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 ۰۵/۰۴/۲۰۱۵                                           سپنتا دادفر رنگین
 

 باشد طرف بی باید افغانستان یمن، در جاری مصاف در
 

ما را وارد یک ای در مورد بحران یمن، کشور  حکومت وحدت ملی جمهوری اسالمی افغانستان با انتشار اعالمیه
های مطروحه در اعالمیه  تنش بسیار خطرناک میان کشورهای اسالمی در یمن و خاورمیانه کرده است. استدالل

های تاریخی  منتشره از جانب ارگ، از منظر دینی، تاریخی و سیاسی اشتباه و مبتنی بر برداشت نادرست از واقعیت
 .باشد می
 
جیبه هر مسلمان است. اما در بحران یمن، هیچ تهدیدی متوجه حرمین دفاع از حرمین شرفین بدون شک که و ۱٫

دیگر برای کسب  شرفین نیست بلکه نیروهای سیاسی و اجتماعی مسلمان یمنی، با تعلقات مذهبی متفاوت، با یک
های یمنی مورد حمایت جمهوری اسالمی  شود که حوثی باشند. ادعا می قدرت سیاسی در داخل آن کشور درگیر می

یران و حکومت مخلوع یمن مورد حمایت عربستان سعودی قرار دارند. از منظر تاریخی نیز اعالمیه حکومت ا
های تاریخی را در نظر نگرفته است. وقتی که قبایل عرب از جمله شریف حسین مکه و دودمان  وحدت ملی واقعیت

می عثمانی دست به شورش زدند و سعود در همراهی و همرایی با استعمارگران انگلیس بر ضد خالفت سنی اسال
ها هزار سرباز  در همراهی نیروهای استعماری انگلیس و زیر رهبری لورنس )لورنس عرب( جاسوس انگلیسی، ده

مسلمان سنی ترک را در صحراهای سوزان عربستان و یمن کشتند، در واقعیت سران قبایل عربی به دستور 
کردند. آنچه در آن زمان برای تحکیم قدرت قبایل و عشایر صورت استعمارگران نامسلمان علیه مسلمانان عمل 

 .گونه که امروز نیز چنین نیست گرفت، هیچ ربطی به دفاع از حرمین شرفین نداشت؛ همان
 
خواهان ترک علیه استعمارگران انگلیسی و  کنار آزادیبرخالف اعالمیه صادره از ارگ، مردم افغانستان در  ۲٫

ها جنگیدند. مزار مجاهدان شهید افغان که در همرایی با مبارزان ترک جان دادند تاکنون در  عمال حامیان عرب آن
ها. هیچ  ها در آن زمان در صف ضد استعمار قرار داشتند و نه عوامل آن والیت ادیرنه ترکیه موجود است. افغان

 انی همراه با سران عشایر عرب زیر رهبری لورنس کشته نشدافغ
. 

نه دفاع از منافع منطقوی سعودی و نه هم دفاع از منافع منطقوی جمهوری اسالمی ایران وظیفه شرعی و دینی  ۳٫
 .باشد. کشاندن افغانستان به جانبداری این دو نیروی رقیب به سود کشور ما نیست ها می افغان

 
ساالری و مشروعیت نظام قانونی در یمن  جمهوری اسالمی افغانستان به اصل مردم»اده است که در اعالمیه آم ۴٫

بحث مشروعیت دولت یمن و آنانی را که از این دولت « نماید. باور داشته و از حکومت قانونی آن حمایت می
های  ها و کشش ستان را وارد جنگشود پای افغان گذارم کنار. اگر چنین هم باشد، باز هم دلیل نمی کنند می حمایت می

المللی  منطقوی کرد. دولت صدام حسین در عراق و دولت معمرالقذافی در لیبیا نیز داری مشروعیت حقوقی بین
ها  های آن منظور سرنگونی رژیم بودند. دولت سعودی از تجاوز ایاالت متحده و کشورهای ناتو به این کشورها به

گرفت. حکومت بشار اسد، در سوریه، دارای مشروعیت حقوقی است. این دولت  حمایت کرد و جانب متجاوزان را
باشد اما عربستان سعودی در مبارزه با این  های اجتماعی می دارای یک نظام سیاسی دارای کثرت دینی و آزادی

 .کند منظور سرنگونی حکومت آن داعش را حمایت کرده و می رژیم و به
 
ها نیز متحدان خود را دارند؛ هیچ دلیل  باشند و هر کدام آن طلبی می انه در پی سلطهدو کشور مسلمان در خاور می ۵٫

 .موجهی وجود ندارد تا ما کشور خود را وارد این معرکه بسازیم
 
ریچارد هالبروک، نماینده خاص ایاالت متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، در یک گفتگو با حامد کرزی،  ۶٫

ترین منبع تمویل طالبان  بزرگ… های سعودی، حکومت قطر و شهزاده»افغانستان گفت:  جمهور پیشین رییس
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هیچ دلیلی « دهند. ها به طالبان پول می باشند. حتا بیشتر از عواید تریاک، این آی می اس گونه مستقیم و از طریق آی به
 .باشند میندارد که ما افغانستان را به جانبداری از کسانی بکشانیم که حامی طالبان 

 
طلب، در یمن یک سیاست موفق را دنبال کرده است. کشاندن مستقیم  عنوان یک قدرت منطقوی سلطه ایران به ۷٫

ساز و  ها نتایج خطرناکی را در پی خواهد داشت. اردوی سعودی با همه  های یمن، برای سعودی سعودی به جنگ
هایی مانند آنچه را که در یمن رخ  دارد. و جنگبرگ مدرن خود توانایی پیروزی در یک جنگ غیرمتعارف را ن

های هوایی برد. صرف با استفاده از نیروی زمینی و در حمایت مردم محلی است که  توان با بمباران داده است نمی
توان توسط سربازان مزدور  هایی را نمی هایی بر نیروهای نامنظم پیروز شد. چنین جنگ توان در چنین جنگ می

 .شود انجام داد ترین کاری است که می معنی رو کشاندن پای کشور زخمی ما به این معرکه بی این برنده شد. از
 
ای به مفهومی که در سایر  های فرقه باشیم که در آن تنش ما خوشبختانه یکی از نادرترین کشورهای مسلمان می ۸٫

های  کشاندن پای افغانستان به تنشکشورهای اسالمی، به شمول عربستان سعودی وجود دارد، تبارز نکرده است. 
شود، برای کشور ما نیز مایه تهدید است. ما با عربستان سعودی مناسبات  ای توجیه می یمن که به نحوی فرقه

باشیم و ایران شریک تمدنی ما است. از  دوستانه داریم، اما نباید فراموش کرد که ما با ایران همسایه مستقیم می
 .ها دور نگهداریم د را از این تنشرو ما باید کشور خو این
 
باشد. بر همین مبنا است که عربستان سعودی از  سیاست خارجی، عرصه دفاع و تحقق منافع ملی کشورها می ۹٫

کند و ایران در مصاف میان  المسلمین جانبداری می گرایان سنی اخوان سکوالرهای مصری در رقابت با اسالم
 .گیرد جانب ارمنستان مسیحی را می مذهب، ارمنستان و آذربایجان شیعه

 
دهد که در درون حکومت وحدت  های گوناگون عضو حکومت وحدت ملی نشان می های شخصیت گیری موضع ۱۰٫

گیری ناسنجیده حکومت وجود  چنین در میان مردم افغانستان نگرانی شدیدی از موضع ملی، در شورای ملی و هم
گیری غیرمسووالنه را که  ای این موضع مت افغانستان با صدور اعالمیهجا و شایسته است تا حکو دارد. بسیار به

اعالم داشته است، هرچه زودتر تصحیح کند. مسوولیت جامعه مدنی و روشنفکران « سیاست غیرمنفعل»زیر نام 
 افغانستان است تا صدای خود را در برابر این ماجراجویی حکومتی اعالم بدارند. فقره نهایی اعالمیه حکومت

دولت ج. ا. افغانستان با درک تجارب تلخ و ناگوار از عواقب جنگ »گوید:  وحدت ملی در باره بحران یمن که می
خواهد که به  شان می آمیز این بحران بوده و از همه کشورهای اسالمی و رهبران حل صلح و ناامنی، طرفدار راه

، پیام درستی است. اما به این «استا تالش نمایندهمکاری سازمان کنفرانس اسالمی و سازمان ملل متحد در این ر
معنی که در یمن جاری است  طرفی حکومت و مردم افغانستان در برابر جنگ بی ها باید تاکید بر اصل بی جمله

 .افزوده شود

mailto:maqalat@afghan-german.de

