
نگاهی کوتاه به دو رویکردمهم:

!شرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکاتتوپ و 

و دل پیچه های یک بحران در آمریکا

اینک شخص خامنه ای هم در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس هش��دار داده تهدیدهای دیگرسرداران،  پس از

است که "جمهوری اسالمی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت ها را بی جواب نمی گذارن��د. در فرص��ت خ��ود و ج��ای خ��ود

 ." پاسخ خواهند داد

رژیم ایران از مدتی پیش تاکتیک کاهش زمان گریزهسته ای ) از طریق کاهش تعهدات برج��امی (، ایجادع��دم ام��نیت در

اب��راه ه��ای منطق��ه و ن��یز تش��دیدتهدیدها و فع��الیت نیروه��ای نی��ابتی خ��ویش در منطق��ه را ب��رای مقابل��ه ب��ا سیاس��ت ه��ای

ق��رارداده  در دس��تورکارخود برای مقابله ب��ا تح��ریم ه��ای آمریکافشارحداکثری دولت آمریکا و تحت فشارقراردادن اروپا

 نش��انی ازاست. این نوع رویکرد گرچه ظاهرا حالت باص��طالح ته��اجمی دارد و س��رداران رژیم و خامن��ه ای ب��ه عن��وان

 کنهچنین واکنشی دربه خود می بالند، اما   برای خروج از تله ای که در آن بدام افتاده اند که مفری  از گشودننظاماقتدار

 در عم��ل ب��ویژه در، خوانده است ( خواهیخود جزفریادی از روی استیصال ) یا آن گونه که البرادعی آن را فریادکمک

 نیس��ت. چ�را ک��ه بیش از پیش بی اعتم�ادین خ�ود و بدس��ت خ�ود  پیچیدن بیشترطناب دار به دورگرد به معنایدرازمدت

اجم��اعش��کل دادن ب��ه ی��ک جهان بر می انگیزد که زمین��ه را ب��رای حتی در  اروپا و  چه در در منطقه وعلیه خود را چه

 ب��دنبال آن اس��ت ف��راهم می کن��د. چنانک��ه  م��اجرایپ جهانی و یک ائتالف نظامی بین المللی که دولت ت��راممنطقه ای  و

 ناوه�ایدر معیت  ه�اعب�ورنفتکشمط�رح ش�دن  کش�تی نفت کش ای�رانی و فض�ربه زدن ب�ه ب�ه کش�تی ه�ا اکن�ون ب�ه توقی�

 ایج�ادائتالفیا جهت آمریک� آم�اده ک��ردن ش�رایط مناس�ب ب�راینظامی یعنی میلیتاریزه شدن خلیج فارس و دریای عمان و

. بی تردید یکی از اولین کارکردهای شکل گیری چنین ناوگانی ممانعت از ص��دورنفت توسطمی شود بازدارنده بزرگ و

 اس��ت. بط��ورکلی چ��ون چ��نین خ��ودایران است که دقیقا مصداق همان تن��گ ترک��ردن حلق��ه طن��اب دار ب��ه دورگ��ردنخود

تهاجمی در اساس با پشتوانه و توانائی ایران ناهم طرازاست در کل شکننده بوده و ق��ادر نیس��ت در برابرق��درت ه��ای مهم

جه�انی و منطق�ه ای خ�ودی نش�ان بده�د.� بگ�ذریم از آن ک�ه می توان�د ح�تی منج�ر ب�ه حمل�ه نظ�امی توس�ط دولت آمریک�ا

۳۵ اف  ه��ای نظامی وزیربنائی ایران هم بگردد. هم اکنون اسرائیل ن��یز مانوره��ای ه��وائی توس��ط بمب افکنتأسیساتبر

 آخ��رین ش��انس توس��ط دولت ه��ای اروپ��ائی و چ��ه بساخود را تدارک می بینند.� از سوی دیگر تالش ه��ائی ک��ه ب��ه عن��وان

مکرون برای گشودن روزنه ای جهت کنترل دامنه بحران و گشودن راهی برای مذاکره در جریان است نیز تا آن جا  که

 و ح��تی مواج��ه نش��ده است«نه»ط��رف  ای��رانی ب��ر می گ��ردد، گرچ��ه از س��وی دولت روح��انی و ظری��ف ب��ا پاس��خ ب��ه 

، اما گمان براین است که با اقبال سپاه و جریان های افراطی مواج��ه نیس��ت.بطورضمنی بارمثبت در آن ها دیده می شود

مواردی که در گذشته هم باره��ا انج��ام داده اس�ت، مب��ادرتمانند اطالعات سپاه  فعل و انفعاالتیچنان که در بحبوحه چنین

 ش��رایط را که دوتابعیتی ( کرده است که معنائی ج��ز ایج��اداختالل در آن نیستو) به دستگیری یک فرانسوی ایرانی تبار

هب�� روزنه ای در بحران فزاین��ده، �با تالش برای گشودن برای دولت مکرون به گونه ای کرده است که ناچارشده همزمان 

 وضعیتی. و این درگردد برای برای آزادی شهروندخود  آنتالشاعتراض نسبت به آن پرداخته و خواهان پاسخ دولت و 

دولتب��ه  و آوردان ب��ز گروگ�انگیری س��پاه بر  نمی کن��د� کلم��ه ای پ��یرامون این خرابک��اری ورأتاست که دولت ح��تی ج��

! آن که بگوید ما بی اطالعیمبجزبدهد،� جوابی در خور   است در انتظارپاسخ هم چنانفرانسه که



اروپا آشکارا روشن ساخته است که نه می خواهد و نه می تواند به مقابله با تحریم های آمریکا آنگونه که حکومت ای��ران

 باریک��ه راه تنفس از ایجاد تالشش از یکسو نشان دادن درباغ سبزاینستکس به عنوان روانتظار دارد به پردازد. از همین

 بیشی از سوی دیگراست. بهمین دلیل توقع (۱+۵یا ۴ با آمریکا ) در پوشش های یکسو و گشودن باب دپیلماسی مذاکره

 ب��ه آمریک��ا و ک��ردن و نزدیکمیانه بازی از آن ها معنی دورکردن ه طوراجتناب ناپذیر به ب از دولت های اروپائیاز آن

 خطرفعال شدن ماشه معکوس برجام خواهد بود. سیاست اص�لی دولت ت�رامپ هم ت��اکنون اعم�ال فش�ارحداکثری والجرم

عمدتا اقتصادی بوده است تا رژیم را در موقعیت ضعف و با تحمیل شروط و خواس��ته ه��ای خ��ود ب��ه میزم��ذاکره بکش��اند

)گرچه نیم نگاهی هم به آشوب و فروپاشی از داخل داشته است (. اما در صورتی که حک�ومت ای�ران هم چن�ان دس�ت ب��ه

 با این گمان که دولت آمریک��ا در فض��ای انتخاب��اتی ی��ک و نیم س��الهادامه تهاجمات منطقه ای و افزایش غنی سازی بزند،

، دچ��ار ی��ک خ�وش بی��نی مف��رط اس�ت. دس��ت روی دس�ت خواه��د گذاشت ترامپدولتو گویا  دست به کاری نخواهد زد 

ب��رعکس در هرح��التی دولت ت��رامپ هیچ گ��اه در وض��عیت ض��عف و نادی��ده گ��رفتن اق��دامات ته��اجمی رژیم ب��ه اس��تقبال

مس��تحکم قدرت نمائی موقعیت خویش را  اگر که از طریق میزمذاکره نشد، باسعی خواهد کرداو  انتخابات نخواهد رفت.

 از هم اکن��ون ب��ا تق��ویت آرایش نیروه��ای نظ��امی خ��ود در دولت آمریکا و طراحان اس��تراتژیک او. در حقیقتنشان بدهد�

 و ی��ا فش��ارهایی ک��ه رویندمنطقه و تضعیف نیروهای نیابتی ایران  )همانطور که درموردحشدالش��عبی ب��ه عم��ل می آور

 و،کش��ور ۲۰ا  ح��دود بین المللی و ب��ا مش��ارکت ( و تالش برای تشکیل یک ائتالف نظ��امیاند ....حزب اله لبنان گذاشته 

اگر رژیم به اقدامات ایذائیترکیب محاصره اقتصادی با محاصره نظامی عرصه را بر رژیم ایران تنگ ترکند و چه بسا 

به حمالت متقاب��ل و س��نگین موض��عی مب��ادرتو عدم ایمن سازی آبراه ها و یا افزایش شتابان غنی سازی مبادرت ورزد 

من��ه و گس��تره جن��گ را تع��یین کن��د.اهم به ورزد. در آنصورت این زنجیره واکنش های متقابل خواهد بود ک��ه می توان�د د

درست است که کنگره آمریکا و افکارعمومی آمریکا با تهاجم و ورودابتدابه� ساکن آمریکا به جنگ مخالف است، ام��ا در

وضعیتی که بتوان آن را تدافعی عنوان کرد به هیچ وجه دست رئیس جمهورآمریکا بسته نیست. بهرحال کس�ی نمی توان��د

براس��اس ن��یروی رانش بح��ران ص��رفا از هم اکنون بدرستی پی آمدها و ابعاد ورودبه چنین فازی را تخمین بزند. چرا که

 خویش را دارد. پویش  فرایندبحرانعقالنیت پیش نمی رود و

، اما به شدت به مذاکره با آمریکا حمله کرده بوده و آن را حتی حرام خوان��ده ب��ود بارهاخامنه ای با وجودی که در گذشته

 و موض��وع م��ذاکره، وس��یعا در عنوان آتش بس م��وقتکه این روزها به پیرامون آن و آن چه چیزیدر سخنان اخیرخود 

هیچ مشکلی ندارد حتی مذاکره  گفته است که با صراحتا نگفت و این درحالی است که روحانیشده است مطرح رسانه ها

 و ظریف نیز س��خنانی مش��ابه آن را در نیوی��ورکحاال )البته با در نظرگرفتن گشایش در تحریم ها(همین امروز و همین 

 آی�ا رژیم .. است، آنهم فراتر از موضوع تحریم های اقتصادی که حتی در مورد برنام�ه ه�ای موش�کی و..بر زبان رانده

ا ب��- مذاکره ای جهت گشودن روزنهبرایایران این -چه بسا- آخرین شانس را -پیشنهادآتش بس دوطرفه اروپا و مکرون 

 برج�ام و ایجاداجم�اعکش�یدن ماشهس�مت  اروپ�ا ب�ه س�وق دادن  حاص�لش جز که و انتظ�اراتیهای نش�دنی طرح خواست

 و در خواهد بست یا آن که رویکردتهاجمی موردی و موقتی خود را دستمایه ای برای اس��تقبال از آننخواهد بود، جهانی

 محت���وای آن ب���ه ن���اگزیر نوش���یدن ج���ام زهرت���ازه ای خواه���د ب���ود- می دانیم-ول���و آن کهخ���دمت چان���ه زنی خ���ود 

بکارخواهدگرفت؟. آن چه که محرزاست وضعیت ایران بطورواقعی در حالت تهاجمی نیست بنابراین ژست ته��اجمی اش

. این واقعی��تی اس�ت ک��هبا توان واقعی اش خوانائی ندارد و نمی تواند برای مدت طوالنی چنین ژس��تی را ب��ه خ��ود بگ��یرد

خود رژیم بیش از همه به آن واقف است. برای رژیم مسأله مهم و اکنون ایجادگشایشی در عرصه تحریم های خفق��ان آور



نفتی و مالی است و بقیه تاکتیک ها و رویکردها، ترفندهائی برای تقویت موقعیت ضعف کمابیش مطلق خود در وادی

 مذاکره است.  

خامنه ای: جمهوری اسالمی دزدی دریائی انگلیس خبیث را بی جواب نمی گذارد:

https://www.entekhab.ir/fa/news/489848

یک مقام آمریکائی: ایران احتماال یک نفتکس اماراتی را توقیف کرده است: 

https://www.radiofarda.com/a/f4_us_american_iran_seize_uae_oil_tanker/30058751.html

ترامپ: پیشرفت های زیادی در رابطه با ایران بدست آمده است:

https://www.radiofarda.com/a/f4_trump_iran_progress_no_regime_change/30058862.html

مایک پمپئو: ایران آماده گفت وگو درموردبرنامه موشکی خوداست:

https://ir.voanews.com/a/pompeo-iran/5002842.html

های   پیچه !بحران یک دل

بروید       » توانید می نیستید، خوشحال آمریکا در شماست  . اگر انتخاب شما  . این انتخاب «.فقط

از              است$ ای$ تازه$ گام$ آشکارا$ کنگره$ پوست$ رنگین$ چهارنماینده$ علیه$ جدیدترامپ$ های$ توئیت$

سرمایه               تر$ کار$ محافظه$ بخش$ و$ خود$ امیال$ برای$ ترامپ$ که$ هراسی$ بیگانه$ و$ رویکردنژادپرستانه$

آن                 برموج$ سوار$ امریکا،$ جامعه$ کمترآگاه$ و$ واپسگرای$ های$ بخش$ و$ ها$ الیه$ بسیج$ البته$ و$ داری$

است  او              . شده$ انتخاباتی$ کمپین$ های$ فعالیت$ از$ بخشی$ عنوان$ به$ باید$ را$ آن$ رو$ همین$ از$

کرد   هم$ شبیه            . محسوب$ چیزی$ مخالفانش$ به$ خود$ تازی$ یکه$ اوج$ در$ زمانی$ ایران$ سابق$ شاه$

بروید             مملکت از آید نمی خوشتان اگر که بود گفته را سخنان !همین

را                 خود$ فاشیستی$ رویکردهای$ و$ باورها$ او$ که$ است$ آن$ معنای$ به$ هرچیز$ از$ قبل$ رویکردی$ چنین$

بنای               سنگ$ نفی$ و$ خواهانه$ تمامیت$ گرایشی$ معنی$ به$ که$ داند$ می$ آمریکا$ کلیت$ معادل$

است  واقعیت            . دموکراسی$ مغایربا$ و$ سست$ بسی$ و$ مضحک$ غایت$ به$ رفتاراو$ دیگر$ ازجهات$ اما$

آمریکاست   موجودجامعه$ گردنت          . های$ چرا$ که$ شترپرسیدند$ از$ گوید$ می$ که$ داریم$ المثلی$ ضرب$

باشد            راست گردنم$ که است راست کجایم که داد پاسخ است؟ شترشاهکاری  ! کچ حقیقت$ در$

معوج       و$ کج$ خطوط$ ترکیب$ از$ هر           ! است$ از$ بیش$ شود$ می$ اتالق$ آمریکا$ ملت$ بنام$ که$ چه$ آن$

کمان        رنگین$ مهاجران$ از$ است پیوستاری دیگری درموردخودسفیدپوستان . کشوربزرگ$ .... .حتی

به                  را$ مهاجرین$ با$ ضدیت$ هیستری$ آش$ از$ تر$ داغ$ ای$ کاسه$ چون$ هم$ اکنون$ که$ ترامپ$ خود$

از              همسرش$ و$ بوده$ آلمانی$ پدرومادربزرگش$ اصل$ در$ است$ کرده$ تبدیل$ خود$ اصلی$ دکترین$

چک    سابق اسلوانی ) جمهوری شوند         (. و می محسوب رگه دو کال فرزندانش و خانواه . الجرم

https://ir.voanews.com/a/pompeo-iran/5002842.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_trump_iran_progress_no_regime_change/30058862.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_us_american_iran_seize_uae_oil_tanker/30058751.html
https://www.entekhab.ir/fa/news/489848


آمریکا                   ملت$ که$ چه$ آن$ گیری$ شکل$ اوان$ در$ آن$ با$ ضدیت$ و$ بردگی$ حول$ شمال$ و$ جنوب$ نزاع$

رسید              پایان به بردگی علیه$ پیروزی و جنگ طریق از$ البته شود، می پیروزی   . خوانده همه این$ با

و                نژادی$ و$ فرهنگی$ مناسبات$ قطعی$ حل$ معنای$ به$ دیگر$ طرف$ نشینی$ عقب$ و$ طرف$ یک$

نبود       آمریکا$ جامعه$ در$ سیاسی$ و$ آمریکا         . اقتصادی$ جامعه$ بدانیم$ که$ است$ مهم$ جا$ همین$ تا$ اما$

نیست        وی$ امثال$ عروج$ و$ ترامپ$ معادل$ هم       . فقط$ اوباما$ باراک$ مثل$ تباری$ آفریقائی$ آمریکا$ جامعه$

همزیستی             همین$ مدیون$ هم$ آمریکا$ متحده$ ایاالت$ آوردهای$ ودست$ شکوفائی$ و$ است$ داشته$

است                گرفته$ بدست$ ترامپ$ که$ چه$ آن$ اساس$ برهمین$ و$ است$ بوده$ آن$ درونی$ مختلف$ جوامع$

زرورق$              با$ که$ آن$ وجودی$ هویت$ و$ بنیاد$ ریشه$ به$ است$ ای$ و     » تیشه$ کنیم$ می$ بزرگ$ را$ آمریکا$

اول  است  « آمریکا شده . تزیین

فی                   که است ای زده بحران داری سرمایه آن نهفته،$ ماجراها این همه پشت در که چه آن ولی

و              حفظ$ الجرم$ که$ ماندگارنیست$ و$ مسلم$ و$ مفروض$ برایش$ بشر$ دستاوردتمدنی$ هیچ$ الواقع$

آنهاست        از جامعه فعال حمایت عهده به نجات      . تقویتشان و بحران فراافکنی برای داری سرمایه

جامعه                   بطن$ در$ موجود$ های$ گسست$ و$ ها$ شکاف$ و$ ها$ زخم$ به$ ها$ بحران$ گاه$ به$ همواره$ خود$

به                  امواجی$ برچنین$ سوار$ و$ بازتولیدکرده$ انضمامی$ و$ تازه$ سطوح$ در$ را$ آن$ بسا$ چه$ و$ زده$ دامن$

است   خودافتاده$ رشدانواع           . فکرنجات$ شاهد$ ما$ یکم$ و$ بیست$ قرن$ در$ امروزه$ که$ است$ چنین$

دیوار                 برافراشتن و ها ملت دولت دوران به بازگشت سودای و ها بنیادگرائی و نوین های بردگی

گتوها           و$ نشینی$ حاشیه$ گیری$ شکل$ و$ خاردار$ سیم$ کشیدن$ آن   . هستیم.... و$ در$ که$ جهانی$

نویسی                تراژدی$ هیچ$ که$ تراژدی$ شوند،$ می$ غرق$ دریاها$ رحم$ بی$ امواج$ در$ مهاجران$ گروه$ گروه$

حقوق                  مدعیان$ این از$ هم دولتی و کسی و نیست،$ صحنه روی به آن ابعادواقعی آوردن$ به قادر

آورد      نمی$ ابرو$ به$ خم$ سرمایه          . بشر$ مانع$ بدون$ حرکت$ برای$ خواهد$ می$ جهانی$ سرمایه$ واقع$ در$

در                     فقط$ اما$ بتازد،$ بیاید$ گیرش$ رایگان$ و$ ارزان$ منابع$ و$ بازار$ و$ کار$ که$ هرجا$ و$ جهان$ نقاط$ همه$ به$

طرفه   یک$ گوناگون            . جاده$ آمیزمناطق$ تبعیض$ و$ ناموزن$ شدت$ رشدبه$ با$ که$ است$ حالی$ در$ واین$

محیط                 بحران$ و$ سوخته$ های$ سرزمین$ ایجاد$ و$ ها$ جنگ$ به$ مهمات$ و$ سوخت$ رساندن$ و$ جهان$

و             پناهندگی ازجمله عملکردخود آمدهای پی پذیرش به حاضر آنکه بدون .باشد... زیستی

بشدت                و$ همتا$ بی$ هیوالی$ یک$ طلبیدن$ کش$ نفس$ و$ گردانی$ چماق$ و$ دیگرسرمستی$ جنبه$ از$

مقیاس                 در$ قدرت$ مناسبات$ جانبه$ یک$ و$ ناموزون$ توزیع$ حد$ چه$ تا$ که$ دهد$ می$ نشان$ قدرتمند$

تمدن                آینده$ تداوم$ برای$ فرداچین،$ یا$ باشد$ آمریکا$ امروز$ هیوال$ این$ که$ کند$ نمی$ فرق$ جهانی،$

شکل                  و$ گیری$ شکل$ بحران،$ از$ آکنده$ و$ انتقالی$ دوره$ برای$ حد$ چه$ تا$ و$ است$ خطرناک$ بشری$

آن                   درونی$ های$ قطب$ بین$ قدرت$ متوازن$ توزیع$ بر$ مبتنی$ نظم$ یکسو$ از$ آن$ در$ که$ جهانی$ به$ دادن$

هم              انترناسیونالیستی$ جنبش$ جهانی$ قطب$ یک$ وجود$ دیگر$ سوی$ از$ و$ است$ حیاتی$ ضرورتی$



البته               و$ ها$ قدرت$ مهاراین$ و$ کنترل$ برای$ داری$ سرمایه$ سیستم$ از$ نیرومندفشاربیرون$ اهرم$ چون$

تر           انسانی جهانی به گذار ضامن و شرط پیش عنوان .به

ترامپ      به کنگره زن چهارنماینده� واکنش

http://www.bbc.com/persian/world-48998900?SThisFB
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