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نقل گرفته و خامنه ای، سیاست و سبز جام زهر خمینی، خط سرخ 

 بازنده ای اوباما در منطقه و تاثیر آن بر افغانستان

خامنه ای از خط سرخ اعالم شده  عقب نشینیامکان 
اش در مذاکرات اتمی با امریکا و دیگران به همان 

با  خامنه ایت تاریخی موقعیاندازه زیاد است که 
طالح خمینی فرق و فاصله دارد. خمینی وقتی به اص

شورای  598نامه خودش جام زهر را نوشید و قطع
ړبند با عراق تحت اوقبول مبنی بر امنیت ملل متحد 

در یک موقعیت کرد رهبری صدام حسن را امضاء 
در مقایسه خامنه . بسیار شکننده و مشکل قرار داشت

ت نادرست و عراق را در نتیجه سیاسامروز ای 
بازنده اوباما در یک پطنوس طالئی بدست آورده 

در یمن قدرت را بدست گرفته  ایران طرفداراناست، 
قدرت عسکری بزرگ منطقه ایران اند و از هر نگاه 

و حتی خرابترین معامله است. در چنین شرایطی 
یک قسمت و سبز شدن خط سرخ خامنه ای هم توافق 

که خود دریک بازی قدرت نمائی دیگر به ازبین خواهد برد و با همنوائی و همکاری روسیه  رابر ضد ایران عمده تحریم ها 
افغانستان بر ضد منافع تخریب کننده تربرای منافع ایران و قوی تر نقش برنده است و مقابل امریکا سر بلند کرده است ؛ ایران 

 بازی خواهد کرد.
 1ا

آتش یا  ړبنداونتیجه شکست های شدید عساکر ایرانی  در میدان جنگ مجبور به قبول کردن میالدی خمینی در  1988در سال 
قبل از قبول نوشیدن این جام زهر از نظر وضعیت عسکری ایران  شورای امنیت ملل متحد گردید.  598نهادی نمره شبست پی

ریکه های  صنعتی بفیر توپخانه بر فا باجدیدی را شدیی و ستراتیژیک راق حمالت ع" در حالت ضعف شدید قرار داشت. 
کارخانه ایران در منطقه بندر خمینی ) شهر بندری ایران نزدیک سرحد ایران و عراق( و اهواز آغاز کرد. و یکبار دیگر 

را مورد حمله قرار داد. ایران در مقابل به یک حمله هوائی محدود در مناطق فاو  در حال ساخته شدن بود بوشهرکه در اتمی 
و "  2محدود و بی تاثیر بود.ایران به مقابل عراق کرد اما به دلیل محدودیت امکانات اردوی ایران این حمالت  اقدامکرکوک  و
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ان در جریان ربا در نظرداشت این حمالت جدید و آینده نا معلوم و ضربات شدید بر اقتصاد و چوکات زیربنائی در سرتاسر ای
گبار تر از نوشیدن یک جام زهر بود اما من روید " گرفتن این تصمیم برای من می مجبورشد که بگخمینجنگ هشت سال 

 3خودم را به رضای خداوند تسلیم کردم و این جام را برای رضای وی نوشیدم." 
افغانستان از نظر تاریخی در جریان جنگ برضد شوروی  مطالعه شود دیده میشود که ایران بعد از ختم جنگ  اوضاعاگر 

میالدی شدت بخشید و نفوذ خود را در  1990ی اگروپ های افغان در سال هایران و عراق به مداخله و تمویل و تجهیز 
اتمه یافت و در نتیجه  ایران که تعادل ضمنی بدست آورده خ 1988افغانستان افزایش داد. " جنگ ایران  با عراق در سال 

تهران چندین گروپ مجاهدین  1996تا  1992بود موفق شد تا منابع زیاده تری را در افغانستان به مصرف برساند. از سال 
حکومت برهان الدین  ران نه تنها یا یبانی کرد. تکنترول افغانستان ؛ خاصتا برای کنترول کابل می جنگیدند  پشرا که برای 

وقتاً حزب مذکور حزب وحدت را پشتیباتی میکرد که  را در کابل در آنوقت پشتیبانی میکرد، بلکه در عین زمان ایرانربانی 
بعد از شکست و فرار حکومت  4انعطاف پذیری دولت ایران بود." فوقتاً با دولت کابل جنگ های مسلحانه میکرد و این نشانه 

ی از کابل و کامیابی طالبان حمایت شده توسط پاکستان و بلواسطه امریکا و غرب در مزار شریف و قتل عام برهان الدین ربان
نفوذ ایران در افغانستان شکست موقتی ادر مزار شریف  ) بنا به روایاتی ماموران استخباراتی ایران( اعضای قونسلگری

به بعد هم از طریق  2001د ار حمله امریکا برافغانستان از سال خورد. اما ایران باردیگر با همکاری با قوای امریکائی بع
دولت افغانستان و هم از طریق گروه ها و قومندان های جنگ های سال های قبل که بعد از حمله امریکا دوباره قدرتمند شدند، 

 به سرحد وسیعی افزایش داد. ننفوذش را در افغانستا
روسیه ، چین، شورای امنیت ملل متحد )دائمی پنج عضو که شامل  1+5ران و گروپ مذاکرات اتمی بین ایدر این روز ها که 

رهبر جمهوری  در مقطع به نتیجه رسیدن است جرمنی ،یعنی جهان قدرت اقتصادی عمده   جمع ( امریکا، فرانسه ، انگلستان 
شرط را منحیث خط سرخ ایران اعالم کرده است که به گفته ای وی مذاکره کننده گان ایرانی حق  7اسالمی ایران خامنه ای 

 د از :نعبارت میباش این شرایط  شرط را نقض نماید قبول نمایند. 7ندارند هیچ نوع معامله ای که این 

 فعالیت های اتمی را قبول نخواهد کرد.ادامه ایران هیچ نوع محدودیت طوالنی در  .1
 فعالیت های تحقیقاتی و علمی ایران در تحت هر شرایط باید ادامه داشته باشد. .2
به دیگر هم شود و تعزیرات لغوتمام تعزیرات اقتصادی و بانکی باید در همان وقت امضای موافقتنامه   .3

 شوند. لغو کامالً مرور زمان 
 صورت منوط به اجرای توافقات و تعهدات ایران نباشد. چهی بهید تعزیرات بر ایران با لغوختم و  .4
چون موسسه بین المللی اتمی ثابت کرده که مستقل نیست بناًء شرایطی که هر قدم اجرائی توسط آن تصدیق  .5

 ن غیر قابل قبول میباشد.راشود برای ای
 اجازه نیست. تفتیش اعالم ناشده و مصاحبه و سوال و جواب اشخاص و تفتیش مناطق عسکری .6
و  باشدمعین باید سال برای بعضی موضوعات قابل قبول نیست. وقت در نظر گرفته شده  25تا  15اعالم  .7

 5. داشته باشد نقطه ختمباید 
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دیده میشود که خط سرخ اعالم شده توسط خامنه ای با در نظر داشت معیار های اعالم شده توسط امریکا و دیگر 

خامنه  سرخ این خط. اما به نظر میرسدمشکل   1+5ممالک موضوع رسیدن به یک موافقتنامه قابل قبول با گروپ 
ه نکید بر لغو تعزیرات اقتصادی میکند ابه صورت مثال خامنه ای در شرط هایش ت .نشانی ها سبز دارد  ای 

  IAEAجنگ زرگری تکراری در مورد موسسه بین المللی اتمی غیره ، ویاوحاتی و عسکری یتسل تتعزیرا
نشان داده صریحاً عمل و در اظهارات خود اوباما در . و از طرف دیگر  خطوطی است که هر رنگ گرفته میتواند

" در جریان یک مصاحبه در روز  برسد.با ایران میم قطعی دارد که به یک توافق صاین مورد تاست که در 
در حقیقت تمام میراث تاریخی دیپلماتیک ریاست جمهوری خود را در دست مال های پنجشنبه رئیس جمهور اوباما 

انده خود برضد ده ها سال است که توسط قوت های دست نش کهمال های انقالبی ، همان انقالبی ایرانی قرار داد 
اوباما گفت : از منتقدان باید پرسید آیا شما CNNبا سی ان ان اردوی  امریکا جنگیده اند. ....در جریان مصاحبه 

باشد ، بکلی اجرا و عملی شود و توسط قدرت های عمده جهانی واقعاً فکر میکنید که اگر این توافق قابل تصدیق 
 " 6 جنگ دیگر در شرق میانه است؟پشتیبانی  شود ، انتخاب خرابتر از یک 

پاکستان و ایران پیغام  -به طالبان) افغانستان ختم جنگ بی سنجش اعالن جنگ عراق و عاجالنه دولت اوباما با ختم 
سعی ( امریکا حتماً رفتنی است –برای تضعیف و تخریب افغانستان عیار کنید داده شد که شما موضعگیری خود را 

ژیکی امریکا را محدود و منوط به جنگ طیاره های بی پیلوت نماید و منافع امریکا را از کرد که موقعیت ستراتی
استفاده از قوت های منطقه ای طریق  قوت ها و دولت های منطقه ای به پیش ببرد. در ارتباط به همین ستراتیژی 

مقرر شده است و با تکمیل این که پاکستان رهبر جنگ منافع امریکا در جنوب آسیا یعنی  شرق  افغانستان میباشد 
 . قرار داد اتمی ایران رسماً رهبر جنگ منافع امریکا در منطقه خلیج عرب/فارس در شرق افغانستان مقرر میگردد

میالدی در اخبار واشنگتن  2015اپریل سال  هما 23در به طوری که چارلز کراوتهامر در مورد این سیاست اوباما
نوشته است  " رئیس جمهور اوباما در ماه دسمبر اظهار داشت که او آرزو دارد که ایران در نهایت یک  پوست 

اوباما و دولت وی از هر چینل ممکن به ایرانی ها فهمانده اند که آنها قدرت منطقه   " 7قدرت موفق منطقوی شود. 
سبز خواهد شد و توافقی بدست خواهد آمد که ای اعتباری امریکا در منطقه خواهند شد بناًء خط سرخ خامنه ای 
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رئیس جمهور نیکسن که قدرت های نقل گرفته اوباما از  برنده ای آن ایران است و میباشد. در مورد این سیاست 
میالدی موظف ساخته بود چارلز  1970ان زمان شاه را به نمایندگی از امریکا در سال ها ون ایرمنطقه ای چ

این دوکتورین نیکسن در این است که اوباما از تعبیرر این مقاله مینویسد : " یگانه مشکل کراوتهامر در جای دیگ
جدا ئی دین از سیاست، قدرت منطقه ای طرفدار امریکا  –ایران امروز آن مملکت گرویده به غرب ، سیکولر 

نیست. ایران امروز یک دولت افراطی تحت اداره مال های شدیداً ضد امپریالیست و ضد غرب میباشد. هدف 
ستراتیژیک رسماً اعالم شده ای ایران امروزی این است که امریکائی های کافر را از منطقه بیرون نماید و  دولت 

 "8یا تابع خود بسازد و یا از بین ببرد.مریکا در منطقه را متحد اهای 
و تمایل  ، در منطقهانه دولت اوباما نا عاقبت اندیشسیاست با در نظرداشت هوشیاری ایران در بازی  منطقوی و 

 دستن لغو خواهد شد و راتعزیرات بر ای، موافقه خواهد شد به نظر میرسد که ، اوباما در قبول هرنوع موافقه 
خواهد شد و اگر چند سال قبل بوجی های دالر و یورو در افغانستان تقسیم میشد  ترایران در بازی های منطقوی باز

توزیع و در افغانستان و برضد منافع ملی افغانستان در آینده نزدیک کانتینر های دالر و یورو برای منافع ایران 
 مصرف خواهد شد. 

 ختم
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