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 استراتیژیکی اشتباه یک ترمیم: عربستان از سمبولیک حمایت
 
 

تصمیم حکومت وحدت ملی مبنی بر حمایت از عربستان در مقابل تهدید حوثی های شیعه مذهب بدون شک یک 
نقطه عطفی در تاریخ معاصر و یک گام مهم برای ترمیم ارتباطات استراتیژیکی بین المللی افغانستان است. این گام 

که در اثر پالنهای استعماری اتحاد جماهیر به معنای ملحق شدن افغانستان به جمع کشورهای عربی و اسالمی است 
 شوروی و سپس ایران در تقابل و تضاد با جهان اسالم قرار گرفته بود.

به عربستان سعودی سفر کرد تا از آنها وعده  1356سردار محمد داود خان آخرین رئیس جمهوری بود که در سال 
کمک برای بیرون آمدن از زیر یوغ اتحاد شوروی بگیرد و به جهان آزاد بپیوندد. با روی کار آمدن حکومت 

که دشمن حکومتهای عربی بود، روابط مجاهدین و سپس طالبان و تبدیل افغانستان به جای امن برای القاعده 
افغانستان با کشورهای عربی و اسالمی به پایین ترین سطح خود نزول کرد. ایران از شرایط بهترین بهره را برد و 
نفوذش را با ابعاد بسیار گسترده تری توسعه داد. پاکستان رقیب دیگر افغانستان دالیل کافی برای مداخله در 

فضایی جستجو میکرد. حکومت آقای کرزی اما بیش از پیش شرایط را برای فعالیتهای  افغانستان را در همچو
ایرانیها و پاکستانیها مهیا ساخت. در مقابل حکومت کرزی افغانستان را از دنیای اسالم دور ساخت و تحت تاثیر 

 مشاورین افغان و ایرانی از دنیای غرب نیز فاصله گرفت.
 ایران یا عربستان؟

ن همسایه با افغانستان مشترکات فرهنگی فراوان دارد، اما به لحاظ تاریخی با افغانستان و حتی وجود کشور ایرا
که اولین سنی مذهب مشکل دارد. ایران دارای مذهب شیعه افراطی )والیت فقیه( است، در حالی مستقل افغانستان
شیعه مذهب ایران بدست افغانها از میان رفت، امری که هرگز از اذهان حکمرانان ایرانی اعم از  صفویان حکومت

مذهبی و غیر مذهبی از بین نرفت. از شواهد و قرائن برمیاید که ایران سنی ها را در هیچ جای دنیا تحمل نمیکند. 
ها در ایران سنی ها هستند. فعالیتهای مذهبی شیعی ایران در  اعدامی سنی وجود ندارد. بیشترین مسجد در تهران

سائر در کشورهای اسالمی نه تنها در عراق، یمن، سوریه و لبنان بلکه حتی در اقصی نقاط جهان همانند مالیزیا و 
 ورها مشهود است.غیره کش

اما عربستان هر چند از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی از ما دورتر است، اما یک کشور اسالمی سنی مذهب است 
فیصد سنی دارد نزدیکتر است. از طرف دیگر، درین جنگ عربستان با  80وبدین لحاظ با افغاسنتان که حد اقل 

بستان را گرفته اند. در همچو شرایطی همسویی افغانستان حوثی های یمن، تقریبا کافه کشورهای مسلمان جانب عر
با جبهه عربستان در راستای تامین منافع ملی افغانستان است تا بتواند خویشتن را منحیث یک کشور سنی مطرح 
کند و نه دنبال رو ایران تا بلکه بتواند راه برای صلح با مخالفین مسلح را هموار سازد، فرصت سرمایه گذاری 

های ثروتمند خلیج در افغانستان را هموار و زمینه اشتغال زایی برای ده ها ملیون نیروی کار افغانستان فراهم کشور
 کند.

این یک پیام و هشدار برای ایران است که در سرزمین های اسالمی چشم طمع دوخته به حدی که چندی قبل یکی از 
ایران است. شهری که در هزار وجهار صد سال پایتخت و  پایتخت مسئولین بلندرتبه ایرانی گفته بود که بغداد

سمبول سنی ها بوده. این به معنای تهددید هویت سنی ها است.بناء طرف عربستان گرفتن یک امر طبیعی است در 
و مذهبی اش مقابل تهدید ایرانی های شیعه. ایران در جنگهای عراق، یمن، سوریه و لبنان ثابت کرده که منافع ملی 

برایش مهمتر از ریخه شدن خون مسلمانان اعم از سنی و حتی شیعه در آن کشورها است، که مصداق مثل ایرانی 
 ”.خوب است اما برای همسایه مرگ ”است 

اولویتهای خود میداند( به تنظیم خونخوار داعش )که اغلبا بر  با تبدیل شدن القاعده )که اساسا جنگ علیه غرب را از
علیه تسلط جویی ایران مبارزه میکند و جنگ علیه غرب برایش به یک هدف ثانونی است( طرف سنی گرفتن برای 
افغانستان یک امر استراتیژیکی و طبیعی است. از لحاظ تاریخی افغاسنتان یک کشور سنی است که با ایران بر سر 

 نابع آبی )مهمترین عامل جنگ در آینده( مشکل جدی دارد.م
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 جنگ نیابتی؟
بنظر صاحب نظران، این تحول به معنای کشاندن جنگ نیابتی به سرزمین افغانستان نیست، بلکه میتواند در 

ثرا جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به سرزمین جنگهای نیابتی باشد. منطقا، قدرت گرفتن طرفداران ایران )اک
و راه را برای جنگهای   هزاره های شیعه مذهب( سبب توازن قدرت میان شیعیان و سنی ها در افغانستان خواهد شد

فرقه یی و نیابتی مهیا خواهد ساخت. شواهد و قرائن و برنامه ریزی های ایران نشان میدهد که افغانستان به زودی 
ن حاال جلوی آن گرفته شود. بطور مثال افغانستان هر سال شیعه خواهد بود مگر اینکه از همی –میدان جنگ سنی 

شاهد تجلیل بیشتر از عاشورا به سبک ایرانی است، اشاعه پراگنی توسط رسانه های متعدد که از طرف ایران 
 تمویل میشوند روز به روز بیشتر و فعالتر میشوند.

است که دیگر افغانستان نمیتواند به جنگ  میتوان نتیجه گیری کرد که حکومت وحدت ملی این خطر را درک کرده 
داخلی خویش جدا از آنچه در سائر کشورهای اسالمی رخ میدهد نگاه کند و کاری را که باید انجام میداد انجام داده 
است. شکی نیست که این تحول استراتیژیکی سبب خواهد شد که ایران از تمام قوات خویش برای جلوگیری ازین 

از . وجود افغانهای ساکن ایران منحیث یک اهرم فشار بر حکومت افغانستان استفاده خواهد کرد. تغیر استفاده کند
استاد محقق، خلیلی، اکبری و نمایندگان در  ،مانند گوداگیان کرزیهمین حاال ایران از طریق افراد کلیدی خویش 

های بیشتری عکس العمل توقع میرود که ایران  پارلمان به این اقدام حکومت وحدت ملی عکس العمل نشان میدهد.
نشان میدهد همانند تقویت مخالفین مسلح دولت، ترور شخصیتهای ملی، خرابکاریها در والیات غرب و 

 تحلیلهای جانبداران به نفع ایران و تخریب حکومت وحدت ملی.  جنوب.
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