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 ۱۲/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 هوشدار به هواداران "جنگ مذهبی و نژادی"!
 )قسمت اول(

 

موقف خود را در فغانستان ا، "پورتال افغان جرمن آنالین" را، تحت عنوان: "۰۲/۰۴/۲۰۱۵وقتی خبر مؤرخ 
فوراً  متوجه شدم، که این خبر یک روز بعد از "اول اپریل"، از  ،مطالعه نمودم"، مورد جنگ یمن، روشن ساخت

یا  نشرات "رادیوی آزادی" گرفته شده است. در آغاز فکر می شد، که ممکن این خبر، یکی از "شوخی ها" و 
 اپریل" بوده باشد، که، در اروپا معمول است.   اول"دروغ های 

 

با وجود اینکه در قدم اول در مورد این خبر، بطور جدی فکر نمی کردم، اما بعد از اینکه، از هر کنج و کنار، 
نویسندگان و فعالین "جهادیون افغان"، درین مورد، نظرات مختلف خود را ارائه داشتند، باز هم، متن را دوباره 

دولت و مردم افغانستان با عربستان سعودی روابط  "لعه گرفتم. در جایی ازین متن چنین ذکر شده است: تحت مطا
 ..".را دَین هر مسلمان می دانند مقدس حرمین شریفینتأریخی و دینی عمیق داشته و دفاع از سرزمین 

 

صرفنظر از اینکه، این چنین 
در  ،جمالت مشابه تشریفاتی

قریب در همه  مناسبات دولتین،
مراسم و رویداد های رسمی بین 
دولت ها، هم تحریری به نظر 

شفاهی شنیده می می رسد و هم 
چنانچه بر اساس  .شود

خبر"شپیگل"،  پس از وفات، 
"ملک عبدهللا"، "روحانی"، رئیس 
جمهور ایران، با استفاده از 
فرصت، در پیام تبریکی عنوانی، 
"ملک سلمان"، به ارتباط تعیین 

بحیث پادشاه عربستان  او
بر سعودی،  چنین می نویسد: " 

حسب سابقۀ مناسبات تأریخی و 
مذهبی هر دو کشور، در آینده 
امیدوار توسعۀ مناسبات دو 

.". "شپیگل" جانبه، می باشیم..
هم چنان تذکر می دهد، که  از 
مدت ها به این طرف، روابط این 
دو کشور دشمنانه بوده است. 

ر مناسبات آنها، "جنگ داخلی سوریه" می دانند، که ایران از رژیم "بشر االسد" حمایت می کند یکی ازعوامل را د
و "عربستان سعودی" مخالف آنست. در پایان این تصویر، که از جریان دیدار رئیس جمهور آنزمان ایران، "محمود 

ژیم شیعه در تهران، بازیگر ر»احمدی نژاد"، با "ملک عبدهللا" عکاسی شده است، مجلۀ "شپیگل" می نویسد: 
بزرگ ضد سعودی ها، در شرق میانه شناخته می شود. هر دو دولت به کسب نفوذ برتر، بر کشور های "یمن"، 
"سوریه"، "لبنان"، "عراق" و "بحرین"، درگیر رقابت و مبارزه اند. درین جنگ سرد، در منطقۀ خلیج، عربستان 

رابطه با روابط "تأریخی"، به صراحت تذکار می یابد،  در «کند. سعودی از تیل به عنوان سالح استفاده می
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" را برای ما انجام نمی دهد. موارد و آمر رهنما" و " قاضی"، بطور خودکار، یعنی "اتوماتیک"، نقش "تأریخ"
ه گردیده ، روی دسترخوان نیست، که برای نوش جان امادتهیه شده وقایع تأریخی هم مشابه با غذا های متنوع لذید

است، پس نمی توان وقایع تأریخی را بال تغییر، فوراً بعنوان تغذیۀ فکری، به حافظه سپرد و بحیث رهنمود عمل از 
آن استفاده کرد. این امر مربوط خود ماست، که با چه استعداد و مهارت در هر مرحلۀ تأریخی با در نظرداشت 

 می گیریم. « درس»ن، خصوصیات وضعیت عینی، از وقایع تلخ تأریخ هم چنا
 

همین چند "فکت" محدود نمونوی و موقعیت جغرافیایی افغانستان و هم چنان، وضعیت بحران طوالنی کشور،  
معقول خواهد بود، تا افغانستان در جهت حفظ مناسبات حسنه، با همه کشور ها و در قدم اول، با همسایگان، برای 

وی، خود داری نموده، مراعات همان رسیدن به صلح در کشور، از سهیم شدن، در رقابت ها و منازعات منطق
"مشی عنعنوی" بی طرفی یا "نیوترالیتی"، معقول ترین و مساعد ترین موضعگیری، در عرصۀ بین المللی، شمرده 

 شده می تواند. 
 

اگر "روابط دینی" عالیق مردم ما را به نسبت موقعیت "اماکن مقدس" در عربستان سعودی، با حکومت و مردم آن، 
خشد، قابل فهم است. در رابطه با عقاید دینی، تبعۀ "سعودی"، نمی تواند حتماً، نسبت به یک انسان تحکیم می ب

دیگر، که در عقیده و عمل نیک، دارای خصلت های نیکوی مساوی باشند، در مناسبات انسانی، از اعتبار و احترام 
منان، باهم ؤصوص وقتی می گویند، که همه مبرتر، برخوردار باشد. اسالم هیچ نوع تبعیض را هم، نباید بپذیرد. بخ

برادر اند، ممکن هم چنان به معنی آن باشد، که همه انسان ها، دارای حرمت و کرامت مساوی نیز می باشند. اما در 
عین حال باید متوجه باشیم که چنین عالیق نباید از اهمیت و تقدس خاک خود ما، بکاهد. زیرا در خاک خود ما، به 

ایم. درین خاک حق زندگی داریم، در عین زمان در برابر آزادی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دنیا آمده 
آن، مکلفیت داریم. به آزادی و حقوق اولیه و فردی هر هم وطن ما، توجه نموده، در شیوۀ زندگی راه کلتوری و 

خاک و مردم ما را هم، با اتخاذ تصامیم فرهنگی مردم خود ما را در نظر بگیریم. مقدم بر همه، حق نداریم، که این 
پر خطر و نا درست، به خطر مواجه 
سازیم. اگر خاک و وطن ما، برای مردم 
ما "تقدس" نمی داشت، پس برای 
"آزادی" آن، این همه قربانی ها و خون 

 دادن ها، چه انگیزه داشته است؟
 

توجه به حفظ وحدت ملی، حاکمیت ملی 
جدی است، و تمامیت ارضی، از آنجهت 

که اینک کشور ما، بار دیگر در مدت 
زمان بیش از سی ونیم دهه، با خطرات 
وسیع خاص پارچه پارچه شدن، روبرو 
می باشد. اگر تنها، بطور نمونه فقط یک 
مثال را از مناسبات قریب سه و نیم دهۀ 
اخیر، عربستان سعودی با قسمتی از 
مردم ما، در جریان سالهای "بحران و 

نظر بگیریم، باید این حقیقت را هم فراموش نه نمائیم، که در پهلوی همه مناسبات و فعالیت های جنگ" در 
"عربستان سعودی"، در مناسبات با بخشی از اتباع کشور ما، پدیده هایی ایجاد و تقویت گردیده است، که نه تنها 

ریق" نظرات "افراطی" در تحت نام برهم زده است، بلکه با پخش و "تزامنیت و "ثبات" سیاسی را در کشور ما 
اسالم، در برابر "امنیت" بین المللی نیز، مزاحمت ها و خونریزی ها را "باعث" شده است. روابط متقابل کشورها، 
بر اساس احترام متقابل و مبتنی بر منافع دو جانبه، تعمیق و توسعه می یابد، درین رابطه نباید به هیچ کشور امتیاز 

 عامالت بین المللی، داده شود.خاص، خارج از ت
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زیاد و کم مدرسۀ "دینی"، که این کشور، در جریان "بحران"  ۸۰۰۰پخش "آیدیالوژی افراطی" در قریب  
ً در مناطق سرحدی بین افغانستان و  افغانستان، عمدتا
پاکستان، و خاصتاً در ساحات قبایلی، به راه انداخته است و 

سهیم بوده است، نتایجی  در تأسیس و تمویل چنین تأسیسات،
را، برای آیندهٔ کشور ما، ببار آورده است، که جای پای 
خونین آن، تا هنوز نه خشکیده است. سؤال جدی اینست که ما 
ازین چنین مناسبات، چه برداشت و چه درس واحد، در 

 سراسر جامعۀ ما آموخته ایم؟ 
 

برخی ها، چشم امید زیاد، بسوی کمک های "عربستان 
ی" دوخته اند. آنها ممکن امیدوار باشند، که "زمینه سعود

های" مذاکره با "طالبان" و گروپ های دیگر "افراطی" 
مذهبی )سنی(، با "دولت افغانستان"، برای "ختم جنگ"، 
فراهم آید. اگر راه حل، همان "طرح های وهابیت" باشد، آیا 

 این خود نوعی از وابستگی مرگبار نخواهد بود؟ 
 

صویر نظر اندازید: در تأریخ کشور عربستان به این ت
سعودی، برای نخستین بار، بر اساس گزارش "شپیگل"، به 

، در زمان "ملک عبدهللا"، که از او، در ۲۵/۰۲/۲۰۱۳تأریخ 
مقایسه متمایل به کمی "اصالحات" یا "ریفرم" یاد نموده و در 
خاندان از نفوذ قوی برخوردار بوده است، تعدادی از "زنان" 
را، در عضویت "شوری"، که در حقیقت یک "پارلمان" نام 
نهاد، بدون صالحیت تصمیم گیری می باشد، شامل ساخته 

انقالب »است. باز هم این اقدام "ملک عبدهللا" متوفی را، 
، یعنی "یک میلیاردم" حصه دانسته اند. («nano"نانو" )

ر" پادشاه حتی با همین تصمیم، از جانب "مذهبیون محافظه کا
مورد انتقاد قرار گرفته است، در حالیکه خود بر مشی 
"وهابیت" وفادار بوده است. از جانب دیگر، همه می دانند که 
در آن کشور، "زن ها"، بطور مثال، اجازۀ "رانندگی موتر" 

به « دریوری»را ندارند. وقتی یکی از خانم ها، به جرم 
از جزای "شالق" یا "دُره" محکوم گردیده بود، بعد 

اعتراضات، فقط پاد شاه با قدرت، "ملک عبدهللا" او را از 
ضرب شالق، نجات داده توانست. در زمینه باز هم، معلوم 

یا رانندگی داده « دریوری»نیست، که آیا به زن ها، اجازۀ 
اند و یا خیر. اگر با چنین قیودات، و پیروی از چنین راه و روش زندگی، برخورد با حقوق بشر و بخصوص 

 ، در راه حل مسایل جامعۀ افغانستان، مداخله صورت گیرد، چه حالتی بر وطن ما، خواهد آمد؟«حقوق زن»
 

ً در قریب بیست سال اخیر، که نقش "شاگردان" آن "مدارس" در تداوم  آیا این کشور عربستان سعودی، خاصتا
سند که تمویل و تسلیح همان حلقات خونریزی در کشور ما، برجسته شناخته می شود، واقف نبوده است؟ همه می پر

"پیرو" آنکشور، از کجا انجام می یابد؟ تمویل آنها اگر زیر پوشش، اقالً توسط ثروتمندان این کشور و سایر "شیخ 
نشین" های صاحب "پطرودالر"، نیزصورت نمی گیرد، پس دست های اصلی در کجا در کار اند؟ تمویل صورت 

ران و زمامداران درین خاک، که "اماکن مقدس" نیز در آنجا واقع است، از همۀ می گیرد، برای چه هدف؟ آیا رهب
 این چنین اعمال علیه خاک ما،  بی خبر بوده اند؟
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جای شک نیست که همه کشور های اسالمی با سرزمین عربستان سعودی، دارای عالقمندی ها و مناسبات نزدیک 
اند. بخصوص، بعد از اینکه به حیث مالک منابع سرشار انرژی )نفت( و دارائی های هنگفت پولی، "پطرو دالر"، 

ی نقش معین و در منطقه و کشور های شناخته شده است، این کشور، در مناسبات آن، با کشور های دیگر، دارا
"عربی" بخصوص، موقف نسبتاً سنگین داشته است. بر طبق ضرب المثلی که می گویند: "این دغل دوستانی که می 
بینی، مگسان اند گرد شیرینی." به مفهوم دیگر هم چنان افاده می کنند که: "مگس بر تری )زمین نمناک( می 

  قیر امروزی را، با این "شهزاده ها" و زندگی مرفع اتباع آنها، نمی توان مقایسه کرد.نشیند." اتباع یمن تأریخی، و ف
 

ساله، منتشر گردیده است،  ۹۱تا همین امروز که خبر وفات "ملک عبدهللا ابن عبدالعزیز"،  ۲۳/۰۱/۲۰۱۵از تأریخ 
یدار، با "بارک اوباما"، حکایت هنوز سه ماه مکمل سپری نه شده است. مطبوعات از زبان، "پادشاه عبدهللا" در د

نموده است، که پادشاه، مخالفت خود را با ایران، ضمن صحبت با همین رئیس جمهور ایاالت متحده، با ذکر کلماتی 
تبارز داده است که "سر مار" را با "ایران" شباهت داده است. در تصویر دومی، جانشین پادشاه متوفی را، 

ساله معرفی نموده است. پادشاه جدید، در بیانیۀ "تلویزیونی" او، پس از  ۷۹لمان" ، "س"شپیگل"، برادر "اندر" او
اما درین گزارش، "شپیگل" از شرایط دشوار مرگ برادر، متعهد شده است، که از مشی قبلی پیروی خواهد کرد. 

 در برابر او نیز  یاد می کند.
 

آن، به ارتباط تغییر در رهبری رژیم سلطنتی عربستان سعودی، پس از  ۲۳/۰۱/۲۰۱۵"شپیگل آنالین" در گزارش 
فوت "ملک عبدهللا"، از "پنج موضوع" عمده یاد آور می شود، که در برابر خاندان سلطنتی و در برابر شخص، 

د، نصیب "ملک سلمان" و رهبری این دولت پادشاه جدید "ملک سلمان" قرار داشته، تأکید می ورزد، که زمان زیا
نمی بینند. هیأت تحریر "شپیگل آنالین"، در جمالت قبل از متن گزارش، چنین بیان می دارد، که صورت مکمل 

تغییر قدرت در عربستان سعودی، در یک مرحلۀ دشوار برای این » جمله را بار دیگر، به این متن بیان می داریم: 
است. تا به حال، این کشور هیچ وقت، در مقابل همچو مسایل عاجل سیاست داخلی و  رژیم سلطنتی، رخ داده

 «خارجی قرار نداشته است. برای "ملک سلمان" وقت زیاد نمی ماند.
 

برای مزید معلومات، خلص این "پنج موضوع" را که "شپیگل آنالین" توضیح نموده است، از نظر می گذرانیم:" 
بری  در زمانی قدم می گذارد، که اوضاع  منطقۀ شرق میانه، در یک حالت خاص تشنج پادشاه سلمان، در مقام ره

 بسر می برد. هیچ یک از پادشاهان سعودی، تا این زمان، با چنین مسایل حاد و عاجل مواجه نبوده است"
"عربستان  " ، نام می برد، که برایدولت اسالمی عراق و سوریه" های"، "جهادیدر صدر همه مسایل، اول از " 

"، نقش رهبری "خاندان سلطنتی" را، در جهادی هاسعودی"، خطرناک دانسته است. شپیگل می نویسد، که این "
و هم اینکه مدعی "حفاظت و حمایت از اماکن مقدسه"، چون "مکه" و "مدینه" می داند، « جهان سنی»رهبری 

 مورد سؤال و "اختالف" قرار داده است. 
 

شپیگل"، اختالفات با "ایران" است، که رقابت بین این دو کشور، یکی پیرو "اسالم شیعه" و موضوع دوم از دید " 
دیگر آن پیرو اسالم "سنی"، بشدت جریان دارد. طوری که قبالً هم ذکر شده است، موضوع تسلط و برتری بر 

ی در خلیج مقابله دارد. مواضع قدرت در خلیج است. عربستان سعودی با تمام قوت، با ایران در امر تسلط و برتر
جنگ های "نیابتی" هر دو، اوضاع را "بی ثبات" می سازد. عربستان سعودی می خواهد، مانع دستیابی ایران به 

 سالح "اتومی" شود.
 

یک پنجم است. عربستان سعودی " "رفاه" و "استغناء"سومین موضوع یاد شده در گزارش "شپیگل"، مسئلۀ 
" تغییر ملک سلماندارد. اقتصاد کشور وابسته به "صدور نفت" است. این حالت را باید "" را در اختیار ذخایر نفت

دهد... جوانان سعودی خواستار "اصالحات" اند. بسیاری از سعودی های جوان، در کاریابی، با دشواری روبرو 
ی سازند، زندگی فیصد جامعه را م ۱۵اند. در شرق کشور عربستان سعودی همچنان، اتباع "شیعۀ سعودی"، که 

 دارند. نا رضایتی ها روز افزون است.
 

موضوع چهارم "ریفرم" یا "اصالحات" است. خاندان سلطنتی که بر عنعنات قدیمی تکیه زده است، در انجام 
"ریفرم" بعنوان وظایف دشوار می نگرد. محافظه کاران مانع هر اقدام می گردند. "ملک عبدهللا" که با قوت بوده 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شمۀ از اصالحات را، به راه انداخت، که در جملۀ اقدامات او یکی تعیین، نمونوی "زنان" در " شوری"، است، فقط 
 یا "پارلمان" نام نهاد یاد گردیده است.

 

موضوع پنجم درین گزارش را، مسئلۀ "جانشین" سلطنت یاد می کند. این پادشاهی میراثی مطلقه است. از زمان  
پسر او،  ۴۵م، همیشه یکی از جمله ۱۹۵۳، "سعود ابن عبد العزیز" در سال مرگ پادشاه، مؤسس این سلطنت

بر"عربستان سعودی" حکومت نموده است. جانشین از طرف اعضاء خاندان، تعیین می گردد. کدام قاعدۀ روشن، 
ین و جانشین ندارد. حال انتقال قدرت، به نسل دیگر دشوار تر می گردد. پادشاه عبدهللا متوفی، در زندگی خود، جانش

 ۶۹(، که Muqrinجانشین خود را تعیین کرده است. یک برادر "اندر"، "ملک عبدهللا" متوفی، به نام "مکرین" )
از شایعات در بارۀ صحت، نا مساعد "ملک سلمان" نیز تذکر بعمل آمده  سال عمر دارد، شامل "لیست" می باشد.

 است.
 

 ختم قسمت  اول
  ادامه دارد ...
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