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 جمهوری  ریاست ارگ در منطقی سیاست یک خأل
 

. تا قبل از ایجاد نظام جمهوری اسالمی در  دارد ای طوالنی  دو دولت ایران و عربستان سعودی، پیشینه  رقابت
و ایجاد دولت دینی به  ؛ اما پس از سقوط دولت شاهی  ایران، این دو کشور منازعات اقتصادی در منطقه داشتند

 . این منازعات چهرۀ دیگری به خود گرفتهللا خمینی در ایران،  رهبری آیت
های پادشاهی این کشورها، نوعی  های عربی برای سرنگونی دولت هللا خمینی مبنی بر تحریک ملت سخنان آیت

شدن آن  شش سال از سپری و کنون پس از سی گیری را نسبت به ایران در منطقه به وجود آورد که ا حساسیت و جبهه
عنوان کشورهای اسالمی، داعیۀ  دو به عربستان سعودی و ایران هر . از سویی،  است  باقیچنان  ها هم سخنان، کینه

یک سعی دارد با گسترش نفوذش در کشورهای اسالمی، قدرت و نفوذ  صیانت و رهبری ملل مسلمان را دارند و هر
های  ن این دو کشور، آسیبرو، جدال بر سر منافع و ایجاد قدرت بی . از این خود را در منطقه و جهان وسعت بخشد

های  افزون گروه توان به پیدایش روز . از جمله این صدمات، می فراوانی را به کشورهای منطقه وارد کرده است
ها میان این دو رقیب دیرینه، کشورهای همجوار  رفتن سطح تنش . با باال نظامی و تروریستی در منطقه نام برد شبه

در مرزهای   های اقلیت گروه اند و مدام با تحریک  طلبانه در امان نمانده منافع های این دو کشور نیز از سیاست
های تروریستی  کنند. ایجاد گروه سازند و از این طریق اعمال نفوذ و قدرت می یکدیگر، َجو را برای هم متشنج می

یابی این دو مدعیان حمایت از ، بوکوحرام و در این اواخر داعش، محصول نبرد نیابتی و غ ، طالبان چون القاعده هم
، سوریه و افغانستان، نیز هرگز  ، عراق ، لبنان خصوص فلسطین . در سایر کشورهای منطقه به اسالم است

 های این دو کشور قطع نشده است. درازی دست
است که ای  خصوص در این سه دهۀ اخیر دیده است، به اندازه های این دو کشور به آسیبی که افغانستان از رقابت

چنین زمان زیادی در  کردۀ انسانی و هم های هنگفت مالی و اجتماعات کالن تحصیل برای جبران آن نیاز به سرمایه
. متأسفانه به دلیل نبود امنیت و  اش را دوباره استحکام بخشد سایۀ صلح دارد تا بتواند بنیادهای اقتصادی و فرهنگی

بستر مناسبی است برای  نسداد رشد فکری در جامعۀ افغانی، افغانستان نبودن زمینۀ تحصیلی و به دنبال آن ا مهیا
بتوانند اهداف و   کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان که به دنبال منافع خود در خاورمیانه هستند تا

ان بیشتر به توان گفت که مردم افغانست . قاطعانه می شان را در خاک افغانستان دنبال و پیاده کنند های پنهان سیاست
برآیند مطلوب آن برای  ، هزینۀ ناچیزی است، در مقابل  ماند که نگهداشت آن نیروی بالقوه و سیاه لشکری می

 . ساز منازعات کشورهای زمینه
ای وارد  ترین اشاره ای که توان درک تحلیل وضعیت محیط پیرامون خود را ندارد، با کوچک نیروی کالن انسانی

خصوص در  ، به کند گذری می جان  ه منافع خود را درک و شناسایی کند، برای منافع دیگری ازک آن عرصه شده و بی
. عامل  های سیاه خود قرار داده باشند مذهبی مردم را در صدر سیاستـ  های دینی ، ارزش کنندگان صورتی که تحریک

زمان که  های مناسبی ساخته است تا هر هرهمردم افغانستان، از آنان م   فقر و سطح پایین دانش و آگاهی در بین اکثر
زده در  ، این اجتماع کالن را وارد میدان سازند و از این جماعت برافروخته و هیجان های پنهان اراده کنند دست

 امکان استفادۀ ابزاری کنند. حد
شی کافی رسد که رهبری بر مسند ریاست دولت تکیه زده باشد که از دوراندی مشکل زمانی به اوج خود می

سویۀ  اش را به جای منافع واقعی مردم افغانستان قلمداد کند. دید یک برخوردار نبوده و سالیق و عالیق شخصی
هم در حالی که  اشرف غنی به جنگ عربستان و مخالفان دولت یمن و اعالم حمایت دولت از کشور عربستان، آن

های خارجی ندارد، کار بسیار سطحی و  ستر سیاستهایی را در ب توان عملی برای تأثیرگذاری در چنین کشمکش
 . رسد لوحانه به نظر می ساده

سعود با مخالفان دولت یمن، حمایت  نخست؛ باید از اشرف غنی سوال شود که ایشان با چه منطقی از جنگ آل
دیده از  سرزمین آسیبکه در پِس بیانات خود مبنی بر حمایت از سعودی، آیا منافع افغانستان و مردم این  کند و این می
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کند؟ منافع کل مردم  سویه را توجیه می گیری چنین اعالم موضع یک ؟ چه دستاورد چشم بیند های داخلی را می جنگ
 افغانستان در عمل چیست؟

رفت تا مناسبات بین اقوام را بهتر کند و َجو اجتماع را برای دیگرپذیری  کشور پس از سیزده سال می که  در حالی
های  جمهوری به نوعی وساطت برای روِیش و ایجاد خصومت ، این سخنان اشرف غنی از آدرس ریاست ازدآماده س

ای از تاریخ را ورق زد و به اشرف غنی یادآور شد که نبرد و ستیز میان  . باید گوشه مذهبی در کشور خواهد شد
دادن  ای برای رسمیت و مذهب تنها بهانه ای دیرینه داشته است ای از کشورهای عربی پیشینه گوشه قبایل عرب در هر

های ایران و عربستان برای اثبات  گردد به رقابت آن بر می  ای آنان است و بخش دیگر منازعات قبیله کردن  و توجیه
از جنگ خانگی اعراب و نمایش قدرت  پشتیبانی  در این میان، اشرف غنی با ابراز حمایت و  .  شان در منطقه قدرت

نگری خود را تا  و آینده ؟ آیا وسعت دید  خواهد به بار آورد ای برای مردم افغانستان می ربستان، چه نتیجهایران و ع
زده و فقیری همانند افغانستان بیش از  ها بیابد؟ کشور جنگ گونه دخالت حدودی رسانده که منافع افغانستان را در این

ان قدرتمندش همانند ایران و پاکستان نیاز دارد. نزدیکی هرچیزی، به رابطة عاری از تنش و سؤتفاهم با همسایگ
عربستان در حالی  زدن توازن میان ایران و عربستان و حمایت از  هم دولت غنی با پاکستان قابل درک است، اما به

ایران ها شهروند افغانستان در ایران هنوز هم مهاجرند و افغانستان بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با  که میلیون
 کنندة منافع مردم افغانستان است؟ به چه بهایی؟ دارد، آیا تأمین

های زمینی شود و در کنار ارتش خود از نیروهای  دوم؛ در صورتی که عربستان وارد مرحلۀ جدیدی از جنگ
نگ نقش ایران را که در ج شود تا  ، آیا اشرف غنی حاضر می خارجی دعوت به مبارزه با مخالفان دولت یمن کند

عنوان تعهد و پشتیبانی  نیروهای دولت عراق و کردها در مقابل نیروهای داعش وارد میدان جنگ شدند، ایفا کند و به
رود  می که احتمال  های یمن، نیروی انسانی به کمک ارتش عربستان بفرستد؟ حال این خویش از جنگ علیه حوثی

خصوص ایران  اش به در برابر مخالفان و رقبای سیاسی عربستان سعودی خواسته است برای تبلیغات و مانور قدرت
 . شان دور نماند هایی از ذهن سیاسی هم که شده، چنین خواسته

کدام به نوعی در پی یافتن  اگر ایران و عربستان به ُبعد مذهبی این جنگ دامن بزنند و هر جای تردید نیست 
پوشی نخواهند  مطلوبی در منطقه و به نفع خود چشم یاست ناپیمانان جدید در کنارشان باشند، از اتخاذ هرگونه س هم

بار  خوشایند و خون چنین اتفاقی، بیش از همه جامعۀ افغانستان توان زایش حادثات و رویدادهای نا  . در صورت کرد
 . را در خود دارد

ملی افغانستان نباید  رود، این است که ایشان در تشخیص منافع ترین نقدی که بر سخنان اشرف غنی می سوم ؛ مهم
دهد.  ای عمل کند. منافع ملی افغانستان ناشی از یک اجماع ملی است که دولت تنها بخشی از آن را تشکیل می سلیقه

نظری در این زمینه وجود ندارد و عبدهللا عبدهللا قطب دیگر دولت  این درحالی است که در درون دولت هم، هم
کرده است. تصمیمات دولت باید تصمیمات نهادی و ناظر به منافع ملی مردم  رسماً با اعالم موضع دولت، مخالفت

های  های شخصی افراد شود. بررسی شبکه ها و قضاوت افغانستان باشد. منافع مردم افغانستان نباید قربانی سلیقه
گیری  این موضعدهد که بخش زیادی از افکار عمومی در برابر  ای به وضوح نشان می های رسانه اجتماعی و تحلیل

تواند  کند. تداوم این وضعیت، می غنی قرار دارد و آن را در تضاد با منافع ملی مردم افغانستان تلقی می  اشرف
 آسیب جدی به ثبات کشور وارد کند.

، اقتصاد و سیاست خارجی کشور  گیری اشرف غنی، تبعات ناخوشایندی را پیرامون امنیت گمان سخنان و جهت بی
جمهور در قبال حملۀ نظامی عربستان به یمن، باید  گیری رییس توان گفت، جبهه . می د داشتدر پی خواه

ـ  های دولت اضافه شده است که در این اواخر به پروندۀ سیاست درایت و سکوت استراتژیک ـ اندیشانه، با مصلحت
ها با افغانستان به  ارجی سایر دولتهای خ عمیقی را در سیاست هیچ تردیدی، تأثیر  جمهور بی بود. این عمل رییس می

 ثباتی خواهد کرد. دنبال خواهد داشت و مناسبات خارجی افغانستان را دچار تنش و بی
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