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 بروز تشنجات سیاسی و نظامیعواقب 
 کنونی امریکا و ایران قابل اندیشه است!

 

توافقنامۀ شش کشور مهم جهان با وضع محدودیت امریکا با پابیرون کشیدن از  رهبری ظواهر مبتنی بر آن است که

 از طریق نمایش نامه زمینه سازی دمتواتر در صد بسنده نشده ، به مشورۀ اسرائیل،هستوی ایرانها بر فعالیت های 

 ،های سیاسی است که موقف متزلزل سیاسی اش را تحکیم بخشیده و پشتی بانی هوا خواهان اسرائیل را از یک جانب

 یال روتقابگیری در یک بدون در راو راست گرایان افراطی تبعیض طلب  بخش تند گرای دینی عیسویان انجلیکا

 نماید.حاصل  با ایران رویی

صادر نموده که به اصطالح عوام اخطاریه ها  ها وهشدارقصوری خوانده و  نتا حال امریکا چندین بار باالی ایرا

 . را داشته «وهللا گه بانمت باز نشانت می دهم» حکم الف های

حریک و در احساسات اهل تشیع نا آگاه منطقه را ت  به بهانۀ حفاظت از مقابر اهل و بیت حضرت محمد "ص" ایران

 «قوت فاطمیون جوانان مهاحر هزارۀ افغان»را را با تبانی روسیه و شیعیان منطقه تخت و بخت بشار االسدواقعیت 

لع بودن قبودند به اتهام داعش  و اصالح طلب آزادی خواه شان اکثریت بر قرار نگهداشته و مخالفین  رژیم اسد که 

تعداد بی شمار مردم را به و استفاده از راکت ها و توپ های دورزن  بمبارد های سنگین هوایی توسط نمود و عو قم

دینش را ماهرانه در جنگ حو آواره ساخته و امریکا و مت و بسیاری را بی خانمان ، شهر ها را ویرانقتل رسانده

ی ق متطبی موفقانه در سوریه بدون هیچ گونه مقاومت و مخالفتی سیاست خود را نگهداشته و خود  داعش مصروف

 نماید. 

حادثۀ اخیر قتل قاسم سلیمانی صاحب منصب ارشد قوای پاسداران انقالب و قوماندان قوای قدس، ستراتیجست ماهر 

و ورزیدۀ گسترش نفوذ مذهبی، سیاسی، فرهنگی وعندالضرورت نظامی در مأورای سرحدات ایران. که افغانستان 

شنج وخیمی بین مملکتین آفریده که عواقب وخیمی در قبال خواهد منازعات و ت شامل بخشی از برنامه ها سلیمانی بوده

 .داشت

تا حدی خالق ظاهر بینی و سطحی نگری  قضاوت بر گزارشات و رویداد های جاری، در بررسی مسائل سیاسی

ولی شکاکیت ها و سوء ظن گاهی درب گشای واقعیت ها خواهد  ،به کژ راهه رفتن است ومغشوش ساختن ذهنیت ها 
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امریکا، چون پهلوانان سابق افغانستان، سازکی در میان باشد و قاسم  وایران  بین بود. احتمال ضعیفی وجود دارد که

ربستان ع وسلیمانی قربانی این داد و ستد و معامله باشد. امریکا غرض صیانت منافع اقتصادی و ستراتیجیک ایران 

امریکا در برابر حملۀ ایران بر  را  رقیب هم دگر ساخته و توسط این رقابت توازن سیاسی را در منطقه نگهمیدارد.

 تمام اسناد و شواهد با متضرر شدن مستهلکین امریکا اقدامی نکرد. ثبوت نفتی و تصفیه خانۀ نفت سعودی با منابع

ص معینی در هر کشوری بدون اذن و ارادۀ رئیس جمهور و تصویب ولو که هیچ اقدام نظامی امریکا و یا کشتن شخ

ضافی و قلسدام حسین، معمر ا ضیاء الحق، پارلمان امریکا صورت نمی گیرد ولی امر کشتن قاسم سلیمانی از کشتن

ت ساخ، بدون تأثر و اندوه، جدا که نمی توان آن را از ردۀ عمل تروریستی  ،اسامه بن الدن متفاوت و بی سابقه بود

 . 

گرچه برای ایران امکانات انتقام جویی و تقابل رویا رویی با امریکا و متحدش اسرائیل در شرائط کنونی بسیار محدود 

 یگمان نم ،تعهد نامۀ همکاری نظامی موجود است صرف بلکه نداردو ایران با روسیه و چین توافقنامۀ دفاعی  ،است

 بایستند.رود این دو کشور در روز بد پهلوی ایران 

با فدا  در اوج احساسات  و هوا خواهانی دارد که نشود ، پیروانولی ایران در ممالک منطقه سر سپردگان افراطی

 در کشوری برسانند. امریکا قوای مستقر هتلفاتی ب ینمودن جان هزاران

ی ن ماجرادر ای را غانستانکار گرفته پای اف و بی طرفی داری ندر افغانستان از خویشت اهل تشیع د واریم رهبران یام

 افغانستان نیست. حال زار و پریشان که به نفع خود شان ونکشانند  وخیم
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 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند 
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