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 میهنی؟ ۀجنگ مقدس دینی یا مبارز
 

قتل امین و روی کارآمدن ببرک سازمانی حزب دموکراتیک خلق،  درون ۀنظامی شوروی در منازع ۀمداخل
آشکار نظامی شوروی هم  ۀحال ادامه دارد. قبل از مداخل کارمل، جنگی را در افغانستان کلید زد که به نحوی تا

اما این شورش حمایت بیرونی هم داشت،  مسلحانه علیه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق شکل گرفته بود و شورش
دار المللی برخوربین ۀخلق از پشتوانت حزب دموکراتیک با سرازیر شدن نیروهای شوروی، شورش ضد حاکمی

دارش به هیچ وجه المللی داد. مقاومت ضد شوروی و حاکمیت طرفشد و این امر به جنگ افغانستان بعد بین
ک راتیشود که مقاومت ضد شوروی و حزب دموک این شب و روزها تالش می پرستانه نبود. در یک جنبش میهن

نهضت آزادی هند از استعمار بریتانیا یا جنگ استقالل امریکا یا نبرد جنبش مقاومت  ۀخلق افغانستان مثل مبارز
ت ضد پرستانه جلوه داده شود. چنین چیزی واقعیت ندارد. مقاوم فرانسه علیه آلمان نازی، یک جنبش میهن
 پرستانه. دینی داشت نه ناسیونالیستی و میهن ۀها بود، انگیز شوروی افغانستان که مرکز ثقل آن دهکده

ود. روایت ب« شهادت»و « جهاد»روایت اصلی مقاومت ضد شوروی افغانستان مثل جنگ کنونی طالبان 
 جاطلب هند نگاه کنید، در آن استقاللدوم اهمیت قرار داشت. اما برخالف، وقتی به جنبش  ۀناسیونالیستی در درج

پرستانه دارد. مبارزان ضد استعمار، در همان زمان با انتشار آمار و ارقام  میهن ۀضد استعمار انگیز ۀمبارز
درصد در تجارت جهانی  20بریتانیا و کمپنی هند شرقی، هند سهم باالتر از  ۀدادند که قبل از سلط نشان می

کرد در صورتی  درصد کاهش یافت. جنبش استقالل هند استدالل می ۶استعمار این سهم به  داشت ولی در دوران
که هند آزادی خود را باز یابد و یک جمهوری مستقل شود، دوباره جایگاه خودش را در اقتصاد جهانی به دست 

قبل از استعمار سهم کرد که هند به عنوان یک تمدن تا  طلب هند همواره تاکید می خواهد آورد. جنبش استقالل
ارزنده در رشد فرهنگ بشری داشت و همواره یک بخش مهم از جهان بود، اما استعمار اهمیت آن را کاهش 

طلب هند این بود که دوام استعمار به سود هند نیست و اقتصاد آن را نابود  داد. بحث اصلی جنبش استقالل
رنگ بود. گاندی و نهرو همیشه  طلب هند، بسیار کم های دینی و متافزیکی در جنبش استقالل کند. روایت می
استعمار و تاسیس یک جمهوری دموکراتیک و سکوالر هستند تا به تمام ۀ م سلطگفتند که خواستار خت می

انیا سنگین بریت ۀمیهنی داشت و مالی ۀاستقالل امریکا هم هدف و انگیزرسانی کند. روایت جنگ  شهروندان هند خدماتی

 امریکایی آن را کلید زد. ۀگان عمرات سیزدهبر مست
افغانستان سرزمین اما روایت مقاومت ضد شوروی افغانستان چنین نبود. در روایت مقاومت ضد شوروی، 

باور اشغال شده است و هر مسلمانی وظیفه دارد که برای  نا های خدا شد که توسط روس مسلمانان خوانده می
ن سرخ، بجنگد. روایت طالبان هم در حال حاضر همین است. در روایت رهایی آن از چنگ ارتش نامسلما

شود که هر مسلمانی در جهان مکلف به ادای آن  ها فرضی خوانده می مقاومت ضد شوروی، جنگ علیه روس
شد. به همین دلیل بود که  ضد شوروی، ادای جنگ مقدس/جهاد برای نجات دین خوانده می ۀاست. هدف مبارز

 نامیدند، نه مبارزان آزادی میهن. رهبران تنظیم ضد شوروی خودشان را مجاهدین افغانستان میجویان  جنگ
شان  گفتند که هدف پیوسته میهشتاد در پاکستان مستقر بودند، ۀ های مقاومت ضد شوروی که در طول جنگ ده

ت کند. آنان همیشه خروج نیروهای شوروی از افغانستان و تأسیس یک حکومت اسالمی است تا به دین خدم
اول اهمیت قرار داشت و بسیار به  ۀدادند. برای آنان اعتقادات دینی در درج خودشان را خادمان دین لقب می

شان  حاضر اند که سود میهن را فدای اعتقادات مذهبیگفتند که در میان منافع وطن و اعتقادات دینی،  افتخار می
 کنند.

ساخته شده است. به هیچ  شان هم چیزی است که تازه بر ردم بر سرنوشتسازی م روایت مبارزه برای مسلط
 ۀهیچ جبهه، تنظیم و فرمانده ضد شوروی نگفته بود که برای گذار کشور از یک نظام بست ۸0 ۀوجه در ده

نظیمی ت ۀمداران دارای سابق کند. چیزهایی که شماری از سیاست لیننیستی به یک دموکراسی انتخاباتی مبارزه می
های آن زمان سازگاری ندارد. درست است که در  گویند، با واقعیت هشتاد در حال حاضر می ۀدر وصف ده
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مدارانی که در جنگ بر ضد شوروی نقش داشتند، تغییرات جدی آمده است. به طور  افکار برخی از سیاست
 ۀهایی نیستند که در ده مان شخصیتحامد کرزی دیگر همحمد نور یا  یونس قانونی، عطامثال داکتر عبدهللا، 

هشتاد دینی بود و هدف اعالمی آن تاسیس یک حکومت  ۀاما روایت جنگ ضد شوروی در دههشتاد بودند، 
ها و رهبران تنظیمی اختالف بود. یکی  دینی. ولی در مورد تعریف آن حکومت دینی و اساسات آن بین تنظیم

هر رهبر تنظیمی خودش را مستحق زعامت حکومت دینی پس از خروج از نکات بارز اختالفی هم این بود که 
 دانست. می ها  روس

ها و  شماری از تکنوکراتها این بود که ظاهرشاه،  پس از خروج روس 19۸9ها در سال  تنظیم ۀترس عمد
خان  های بزرگ دوباره نظم سیاسی پیش از کودتای داوود آهنگی با قدرت های سیاسی در هم برخی از چهره

شد که نه امریکا با آن  خان وضعیتی تصور می را در افغانستان مستقر کنند. نظم سیاسی پیش از کودتای داوود
روابط بسیار گسترده و عمیق  19۷0و  19۶0ی ها ها. شوروی در دهه مخالفت خواهد کرد، نه روس

های آبادانی افغانستان را تامین  وژهپر شترانستان داشت. در آن زمان مسکو بیاقتصادی و امنیتی با افغسیاسی، 
شد که اگر پس از  ها متوجه شوروی نبود. تصور میزایی سلطنت محمد ۀکرد و هیچ خطری از ناحی مالی می

ناامنی  ۀخان برگردد، نگرانی شوروی از ناحی خروج نیروهای شوروی نظم سیاسی قبل از کودتای داوود
خان برای رهبران  برگشت نظم سیاسی پیش از کودتای داوود یابد. ولی اش هم کاهش می مرزهای جنوبی

 یخالف اعتقادات دینی و ایدیولوژیکخان را م ها یک کابوس بود. آنان نظم سیاسی پیش از کودتای داوود تنظیم
لحانه مس ۀگفتند جنگی که علیه شوروی صورت گرفته است جهاد است نه مبارز دانستند. آنان پیوسته می می

شد  ها در آن زمان نوشته می های تنظیم نه که حاصل آن یک حکومت دموکراتیک باشد. در نشریهدوستا میهن
سوی آمو گسترش یابد.  ها جنگ مقدس/جهاد باید برای آزادی آسیای میانه هم به آن که پس از خروج شوروی

گفتند  همان زمان میبه افغانستان و پاکستان آمده بودند، نیز در « جهاد/جنگ مقدس»هایی هم که برای  عرب
گیر شدن ارتش سرخ در افغانستان،  برند. با زمین را به کشورهای خودشان می« جنگ مقدس» ۀکه تجرب

فروپاشی اتحاد شوروی از داخل و سقوط حکومت داکتر نجیب، جنبش دینی مقاومت ضد شوروی به اهدافش 
خواندند، نشدند و روی  حکومت اسالمی میچه که  ها موفق به تاسیس آن رسید. درست است که رهبران تنظیم

نود همین هدف را تحقق بخشید. طالبان  ۀدوم دهۀ اما گروه طالبان مدعی است که در نیمزعامت توافق نکردند، 
به تعبیر خودشان یک امارت اسالمی در افغانستان تاسیس کردند. امارت اسالمی طالبان یک حکومت غیر 

دانست که از دیگر نیروهای جهادیست  گرفت و خودش را مکلف می ش را از دین میا انتخابی بود که مشروعیت
 گرا جایی که روایت مقاومت ضد شوروی جهاد برای نجات دین بود، اسالمدر سراسر دنیا حمایت کند. از آن

ل ختند و نسگرایان، القاعده را سا های سراسر دنیا به افغانستان و پاکستان آمدند. نسل اول رهبران این اسالم
اند. حکومت طالبان خودش را مکلف به حمایت از تمام  جدید آنان خالفت تروریستی داعش را تاسیس کرده

اند  دانست که در قلمرو شوروی سابق و جاهای دیگر مصروف جنگ بودند. طالبان مدعی هایی می جهادیست
ها  یق کردند. البته خالفت عثمانی دههرا تطب« حدود»که پس از سقوط خالفت عثمانی اولین نیرویی بودند که 

 گیرانه دست برداشته بود. های اروپایی از تطبیق احکام سخت قبل از سقوط زیر فشار قدرت
 روابط ۀدهند آید که روایت جنگ تشکیل هایی که در مورد تیوری جنگ نوشته شده است، همواره می در کتاب

پرستانه باشد، در فردای پیروزی یک جنبش  نگ میهنقدرت و نوع حکومت پس از جنگ است. اگر روایت ج
طلب هند، این  شود. پس از پیروزی جنگ استقالل امریکا یا جنبش استقالل دوست، منافع وطنی تامین می میهن

گی مردمان آن بهتر شد. اما پس از خروج شوروی از  و ترقی قرار گرفتند و زنده پیشرفت در مسیر  دو کشور
ی ارتقا نیافت المللاقتصادی نیامد، جایگاه افغانستان در نظم بینۀ ی مردم عام بهبود نیافت، توسعگ افغانستان، زنده

و صاحب تجارت مدرن و صنعت پویا نشد. یکی از دالیل این امر این است که روایت جنگ ضد شوروی، 
 ط داکتر نجیب و چندشدن تجارت و دیگر اهداف میهنی نبود. پس از سقو اقتصادی، مدرنپیشرفت رسیدن به 
کرد  یک حکومت استبدادی بود که ادعا میمرج تنها چیزی که افغانستان به آن دست یافت،  و سال هرج

کند. تأسیس یک حکومت دینی مجری احکام شرعی در قلب  مشروعیت دینی دارد و احکام شرعی را اجرا می
پس از خروج شوروی و سقوط نجیب جا داشت. همین روایت وضعیت  ۸0 ۀروایت مقاومت ضد شوروی ده

و دولت  اقتصادی ۀافغانستان به ترقی اجتماعی، توسعرا شکل داد. اگر طالبان هم به پیروزی نظامی دست یابند، 
ت توان گرف می خونبارگردد. درسی که از این تاریخ  رسد، بلکه بار دیگر امارت مخلوع آنان بر می مدرن نمی

ید فدای اعتقادات مذهبی و ایدیولوژیک نشود و نیروهای سیاسی برای اهداف میهنی این است که منافع وطن، با
 کار کنند.
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