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و تهاجم شوروي  جنبش مقاومت

 1979-89 به افغانستان در سال هاي

∗نورالدين نعمتي

و علوم انساني دانشگتاريخ گروه استاديار  اه تهراندانشكده ادبيات

)17/11/90:تاريخ تصويب–	�/�/��:تاريخ دريافت(

:چكيده

د 1970ها در اواخر دهه روس و نظـامي نتوانـستند در با حمايت مـالي ولـت وابـسته بـه خـود را

و تثبيت موقعيت  و براي حفظ نفوذ خود در.، افغانستان را اشغال نمودندآنافغانستان حفظ نمايند

و جهان اسالم، براي حفظ اين ميان، نيروهاي مقاومت افغان ضمن برخورداري از حمايت بين المللي

و تماميت ارضي كشورشان به مقابله بـا شـوروي پردا  نتيجـه يـك دهـه مقاومـت،. ختنـد استقالل

 بيـشتر بـه نقـش ات مربوط به اين موضـوع، در مطالع. نشيني ارتش شوروي از افغانستان بود عقب

و ، اما پرداخته شده» هاي افغان عرب«اياالت متحده مقاومـت ظرفيـت اين مقاله در نظر دارد است

اين است كه مقاومت مقاله نظر فرض مورد. مورد بررسي قرار دهد 1979-89اين نيروها را در دهه 

و نيروهاي جهادي بومي افغان در برابر تهاجم شوروي بنياد اصلي مقاومت در اخراج روس  ها بـوده

و كشورهاي جهان اسالم اگرچه مهم بوده، اما در سايه ايـن مقاومـت  پشتيباني نظامي اياالت متحده

.قابل بررسي است

:واژگان كليدي

 اياالت متحده هاي افغان،اتحاد شوروي،عرب نستان،افغا نيروهاي جهادي،

                                                                                    Email: n.nemati@ut.ac.ir 66407421:فاكس*
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 مقدمه
و شـوروي بـا تـدوين پس از جنگ بين و دوقطبي شدن جهـان، ايـاالت متحـده الملل دوم

به مقابله با يكديگر پرداختند استراتژي و فنـي آنها به واسطه پيشرفت. هاي مختلف هاي علمـي

و مرگبـار، از درگيـري مـستقيم بـا ستههـاي هـ هاي مختلف از جمله توسعه سالح در زمينه  اي

و نه صلح در فضاي بين  و حالتي نه جنگ كه بـه دوره جنـگ يكديگر اجتناب ورزيدند المللي

.سرد معروف است حاكم شد

كه در اواخر دهه و، اياالت متحده با چالش1970در حالي هاي جدي در ويتنام روبرو بود

و سپس تغييرات سياسـي در نيكاراگوئـه رقـم هاي بعدي مهم با انق در پي آن ناكامي  الب ايران

هاي ايجاد شـده در سياسـت گيري از چالش خورد، سياستمداران شوروي در همان دهه با بهره

و گسترش نفوذ در آن منطقه، نيروهاي  خارجي امريكا براي حفظ رژيم دست نشانده افغانستان

و آن را اشغال  .كردندنظاميشان را وارد آن كشور نمودند

كه در ويتنام آموخته استراتژيست ها پس اند بايد به روس هاي امريكايي مدعي بودند درسي

و اشـغال يـك كـشور، افكـار عمـومي آنها در سطح بين. دهند المللي با محكوم كـردن تجـاوز

و اسالمي را عليه توسعه طلبي ارضي روسها تحريك كردند بين از سوي ديگـر آنهـا بـا. المللي

به كمك متحدان منطقه از جريان حمايت  و كشورهاي(اي هاي اسالم سياسي پاكستان، عربستان

.به مقابله با شوروي پرداختند) حوزه خليج فارس

و ضد اسالمي دولت دست نشانده افغانستان در سايه حمايت نيروهاي نظـامي رفتار گزنده

د. هاي مقاومت در آن كشور شد شوروي، باعث تشكيل هسته  يگري در جريان مقابلـه از بخش

و با حمايت  و عربستان و با اين تجاوز، اياالت متحده با همكاري پاكستان هاي مالي، تسليحاتي

به اهدافشان در افغانستان بـا ناكـامي آموزشي نيروهاي مقاومت افغان، شوروي  ها را در رسيدن

مق. مواجه ساخت  الـه ايـن اسـت كـه با توجه به اين تحول مهم، اكنون سـئوال اصـلي در ايـن

.نيروهاي مقاومت افغان، در روند مقابله با تهاجم شوروي چگونه سازمان يافتند

و مقابله با آن در ميان نيروهاي مردمي افغان وجود داشـته مقاومت در برابر تهاجم شوروي

و كشورهاي متحده مسلمان آنهـا اگرچـه مهـم  و تسليحاتي اياالت متحده است، پشتيباني مالي

در اين مقالـه نيروهـاي مقاومـت. اما در سايه مقاومت نيروهاي جهادي قابل بررسي است بوده 

و ساير نيروهـاي مقاومـت كـه نقـش اند مورد بررسي قرار گرفتهكه در پاكستان مستقر بوده  اند

.انداند مورد بررسي قرار نگرفتهمهمي در مبارزه بر عليه شوروي داشته

د به اين پرسش، مقاله و نحـوه شـكل«ر نظر دارد در پاسخ را» گيـري آن ظرفيـت مقاومـت

كه اين ظرفيت مقاومت به صورت عامل مهم. بررسي نمايد تري در اين راه، فرض بر اين است

و آموزش  و در قياس با تسليحات به پويايي و در ارتباط با عوامل اخير، هاي نظامي عمل نموده
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ني تكامل بيشتري رسيده كه نهايتاً تحت ازفشار  افغانستان خـارج روهاي مقاومت، ارتش شوري

.شد

و تحوالت سياسي افغانستانرقابت قدرت  ها
و19افغانستان در قرن  بـه داليـل متعـدد از جملـه موقعيـت ژئوپليتيـك در رقابـت روس

و بر اساس عهدنامه پاريس . به عنوان كشوري حائل به وجود آمـد)ق1273/م 1857(انگليس

در زمينـه سياسـت)م1880-1901(عهدنامه گنـدمك بـه اميـر عبـدالرحمان انگليس بر اساس

و رشتيا،90-8: 1388ون،ستالفن(داخلي استقالل بخشيد ولي سياست خارجي را براي خود حفظ نمود 

دولتمردان انگليسي بـراي تـسلط بـر نقـاط اسـتراتژيك بـر اسـاس برآوردهـاي.)30-210: 1377

م  و مك و هلمنـد از ايـران كارگزارانشان گلداسميت اهون با جـدا كـردن بلوچـستان، سيـستان

ج(امنيـت مرزهــاي شــمال غــرب هندوســتان را تـضمين كردنــد  .)250-5: 7،1378محمــود، محمــود،

نظـم)م1901-1919(ها تا پيش از جنگ جهاني اول با حمايت از امير حبيب اهللا خان انگليسي

 پس از جنگ جهاني اول باعث شد در يك توطئهو امنيت در آن كشور برقرار كردند اما شرايط 

و پسرش امان خانوادگي امير حبيب به قتل برسد . جانشين او شـود)م1919-1928(اهللا خان اهللا

و به وجود آمدن اتحاد جماهير شوروي، قصد داشت انگليسي ها را او در شرايط انقالب روسيه

و حمايـت بردارياهللا خان با بهرهامان. تحت فشار قرار دهد   از احساسات ملي، مـذهبي، قـومي

و با تهاجم نيروهاي انگليسي مقابله كـرد هـا كـه معتقـد انگليـسي. خارجي اعالم استقالل كرد

و دائمي براي آنها در چنين شرايطي امكان پـذير نيـست، پيـشنهاد صـلح  بودند حضور مستمر

و در مذاكرات راولپنـدي در سـال افغان م اسـتقالل سياسـي1921و 1919هـاي ها را پذيرفتند

و مـسافرت بـه امان. ها را به رسميت شناختند افغان اهللا خـان پـس از كـسب اسـتقالل سياسـي

و آسيايي در زمينه  و اقتـصادي اصـالحاتي كشورهاي اروپايي هاي سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي

و ملي روبرو گرديد  كه با واكنش نيروهاي مذهبي رجي، انعقـاد در زمينه سياست خـا. انجام داد

و همكاري  سـيد رسـول،(ها را برانگيخت ها، واكنش انگليسي هاي فني با شوروي قرارداد اقتصادي

.)10-27: 1371و محسنيان،1363:45-15

و احكام ديانت در مناطق شمالي قيام خود را آغاز كردنـد به نام حمايت از اسالم . مخالفان

به مخالفان كمك كردند كه شـرايط سـختي بـراي برداري كر ها از اين شرايط بهره انگليسي و ده

و امان  و بـه ايتاليـا پناهنـده شـد دولت پيش آمد اهللا خان پس از اندكي مقاومتي از كشور فـرار

(Poullada, 1981: 920-2).
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اهللا كبكاني معروف به بچه سقا پس از تسلط بر كابل با حكومت رعب رهبر مخالفان حبيب

كه سرانجام، پـس از ده مـاه وحشت باعث نارضايتي مر   اكتبـر13 تـا 1929 ژانويـه17(دم شد

.)24-8: 1385دهكي،(، محمد نادرخان با حمايت انگليسي او را سرنگون كرد)م1929

و در زمان حكومتش )م1929-34(محمد نادرخان پس از تصرف كابل اعالم پادشاهي كرد

 ظـت از هنـد در مقابـل سـاير با حمايت انگليسي سياست سـنتي كـشورش در كمـك بـه حفا

به وسـيله دانـشجويي 1933او سرانجام در سال.)408-34: 1370فرخ،(ها را درپيش گرفت قدرت

به قتل رسيد شاه محمدخان وزير دفاع برادرشاه مقتـول،.)622-35: 1374فرهنگ،(به نام عبدالخالق

و اعالم پادشاهي محمدظاهر پسر شاه  توانـست انتقـال) 1933-73(با برقراري حكومت نظامي

.آرام قدرت را مديريت كند

و واكنش شوروي-2  هاي جهانيها، اشغال افغانستان
هاي همه دولتمردان شوروي در راستاي دكترين برژنف در دهه مشروطه افغانستان، حمايت

به وجود آوردند جانبه و پرچم در افغانستان اي هـ آنهـا تـالش كـردن از راه. اي از احزاب خلق

به وسيله احزاب مذكور قدرت را در افغانستان بدسـت گيرنـد امـا رونـد تحـوالت   ديپلماتيك

سياستمداران شوروي معتقد بودنـد در شـرايط كنـوني ايـاالت متحـده بـه. اي ديگر بود گونهبه

و مساله واترگيت حضوري فعال در عرصه بين  المللي داليل مختلف از جمله شكست در ويتنام

در مقابل، از اين موضوع هم آگاه بودند كه احزاب وابسته به خـود . (Arnold, 1982: 129)ندارد 

كه از جاه. توانايي كسب قدرت در افغانستان ندارند  طلبي محمد داودخان آگـاه بودنـد، بـا آنها

و احزاب وابسته در سـال سازمان م، كودتـايي بـه 1973دهي نيروهاي وابسته به خود در ارتش

و پس از موفقيت كودتا، نظام پادشاهي را منسوخ رهبري محمد  و اجرا كردند  داودخان طراحي

به وجود آوردند ج(و نظام جديد جمهوري در.)76-68: 2،1384فرهنـگ، ژنـرال محمـد داودخـان

 بـهيدولتـ هـاي مـسئوليت با تغيير قانون اساسي، واگـذاري)م1973-1978(دوران حكومتش 

و و پرچم، ها، حضور گسترده مستشاران آنها اتكاي بيش از حد به شوروي اعضاي حزب خلق

و نـاامني كـرد  و سركوب شـديد مخالفـان، كـشور را دچـار بحـران . در تمامي اركان حكومت

به خارج و ملي با مهاجرت و سازماندهي طرفداران خود ادامـه) اكثر پاكستان(نيروهاي مذهبي

 محمد داودخان بـا بحرانـي.(Gossman, 2009: 8-20)حاكميت را با چالش اساسي روبرو كردند

و متحـدان منطقـه و خارجي تالش كرد بـا مـذاكره بـا امريكائيـان اي آنهـا شدن اوضاع داخلي

به تداوم حاكميت بپردازد  و ايران چنين شـرايطي، شـوروي را بـه واكـنش وا داشـت. پاكستان

ج( اه.)910-5: 2،1374فرهنگ، داف خود در مرحله اول به اخـتالف دولتمردان شوروي براي تحقق

و با فرستادن مأموران برجسته نظـامي  و بار ديگر متحد شدند و پرچم پايان دادند احزاب خلق
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م بـا انجـام كودتـا بـه وسـيله 1978آنهـا در ارديبهـشت.و امنيتي، زمينه كودتا را فراهم كردند

و خانواده نطرفداران خود، محمد داود و به قتل رساند .كي جانـشين او شـد ورمحمد ترهاش را

كه به تمامي اهداف خـود دسـت مـي يافتنـد كـه بـا شوروي ها با عمليات نظامي در افغانستان

به دست نمي و توافقات دوجانبه آن را در دوران حكومـت .  (Arnold, 1982: 130)آوردندمذاكره

و اجتم ماهه تره 20 اعي ناسازگار با شـرايط كي، او با انجام اصالحات ارضي، اقدامات فرهنگي

و بـا ادامـه اخـتالف  و مـردم را بيـشتر كـرد و فرهنگي افغانستان، شكاف بين حاكميـت بومي

ح  و پرچم، و شورش كوماحزاب خلق هاي مردمي در سراسر افغانستان روبـروت با اعتراضات

ح  كه ادامه به سختي امكانيكماشد  كارمـلكي خواستند بـا ببـرك ها از تره شوروي. پذير بودت

و حفيظ .(Arnold, 1982: 129-141)اهللا امين را محدود كند رابطه نزديكي برقرار كند

به قدرت رسيدن نورمحمد تره شوروي و و پرچم كي انتظار ها پس از كودتاي احزاب خلق

ولـي شـدت عمـل. داشتند با انجام اصالحات مورد نظرشان امنيت در افغانستان تـأمين گـردد

ز  و متحـدان كودتاچيان در و فشارهاي امريكـا و اختالفات درون حزبي مينه اصالحات داخلي

و مذهبي در آن كـشور شـد منطقه كـي بـه قتـل تـره. اي او، باعث تداوم مقاومت نيروهاي ملي

به مرحله اجرا درآورند وسيله امين، روس  ,Arnold)ها را متقاعد كرد برنامه خود را براي اشغال

1982: 129-36).

از ديـدگاه. هاي گونـاگوني ابـراز شـده اسـت اشغال نظامي افغانستان تاكنون ديدگاه درباره

و اقيانوس هند فارس، خليج سنتي موقعيت ژئواستراتژيك آن كشور براي دسترسي   درياي عمان

ها با حمايت شوروي بـه كـامبوج حملـه ويتنامي. ديدگاه ديگر رقابت با چين بود. مطرح است

به عقب كردند، چيني با شكست  به حيثيت روس ويتنام آنها را مجبور كه ها ضـربه نشيني كردند

مي شوروي. شديدي وارد شد  جـو، حـق(توانستند آن لطمـه را جبـران كنـد ها با اشغال افغانستان

1380 :129-98(.

رسد دولتمردان شوروي تمامي احتماالت ممكن براي اشغال آن كشور بـه دقـتبه نظر مي

در مرحله اول آنها شناخت درستي از جامعه سنتي، نفوذ نيروهاي مـذهبي.دبررسي نكرده بودن 

و تـداوم آن، در مرحلـه دوم شـرايط بـين.و ملي در آن كـشور نداشـتند  المللـي بـراي اشـغال

مي هزينه در مرحله سوم اياالت متحـده همـراه متحـدان. كردهاي بااليي براي آن كشور ايجاب

مي منطقه ح اي خود هاي لجستيكي از نيروهاي مقاومـت آن كـشور، مـشكالت مايتتوانست با

به وجود آورد اساسي براي شوروي  در مرحله چهارم شرايط خاص جغرافيايي امكان تـداوم. ها

به نيروهاي خارجي نمي .دادحضور

و شكنجه قـادر بـه ادامـه دادند رژيم كودتا علي ها احتمال مي شوروي رغم سركوب، زندان

و  ازعنحاكميت نيست كه بدسـت آورده بودنـد قريب، در يك خيزش عمومي تمام آن چيزي
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و حيثيت آن كشور خلل وارد شود و بر اعتبار از سوي ديگر، تصور بر ايـن بـود كـه. بين برود

و نيروهـاي مـسلمان منطقـه بـا بهـره  بـرداري از منـاطق در نتيجه چنان قيـام احتمـالي، غـرب

آ مسلمان -9: 1389تاريخ شـفاهي،(ها فراهم شود شفتگي در آن جمهوري نشين آسياي ميانه موجبات

150(.

 موضـوع فرسـتادن1979هاي اشغال نظـامي، در ژانويـه ها براي فراهم كردن زمينه شوروي

و. نيروهاي نظامي كوبا به افغانستان را مطرح سـاختند كـه امـين آن را تكـذيب كـرد امـا نقـل

و حضور گسترده مستشاران نظـامي در كابـل، انتقاالت نيروهاي نظامي شوروي در آسياي   ميانه

اهللا هـا از حكومـت حفـيظ رسد شورويبه نظر مي. (Arnold, 1982: 130-39)غرب را نگران كرد

به داليل متعدد از جمله چرخش غيرمنتظره در سياسـت خـارجي در برقـراري روابـط بـا  امين

و كنار گذاش  تن عوامل شوروي از مناصب حـساس، امريكا، توافق با بخشي از نيروهاي مخالف

به حكومت او نداشتند  و اعتمادي به هيچ وجه نمي. نگران شدند هـاي آن توانست بـا برنامـه او

و منطقه هماهنگي داشته باشد  بـست ها خـود را در بـن رو روس از اين. كشور درباره افغانستان

و پايان بخشيدن  و بر آن شدند با اشغال افغانستان  به استقالل ظـاهري آن خـود احساس كردند

ج(را آماده اجراي مراحل بعدي كنند ، بر.)920-5: 2،1374فرهنـگ رهبران شوروي از بحران حاكم

و قيام مردم عربستان بر عليه سعودي منطقه بر اثر گروگانگيري ديپلمات  ها هاي امريكا در ايران

و تصور مي  با نمي كردند امريكائيان واكنش جدي نشان بهره جستند و در يك اقدام سريع دهند

و قتل امين بر اوضاع آن كـشور مـسلط شـدند  .)120-30: 2000تاني، يـسس(پياده كردن نيرو در كابل

و پـس از به افغانستان در تاجيكستان اعالم رئـيس جمهـوري كـرد ببرك كارمل پيش از آمدن

به وسيله روس   منفـي در سـطح جهـان بـراي اشغال افغانستان بازتاب. ها وارد كابل شد اشغال

به اين عمـل اعتـراض كردنـد روس ها داشت، عالوه بر غربيان برخي از كشورهاي بلوك شرق
).120-40: 200تاني،يسس(

و جنگ سرد سياسـت هـاي تجاوز شوروي به افغانستان در سايه شرايط جنگ سرد رخ داد

مي  و كمونيـسم را دولتمردان امريكـايي در دوران جنـگ سـر. كردجهاني را تعيين د، شـوروي

و غرب مي  و. شمردندبزرگترين خطر براي منافع امريكا هر چند در دوران جنگ سـرد امريكـا

مي  هـاي اما در پوشـش جنـگ.)48-58: 1383كورنا،(ورزيدند شوروي از درگيري مستقيم اجتناب

مي  كه اسالم سياسـي هاي امريكايي در پي آن بود استراتژيست. كردندنيابتي با يكديگر مقابله ند

و اصول كمونيسم را برنمي  تابـد بـه عنـوانبه عنوان يك راهبردي سياسي كه باورهاي الحادي

و2-8: 1375دانـش بختيـاري،(يك مكانيسم دفاعي كارساز در برابر شوروي مورد استفاده قرار گيـرد 

، ها، افغانـستان ند شورويها پيش اطالع داشتدولتمردان امريكايي از مدت.)109-150: 1378عزيـزي

در: آنها نسبت به تجاوز شـوروي دو رويكـرد در پـيش گرفتنـد. را اشغال نظامي خواهند كرد 
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و با ايجاد همگرايـي مرحله اول از نظر بين المللي تجاوز شوروي را به افغانستان محكوم كردند

و فشار ديپلما هاي بين پيمانان غربي خود از طريق تحريم با هم  به آن كشور واكـنش المللي تيك

و  نشان دادند؛ در مرحله دوم، آنها مدعي بودند نيمـه دايـره بحـران در سـواحل دريـاي عمـان

و امنيت غـرب  را بـا چـالش در خاورميانـه اقيانوس هند شكل گرفته است كه تداوم آن، منافع

مي  مت روبرو كه با كمك و اشغال افغانستان يك فرصت براي آنها فراهم آورده حدان منطقه، كند

و نيروهـاي مقاومـت، شـوروي را در افغانـستانو حمايت  و تسليحاتي بـه مخالفـان هاي مالي

و بين زمين و به اعتبار نظامي دولتمـردان. اي كارآمد وارد كننـد ها ضربهالمللي شورويگير كرده

:امريكايي اقدامات زير را در مورد تجاوز شوروي به افغانستان عملياتي كردند

شد.1 و مجامع جهاني محكوم به افغانستان در سازمان ملل .تجاوز شوروي

 بـه)National Working Group( در وزارت خارجه امريكا تشكيل يـك گـروه كـار ملـي.2

و مسألة قوميت ها براي تـضعيف شـوروي منظور تحريك احساسات مذهبي مسلمانان شوروي

.در دستور كار قرار گرفت

و متحدان منطقه هماهنگي بين اياال.3 وت متحده اي آنها براي تقويـت نيروهـاي مقاومـت

.ملي در افغانستان عملي شد

در.4 و اقيانوس هند براي حفاظت از منافع آن كشور به خليج فارس اعزام نيروهاي نظامي

.منطقه تحقق يافت

و تجهيز داوطلبان مسلمان بـا هزينـه آنهـا بـراي مقاب.5 لـه بـا جذب، سازماندهي، آموزش

و جلوگيري از خطر جنبش  هاي مسلمانان در خاورميانـه بـر عليـه متحـدان شوروي از يك سو

.امريكا از سوي ديگر صورت گرفت

 مـيالدي در زمينـه سياسـت خـارجي بـا 1970رسد دولتمردان امريكايي در دههبه نظر مي

و با ناكامي هاي عمده چالش كه داشتند، فعاليت اي روبرو بودند وروي را بر عليـه خـودش هايي

و تشديد كردند   جمهـوري خواهـان بـا 1980اين مسائل باعث شد در انتخابات سال. تحريك

و با تدوين دكترين ريگـان، تقويـت سـاختارهاي شعار مقابله موثر با شوروي به قدرت برسند

: 1380، جـو حـق(نظامي، امنيتي براي دفاع استراتژيكي بر عليه شوروي در دستور كار قرار گرفـت 

129-98(.

 سازماندهي مقاومت
المللي پس از جنگ جهاني اول، با كسب دولتمردان افغانستان با تأثيرپذيري از تحوالت بين

و مـدرنيزه كـردن استقالل سياسي از انگليسي  به انجـام اصـالحات دولتـي ها، در زمينه داخلي

و باعث جاب  كه با واكنش نيروهاي مذهبي مواجه : 1378امـامي،(جايي قدرت شـد كشور پرداختند
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حاكمان افغانستان پس از جنگ دوم جهاني، با تدوين قانون اساسي زمينه آزادي فعاليت.)5-150

و گامهاگروه درو احزاب سياسي را فراهم كردند هاي مؤثري بـراي ايجـاد مـشروطه سـلطنتي

و در اين دوره احزابي با گرايش  كمكشور برداشتند و ليبـرال تـشكيل هاي مذهبي، ملي، ونيستي

به دوران سلطنت. شد احزاب كمونيستي با همكاري تعدادي از خانواده سلطنتي با انجام كودتا،

به نام جمهوري شكل دادند  به عصري جديد و در اين دوره، بـه واسـطه. در كشور پايان دادند

و  و مـالي، تعـداد زيـاد برقراري روابط نزديك با شوروي، حضور گـسترده مستـشاران نظـامي

احـزاب. ها در مسائل افغانـستان دسـت بـااليي داشـتند تحصيل كردگان در آن كشور، شوروي 

و پرچم(كمونيستي  و اجراي كودتـاي قـدرت) خلق با نفوذ در تمامي ساختار قدرت با تدوين

هـاي اقتـصادي، فرهنگـي، هاي احزاب كمونيـست در زمينـه اجراي برنامه. را در دست گرفتند 

شدو مذهبي با واكنش گسترده افغاناجتماعي  .(Hyman, 1984: 121-130) ها روبرو

2 بـه همـراه تعـدادي از دانـشجويان اسـالمگرا1در همين دوره تعدادي از استادان مـسلمان

كه متأثر از آموزه به نام سازمان جوانان مسلمان هاي اخـوان مـسلمين مـصر بـود بـه تشكيالتي

 رويارويي با حكومت كمونيستي شكل رفت كه بـا حمايـت اين تشكيالت براي. وجود آوردند 

.(Arnold, 1982: 129-140)هاي مردم افغانستان تداوم يافت توده

هـاي هـاي متفـاوت هـسته تجاوز شوروي به افغانستان باعث شد مردم آن كشور با ديـدگاه

و در برخي از مناطق موفقيت  حك مقاومت محلي را تشكيل بدهند ومـت هـايي بدسـت آورنـد،

و ارتش شوروي براي درهم شكستن مقاومت مردم شدت عمـل شـديدي نـشان  دست نشانده

كه باعث مهاجرت گسترده افغان  در. بـه پاكـستان شـد) حدود سـه ميليـون نفـر(ها دادند آنهـا

و  به وسيله احزاب و اهداف خود ي وابسته از جنـبش مقاومـت حمايـت گروههاراستاي منافع

.(Marsden, 1998: 32)كردند

 نيروهاي جهادي افغان
دولتمردان شوروي معتقد بودند حكومت دست نشانده كابل با ساختار شكننده داخلـي كـه

و تعارض در ميان احزاب  و اجتماعي است باعث شكاف، تضاد متاثر از شرايط خاص فرهنگي

و پرچم شده است  و اجراي ايده. خلق حات هاي حزبي غيرعملي اصـال انقالبيون افغان با طرح

و اجتماعي در جامعه سنتي، زمينه  و مخالفت مردم را فراهم هاي شكل اقتصادي گيري نارضايتي

به اين اصالحات در شهرهاي هرات وكابل دسـت بـه قيـام. كردند نيروهاي مذهبي در واكنش

 
از.1 -5 مولوي يونس خالص-4 صنعت اهللا مجددي-3الدين رباني برهان-2 غالم محمد نيازي-1: اين استادان عبارتند

 حبيب رحمان-6عبدالرسول سياف

 احمد شاه مسعود–گلبدين حكمتيار.2
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و شكنجه مردم نـشان داد كـه كنترلـي بـر اوضـاع ندارنـد زدند، ارتش علي . رغم سركوب، قتل

و حفاظـت از دستاوردهايـشان، حاكمان شور وي براي تـداوم حاكميـت رژيـم دسـت نـشانده

.)120-40: 200اني، يستس(نيروهاي نظاميشان را وارد خاك افغانستان كردند 

و اقيـانوس هنـد نيمـه دايـره سياستمداران امريكايي مدعي بودند در سواحل خليج فـارس

م  و امنيت آن و ممكن است ثبات نطقه كه بـراي آنهـا اهميـت حيـاتي بحران شكل گرفته است

كه بر اساس آن پـشتيباني از در همين راستا استراتژي. دارد با خطر روبرو كند  اي تدوين كردند

و اصول كمونيسم را برنمي  تافت به يك اسالم به عنوان يك راهبرد سياسي كه باورهاي الحادي

امريكائيـان در . (Griffin, 2007: 130-140)مكانيسم كارساز در برابر تجاوز شوروي تبـديل شـد 

به گونه  و هـاي گرايان تندرو در مصر در مقابل ناسيوناليـست اي پوشيده از اسالم آغاز با احتياط

و مسكو حمايت مي  كردند، در جريان تجاوز شوروي بـه افغانـستان پـشتيباني امريكـا از عرب

و  شداسالم سياسي باال گرفت .(Misra, 2004: 81-89) آشكار

اي هاي نيابتي با همكاري متحدان منطقـه هاي كالن امريكا در پوشش جنگي از سياست يك

و كشورهاي حوزه خلـيج فـارس( و مـشاوره) عربستان، پاكستان پـشتيباني، مـالي، تـسليحاتي

.)29-31: 1381خالـدوران،(نظامي بـه مجاهـدين بـود تـا شـوروي را در افغانـستان درمانـده كننـد 

و اس بيالممجاهدين افغان و بـدبين بودنـد در آن گرايان طرفدار آنها هر چند به امريكا اعتمـاد

و براي مقابله با آن دسـت بـه ائـتالف  برهه تاريخي برداشت يكساني از دشمن مشترك داشتند

با.)106-110: 1378الهي، عصمت(تاكتيكي زدند  دولتمردان امريكا پس از تجاوز شوروي به افغانستان

و تبليغاتي در مجامع بين انهزمينه سازي رس  و با اي و جهاني اين تجاوز را محكوم كردند المللي

به وسيله متحدان منطقه حمايت به مجاهدين افغان و تسليحاتي به مقابلـه بـا هاي مالي اي خود،

و اقيـانوس هنـد،. روسها پرداختند  از سوي ديگر با اعزام نيروهاي نظاميشان بـه خلـيج فـارس

و بـا جلـب همكـاري كـشورهاي عمـان، كنيـا، سـومالي، مـصر، رويهشداري به شو  ها دادند

و پاكستان براي اعطاي پايگاه نظامي، يك نيروي واكنش سريع مؤثر تشكيل دادند كـه  عربستان

و باعـث  و اقيـانوس هنـد تبـديل شـد به فرماندهي مركزي امريكا در خليج فـارس مدتي بعد

.(Hammond, 1984: 215-230)حضور دائمي آنها در منطقه شد 

به افغانستان، حكومت پاكستان مرزهـاي بر اساس راهبرد امريكائيان پس از تهاجم شوروي

و  و احزاب و مردم افغانستان گشود به روي رهبران جهادي ي جهادي متعددي گروههاخود را

المي الدين رباني، حزب اسالمي گلبدين حكمتيار، اتحـاد اسـ از جمله جمعيت اسالمي برهان-

براي آزادسازي افغانستان عبدالرسول سياف، حـزب اسـالمي يـونس خـالص، حـزب حركـت 

اسالمي محمدنبي مولـوي، جبهـه نجـات ملـي افغانـستان صـبغت اهللا مجـددي، محـافظ ملـي 
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و سياسـي در پيـشاور پاكـستان با ديدگاه-افغانستان سيد احمد گيالني هاي متفـاوت مـذهبي

و مستقر شدند  .(Hyman, 1984: 122-136)تأسيس

به امريكائيان با حمايت و تغيير و تسليحاتي از مجاهدين افغان با رويكرد تخريب هاي مالي

 پاكستان در موقعيت اسـتراتژيكي بـراي)20-23: 1383حسيني،(ها پرداختند مقابله با تجاوز شوروي 

و اسـالم. رساني قرار داشت عمليات كمك ق سـخت از گـراي ژنـرال ضـياءالح حكومت نظامي

و متحـدان او از يكسو همكـاري گـسترده. مقاومت مجاهدين افغان حمايت كرد اي بـا امريكـا

اي براي حمايت از جنبش مقاومت انجام داد، از سوي ديگر با همنوايي با شعار جهاد در منطقه

و تمـامي كمـك  هـاي جهـان برابر كمونيسم، براي خود در جهان اسالم مشروعيت كسب كرده

ب بياسالم .(Jalalzai, 1999: 240-249)خدايان اشغالگر را جذب كرده مبارزان، براي جنگ با

و سازمان اطالعات ارتش پاكستان با تشكيل اداره افغانستان، مساله كمـك رسـاني، آمـوزش

حاكمـان . (Coll, 2004: 80-5)تجهيز نيروهاي مقاومت مستقر در آن كشور را سـازماندهي كـرد 

و پاكستان با پشتيب  ي جهـادي مـستقر در پيـشاور، گروههـا اني متحدانشان، با همكاري احـزاب

جنبش مقاومـت افغانـستان متـأثر از شـرايط. جنبش مقاومت رادر افغانستان سازماندهي كردند

و قبيله  هاي سياسـي كـه سازمانو گروههااحزاب،. اي آن بود خاص جغرافيايي، ساختار قومي

و پس از آن شكل گرفته بودنـد بـر آن بودنـد تـا در در جريان درگيري با حكومت كمون  يستي

و با تشكيل هسته  هاي مقاومت مردمـي بـه مقابلـه سراسر آن كشور نفوذ خود را گسترش دهند

كه با تحريـك احـساسات مـذهبي بـر ضـد بيگانگـان كـافر. بپردازند آنها به خوبي آگاه بودند

و مقاومـت خواهنـد داشـت  بـدون شـك، مبـارزان خـط مقـدم. اشغالگر، توانايي جذب نيـرو

و ملي افغان بودند  .(Marsden, 1998: 27-35)مقاومت، نيروهاي جهادي

، سازماندهي عمليـاتهاگروهوظيفه اين. اي تشكيل دادند نفوذ در هر منطقه كميته افراد ذي

و پارتيزاني بود كـه احتماالً در هر منطقه چندين كميته مقاومتي وجود داشـت. نظامي، چريكي

مي  و شوروي مبارزه به صورت جداگانه با نيروهاي دولت و كردند ارتباطي با همديگر نداشتند

بيـشترين. مبارزان جنبش مقاومت حزبي از مردم عادي افغـان بودنـد.)81-5: 1381عليزاده موسوي،(

و قـدرت افراد نيروهاي جهادي در اوايل شكل  گيري مقاومت بزرگساالن بودندكه داراي سالح

در مراحل بعدي با شدت عمل متجاوزان روسي در عمليات نظامي. گيري مستقل بودند تصميم

به جمع نيروهاي مقاومت پيوسـتند  و سربازگيري براي ارتش افغانستان، جوانان افغان داوطلبانه

(Marsden, 1998: 27-43).

و تـضاديو سـازمانهاگروهاحزاب، كـه در هـاي سياسـي مـستقر در پيـشاور بـا تفـاوت

و قبيله زمينه اي با هم داشتند امكان اتحاد بين آنها را سـخت هاي مذهبي، سياسي، نژادي، قومي

 :Hyman, 1984) كرد ولي راهبرد مشترك همه آنها بيرون راندن نيروهاي متجاوز بـود مشكل مي
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و آموزشي تا حدي توانسته بودند سـطح مبـ آنها با حمايت . (121-136 ارزه هاي مالي، تسليحاتي

و امكانات نظامي آنها قابل مقايسه نبود .بر عليه ارتش شوروي را ارتقاء بخشند ولي توان

و گاه متعارضي به مبـارزه و مقاومت مستقر در پيشاور نگاه سياسي متفاوت رهبران جهادي

و داخلـي نتوانـستند يـك تـشكيالت از اين.و مقاومت داشتند  به شـرايط خـارجي رو، آنها بنا

و  و هدايت كنـد منسجم و مقاومت را به خوبي رهبري به وجود آورند كه هم مسأله جهاد احد

به چـالش بكـشد  در بـين.و هم با تشكيل يك دولت ملي در تبعيد، حكومت دست نشانده را

در.)160-168: 1378امـامي،(علل خارجي، حكومت پاكستان در اين ناكـامي نقـش بـااليي داشـت 

:ان در استراتژي بنيادين خود سه هدف عمده را مدنظر داشتندهمين راستا، حاكمان پاكست

شكل-1 و و نيرومند در افغانـستان جلوگيري از اتحاد آنهـا. گيري يك دولت مستقل، ملي

و ادعاي حاكمان افغان مبني بر الحـاق) خط ديوراند(به داليل متعدد از جمله اختالفات مرزي 

ميمناطق پشون نشين به قلمرو آنها، از چن .كردندين سياستي حمايت

مي-2 كه اختالفات را با هند تشديد .كرد تسلط بر تمامي كشمير

به توان هسته-3 كه نظم دستيابي و باال بردن سطح توانايي نظامي اي براي رويارويي با هند

ميمنطقه به نفع آنها دستخوش تغيير .كرداي را

 نيروهاي جهادي عرب افغان
ب .ه افغانستان، جنبش جهاد كشور، در ارتباط با جهان اسالم قـرار گرفـت با تجاوز شوروي

و بسياري از مسلمانان در كشورهاي مختلف معتقد بودند جنگ افغانستان درگيري بـين اسـالم

به افغانستان كشاند. كفر است  آنها مدعي بودند بـا بيـرون رانـدن. اين نگرش بسياري از آنها را

مي توان نخستين  و سنت اسالمي برقـرار كفار روسي  حاكميت اسالمي رادر چارچوب شريعت

 . (Griffin, 2001: 133-43)كرد

و غـرب بـي و ديدگاه اسالم جهادي در آن شرايط هر چند نسبت به اياالت متحـده اعتمـاد

بدبين بود اما برداشت يكسان از دشمن مشترك باعث ائتالف تاكتيكي آنها عليه اشغال شوروي 

گرايان سياسي در شرايط كنـوني، مبـارزه بـا هاي امريكايي مدعي بودند اسالمتاستراتژيس. شد

و به وسيله آنها مـي  هـا را در افغانـستان وادار بـه تـوان شـوروي غرب اولويت اول آنها نيست

.(Marsden, 1998: 26-40)نشيني كرد عقب

 بـراي مقابلـه بـا، با افزايش بهاي نفت، سرمايه هنگفتـي 1970دولتمردان عربستان در دهه

و كمونيست هزينه كردند آنها در داخل بـا خطـر.)16-29: 1387زاده، عباس(ايدئولوژي پان عربيسم

و كـسب  به خارج از مرزها، و هدايت آن جدي بنيادگرايي روبرو بودند، براي مهار اين جريان

و تـسلي  و حمايـت از راهبـرد امريكائيـان بـا كمـك هـاي مـالي حاتي بـه رهبري جهان اسالم
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و بـراي تقويـت مجاهدين افغان، نقش سرنوشت سازي در جنبش مقاومـت بـه عهـده گرفتنـد

مقاومت، نيروهاي بنيادگرا را از سراسر جهـان جهـت مبـارزه بـا شـوروي سـازماندهي كردنـد 
(Michael, 2001: 133-40).

ني با افزايش مجاهـدين عـرب افغـان، دكتـر عبـداهللا يوسـف عـزام، فلـسطي 1984در سال

و اسامه بن الدن با سـاير همفكرانـشان سـازماني بـه نـام مكتـب تحصيل كرده دانشگاه االزهر

به القاعده تغيير نام داد در بيشاور پاكستان تأسيس كردند) الكفاح(الخدمت   ,Misrea)كه بعدها

2004 : 88-98).

و بن الدن سرمايه آن را تأمين مي كرد به وسيله عزام اداره ه بر ايـن، سـازمان عالو. سازمان

دار عـرب اطالعات، هالل احمر، شاهزادگان عربستان، جامعه كشورهاي مسلمان، افراد سـرمايه

.به آن سازمان كمك مالي كردند

و سـاير كـشورها به امريكـا، اروپـا عبداهللا عزام براي تبليغ جهاد عليه كفار اشغالگر روسي

و با تأسيس مركز الكفـاح در بـروكلين  ايـن دفتـر محـور مهمـي بـراي عمليـات مسافرت كرد

به مجاهدين در امريكا شد كمك سازمان القاعده در جريـان . (Independent, 1, 11, 1998)رساني

و متحدان منطقـه  41 نفـر از 35000اش توانـست حـدودايسالهاي مقاومت با حمايت امريكا

و وارد خاك افغانستا  ,Washington Post)ن كند كشور جهان براي مبارزه با شوروي سازماندهي

كه مي. 1992 ,7 ,19 خواسـت طيـف سازمان القاعده بخش كوچكي از جامعه بزرگ مسلمان بود

در. بيني اعتقادي اسالم سياسي را در چون اسالم گسترش دهد وسيعي از جهان  سازمان مـذكور

و دو قطبي جهان  و شـوري(فضاي جنگ سرد و فعاليتهـاي نادرسـت) امريكـا  شـكل گرفـت

به رشد ايدئولوژي راديكال آن كمك كرد و نظامي در شرايط آن زمان،. اقتصادي، مالي، سياسي

امريكائيـان از انديـشه راديكـال ايـن. بيرون راندن اشغالگران روسي در اولويـت قـرار داشـت 

و مـدعي بودنـد از  به هر رو خطر كمونيسم را بزرگتـر شـمرده به خوبي آگاه بودند اما سازمان

ائ  و نفوذ شـوروي طريق هـا را بـه چـالش تالف تاكتيكي با بنيادگرايان اسالمي مي توانند اقتدار

حمايـت هـاي همـه ) NSC-166دسـتور(دولتمردان امريكايي بر اساس دكترين رايگان. بكشند

گيـري از ايـن اي در راستاي منافع ملي خود از جنبش مقاومت افغانستان كردنـد بـا بهـره جانبه

اردوگاه آموزشـي بـا امكانـات بـسيار) جاجي(انست در درون خاك افغانستان الدن تو فضا، بن 

و ضـد. (Wright, 2006: 111-18)پيشرفته براي مجاهدين عرب افغان تأسيس كند  افـراد تنـدرو

و در كنفرانس دانـشجويان  امريكا مانند شيخ عمر عبدالرحمان مصري ويزاي آن كشور دريافت

و داوطلباني به آن كشور اعزام كندمسلمان در آن كشور جهاد عليه  ,New Yorker) شوري تبليغ

17, 3, 1995).

اي، اخـتالل در مندي از تجهيزات پيشرفته نظامي، اطالعات مـاهواره جنبش مقاومت با بهره

هاي ديد در شب، اسلحه هاي دوربرد با دوربين دقيق، موشـك هـاي سيستم مخابرات، دوربين 
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و عمليات هاي هوش و نظاميـان شـوروي استينگر، مندانه هدايت شده، بر عليه نيروهاي دولتـي

و همزمـان بـا تغييـر كـادر رهبـري شـوروي در  كه تلفات شديدي بر آن وارد كرد انجام دادند

به وجود آمد  به تداوم حضور تغييراتي و رايزن،بب(استراتژي آنها نسبت .)300-15: 2003رون

در جنبش مقاومتديدگاه  هاي متفاوت
و ناهمگوني از نيروهـاي ملـي، مـذهبي، اقليـتج و نبش مقاومت طيف وسيع هـاي قـومي

حـزب جمعيـت. (Hyman, 1984 : 120-5)نژادي مستقر در پاكـستان را نماينـدگي مـي كردنـد 

به رهبري برهان  و خواستار تشكيل الدين رباني در حوزه عملي متأثر از اخوان اسالمي المسلمين

و خواستار برقراري روابط حفه بـا امريكـا بـود بر اين حزب عمل حكومت اسالمي بود، ره  گرا

(Mataxis, 2002: 54-8) .و رهبر حزب اسالمي گلبدين حكمتيـار جـاه طلـب، هدفمنـد، بـا اراده

و انتـشار پيـام آن در سراسـر. مستبد بود  اين حزب خواستار تشكيل حكومتي اسالمي بنيادگرا

و يا مصالحه سياسي بـاهاآنها بر عليه شوروي. دنيا بود  و حاضر به مشاركت  اعالم جهاد دادند

و گاهي براي تسلط بر يك منطقه بـا نيروهـاي جهـادي بـه سـتيز و جرياني نبودند هيچ حزب

).82-90: 1381زاده موسوي، علي(خاستند اين حزب مورد اعتماد ارتش پاكستان بود برمي

ر به هبـري عبدالرسـول سـياف، تحـصيل كـرده حزب اتحاد اسالمي براي آزادي افغانستان

و استاد علوم اسالمي دانشگاه كابل بود  اين حزب آموزه هاي وهابي را تبليغ مـي كـرد. االزهره

و  به نمايندگي از احزاب جهادي در كنفـرانس كـشورهاي اسـالمي در عربـستان شـركت كـرد

ب. جايزه ملك فيصل را دريافت كرد  و از آنها خواستار تشكيل حكومت اسـالمي نيـادگرا بودنـد

.(Coll, 2004: 120-8)ها برخوردار شدند امكانات ويژه عربستاني

به رهبري صبغت اي از اهللا مجـددي كـه در جامعـه قبيلـه حزب جبهه نجات ملي افغانستان

اي برخوردار بود، اهداف آنها برقراري جامعه اسالمي بـر مبنـاي عـدالت، برابـري، جايگاه ويژه 

و مدني مطابق با اصول اسـالم بـود رعايت قانون شري  و حمايت از آزادي فردي بيـشترين. عت

اعضاي اين حزب شامل علما، انديشمندان، افراد دولت پيشين، خواستار نظام حكومت سلطنتي 

.(Matiasx, 2002: 54-8)بودند 

گـرا از اعـضاي مهـم ايـن حزب اسالمي خالص به رهبري يونس خالص كه علماي سـنت

خ  و شـيوه اداره جامعـه براسـاس الگـوي پيـامبر حزب بودند، واستار بازگشت به اسالم اصـيل

و معتقـد بـه شـيوه. شدند)ص( هـاي اين حزب خواستار تشكيل حكومـت اسـالمي بنيـادگرا

و از حمايـت ويـژة  و خشن با شوروي ها بود ارتـش پاكـستان برخـوردار بـود برخورد سخت

(Marsden, 1998 : 27-115).در حزب حركت اسالم به رهبـري محمـدنبي مولـوي، پايگـاه آن ي
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مي كردند بـود و روحانيوني كه در روستاها زندگي و. ميان علما ايـن گـروه فاقـد ايـدئولوژي

.(Matiaxs, 2002: 55-60)حامي حكومت مشروطه سلطنتي براي اجراي شريعت اسالمي بود 

. صوفيان قادريه بود حزب مخاط ملي افغانستان، تحت رهبري سيداحمد گيالني قطب فرقه

و طبقات بـاالي و بيشتر اشراف زميندار، خانواده سلطنتي اين حزب گرايش ملي گرايانه داشت

و روابط حسنه بـا امريكـا بودنـد. رژيم پيش در آن عضويت داشتند  آنها خواهان نظام سلطنتي

(Hyman, 1984 : 129-32).

به ايـ اسالم و غـرب بـي گرايان جهادي در آن شرايط هر چند نسبت و االت متحـده اعتمـاد

بدبين بودند اما برداشت يكسان آنها از دشمن مشترك باعـث ائـتالف تـاكتيكي آنهـا بـر عليـه 

گرايـان تعدادي از مقامات دولتي امريكا مدعي بودند اسـالم.)77-83: 1386اسماعيلي،(شوروي شد 

و بـا هم  و مستبدند اما ضـد غـرب نيـستند تـوان، كـاري آنهـا مـي سياسي هر چند اقتدارطلب

.(Marsden, 1998: 26-40) ها را در افغانستان شكست دادشوروي

 بـه 1984گيري از ايـن ائـتالف تـاكتيكي در سـال تعدادي از مجاهدين عرب افغان با بهره

به نام مكتب الخـدمت و ساير همفكرانشان سازماني وسيله عبداهللا يوسف عزام، اسامه بن الدن

به القاعده تغيير نام دادو الكفاح در پيشاو  انـدازي آنها با راه.ر پاكستان تأسيس كردند كه بعدها

و سازماندهي داوطلبـان جهـادي از سراسـر جهـان اسـالم،  و اروپا، با جذب شعباتي در امريكا

به مقابله بـا ارتـش شـوروي در افغانـستان حمايت و تأمين تجهيزات پيشرفته نظامي هاي مالي

از مجاهدين عرب افغان در اردوگاه.(Washington Post, 19, 7, 1992)پرداختند  ها براي اسـتفاده

هـاي اي، اختالل در سيستم مخابراتي، مواد منفجر ديـر عمـل كننـده، اسـلحه اطالعات ماهواره 

به دوربين، موشك  و دوربرد مجهز و تانـك، عمليـات خرابكارانـه شـهري، هاي ضـد هواپيمـا

جهـاد . (Guardian, 20, 9, 2003)اي را فـرا گرفتنـد زش پيـشرفته عمليات هوشمند چريكي آمـو 

مي  امـا.شدافغانستان تا آن زمان براي بيرون راندن نيروهاي متجاوز شوروي يك امر ملي تلقي

و حمايت  و بهـره با ورود مجاهدين عرب افغان گيـري از امكانـات پيـشرفته نظـامي هاي غرب

به يك مسأله بين  رهبـران مجاهـدين عـرب افغـان در آن شـرايط. جهت داد المللي تغيير جهاد

و بـر ادامـه جهـاد بـر عليـه نمي كه با غرب پديد آمده بـود از ميـان بردارنـد خواستند ائتالفي

.(Coll, 2008: 285-90)نيروهاي اشغالگر شوروي تأكيد داشتند 

وبه نظر مي رسد مقاومت در افغانستان بر اساس ساختار حاكم بر فضاي فرهنگي ، سياسي

ي جهادي مستقر در پاكـستانهاگروهاي مذهبي دانست، اجتماعي افغانستان ماهيت منطقه، قبيله

و حاميـان خـارجي نتوانـستند يـك نگاه سياسي به مقاومت داشتند آنها متأثر از شرايط داخلـي

و چگـونگي اداره امـور در بيـرون رانـدن اشـغالگران  تشكيالت منسجم براي هدايت مقاومت

و ايـدئولوژي. كيل دهند تش عالوه برآن مجاهدين عرب افغان، گذشته از زبان از نگاه فرهنگـي
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و هم با افغان به افغانستان مـي ها همسويي نداشتند بسياري از عرب هم با خودشان كه رفتنـد ها

كه با افغـان هـاي كـه پيـرو مـذهب حنفـي بودنـدبه انديشه  و وهابي پاينده بودند . هاي سلفي

مي شد اختالف و جنگ منجر به كشمكش هـا بـه اين اختالف ديـدگاه. ايدئولوژيك داشتند كه

و ارتش شوروي كشيدند  به عمليـات. چگونگي مقابله با نيروهاي دولتي مجاهدين افغان بيشتر

هاي خود را بر اساس اصل غافلگيري، ابتكار عمل در دفاعي، چريكي معتقد بودند آنها عمليات 

تن  و روستاها سازماندهي مـي كردنـدگهمناطق كوهستاني، مجاهـدين عـرب. ها، ارتفاعات مهم

به عمليات تروريستي، بمب  و عمليات انتحـاري بـا شـوروي افغان هـا بـه مقابلـه گذاري، ترور

و نگاه آنها به مسأله جهاد بين .المللي بودپرداختند

 نتيجه
در: نقايص مهمي بودنـد نيروهاي جهادي در خالل جهاد دفاعي خود عليه شوروي، داراي

و از اين مهم و طرحي براي دفاع نداشتند تر آنكه هـيچ مرحله نخست، آنها غافلگير شده بودند

و تـسليحات هاي نظـامي ويـژه جنـگ طرح. سازمان مناسبي براي دفاع نداشتند  هـاي چريكـي،

كه مجموعاً روحيه مبارزه  ايـن. كـرد نمـي اي را فـراهم كارآمد مناسب اين كار هم در ميان نبود

و انكارناپـذير اسـت عدم آمادگي در سال  ولـي ورود. هاي نخـست اشـغال افغانـستان آشـكار

و معنـوي  و نيـز حمايـت سياسـي نيروهاي داوطلب عرب افغان، حمايت نظامي اياالت متحده

و جهان اسالم سبب شد شرايط مبارزه تغيير كندبين . المللي

كه در مقدمه مقاله ادع و توصيفات تاريخي مطـرح در مـتن نـشانا شد، دادهاما همانطور ها

دهد كه نيروهاي جهادي بومي افغان در سراسر عمليات عقب نشاندن شوروي از افغانستان، مي

 در حقيقـت، آشـنايي ايـن نيروهـا بـه شـرايط منطقـه، روحيـه. انـد تـرين نقـش را داشـته مهم

و نيز برداشت قو جويانه بي مبارزه و مذهبي از تكليف بيرون كردن اشغالگران همتاي آنها ي ملي

كه در وجود نيروهاي عالوه بـر ايـن، اگرچـه. نبوده است» عرب افغان«از كشور، چيزي است

و استراتژي  هاي جنگي غرب مهم بوده، اما در نهايت، نيروهاي جهادي افغـان بودنـد تسليحات

و استراتژيكه با بهره  ف بيـرون رانـدن اشـغالگران را تحقـق هـا، هـد برداري از اين تسليحات

و استراتژي و تسليحات و ارزش نيروهاي عرب افغان هـاي جنگـي غـرب در حكـم بخشيدند

.تواند مطرح باشدوجه مكمل اين هدف مي

به بررسي و نيز نيروهاي غرب با توجه كه در زمينه نقش نيروهاي عرب افغان هاي فراواني

نيروهـاي ضر، كمك بـه فهـم ايـن موضـوع اسـت كـه صورت گرفته، ارزش تحقيقي مقاله حا 

.اندترين نقش در اخراج اشغالگران شوروي داشتهجهادي مهم
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