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 ارگ و سفید قصر ،سلیمانی قتل

 

ال محور توجه است که عواقب این حادثه در ؤم سلیمانی جنرال ایرانی در بغداد، حاال این سدن قاسپس از کشته ش

ی ، جنگ هاخاطر انتقام از امریکاه . یک نگرانی این است که ایران ببخصوص در افغانستان چه خواهد بودمنطقه و 

که  شود رف دیگر از این احتمال هم یاد می. از طامریکایی در افغانستان شدت بخشد نیابتی را در برابر سربازان

د ن. اگر این احتماالت عملی شود باز هم این مردم افغانستان اامریکا از خاک افغاسنتان، ایران را زیر فشار قرار دهد

 .که قربانی و زیر پا خواهند شد

 ر، شاید بر مذاکرات امریکا با طالبان نیز اثوابط میان امریکا و ایرانه شدن رتیر

ز ثیراتی داشته باشد. اأامریکا در برابر افغاسنتان هم ت داشته و همچنان در دیدگاه

ان تسنگیرد و اهمیت افغا ؛ در قبال این حوادث موضوع ایران پیشی مییک جهت

رت و، به امریکا این ضرمیزند اما از طرف دیگر تشنج فعلیرا کم کم به عقب 

خواهد . حتا ناممکن ناره کندایران است، نگاه جدی تر و نگاه دوب ۀان که همسایافغانست ۀالئرا گوشزد میکند که به مس

بود که موقف امریکا در برابر انتخابات افغانستان هم دستخوش تغییراتی شود و اعتماد امریکا به کسانی که به ایران 

 .دارند افزایش یابد و برعکس کمتر ینزدیکی ی

ن جدا ازی -دیگر را  ۀهای اجتماعی پیهم زیر بحث است. از آنرو من چند نکتابعاد مختلف قتل سلیمانی در شبکه 

 رسانم : عرض میه موضوعات اما نه بسیار بی ارتباط به آن ب

رسد که از چند هقته است عالیمی دیده میشود که شاید دید قصر  نظر میه شاید حدس من درست نباشد اما چنان ب

المت . به چند نشانه و عدانولد ترمپ از بگرام، کم کم رو به بهبود باشدسفید در برابر ارگ بخصوص بعد از بازدید 

 : کنم در زمینه اشاره می

اشت که رین دکید بأانتخابات ستایش کرد اما در ضمن ت، از کمیسیون ج ابتداییئامریکا در کابل پس از اعالم نتا سفیر

 . ر کشیدج نهایی در پیشروست و باید انتظائمراحل دیگری تا اعالم نتا

 ج ابتدایی انتخاباتئاشت کردند که سفیر امریکا از نتا، بردکید او به مراحل بعدیأتعدادی از هموطنان، از روی ت

تخابات، سفیر امریکا از کمیسیون انیاد داشته باشیم که ستایش ه . اما اینرا هم ببوده است و امید تغییر آنرا داردراضی ن
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واند ت ، صرف میتواند. یادآوری از مراحل آینده مهم شمرده شده می ۀیسیون است که نکتیید بر کار کمأدر واقع مهر ت

م به آرامش تواند غیر مستقیم فرا خواندن مرد ، مییک موضوع تخنیکی حساب شود. همچنان دعوت مردم به انتظار

 . و دوری از خشونت باشد

ه آواز امریکایی ، گوش به برای درک از آینده کشور خودمیدانم برای هموطنان ما بسیار تلخ و ناخوش آیند است ک)

ای من ر. بروی آن برداشت هایی کرده بتوانیمسفیر آنها در مورد انتخابات ما چه میگویند تا ما از  ها باشیم که مثالا 

رف . درینجا منظور ما از اینگونه کنجکاوی صواقعیت اوضاع همین استسف أهم خوش آیند نیست اما خوب، با ت

 (جستجوی عالیم است

کایات، این بار از کمیسون بررسی ش . اوپهلو سخن گفت سفیر امریکا این هفته در مصاحبه با طلوع نیوز بار دیگر دو 

د اما ج نشان میدهئرا برای وارد شدن تغییرات در نتا، عالقمندی امریکا ستایش کرد. این گفته باز هم از نظر برخی

 : ی که بدنبال این گفته ها بیان شد، معنا دار تر استرنظر من جمله های دیگه ب

ود که به کید او این بألبته تد همان شخص اداره را بدست میگیرد. اکید داشت هرکسی که برنده اعالم شأسفیر امریکا ت

سش پر. سفیر امریکا در جواب یک دیگر هم زمینه سهمگیری داده شود ، به جناح هاییأعلت پایین بودن فیصدی ر

. این دپلومات امریکایی که در هر مورد از پاسخ های ک متحد قابل اعتماد امریکا خواند، اشرف غنی را یدیگر

 .رد چنین نکرد و پاسخش صراحت داشتواضح شانه خالی میکرد درین مو

جان بس در  که وظیفه ناگفته نماند با آنکه تغییر و تبدیل شدن سفیران امریکا یک کار عادی است اما باز هم این نکته

ت. در مل اسأارگ در گذشته گفته، قابل ت ۀتوجه به حرف های تندی که در بار ، بازودی پایان می یابده تان بسنافغا

د این موضوع در جریان امریکا بعد از کشته شدن سلیمانی گفت حکومتش ارگ را در مور ۀضمن اینکه وزیر خارج

رهبران حزب دموکرات امریکا شکایت دارند که آنها بی خبر گذاشته مت باش . )تواند یک عال ، خودش میگذاشته بود

 شده بودند (

از بعضی نشانه های دیگر میگذرم اما در اخیر ازین یادآوری میکنم که زلمی خلیلزاد روز های پیش در حالی با 

 .شود ( اشرف غنی مالقات کرد که در مقابلش امر هللا صالح نشسته بود ) به عکس توجه
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 به اساس رسمیات داکتر عبدهللا . حاالکار رسمی ندارد ی معاون اول برگزیده شده اما فعالا آقای صالح در تیم انتخابات 

تاق شده ا شود که خلیلزاد بدون اطالع قبلی از اینکه با چه کسی روبرو میشود داخل . تصور نمییس اجراییه استئر

البته  .می نشیند میتواند معنا دار باشد اد با اشرف غنی در همراهی با امرهللا صالح. اینکه خلیلزو غافلگیر گردیده باشد

 دانیم چنان مطمئن بوده که با خود گفته باشد فرقی نمی که ما از آن نمی ده اینیلزاد به آهم ناممکن نیست که خلی این

 نظر میرسد .ه کند وقت زیادی باقی نمانده !! اما این احتمال آخری کمتر ب

ه صورت ب چو برداشت ها درین زمینه را به هیاز خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا میکنم که یادآوری ازین عالیم )

ت د نه اینکه کی خوب اس. موضوع صحبت روابط قصر سفید و ارگ بواز کدام جناح مشخص تعبییر نکنند جانبداری

 (و کی خراب

 ******** **** 
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