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 ۱۴/۰۴/۲۰۱۵              دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

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

 

"بنیادگرای افراطی" همه دنیا می داند، که "عربستان سعودی"، فقط از جملۀ سه کشور شمرده می شد، که رژیم 
طالبان را در صف "جمهوری اسالمی 
پاکستان" و "امارات متحد عربی"، 
برسمیت شناخت و در مدت حاکمیت 
"طالبان" هم، همین "متهم" درجه یک، به 
اعمال سازماندهی "ترور"، در ساحۀ تحت 
کنترول رژیم "طالبان" زندگی داشته، 
"کشتن" او هم بعد از قریب یک "دهه"، 

  اکستان صورت گرفت.در پ
 

منابع مختلف، در رابطه با مناسبات 
"اوساما بن الدن" با خاندان سلطنتی 
عربستان سعودی، الی زمان خروج قوای 

حلقات  "شوروی"، از پیوند "شخص" او با
"وهابی" هم تذکراتی داشته اند، اینکه در 
مجموع "القاعده"، تا چه اندازه درین خط 
 عیار باشد، آگاهی دقیق در دست نیست.
اما آنچه روشن است، "یمن"، یکی از 
کشورهایی محسوب می گردد، که از 
موجودیت و فعالیت این گروپ، در صف 

بعنوان یک تعداد از کشور های دیگر، 
ترین" محل تراکمدافراد این  "خطرناک

 ده است.شیاد شبکه 
 
"القاعده" درین کشور حضور قبلی داشته  

است، بر اساس گزارشات نمایندگی 
، ۰۲/۰۴/۲۰۱۵"شپیگل آنالین"، به تأریخ 

در حمله بر  در شهر "جنوب شرق یمن"،
" زندانی را، آزاد  ۳۰۰"زندان" بتعداد، "

 ساخته اند.
 

گزارشات خبری آلمان و فرانسه می  
رساند، که در جملۀ  آزاد شدگان، یکی از 
رهبران سازمان "افراطیون"، بنام "خالد 

(، در شبه Mukalla"بطارفی" چهار سال در زندان "موکاال" ) (، نیز شامل بوده است.Chaled Batarfiبطارفی؟" )
"رهائی"، چهار زندانی" و دو  به خاطر عملیات یندر (، زندانی بوده است.Aqpaجزیرۀ "اقپا؟" یا "اکپا؟" )
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( دانسته Qaidaگروپ، یعنی "قاعده" ) افرادخطرناک ترین  )تصویر دومی را، از "محافظ" زندان، کشته شده اند.
 اند.(

 

، اند. سعودی" و تعدادی از کشور های عربی با هم متحد شده –"عربستان ، «حوثی –شورشیان »در مبارزه علیه 
نظر این نویسنده، که بعنوان "هوشداری" بیان می دارد، در پرنسیپ مهم نیست که این گروپ "جنگی"، "شیعه"  از

باشد و یا "شیعه" نباشد. به همین ترتیب مسئله باید این نباشد، که "حوثی" باشد و یا نباشد. "فکت" اینست که یک 
، در حقیقت توانسته است ،ای ازین کشور را تسخیر وقسمت هکه  ، استند ، سازمان یافته"ی"گروپ مسلح انسان ها

 یک دولت را، در نتیجهٔ مقاومت چندین ساله، سقوط دهد و کشور را بیک "بحران" شدید خطرناک، مواجه سازد.
تالش کسب به پیشروی ادامه داده و در  ، باز هم بر طبق گزارشات خبریهوائیشدید  علی الرغم "بمب باران های"

 قدرت اند.
 

از طرف چه  هم استفاده می کنند و یا این اسلحه در کجا تولید و از کجا و  چه نوع "اسلحه"  از تثبیت این که 
مرجع، بدسترس آنها قرار داده می شود، قابل تشخیص است. اینکه نتیجۀ جنگ چه خواهد بود، هم چنان در وقایع 

"آگست"  ۶"، به تأریخ آنالین "شپیگل ه هایدر یکی از شمار گذشتۀ دنیای ما، معلومات مشابه موجود است.
جدید  -"مینجر» خبر می دهد و ازین شخص، بعنوان  م، با نشر این تصویر، هوشداری ایاالت متحده را۲۰۱۳

 Nasser"ناصر الوحیشی؟" )». در پایان تصویر هویت او را چنین یاد کرده است: یاد می کندترور" در "القاعده" 

al Wuhaischi) القاعده" "جدید  ۲: شخص نمبر یمنی» 
در یمن را، بحیث  "رهبر شبکۀ ترور"آمر "القاعده"، "ظواهیری"، بر اساس گزارشات، »در مقدمه می خوانیم: 

به  قرر اوت، تعیین نمود. "ناصر الوحیشی"، حال مسئول پالنگذاری حمالت نو در غرب می باشد. ۲شخص نمبر 
 «هوشداری ایاالت متحده در مورد ترور باشد. اظهارمی تواند دلیلی بر این نقش،

 

در هم را  اما نمی توان موجودیت قبلی این گروپ نوشته را تشکیل نمی دهد. اصلی این انگیزۀ ،البته این موضوع
علی حکومت نا توان، بعد از "سقوط" حاکمیت  نادیده گرفت. ، در کشور بحران زدۀ "یمن"،پهلوی سایر "ملیشه ها"

ضد حکومتی در طی  در یمن حکومت می نمود، در برابر همۀ "ملیشه های"، سالهای طوالنی، که صالحعبدهللا 
حال افسوس خواهد بود، که دولت افغانستان، که خود  گردیده است.، هم هاچندین سال مرتکب اشتباهات و نا رسائی 

، بفرستد، در حالیکه کشور او، «افغانی نیروی»خیلی نا توان است، تالش نماید، تا برای ترمیم اشتباهات دیگران، 
 سخت محتاج آنست. 

 

باشندگان  ، یعنی "پنجاه فیصد"ۀ این کشوردر کشوری که قرار ارزیابی های مختصر سازمان ملل متحد، هر دوم تبع
. تأریخ آن  در مراحل مختلف، بخصوص در طی مدت بیش از چهار دهه، شاهد فقر و گرسنگی تهدید می کندآنرا 

م، که متعاقباً پس از برخورد ۱۹۹۰اجتماعی بوده است. بطور نمونه می توان از سال  –"بحرانات" مختلف سیاسی 
سالیان ارزیابی سطحی نشان داده است، که  ه است.های نظامی، "اتحاد دولتی"، بین دو بخش "یمن" بوجود آمد

 ۀ متذکره، "شپیگل" درین احصائیدر اختیار دارد ، یعنی با "مرمی"طوالنی درین کشور، هر "مرد"، سالح "گرم"
 ."شیرخوار" و "پیرمردان" را هم شامل ساخته است اطفال

 

بسیاری از حلقات "سیاسی مذهبی و نژادی"، موضوعات "اقلیت" و "اکثریت" را در اجتماع این کشور مطرح می 
زند. برخی ها به "جهات مذهبی" و دیگران هم گاهی، بر "ترکیب ایتنی"  تبصره دارند و عوامل را در اختالفات سا

چنین تفاوت ها، از قرن ها موجود است.  ی را مرتکب می شوند."مذهبی" و "ایتنی" می بینند، که یک اشتباه بزرگ
  هیچ ربطی ندارد.، این تفاوت ها، با تشنجات ناشی از اهداف سیاسی در قدرت

 

حوثی"، بتدریج کسب نفوذ نموده اند، برخی ها، آنها را در زبان های کشور ما با نسبت  –از زمانی که "شورشیان 
انی هم، با نسبت "شیعۀ زیدی" در زبان عربی )"زیدیة"( یاد نموده، آنها را مسلمانان پیرو، شاخۀ س"حوثی" و ک

 ،از نسل "یک نواسه پیغمبر نها را از سلسلۀ نسل "زید ابن علی" می شناسند، که"شیعه"، می دانند. منابع "انترنتی" آ
بنو "(، بزبان عربی " Umayyaden(علیه حاکمیت "اومایاد ها" )Kufaکوفه" )" در ۷۴۰حسین" یاد شده و در "

درین  قیام نموده، کشته شده است. نویسنده بار دیگر تأکید می ورزد، که عامل "بحران" ،"أمیة"، یا "األمویون
اگر رقبای بیرونی، چون "عربستان سعودی" و "ایران"، تالش کسب نفوذ  ، نه "مذهبی" و نه "نژادی" است.کشور
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 ایجاد، نیروی آنها را برایدارند، هدف آنها خدمت به این و یا آن گروپ "ایتنی" و "مذهبی" نبوده، برخالف تمام 
 ثبات در تسلط قدرت خود آنها به کار می برند.

 

بعضی  " فیصد را عرب می دانند، متباقی آنها "اقلیت هایی" اند، که۹۷در ترکیب اجتماعی "یمن"، بعضی از منابع "
می یاد  نیز الحوثیون"،اجتماعی "حوثی" را به زبان عربی " روپگیاد کرده اند. این  نیز منشاء "افریقائی" ها با
، وابستگی مذهبی آنها را، به همان گروپ تذکر یافتۀ، "شیعۀ زیدی" می شناسند، که در عین زمان، محالت کنند

را تشکیل داده و در مقایسه با جمعیت "سنی" در "یمن"، که اکثریت  .کرده اندسکونت آنها را در شمال "یمن" یاد 
گروپ "الحوثیون"، بطور مقایسوی، "اقلیت" شناخته شده است. گروپ "زیدی "شافعی مذهب" نیز می خوانند، این 

م )انقالب در یمن(، این ۱۹۶۲فیصد شمرده اند. الی سال  ۳۰ها" یا )"زیدیة"( را، در ترکیب اجتماعی "یمن"، 
ط گروپ در مناطق کوهستانی شمال یمن، زندگی داشته، در مدت زمان قریب "هزار سال"  تحت حاکمیت و تسل

 "امام ها" بسر می برده اند.
 

(، علیه Huthi –Familieاز "قیام" جنگی های  فامیل "حوثی" ) ۲۰۰۴در سال  "شپیگل آنالین" در گزارش آن،
حکومت مرکزی در "صنعاء"  خبر داده است، که حال بعد از قریب یازده سال، همین "اقلیت" قوی ترین قوت 

درین گزارش تذکر داده می شود، که "بسیاری" از "زیدیة" ها، خود را تحت نظامی را در "یمن" تشکیل داده است. 
 را از ناحیۀ نفوذ غربی، به مخاطره می بینند. "ستم اکثریت سنی" احساس می کنند و "هویت مذهبی" آنها

 

این همه "ملیشه های مسلح موجود، چه 
از داخل یک گروپ "ایتنی" اکثریت، و 

باشند،  چه از "اقلیت"، تشکیل یافته
اقتصادی و  –دارای اهداف سیاسی 

م، در ۲۰۱۱سال  کسب قدرت اند.
جریان "بهار عربی" در یمن، صدها 

علیه حکمروای طویل  انسان، هزار
المدت، "علی عبدهللا صالح" به تظاهرات 
پرداختند، درین اعتراضات، "حوثی ها" 
)الحوثیون(، وارد میدان شده اند. 

زیابی حکومت مرکزی که بر اساس ار
"شپیگل آنالن"، بدون آن، ضعیف و نا 

مبارزه بر سر قدرت، هر چه بیشتر یعنی توان بوده است، در نتیجۀ، این اعتراضات و مظاهرات چندین ماهۀ، 
 والیات بیشتری را تحت کنترول خود بیاورند.شورشیان توانستند،  ضعیف می گردد.

 

، نموده ایمطوری که قبالً نیز یادآوری 
"قیام کنندگان"  م،۲۰۱۴در "سپتمبر" 

شورشی، پایتخت "صنعاء" را تسخیر 
تأسیسات دولتی "از  ،نموده اند. در نتیجه

هم پاشید"، پارلمان هم، منحل گردید. با 
چنین وضعیت مشابه، "تنظیم های 
جهادی افغان" و "جنگ ساالران" در 

 خوبمهارت  با کشور جنگ زدۀ ما،
ه که حال، از دارند. این دست آشنایی

مجانی و ، بطور عمره"نعمت ادای "حج 
فیلم های تأریخی، "تظاهر" ادای 

"بیلر های" پیروان آنها، در افغانستان هم،  ، لباس خود را با آب "چشمۀ زم زم" شسته، احتماالً برای"فریضۀ حج"
، هر آنچه، در ما عقیدوی مردم "آب زم زم" را بدون، پرداخت "اضافه بار" برده باشند، تا با استفاده از احساسات
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باشد، زیر پا نموده، به جای آن، به شعار بوده بین المللی وجود داشته  تدر مناسبا تأریخ کشور ما، کدام تعامل مثبت
در قسمت های قبلی هم، بصورت کافی، "فکت ها" در بارۀ رقابت ها، بین "ایران" و  های عوامفریبی، بپردازند.

همۀ این اهداف  امر کسب "برتری" قدرت درین منطقه و حال در "یمن"، بیان شده است."عربستان سعودی"، در 
  آنها، با منافع "ملی" ما، چه رابطه دارد.؟

 

در "جنگ داخلی" فعلی "یمن"، طوری که "شپیگل" خبر می دهد، "شورشیان حوثی"، از جانب بخشی از نیروهای 
"شپیگل  " یاد نموده اند، حمایت می شود."صالح"، که او را هم "شیعهرئیس جمهور سابق  امنیتی و هم از جانب
( واقع در شمال "عدن"، خبر Dhaleaاز زبان باشندگان شهر "دالیه؟" ) ،م، آن۲۰۱۵اپریل  ۲آنالین" در گزارش 

علی عبدهللا صالح" نیز می جنگند. گفته  سابق می دهد که در جنب "ملیشه های حوثی"، وابستگان، "رئیس جمهور
 می شود که در حمالت بر مخالفین خود از "تانک" و "توپخانه" استفاده نموده اند. 

 

ادامه دارد. درین گزارش، از اصابت یک  "سعودی شب است، که "حمالت هوائی قریب پنجگزارشگر می نویسد، 
 ذکر شده است. نیز"ملکی" زیاد، بشمول اطفال تلفات ذکر  ابمرکز "مهاجرین نیز یاد شده است، که 

 

 منابع نشراتی مکرراً ایران را حامی "حوثی" های "شیعه" و "عربستان سعودی" را "بر ضد" آنها، می دانند. 
مقامات سعودی تذکر داده اند، که از 
طریق ضربات هوائی، می خواهند، 

را به عقب  حوثی" -قوای "شورشیان
تأثیرات" نسبتاً کم، این زنند. "شپیگل" از 

حمالت هوائی، به نفع قوای "طرفدار" 
رئیس جمهور "فراری" در عدن، تذکر 
بعمل آورده، بعنوان مثال این تصویر 
"تانک" را که مربوط هواداران "هادی" 
خوانده است، در عدن عکاسی نموده 

در پایان تصویر این تانک می  است.
خوانیم، که این "جنگی را ضد "حوثی 

ا" شمرده، در عین حال از شدت تبادلۀ ه
 "آتش" در مرکز شهر نیز، یاد می کند.

 

م، بسلسله تصاویر از تخریبات ناشی از ۲۰۱۵مارچ  ۲۶ "شپیگل آنالین" بعد از "آغاز" عملیات هوائی، به تاریخ
ها در منطقۀ جنگ آن، این تصویر را از "صنعاء" بدست نشر سپرده است. در سطر فوقانی تصویر می خوانیم: "

ویرانی و خرابه بعد از بمب : "سطر خفیف در پایان عکس  « هوائی را می بندد.عربستان سعودی میدان : خلیج
 ."یمن در آشوب و هرج و مرج غرق می شودباران  در صنعاء. 

عربستان سعودی، یک در سطر بعدی: " 
ائتالف نظامی را در جنگ علیه شورشیان 

غرق آشوب و هرج شیعه رهبری می کند. یمن 
و مرج می گرد. اختالفات بر این منطقه سخت 

 "اثر می گذارد.
 ی را هم، "شپیگل آنالین"به تاریخویرانی بعد 
م، در صنعاء عکاسی نموده ۲۰۱۵اپریل  ۹

است. در سطر فوقانی تصویر، می نویسد: 
ایران آتش بس را : اختالفات در خلیج عدن"

 "  در یمن می طلبد. 
 

 «ویرانی های جنگ در صنعاء: تهران از "اشتباهات" در یمن هوشدار می دهد. »تصویر، سطر خفیف:در پایان 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 –"شورشیان  با وجود حمالت هوانی، توسط نظامیان عربستان سعودی،»در سطور پائینتر تصویر ویرانی: 
درین اختالف باید باید  :ن به حرف می زدن می پردازدراد.  حال اینان می دهش، باز هم در یمن، پیشروی ن"حوثی

 «با همدیگر مذاکره شود. این را رئیس جمهور روحانی خواستار شده است.
 

، ۀ از قدرت افتادۀ یمن، می نویسند، که از کشور های (، وزیر خارجRiyadh Yassinاز زبان "ریاض یاسین" )
حوثی"، عالوه از  –"خلیج" طلب اقدام نظامی نموده است. بار دیگر، یادآور می شوند، که در مبارزه با "شورشیان 

"ائتالف" کشور های منطقه تحت رهبری عربستان سعودی، هم چنان در داخل، عالوه از گروپ "القاعده"، "گروپ 
"  شده خلع قدرتاز رئیس جمهور فراری" یا "  تازه وارد"، یعنی دولت اسالمی عراق و سوریه" و "طرفداران

)"سنی"(، که در حقیقت همۀ این گروپ ها در "دشمنی" با یکدیگر نیز قرار دارند، بر ضد "حوثی" های تحت 
   حمایت "ایران"، می جنگند.

   
نظامی در عملیات ، در بارۀ "دم، "شپیگل آنالین"، ضمن نشر تصاویر متعد۲۰۱۵مارچ  ۲۸در گزارش تاریخ  

قسمتی از اردو : عسکر وفادار حوثی" در پایان این تصویر، ازین عسکر بعنوان: "ده اردو علیه یک ملیشه: یمن
، گزارش "از شورشیان حمایت می کنند.

 می دهد.
 

" تا ۳۰۰۰۰قوای "ملیشه" را از "
در  " تخمین نموده  است.۱۰۰۰۰۰"

خبر می نویسد، که "ملیشۀ حوثی"، در 
ماه های اخیز تجهیزات و اسلحۀ قابل 

 ۀجملمالحظه بدست آورده است. در 
دیپو های اسلحۀ آنها، در حال حاضر، 

سالح  راکت ضد تانک"، و"توپخانه"، "
 هوا، شامل می باشد. های شانه یی دافع

" علی عبدهللا صالح و هواداران "قبیلۀ
های حوثی"، یک "ائتالف تاکتیکی" براه انداخته است. "ملیشه، در نظر دارد، تا قوای "ائتالف"  او، با "شورشی

 درگیر سازند.  خسته کننده، "پارتیزانی" دوام دار گوریالیی" و» تحت رهبری سعودی را، در یک جنگ
 

نشان می دهد، هم  ، "محمد بن سلمان" را با عساکرکه وزیر دفاع جدید عربستان سعودیدرین گزارش ضمن آن
، از شیوه ها و تجارب ایاالت متحده در «ضد حوثی ائتالف»چنان تذکر می دهد، که عربستان سعودی، در تشکیل، 

، از طریق "میدیا ها" در تبلیغات "،ب "جنگ افغانستانعلیه عراق و هم از تجار م در خلیج،۱۹۹۱جنگ های سال 
 ".ی قدرت نشان می دهدعودسوه می ند، که "استفاده می نماید. در پان تصویر هم چنان عال

 
 ختم قسمت سوم
 ادامه دارد ...
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