
در جنگ سوم خلیج فارسها سیاست دخیل کردن افغان  

به  -مدافعان حرم -جوان افغان در قالب اردوی فاطمیانر هزاها پردازند، دهرا میحمایت ایران از رژیم سوریه ها بهای افغان

.جنگندمیدر سوریه اسد  رحمایت از رژیم بشا  

آخر کار کنند. گویا این میکه در سوریه فعالیت لبنان، دومین و بزرگترین گروه خارجی است هللا بعد از جنگجویان حزبفاطمیان 

است که جنگ در ! این در حالی است که تاکنون تجربه نکرده استها و بسا بزرگتری در راه افغاننیست، مرگ خاموش برای 

ها لحظهآزارد، تمام میدردمنشانه  را روان هر انسانت و کرده اس موریانه خانهی افغانستان چون و رنجیدهتمام کالبد تن خسته 

.استانتحار و ضد انتحار پر کرده از انفجار ناشیبار را با صدای مرگ  

های رومیان به گال. استبوده هامراتع و منابع همسایهساکنان، تالش مهاجمان برای فتح ؛ ی جنگ از قدیمبا نگرشی به پدیده

به  بانتوترکان به خاورمیانه و بالکان، به اروپا، مغوالن به چین، ها و آسیای جنوبی، هانهای مدیترانه ، اعراب به کرانهفرانسه

.آمریکاهای وسیع دشت سیوها در،  ایروکوها به شمال شرقی و ، آزتک در مکزیکآسیای شرقی آفریقای جنوبی، خمر   

ها را انجام این جنگها انگیزد و ارتشبر میها را هگل سیاست جنگی است، در فلسفه سیاست را احاطه داده ،منافع امروزه

.گرددابزار قدرت ترسیم میکه با تصویری است قدرت است و سیاست در حقیقت ی جنگ قدرت طلبی و اعمال . ریشهدهندمی  

گیرد انجام میها ی دولتها به وسیلهزیرا جنگ، گرددهای خارجی باز میدولت و قدرتهای جنگ به عامل ریشهافغانستان در  

ها برای حاکمیت ملی افغانستان قدرتو تا زمانی که ریشه دارد  حتی جدا از مرز افغانستان که مقاصد سیاسی و اقتصادی

.کن نخواهد شد، جنگ ریشهرا قائل نباشندای مشخصه  

ی تفسیرهای گوناگون که از پدیدهصرف نظر از است و ایجاد جنگ ثباتی همواره عامل بیهای بزرگ های قدرترقابت

ها ذکر کرد و آن اصلی قدرتی را به عنوان مشخصهی المللی روابط بینطلبی در صحنهتوان توسعه شده، میامپریالیستی ارائه 

جنگ و ی که به نوعی رابطههم خوردن توازن قوا، تعبیر دیگری است ، همچنین به ی جنگ و سیاست دانسترابطهرا بیانگر 

داخلی هم دیگر عامل طوالنی کردن جنگ به هم زدن توازن قوا بین دولت و طالب دیگر با بیان  .کندسیاست را بیان می

اول پول، سه چیز الزم است برای جنگیدن  " فردریک اتریشی:بقول مارشال شود طالب همواره حمایت مالی میافغانستان است. 

  .ها استجنگاقتصاد در بیش از اندازه بر اهمیت نقش سخن او ناشی از تاکید  ".ولدوم پول، سوم پ

؛ چه کسی سیاست یعنی دانستن این کهمبارزه برای قدرت است. و از طرفی کاربردش جنگ است  نفیسیاست در اصل به معنی 

؟بردچرا میبرد و ،  چگونه میدبرچه موقع میبرد، ، چه میبردمی  

های را در مسائل و انگیزهها ی جنگباید ریشه، پس بسیار نزدیک و تنگاتنگ بودهی سیاست رابطهی جنگ و رابطهبطور کلی 

.جستجو کردسیاسی   

، جنگ، خونریزی، تجاوز و اندوه قبل از قرن نوزدهم تا حاال سر شار از تباهی گذاردمیهای بدی را پشت سر افغانستان سال

  .انسان استترین بخش از فرهنگ و تراژدیکین تردهشتناکبوده است. جنگ 

؛در افغانستانها نگاهی اجمالی به جنگ   

به فغانستان تقسیم ، عقد قرارداد گندمکبا تسلط بریتانیا و به بعد میالدی  ۱۹۳۸بریتانیا افغانستان با امپراتوری  دوم تا جنگ اول 

و اداره سیاست خارجی آن از جمله تجارت و کلیه امور داخلی افغانستان بریتانیا؛ و تعیین حاکمیت با صالحدید های مجزا قسمت

م. ۱۹۱۹افغانستان با بریتانیا درهای داخلی و جنگ سوم ی شورشبا ادامه با بریتانیا.  

مناطق ها بیشتر که باز شورش م.۱۹۷۸ثور در های داخلی تا انقالب شورشافغانستان شاهد یک سلسله  ۱۹۷۷م تا ۱۹۲۰از 

.دمکراتیک ادامه پیدا کردانستان علیه جمهوری افغ  

 ۶غیر نظامی ، جنگ کشته شدن دو میلیون سال  ۹این تلفات  –م ۱۹۸۸در افغانستان تا جنگ شوروی م آغاز ۱۹۷۹دسامبر 

غیر میلیون مجروح عموما  ۳مهاجر اجباری در داخل افغانستان و حدود میلیون  ۲در خارج از افغانستان ، آواره میلیون 

با دولت مرکزی سوسیالیست گ داخلی م جن ۱۹۹۲م تا ۱۹۸۸خالل پیدیا( : ویکینظامی.) منبع   

  .به افغانستانو ورود القاعده  ۲۰۰۱تا و جنگ خونین که با آمدن طالب م جنگ قدرت در کابل  ۱۹۹۶م تا ۱۹۹۲

آمدن داعش. تاکنون جنگ داخلی و م ۲۰۱۵و از  افغانستانم جنگ آمریکا در  ۲۰۱۴م تا ۰۰۱۲  

، سومالیا،   نیمافغانستان، عراق،  ،دهند که سوریهبریتانیا نشان میالمللی استراتژی بیننتایج بررسی انستیتوی مطالعات 

.اندهای داخلی داشتهی جنگرا در جهان در نتیجهسودان بیشترین تلفات مکزیک و   



مرگبارترین جنگ در جهان میالدی ۲۰۱۶سال در سوریه برای پنجمین  جنگ های انستیتوت مذکوریافته بر طبق گزارش

.های داخلی متحمل شده استجنگی م در نتیجه ۲۰۱۶تا سال سوریه بیشترین تلفات جانی را و افغانستان پس از است بوده  

جنگ بین پیروان ادیان یگر یا به عبارت دبا ایران به پشتیبانی آمریکا سوم خلیج فارس بین اسرائیل  جنگ،  روجنگ پیشاما 

است.ابراهیمی   

:از کتب مقدس و اسناد موجودبر باورهای دینی برگرفته   

هویدا گشت تبلور تمدن انسانی  ،(جودی در استان شرناخ ترکیه ) والیت کورد نشین بعد از قرار گرفتن کشتی نوح بر فراز کوه 

.مبارک تبرک جستبا شروع زندگی در آن سرزمین و انسان   ی(کورد والیت)  ترکیهاورفای ع در  با بعثت ابراهیمبعد ها سال 

.جاری گشتی مجزا به دو منطقهبعثت از فرزندان ابراهیم دو نهر روان   

در ، حاکم کند، حاکم بر سارا طمع میفلسطین دررود و به سفر میآتش نمرود همراه همسرش سارا از  (ع)بعد از نجات ابراهیم 

مرا به حالت اول برگردان که تو را گوید به او می زدهووحشتکند دستان خود در مقابل سارا میاحساس خشک شدن دربار 

کنیزش خواهد که با از ابراهیم میسارا به علت نازایی  بخشد.او می به. بعد از اکرام سارا کنیزی به اسم هاجر کنممیتکریم 

 -و در جای کند عربستان سفر میابراهیم به امر خدا همراه خانواده به شود متولد می (ع)از هاجر اسماعیل هاجر ازدواج کند . 

را با فرزندش  -کعبه-ی خدا خانهگردد. بعدها ابراهیم سارا به اورفا برمیهاجر و طفل شیرخوارش را رها کرده و همراه  – مکه

.اسماعیل استاز فرزندان محمد ص عبادت مردم بنا نهاد ، و اسماعیل برای   

خداوند از (ع). ابراهیم بشارت یعقوب را هم دادداد و  ه اسم اسحاقب، خداوند به آنها فرزندی پیری ابراهیم و سارادر زمان 

.و خداوند قبول کردفرزندان او پیشوا و امام باشند دست فرزندان او باشد و حکم رسالت در  خواهد که می  

 حاکم زن نزد در آنجا و شد برده مصر به یکاروان توسط وسفی و انداختند چاه به برادرانش که است امبریپ وسفی پدر عقوبی

 بعلت( ع) عقوبی. دیرس مصر یزیعز به زندان از خداوند یاراده با و افتاد زندان به حاکم زن تهمت با که افتی پرورش مصر

. مقاوم اریبس یعنی داد لیاسرائ لقب او به خداوند وسف،ی فراق در صبر و تحمل  

 باز اورفا به یمدت از بعد( ع) عقوبی چند هر. کنندیم کوچ مصر به  اورفا از فرزندانش با عقوبی وسف،ی خواست در با

. گرددیم  

 مصر؛ یجامعه در نشدن ادغام و شیخو یجامعه حفظ با کردند یزندگ مصر در ادیز یهاسال لیاسرائ یبن ای عقوبی پسران اما

.آمدند در یبندگ و اسارت به شدند معروف ها فرعون ای فراعنه به که مصر حاکمان گرید طرف از بعدها  

 طرف از که بودند آنها با تضاد در یعدنان یها اعراب که آمدند نیفلسط به( ع)یموس یرهبر با اسارت بند از نجات از بعد

 شیخو حکومت مرکز آنها حاکم و امبریپ(  ع)داوود و داد قدرت آنها به خداوند کهیزمان تا. گرفتند قرار هجوم مورد ها یعدنان

. داد قرار( هودای شهر)میاورشل را  

 ینید تیروا به و کرد پا به خدا بندگان عبادت یبرا پروردگار امر به را( المقدس تیب)یمسجدالقص( ع)داوود پسر ینب مانیسل

.بود مانیسل تابع جهان  

 گرید ملل و اقوام. کردند طرد را او انیهودی اما گشت مبعوث یامبریپ به میابراه هیذر از و انیهودی انیم از( ع) یسیع چند هر

  .آوردند مانیا او به انیروم همچون

 گرفتن قدرت و نیفلسط در انیهودی اسکان زمان به. گردد یم بر اسالم از قبل یزمانها به اعراب و انیهودی نیب اختالف

 عرب ی منطقه در یاسالم مذاهب یبعض در چنانچه.  امبریپ داوود و ینب لیسموئ زمان همچون مختلف یها دوره در انیهودی

. است افتهی رواج آنها از تنفر حد به را انیهودی با اختالف نانینش  

 حاکمان که بودند انیهودی عموم قتل خواستار اعراب ن؛یفلسط ی منطقه بر انیوبیا یروزیپ و یبیصل یها جنگ زمان در

 با صلحش ی مهیضم در یوبیا نیالد صالح و رفتندینپذ را انیهودی قتل بودند کردها از و عرب ریغ چون( انیوبیا) یاسالم

.یگرید بر یکی ازیامت بدون دادند قرار یمیابراه نید سه هر ارتگاهیز از را قدس( شد انگلستان پادشاه بعدها که)ردلیش چاردیر  

; یچامسک نوام بقول که اندآورده وجود به را یجهان استیس و قدرت ارکان در نید دادن قرار لهیوس و مذهب تداخل با حاکمان

. مشغولند آن کردن خراب به یکسان چه دید دیبا است دهیآفر را جهان یکس چه میبدان که ستین آن وقت گرید  

 در نیآئ سه نیا روانیپ اما اندگرفته نشأت گاه بعثت کی از و منشأ کی از( هودی و تیحیمس و اسالم)یمیابراه انیاد چند هر

.گرندیهمد نحو خواهان نفرت و تضاد  

.گذاشت نخواهد یباق نیزم در یهودی کی( بزرگ کشتار) یالکبر ملحمة در موعود یمهد آمدن با بر باور ایرانیان  



 در( انسان پسر)همان که است یسی ی شاخه آمدن ساز نهیزم که( تونیز درخت دو)شاهد دو آمدن با انیحیمس و هایهودی

.آورد خواهد در یپا از را ملل گرید و مسلمانان ریسا و کند یم محفوظ را میاورشل- بزرگ کشتار در( هارمگدون)هارمجدون  

 در بخصوص رانیا یاتم مراکز دنیکوب در کایآمر و لیاسرائ تالش قطعأ و است ریناپذ اجتناب رانیا با لیاسرائ و کایآمر جنگ

 موت بزرگ کشتار. شد خواهد دهیتاب بصره در شتران گردن پشت در انفجار آتش نور ثیاحاد تیروا به. است فارس جیخل حوزه

... . و یجمع دسته  

 فاصله حکومت و مردم نیب رانیا در یاقتصاد یآشفته تیوضع. کنند یم یزندگ رانیا در یافغان ونیلیم پنج تا چها نیب ما

 یم قرار کار دستور در دفاع یبرا آنها یمیتنظ یبرنامه وجه بر مهاجران بر رانیا حکومت استیس قطعأ. است آورده بوجود

 از را مسلمانان ونهایصه مقابل در یاسالم یدئولوژیا گرید جهت از. است هیسور در انیفاطم آن کوچک ی نمونه که ردیگ

 کام در دوباره را ها افغان افغانستان مرز یآنسو در جنگ ی فاجعه گرید انیب با دهد یم لیگس را رانیا از خارج گرید یجاها

.برد خواهد فرو خود  

 وجودو  افغانستان یاسیس یفضا در مسئوالن و حاکمان گرید و یاستیر ارگ بودن مسئول نا و توان ونا یکارآمد نا با اکنون

 و بازار بودن ییایمافی ، اقتصاد ازین جهت در یها یاستراتژ و راهکار نبودن و افغانستان در  فقر خط ریز مردم ۵۴٪ از شیب

 تا رانیا میمق یهاافغان یموقت بازگشت یبرا است یامن نا و مناسب نا بستر ؛انفجار و انتحار با توأم یداخل جنگ وجود و اقتصاد

  .گرید امن پناهگاه افتنی

خدانظرطاهره   

t.khodanazar@gmail.com 

 


