
تدارک بزرگداشت سالروز شهادت 
سردار سلیمانی 

در آســتانه نخستین سالروز شــهادت فرماندهان 
شهید ســردار ســلیمانی و المهندس در پایتخت 
عراق عالوه بر نهادهای رسمی و دولتی، گروه های 
مختلف مردمــی نیز برای تقدییر از این شــهدا و 

تاکید بر ادامه راه آنها آماده می شوند.
به گفته برخی مقامات در ســازمان الحشد الشعبی 
عراق تا پایان ماه جاری میالدی در سراســر عراق، 
در این زمینه چندین مراسم در دو بخش رسمی و 
مردمی تدارک دیده شــده است. شعار »شهادت و 
حاکمیت« نیز به عنوان شــعار اصلی اولین سالروز 
بزرگداشــت فرماندهان شــهید انتخاب شده تا بر 
ضرورت اخراج اشغالگران و بازپس گرفتن حاکمیت 
عراق تاکید شــود. چند روز پیــش نیز بزرگترین 
پالکارد از شــهیدان سلیمانی و المهندس در بصره 
عراق به مناســبت ایام ســالگرد شــهادت این دو 
فرمانده بزرگ جبهه مقاومت نصب شــد که طول 

آن بالغ بر هشت متر بود. فارس 

اخبار

ایران امن ترین کشور برای سازندگی 
مناطق آذربایجان است

سفیر اســبق ایران در جمهوری آذربایجان گفت: 
کشــور ما نزدیک ترین، امن ترین و اقتصادی ترین 
کشــور به این مناطق اســت و دارای مزیت باالی 

سازندگی است.
محســن پاک آیین درباره سفر شــاهین مصطفی 
اف معاون نخســت وزیر جمهــوری آذربایجان به 
کشــورمان، گفت: روابط جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری آذربایجان بعد از توافق آتش بســی که 
در مسکو انجام شــد و مواضع قاطع کشورمان در 
حمایــت از تمامیت ارضی جمهــوری آذربایجان، 
ضرورت آزاد ســازی مناطق اشــغالی این کشور و 
به خصوص بیانات ســازنده و راهبردی مقام معظم 
رهبــری در این زمینه که خط مشــی ایران را در 
ارتباط با این موضوع روشــن کرد در سطح سازنده 
تر و بهتری حرکت می کند. او افزود: سفر جیحون 
بایراموف، وزیــر خارجه جمهــوری آذربایجان به 
ایران که حدود دو هفته قبل انجام شــد و ســفر 
شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان بســیار حائز اهمیت است، از زمانی که 
در باکو بودم شــاهین مصطفی اف را می شناســم 
و او برای توســعه همکاری های اقتصادی بسیار با 
انگیزه قدم برمی دارد، وی پیش از این وزیر اقتصاد 
و صنعت باکو بوده است، لذا بسیار خوب اقتصاد دو 

کشور ایران و آذربایجان را می شناسد.
پــاک آیین ادامه داد: حضور معاون نخســت وزیر 
جمهوری آذربایجان در ایران نوید بخش اســت و 
نکته مثبتی این سفر وجود دارد نشست کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور است که 
در ۱۶ ژانویه برگزار می شود، همچنین در خصوص 
همکاری های دوجانبه، به ویژه تســریع در اجرای 
پروژه های مشــترک ریلی و احداث سد و نیروگاه 
گفت وگو شــده اســت. ما در حوزه های مختلفی 
می توانیــم همکاری هــای خــود را بــا جمهوری 
آذربایجان توســعه دهیم؛ یکی از این همکاری ها 
مشــارکت ایران در بازســازی در ۷ شهر آزاد شده 
آذربایجان اســت که در مجاورت ایران قرار دارد و 
کشــور ما نزدیک ترین، امن ترین و اقتصادی ترین 
کشــور به این مناطق اســت و دارای مزیت باالی 
ســازندگی است. سفیر اســبق ایران در جمهوری 
آذربایجــان گفــت: بازســازی مناطق آزاد شــده 
جمهوری آذربایجــان امنیت این مناطق را تثبیت 
می کند و می توان در ســایه این بازسازی تهران و 
باکو با هم همکاری کنند، احداث ســد خداآفرین 
و احــداث نیروگاه در منطقه مــرزی می تواند در 
مرحله بازســازی برای جمهــوری آذربایجان مهم 

باشد و کار های بازسازی را تسریع ببخشد.
او افزود: در نشست های اخیر بین ایران و جمهوری 
آذربایجــان در مورد احداث راه آهن رشت_آســتارا 
توافق کردند و بسیار مهم است که هرچه زودتر یک 
حلقه اتصال احداث شود، چراکه بعد از احداث از چین 
تا خلیج فارس می توان انتقال انجام داد و برای ایران و 
جمهوری آذربایجان ایجاد می شود. در زمینه نفتی هم 
یک نقطه مشترک داریم در دریای خزر به نام حوزه 
البرز که اجرای پروژه های مشترک می توان مورد توجه 
قرار بگیرد و تصور می کنم که در کمیسیون مشترک 
که در ژانویه اســت این موضوع مورد بحث و بررسی 

قرار بگیرد. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

در یک ماه گذشــته شــاهد ترافیک در رفت و آمد ها بین 
مقامات ایرانی و افغانستانی بودیم.

حمداهلل محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان 
به دعوت دریابان علی شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان و برای دیدار رسمی یک روزه به تهران آمد. 
وی در بدو ورود با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 

دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار، شمخانی با تبیین سیاست اصولی جمهوری 
اســالمی ایران مبنی برتقویت حسن همجواری و برقراری 
روابط راهبــردی با تمامی همســایگان خــود، گفت که 
افغانســتان به دلیل اشــتراکات و پیوند های فراوان میان 
دو ملت از جایگاه ویژه ای در سیاســت خارجی جمهوری 

اسالمی ایران برخوردار است.

تاکید بر خروج آمریکا از منطقه
شمخانی با ابراز مســرت از افتتاح راه آهن خواف - هرات 
و ابــراز امیدواری از اینکه این پروژه بتواند نقش موثری در 
ارتقاء و تحکیم روابط دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی 
مردم افغانستان داشته باشــد، ایجاد زیر ساخت های الزم 
برای توســعه روابط در همه زمینه هــا را حیاتی و اجتناب 

ناپذیر توصیف کرد.
دبیــر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان با اشــاره به 
تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات مختلف 
به ویژه مســئله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات و 
امنیــت در منطقه بر حمایت قاطــع ایران از دولت قانونی 
افغانســتان و لزوم افزایش همــکاری و تعامل میان تهران 
- کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید 
کرد. شــمخانی با بیان اینکه آمریکا طی یک سال گذشته 
اقدامات نا امن ساز خود را در منطقه غرب آسیا تشدید و با 
ترور ناجوانمردانه فرماندهان ارشد مبارزات ضد تروریستی 
سردار قاسم ســلیمانی و ابو مهدی المهندس این رفتار را 
به اوج رســاند، گفت که جمهوری اســالمی ایران مصمم 
است با گرفتن انتقام سخت از آمران و عامالن این جنایت 
تاریخی، از تداوم اقدامات تروریســتی، تشنج آفرین و ضد 
امنیتی آمریکا و عمالش جلوگیری و آنان را وادار به خروج 

از منطقه کنند.
در ادامه این دیدار حمداهلل محب مشاور امنیت ملی رئیس 
جمهور افغانســتان نیز طی ســخنانی با ابراز خرسندی از 
ســفر به جمهوری اســالمی ایران، آمادگی دولت و ملت 
افغانســتان برای گســترش همکاری و تعامــل با دولت و 
ملت بــزرگ ایران را اعالم و از ایران بــه عنوان خانه دوم 
خود یاد کرد. او همچنین با اشاره به حمایت های بی دریغ 
جمهوری اسالمی ایران و میهمان نوازی مردم شریف ایران 
از مردم افغانســتان در طول ۴۰ ســال گذشته، گفت که 
دولت و ملت افغانستان همواره قدردان محبت ها، کمک ها 

و حمایت های ایران و ایرانیان بوده و خواهد بود.
حمداهلل محب با ارائه گزارشــی از روند گفت وگو های صلح 
در افغانســتان، تصریح کرد که متاسفانه علی رغم توافقات 
امضاء شــده میان آمریــکا و طالبان، حمــالت و اقدامات 
مخرب این گروه نه تنها کاهش نیافته بلکه ســیر صعودی 

نیز داشــته اســت. وی با تمجید از نقش موثر و ســازنده 
جمهوری اســالمی ایران برای برقــراری صلح و ثبات در 
افغانســتان، گفت که گروه طالبان با سوء استفاده از توافق 
با آمریکا در تالش برای تحمیل شرایط خود و وادار سازی 
دولت افغانســتان به تسلیم بود لیکن ما با تاکید بر مواضع 
اصول و قانونی خود مقابل زیاده خواهی آنان ایســتادگی 

کردیم.

ترافیک در روابط بین ایران و افغانستان 
در یک ماه گذشته

روابــط ایران و افغانســتان همواره روابطــی رو به جلو و پر 
رفت و آمده بوده اســت، اما در ماه گذشــته شاهد افزایش 
چشــمگیر دیدار ها و نشست های بین مقامات کابل و تهران 
بودیم؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان چهارم 
آذر در کنفرانس مجازی افغانســتان ۲۰۲۰ در ژنو شــرکت 
کرد و به ایراد ســخنرانی پرداخت. او بــا ذکر این نکته که 
تراژدی عظیمی اســت که ۲۰ ســال بعد از کنفرانس بن ما 
هنوز در حال صحبت در مورد جنگ در افغانستان هستیم، 
گفت که برای بیش از ۴۰ ســال، مردم افغانســتان متحمل 
خونریزی هایی بوده اند که عمدتا از خارج نشأت گرفته است.

ظریف همچنین در این نشســت با یــادآوری این نکته که 
رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکســت خورده و حضور 
نیرو های خارجی به معضلی دیرپا بدل شــده است، تصریح 
کرد: خروج مســئوالنه نیرو هــای خارجی از افغانســتان 
-همــراه با انتقــال روان و مؤثر وظایف آن هــا به نیرو های 
امنیتی افغانســتان - گامی در جهت صلــح پایدار خواهد 
بــود. ایران همواره از گفت وگو هــای بین االفغانی که تحت 
اختیــار و رهبری خود افغان ها انجام شــود، حمایت کرده 
است. این گفت وگو ها باید طالبان را نیز شامل شده و ضمنا 
دســتاورد های پس از ۲۰۰۱ را حفظ کند؛ قانون اساســی 
دموکراتیک، حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، حقوق 

اقلیت های قومی و مذهبی، حقوق زنان و مبارزه با تروریسم. 
در ادامه ســعید خطیب زاده سخنگوی معاون وزیر خارجه 
ایران در امور دیپلماسی عمومی و رسانه وزارت امور خارجه 
کشورمان، پنجم آذر در راس هیئتی به منظور بحث و تبادل 
نظر درباره همکاری های فرهنگی و رســانه ای به کابل سفر 
کرد و طی حضور در این کشــور با برخی از مقامات فعلی 
و سابق افغانستان از جمله »عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای 
عالی مصالحه ملی، وزیر اطالعات و فرهنگ، معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه، همتای خــود در وزارت امور خارجه و 
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان دیدار و در مورد 
توسعه و تعمیق روابط در حوزه های فرهنگی و سازوکار های 
مرتبط با گســترش همکاری ها در حوزه رسانه ای گفتگو و 

تبادل نظر به عمل آورد.
دیدار و نشســت مشــترک با برخی از نمایندگان مجلس، 
نخبگان فرهنگی و رسانه ای و برخی از اندیشکده ها، دیدار 
با رئیس دانشــگاه کابل و برخی از روســای دانشکده های 
این دانشــگاه، مصاحبه با تلویزیــون آریانا و گفت وگو های 
صریح و دوســتانه بــا دیگر مدیران و اصحاب رســانه این 
کشــور از جمله برنامه های دیگر ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در این سفر بود. این سفر همزمان با تحوالت جدید 
در افغانســتان به خصوص در حــوزه صلح صورت گرفت و 
بازیگران کلیدی از جمله ایران به دنبال ایفای نقش خود در 
این کشور همسایه هستند.  عراقچی هم برای یک سفر سه 
روزه شــامگاه روز جمعه ۲۱ آذرماه در راس هیئتی جهت 
گفت وگو با مقامات کشور افغانســتان درباره مسائل مورد 
عالقه دو طرف وارد کابل شــد. معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه کشــورمان در این سفر با »حمداهلل محب« مشاور 
امنیت ملی، »عبداهلل عبداهلل« رئیس شورای عالی مصالحه 
ملــی، میرویس ناب معاون سیاســی وزارت امور خارجه و 
حامــد کرزی رئیس جمهور پیشــین جمهوری اســالمی 

افغانستان دیدار و گفت وگو کرد.

ایــن درحالی اســت که بیســتم آذر خط آهــن خواف-
هرات با فرمان رســمی روســای جمهور ایران و افغانستان 
به بهره برداری رســید. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران هم پیش از این در آستانه افتتاح 
خط آهن خواف - هرات در توئیتی نوشت که اهمیت خط 
آهن خواف - هرات به ایران و افغانســتان محدود نیست و 
برای منطقه نیز حائز اهمیت است. این خط آهن به عنوان 
دروازه ای بــرای افزایش تجارت و تبادالت مردم با مردم به 
ثبات و توســعه منطقه نیز کمک خواهد کرد. وزیر خارجه 

تصریح کرد: پل ساختن از مرز ها یک اولویت است.
درمالقات های مقامات افغانســتانی بــا عراقچی، دو طرف 
درباره مذاکرات صلح، پیشرفت ها در مذاکرات دوحه، نقش 
جمهوری اســالمی ایران در تأمین صلح در افغانســتان و 
روابط دوجانبه میان دو کشــور بحث و تبادل نظر کردند و 
درباره امور دوجانبه، تامین امنیت و روند صلح افغانســتان 
مــورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت؛ معاون سیاســی وزیر 
خارجه ایــران در این دیدار بر حمایــت تهران از دولت و 

قانون اساسی افغانستان تأکید کرد.
عراقچــی در صفحــه توییتر خود نوشــت کــه در کابل 
مالقات هــای عالــی و مذاکرات موفق با آقــای »میرویس 
ناب« معاون وزیر امور خارجه افغانستان داشتم. موضوعات 
متعددی همچون رویکرد منطقه ای به گفت وگو های صلح 
افغانســتان، همکاری های اقتصــادی، مهاجرین، ... و البته 
ســند جامع همکاری های راهبردی مــورد بحث و مذاکره 
واقع شدند، بعد از افتتاح راه آهن خواف - هرات، روابط دو 

کشور اکنون روی ریل مناسبی قرار دارد.
ســید وحید ظهوری حسینی، کارشناس مسائل افغانستان 
درباره ســفر حمداهلل محب مشــاور امنیــت ملی رئیس 
جمهور افغانســتان به ایران، گفت که روابط خیلی نزدیک 
و دیپلماتیک بین ایران و افغانســتان وجود دارد و شرایط 
مساعدی برای زمینه ســازی تامین امنیت و عملکرد های 
مناســب برای انجام تعهدات و موافقت نامه های دو طرف 
به وجود آمده اســت. کارشناس مسائل افغانستان در ادامه 
گفــت که آقای عراقچی هم اخیرا به افغانســتان ســفری 
داشتند؛ تنظیم ســند راهبردی بین تهران و کابل و بحث 
مســائل امنیتی از مهم ترین مســائلی بود که در این سفر 
صحبت شد و ناتمام مانده بود، لذا اخیر سفر حمداهلل محب 
مشاور امنیت ملی افغانستان برای تامین امنیت و ارتباطات 
امنیتی بین دو کشور ایران و افغانستان از مهم ترین مسائل 

منطقه ای محسوب می شود.
ظهوری حسینی در پایان تاکید کرد که افغانستان وارد فاز 
جدیدی از همکاری ها با ایران شــده و کشور ما را معتمد 
خــود قرار داده اســت، در حالی که فشــار هایی از جانب 
حکومت هــای خارج از منطقه به ویــژه از آمریکا به کابل 
وارد می شــود، این کشــور تهران را برگزیده است. ارتباط 
بین ایران و افغانســتان از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ 
از جمله مســائل امنیتی و تامیــن منافع ملت به خصوص 
مســائل و مشکالتی که افغانستان دارد، لذا رفت و آمد ها و 
ترافیک های به وجود آمده نشان می دهد که این ارتباطات 

در حال قوی تر شدن است. باشگاه خبرنگاران 

وقتیمقاماتافغانستانوایرانزودبهزوددلتنگهممیشوند

درخواست قطر برای گفت وگوی کشورهای عربی با ایران
وزیر امور خارجه قطر که به مســکو ســفر کرده، بعد از دیدار با همتای 
روس، ضمن تأکید بر اولویت بودن امنیت منطقه برای دوحه، خواستار 

گفت وگوی کشورهای عربی خلیج فارس با ایران شد.
محمد بن عبد الرحمن آل ثانی در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی 

الوروف همتای روس، گفت: ما به گفت وگو بین کشــورهای خلیج فارس 
و ایران دعــوت و از طرح های ابتکاری که ثبات منطقه را بیشــتر می کند، 

اســتقبال می کنیم.  معاون نخست وزیر قطر گفت: ما از هر تفاهمی که متکی بر 
همکاری بین کشــورهای دو حاشیه شمالی و جنوبی خلیج فارس باشد استقبال 
می کنیم.  وزیر خارجه قطر در اشاره به پرونده اختالف چهار کشور عربی با قطر 
گفت، کشــورش به نگاه مثبت به تحوالت مصالحه کشورهای عربی خلیج فارس 

می نگرد. فارس 

همکاری روسیه در ارتباط با خرید و فروش نفت با ایران
ســفیر پیشین ایران در چین با بیان اینکه ایران و روسیه در زمینه های 
مختلفی با یکدیگر همکاری های نزدیک دارند، گفت: روسیه در ارتباط 

با خرید و فروش نفت نیز همکاری های زیادی با ما داشته  است.
محمدحســین مالئک درخصوص سفیر وزیر نفت کشورمان به چین و 

روســیه اظهار داشت: در برهه ای که ایران تحت سیاست فشار و تحریم 
حداکثــری آمریکا قرار گرفته و محدودیت های زیادی برای ما در توســعه 

تعامالت تجاری کشــور ایجاد شده، ما توانستیم با سیاست هایی که خودمان به 
وجود آوردیم، مقدار زیادی نفت به چینی ها بفروشــیم. سفیر پیشین ایران در 
چین تصریح کرد: این مبالغ باید در سیســتم بانکی قابل ترخیص باشد و آقای 
زنگنه، وزیر نفت کشورمان به منظور تنظیم درآمد و هزینه هایی که باید از چین 

دریافت شود، به این کشور سفر خواهند کرد. میزان 

تاریخ بی رحمی غرب علیه ایران را قضاوت خواهد کرد
ســفیر کشــورمان در پرتغال در پیامی با پرداختن به موضوع تولید 
واکسن ایرانی کرونا به جنایت پزشکی کشورهایی از جمله آمریکا علیه 

ایران در مسیر مبارزه با بیماری همه گیر کرونا اشاره کرد.
مرتضــی دامن پاک جامی در صفحه توییترش درباره تولید واکســن 

کرونای ایرانی نوشت: ایران بسیاری از تجهیزات پزشکی اساسی مورد 
نیــازش را در طی ایــن بیماری همه گیر تولید کرده اســت. اکنون اولین 

واکسن کرونای ایرانی در مسیرش به سوی مرحله تحقیقات انسانی است. دامن 
پاک جامــی ادامه داد: اما تاریخ بی عدالتی و بــی رحمی غرب علیه ملت ما را 
قضاوت خواهد کرد. ســفیر کشــورمان در این پیام از هشتگ تروریسم پزشکی 
استفاده کرد.گفتنی اســت؛ آمریکایی ها بیشترین تحریم ها را علیه ملت ایران 

اعمال رکدند و همچنان بر طبل این تحریم ها می کوبند. ایسنا 
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طی چند روز گذشــته خبر ورود زیر دریایی اتمی آمریکا 
به همــراه چند ناو این کشــوربه خلیج فــارس به همراه 
نمایش رسانه ای و دروغ پردازی رسانه های صهیونیستی در 
خصوص عزیمت زیردریایی این رژیم به سمت خلیج فارس 

گمانه های زیادی را در فضای رسانه ای ایجاد کرده است.
تالش مشــترک آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای ایجاد 
تنش بیشــتر در منطقه که بــا اقدامــات تحریک آمیز و 
نقش آفرینی موثر برخی کشــورهای عربی منطقه در حال 
انجام اســت، گرچه با هدف ترساندن ایران نسبت به انجام 
هرگونه اقدامی صورت می پذیرد، اما مبتنی بر یک اشتباه 
محاســباتی است که می تواند عواقب سنگینی را برای آنها 

در پی داشته باشد.
 طی چند روز گذشــته خبر ورود زیر دریایی اتمی آمریکا 
به همــراه چند ناو این کشــوربه خلیج فــارس به همراه 
نمایش رسانه ای و دروغ پردازی رسانه های صهیونیستی در 
خصوص عزیمت زیردریایی این رژیم به سمت خلیج فارس 

گمانه های زیادی را در فضای رسانه ای ایجاد کرده است.
گرچه این اولین بار نیســت که ناوهــای جنگی آمریکایی 
با تــردد در منطقه خلیج فارس ناامنــی و بی ثباتی ایجاد 

کرده اند، امــا خط خبری اغلب رســانه های غربی در این 
مورد به اعــالم آمادگی محور غربی، عبــری، عربی برای 
مقابله به پاســخ احتمالی ایران در سالگرد ترور فرماندهان 
مقاومت و همچنین انتقام ترور شــهید محسن فخری زاده 
که صهیونیســت ها به صورت غیرمستقیم مسئولیت آن را 

پذیرفته اند اختصاص یافته است.
هرچند خط تبلیغاتی رســانه های محور یاد شــده بر مدار 
تالش برای ایران هراسی و توجیه این اقدامات در چارچوب 
به اصطالح مقابله با تهدید ایران تنظیم شده اما به روشنی 
هویداست که این اظهارات تنها بهانه جویی و دست زدن به 
کنش های تحریک آمیــز و البته انفعالی با هدف تنش زایی 

و قدرت نمایی است.
دروغ آشــکار رســانه های رژیم صهیونیستی در خصوص 
عزیمت زیردریایی آنها به ســمت خلیج فارس که از نقطه 
نظر فنی بیشــتر به لطیفه شباهت دارد نیز با همین هدف 

طراحی و منتشر شده است.
ضمن آن که این رژیم حتی در صورت داشــتن توان فنی 
بــرای این اقــدام، به هیچ وجه حاضر به پذیرش ریســک 

دست زدن به چنین اقدام سبک سرانه ای نخواهد بود.
در همیــن خصوص ژنــرال »کنــت مکنــزی« فرمانده 
تروریست های ســنتکام روز یکشنبه گفت: آماده پاسخ به 
هر اقدام ایران در ســال روز ترور قاســم سلیمانی هستیم. 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز یکشــنبه شــب و 
پس از حمالت راکتی مشــکوک به سفارت این کشور در 
بغداد که از سوی گروه های مقاومت عراقی نیز محکوم شد، 

نسبت به رخداد فوق به ایران هشدار داد!
نکتــه آنکه؛ با توجه بــه باقی ماندن کمتــر از یک ماه به 
پایان ریاســت جمهوری ترامپ و در حالی که جز اقداماتی 
مشکوک یا خود ســاخته توســط آمریکایی ها در منطقه 
)مانند آنچه سه شــب قبل درباره سفارت آمریکا در بغداد 
رخ داد( هیــچ تهدیــد امنیتی در خلیج فارس مشــاهده 
نمی شود، حضور زیردریایی اتمی آمریکایی ها عمال اقدامی 

تنش زا و به نوعی انفعالی ارزیابی می شود.
در واقع کاخ ســفید با مجموعه اقداماتی از این دســت، به 
شکلی هدفمند در پی تقویت و تشدید حضور نظامی خود 
در منطقه اســت تا از این رهگذر فرآینــد خروج اجباری 

نیروهای نظامی این کشور از منطقه را کند نماید.
البتــه نمی توان تاثیر تحوالت سیاســی و ناپایداری که در 
سیستم تصمیم گیری راهبردی آمریکا در آستانه جابجایی 
قدرت در این کشــور بــه وجود آمده را در شــکل گیری 

اقداماتی از این دست بی تاثیر دانست.
در بیانیه عصر دوشــنبه نیروی دریایی آمریکا که در آن از 
نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی اســتفاده شده در توجیه دالیل 
حضور این زیردریایی آمده اســت: اعزام زیردریایی یو اس 
اس جورجیــا به همراه ناوهای جنگی یــو اس اس پورت 
رویال و یو اس اس فیلیپین sea در راســتای تعهد آمریکا 

به شرکای منطقه ایش صورت می پذیرد!
از ســویی؛ »آویــو کوخــاوی« رئیس ســتاد ارتش رژیم 
صهیونیستی شــامگاه دوشنبه اول دی ماه و پس از دیدار 
با ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا 

ضمــن تاکید بر آماده بــودن برنامه هــای مقابله ای برای 
برخورد با ایران، هشــدار داد که اگر تهــران یا گروه های 
متحدش در منطقه به اقدامی علیه اســرائیل دست بزنند، 

بهای سنگینی خواهند پرداخت!
از سوی دیگر؛ رســانه های صهیونیستی در جهت ملتهب 
کردن فضا و به زعم خود ترساندن ایران از هرگونه اقدامی، 
گفته انــد که آخرین هفته های دولــت دونالد ترامپ هنوز 
ممکن اســت با وقوع رویدادهایی مهــم در منطقه همراه 

باشد.
آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی به زعم خود درصددند که 
با اقداماتی از این دست که ظاهری مقتدرانه داشته اما در 
حقیقت ناشــی از ترس و دلهره نســبت به مواجه شدن با 
تبعات ناشی از شرارت هایشان در منطقه است، ضمن ایجاد 

هراس، خود را مسلط به اوضاع نشان بدهند.
بر این اســاس به نظر می رسد؛ تالش مشــترک آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برای ایجاد تنش بیشتر در منطقه که با 
اقدامات تحریک آمیز و نقش آفرینی موثر برخی کشورهای 
عربی منطقه در حال انجام اســت، گرچه با هدف ترساندن 
ایران نسبت به انجام هرگونه اقدامی صورت می پذیرد، اما 
مبتنی بر یک اشــتباه محاسباتی است که می تواند عواقب 

سنگینی را برای آنها در پی داشته باشد.
این اشتباه محاسباتی که بر اساس برآورد غلط آنها درباره 
خویشتن داری ایران رخ داده، در حالی است که آنها نسبت 
به خط قرمز بودن »امنیت« برای کشــورمان آگاهی کامل 

دارند. تسنیم 

 رمزگشایی از تنش زایی 

جدید مثلث شرارت 
در خلیج فارس


