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رژیم صهیونیستی س��ال ها است در انتظار فرصتی 
است تا یک جنگ رو در رو  با ایران را آغاز کند، اما 
این رژیم به تنهایی ق��ادر به رویارویی با جمهوری 
اس��امی ایران نبوده و سعی دارد تا رژیم آمریکا را 

ترغیب به چنین کاری کند.
ائتاف��ی که آمریکا در پ��ی راه اندازی آن در خلیج 
فارس است، تاکنون موفق به یارکشی در این مقوله 
نشده اس��ت، اکثر کشورهای اروپایی از پیوستن به 
چنین ائتافی سر باز زده اند و تنها انگلیس است که 

برای پیوستن به آن اعام آمادگی کرده است.
رژیم های عربی منطقه نیز هنوز در شرایط تصمیم 
گیری هس��تند،  چند رژیم عرب��ی در این موضوع 
پیشقدم ش��ده و سعی دارند تا با برگزاری نشستی 
در بحرین به آن دامن بزنند و با القاء ایران هراسی 

چنین ائتافی را تشکیل دهند.
رژیم اس��رائیل با اس��تقبال از اقدام آمریکا آمادگی 
خ��ود را ب��رای حضور در اج��اس بحرین و حضور 
در ائتاف اعام کرده اس��ت، این سیاس��ت، تهدید 
مستقیم از سوی رژیمی است که سال ها است علیه 
جمهوری اسامی ایران دسیسه و توطئه می کند و 

سعی دارد ماهیت نامشروع خود را حفظ کند.
اکثر کش��ورهای اس��امی به ویژه مردم مس��لمان 
جهان وجود رژیم اس��رائیل را نامشروع می دانند و 
به رس��میت نمی شناسند، با این وجود برخی حکام 
رژیم های عربی س��عی دارند تا از سیاس��ت آمریکا 
برای عادی س��ازی روابط خ��ود با این رژیم تبعیت 

کنند.
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رژیم صهیونیس��تی ک��ه توهم خودنمای��ی در منطق��ه را دارد در حالی به دنبال 
به��ره گی��ری از تخیات رژیم بحرین برای خوش خدمتی ب��ه آمریکا با محوریت 
برگزاری آنچه ائتاف کشترانی در خلیج فارس و تنگه هرمز نامیده است، می باشد 
ک��ه آمریکا حتی متحدانش را نیز نتوانس��ته به این ائتاف پوش��الی وارد س��ازد 
چنانکه پس از رد خواس��ته هایش آمریکا از سوی کشورهای اروپایی و حتی ژاپن، 
وزی��ر دفاع آمریکا التماس کنان راهی کره جنوبی ش��د.  آمریکایی ها که تاکنون 
نتوانس��ته اند هیچ ائتافی را در دوران ترامپ تش��کیل دهند و حتی در نشس��ت 
ش��ورای حکام و سازمان ملل طرحشان علیه ایران با شکست مواجه شد با ادعای 
آنچه امنیت کش��تی رانی در خلیج فارس و تنگه هرم��ز نامیده اند به دنبال ایجاد 
به اصطاح ائتاف جهانی هس��تند. ائتافی که بسیاری آن را ادعایی برای پنهان 
س��ازی شکست آمریکا در برابر توان دفاعی ایران و سرنگونی پهپاد این کشور در 
پدافند جمهوری اس��امی و نیز ناتوانی برای تسلیم سازی ایران با دزدی دریایی 
انگلیس در جبل الطارق و ربایش کش��تی ایرانی، با توقف نفت کش قانون ش��کن 

انگلیسی توسط ایران، می دانند.


