
 

 

 

 

 

 های انقالب اسالمی ایران بر افغانستانی پخش و بازتابنظریه

 *نظری اشرفعلی
 **یوسف زهیناصر  

 چکیده

تریو انقالب  ذهبی قرب نخسالالن و ب  گ  "عنواب انقالب اسالالال ی ایراب   

تئو ی ب ساخنا ی  توانست  نجر    د هم شکنندگی نظام "  سنم   الدی

ایراب  ا  اه نی  1357ای ب جهانی شالالالودن انقالب د  سالالال ول  ل ین  ن ق 

فرا ی یک الگوی انقال یِ  ثا     های جهانی کوشالال د تا اسالالال ی ب  ازتاب

های  سالالالل اب ب سالالالرز  گذا   رای کشالالالو  تأث ر  نی     ح  ی گ را ب 

نظری   ر اسالالا   بن پژبهش حاضالالر یوازا ر سالالل اب جهاب  بدگ گرددن غ

ی فرا  ل های انقالب پخش ک  الگوی نظری  ناسالالالر  رای باکابی  ازتاب

یک از کشو های اسال ی   شنریو  کداماستن ایو سؤاگ  ا طرل ن وده ک  

ض   ست؟ فر سال ی ایراب پذیرفن  ا ی ایو پژبهش  دیو تأث ر  ا از انقالب ا

ی اسال ی  وده ک  شرل است ک  افغانسناب نخسن و کشو  د    و کشو ها

های   شالالنریو تأث ر  ا از انقالب اسالالال ی ایراب پذیرفن  اسالالتن ننایه یافن 

های قد ت  ر عوا ل داخلین دخالت نوشالالنا  حاکی از  ب اسالالت ک  عالبه

ای یکی از  وانع اصالالاللی ن ور هرب    شالالالنر انقالب ای ب فرا ن ق  ن ق 

ستن تحوالت سناب  وده ا سال ی ایراب د  افغان شدید حضو  اخ ر    ا بیژه ت

افگاید ب از نظر ن ربهای نظا ی   ریکا د  افغانسالالناب  ر صالالحت ایو ادعا  ی

شکنینگا ندگاب  قال  شن  ب   گانگاب ه چن ایو کا  ست از ها ادا   دا گاه د

دا  کردب بهره انقالب اسالالالال ی ایراب د  افغانسالالالناب  رنخواهند خدشالالال 
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  رداشتن

 یدیکل واژگان

تجابز نظری  پخشن انقالب اسالالال ی ایرابن افغانسالالنابن  ذهرن  جاهدیون 

 یشو ب

 مقدمه

ستین انقالب فرامدرن مذهبی بود؛ انقالبی که 1979فوريه  / 1357در بهمن  شاهد وقوع نخ ، جهان 

سپوزيتو، شاهی هوادار غرب کرد )ا سالمی را جايگزين نظام پاد (. درحقیقت، 33: 1391 يک حکومت ا

سالمی ايران با نفی جمهوری  ستمپل،« داری از دينطرف»و « گرايی مادی»ا ( اولین 435: 1377 )ا

قدرتمند امام اجتماعی را به جهان ارزانی داشــت که با مدد دين اســالم و رهبری  -انقالب ســیاســی 

ست خمینی شود )محمدی، توان (. در اين محتوا، انقالب جمهوری 28: 1387 بر نظام پهلوی پیروز 

جهانیان شــده   موجب شــگفتی 1357چنین توصــیک کرد که از ســال توان اينمی ايران را میاســال

با چنین 204)همان:  به اين میزان ( و  کمتر انقالبی همچون آن  تا  کان داد و  ـــد تی جهان را ت ش

 (.15: 1385 سؤاالتی دور از ذهن به وجود آورد )میراحمدی،

ی پخش و صـــدور های بزرگِ ديگر تاريخ، مســـ لهنقالبپس از وقوع انقالب در ايران، همانند ا

شد. آموزه سالمی مطرح  شانگر آن بود که پیامدهای انقالب انقالب ا سالمی ن های جهانی انقالب ا

های مرزهای ايران نبوده و نخواهد بود، بلکه توج ه بســـیاری از مردم و دولت منحصـــر بهاســـالمی 

شورها را به خود جلب نموده و خواهد  شیری،ک سرو سو؛ در  در حقیقت، از يک (.13: 1391 نمود )خ

شت که بر سالمی مردمی جنبش پايه خارج از ايران هیچ حکومتی وجود ندا سیده  محور به ا قدرت ر

( و از ســوی ديگر؛ 45 :1379 )روزن،باشــد و بســیاری از اهداف آن جنبش را تحق ش بخشــیده باشــد 

ران، از همان آغاز آن را به يک ايدئولوژی فراملی و با محتوا و انقالب اي« ايدئولوژی اسالمی»ماهیت 

پیام جهانی که حداقل يک میلیارد مسلمان آن روز ازجمله مسلمانان عراق، لبنان، سوريه، عربستان و 

، کشــور افغانســتان بین دراين (.58 :1387 )محمدی،افغانســتان پذيرای آن بودند، تبديل ســاخته بود 

شور د ست. ازاينبیش از هر ک سالمی ايران تأثیر پذيرفته ا سالمی يگر، از انقالب ا رو، تأثیر انقالب ا

تنها مغرضانه، بلکه یم نهانکار کنکه اگر آن را  استی امس لهايران بر مل ت مسلمان و مبارز افغانستان 

 (.143: 1392 بینانه نیز است )تابش هروی،غیرواقع
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 ی تحقیقپیشینه

سالمی ايران به دلیل اهمیت و بازتاب هایپیرامون بازتاب های های فراملی آن، پژوهشانقالب ا

صورت  ست.  شده گرفتهزيادی  صک یدسا سالمی 1392کاظمی ) آ ست که انقالب ا ( بر اين باور ا

ــت. جان ــتان تأثیرگذار بوده اس ــیایان افغانس ــپوزيتو ) ال . ايران تنها بر ش ( ماتقد به تأثیر 1391. اس

سالمی ايران  ستانمحدود و اندک انقالب ا شترين نفوذ انقالب  در افغان ست و در مقابل، بی را  1357ا

مردان ايران در گويد که پس از انقالب اسالمی دولت( نیز می1388. کدی ) آر یکینداند. در لبنان می

فارس و پاکســتان یجخلی از لبنان تا کشــورهای حوزهترغیب احزاب اســالمی تنها در میان شــیایان 

 موفش شدند.

( 1385) حشمت زادهمحمدباقر (، 1387(، منوچهر محمدی )1393محمدباقر خرمشاد و همکاران )

های انقالب اســـالمی ايران بر کشـــورهای ( قائل به اولويت در تأثیر و بازتاب1383و حمزه امرايی )

 %75داليل اين نويســندگان اين اســت که  ازجمله اند.شــده فارس خصــوصــاا عراقیجخلی حوزه

شیایان به یجخلی شهروندان حوزه شکیل دادهفارس را  شور بحرين و عراق ت صوص دو ک اند. در خ

( بیشــترين تأثیر و بازتاب انقالب 1386( و جمای از نويســندگان )1391مقابل، علی خســروشــیری )

 دانند.اهلل می، متال ش به لبنان و شیایان خصوصاا حزباسالمی ايران را بیش از هر کشور ديگر

گر فرانسـوی برای پیروزی و تأثیرپذيری نهتـت مقاومت افغانسـتان از ( پژوهش1369الیور روآ )

انقالب اسـالمی ايران در جن  علیه شـوروی و حمايت ايران از اين نهتـت نقش و اهمیت خاصـی 

د است که بازتاب کلی انقالب ايران بر مجاهدين که اکثراا ( ماتق1379همچنین روآ ) قائل نشده است.

ست. بهجزئسن ی بودند،  سته از هرگونه مداخله نظر ازترتیب، اينی بوده ا ستقیم به وی ايران پیو ی م

شدن سیاست محدود گذارد که ( بر اين عقیده صحه می1378نفع آنان خودداری نمود. چنگیز پهلوان )

های تا انقالب اسالمی ايران نتواند در بین گروه موجب شدز شیایان افغانستان خارجی ايران به دفاع ا

یون اســالمی انقالبیت کافی برخوردار شــود. همچنین، به اعتقاد وی برای مقبولمختلک افغانســتان از 

 ايران مردم فلسطین نسبت به مردم افغانستان اهمیت بیشتری داشته است.

 ضرورت تحقیق

اکثر نويسندگان در  ضاک و خأل مهم هستند. اوالا اينکهنقطه سههای فوق دارای پژوهش درمجموع،

که اينان ماتقدند که بیشـــترين بازتاب انقالب  مانا ينبداند؛ يی افتادهعراق گرايی و لبنان گرادام 

ست. دوماا؛ عده سالمی ايران در لبنان و عراق بوده ا شگران بازتابا سالای از پژوه می های انقالب ا
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محققین ديگر نیز از تأثیرات عمیش و گسترده  اند؛ و سوماا؛ايران را محدود به شیایان افغانستان دانسته

ـــی اندانقالب اســـالمی ايران بر افغانســـتان غفلت ورزيده . بنابراين، در خصـــوص واکاوی و بررس

به اين  يای مختلکتر و از زواهای انقالب اســالمی ايران، ضــرورت دارد تا با موشــکافی دقیشبازتاب

 مهم پرداخته شود.

 مسئله تحقیق

های انقالب جمهوری بُاد جديدی از بازتاب یســؤال اصــلی پژوهش حاضــر با هدف کشــک و ارائه

يک از کشورهای اسالمی بیشترين تأثیر را انقالب اسالمی  شرح است که؛ کدام نيبداسالمی ايران 

ضیه ست؟ فر ستان علیی اين پژوهش بديايران پذيرفته ا ست که افغان رغم اکثريت جمایت ن قرار ا

 اهل سن ت آن، بیشترين تأثیر را از انقالب اسالمی ايران پذيرفته است. 

 ی تحقیقده سازمانروش و 

صیفی  ست. آوری کتابخانهتحلیلی و جمع -اين پژوهش بر روش تو ستوار ا سنادی اطالعات ا ای و ا

سندگان اين تحقیش پس از بیان اهمی سالمی ايران، به نوي ستان برای انقالب و دولت نوپای ا ت افغان

ــپس ی پخش پرداختهارائه کلیات نظريه ــالمی ی پخش و بازتابعوامل نظريهاند. س های انقالب اس

 دهد.بخش بادی و اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می ايران بر افغانستان

 اسالمی ایراناهمیت افغانستان برای انقالب و دولت نوپای جمهوری 

از جهاتی مختلک برای انقالب و دولت ايران حائز اهمیت بوده  1357کشــور افغانســتان پس از ســال 

( و 256: 1373یم بودن اين کشــور در فرهن  فارســی آســیای مرکزی )فولر،ســه .1اســت، ازجمله؛ 

مرکزی یای شــدن در مرز میان خاورمیانه، آســیای جنوبی و آســاهمیت اســتراتژيکی آن به دلیل واقع

پیشــاهن  بودن کشــور افغانســتان در  ( و نتیجتاا،134: 1370 المللی،)دفتر مطالاات ســیاســی و بین

ـــیای مرکزی در پخش و بازتاب آرمان ـــتاوردهای انقالب اســـالمی ايران )خرمشـــاد و آس ها و دس

های گروه حتــور .3ی ايران از افغانســتان؛ داخل یتامنیرپذيری شــديد تأث .2(؛ 70: 1393همکاران،

ستان  ستان در افغان ستان و پاک ضد ايرانی تحت کنترل عرب شیای و  ضد   & Ranjbar)راديکال 

Oveisi Kahkha, 2014: 40) آشــکار افغانســتان به ســمت کمونیســم و شــوروی و  ( چرخش4؛

اس اين تحو الت بی س  شوروی و تأثیرات و تهديدات جدی و ح شور به دنبال تجاوز  شدن اين ک ثبات 
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سائل منطقهبر  شمت زاده،م سالمی ايران )ح سی نظام نوپای جمهوری ا سیا  .5(؛ 188: 1385 ای و 

 ,Crews & Tarzi)های شیای و رزمندگان افغانستان از ايران در جن  تحمیلی عراق حمايت گروه

سال  .6؛ (93 :2007 ست دادن آن در  شک شوروی و  ستان با اتحاد جماهیر  م.  1989رويارويی افغان

تشــابهات زياد میان اهل ســن ت ايران با افغانســتان در مرزهای شــرقی و  .7(؛ و 112: 1378ان،)پهلو

عنوان مذهب اکثريت مردم اهل تسن ن افغانستان با فقه شیاه در های درخور توجه فقه حنفی بهقرابت

 (.321 )همان:ايران 

 ی پخشچیستی نظریه

ــترش، پراکندگی و به  1«پخش» ــار، گس ــکويی،آمهمبه مانای انتش ــت )ش (. 113: 1364 یختگی اس

ست از فرايندی که طبش آن يک امر فرهنگی، يک نهاد و يا يک اختراع که  شاعه يا پخش عبارت ا ا

 گیرد )پانوف و پارون،ی ديگر مورد پذيرش قرار میی يک جاماه اســـت، در يک جاماهمشـــخصـــه

1368 :113.) 

دان ، جغرافی2یالدی، توســه هاگراســترندم 1953ی پخش، ابتدا در ســال در علم جغرافیا، نظريه

شر گرديد و برای  شگاه الند منت ی پخش را ، او با کمک همکاران خود، نظريهبار یناولسوئدی در دان

ــاورزی بهها و پديدهی گســترش نوآوریینهزم در ــکويی،های کش (. هرچند 302: 1383 کارگرفت )ش

های علوم ســیاســی و روابه ی انســانی اســت، اما رشــتهخاســتگاه اولیه اين نظريه در رشــته جغرافیا

اند؛ چراکه اين نظريه، قدرت تبیین و توضـــیر هرگونه نوآوری فکری يا الملل نیز از آن بهره بردهبین

ی گســترش، مســیرها و مجاری پخش آن و هم علل توقک فیزيکی را دارد و هم عل ت اشــاعه، نحوه

دهد ی برخی از امواج و زوال برخی ديگر را توضـــیر میآن، علل گســـترش مجد د آن و نیز پايدار

 (.39 - 41: 1386 )برزگر،

 عناصر پخش
 داند:هاگراسترند، شش عامل اصلی را در فرايند پخش مؤثر می

دوم، زمان است  عامل .2شود. ین عامل، حوزه يا محیطی است که در آن فرايند پخش ظاهر میاول .1

عامل سوم، موضوع  .3های جدا از هم داشته باشد. يد و يا دورهصورت مداوم درآکه ممکن است به

                                                                        

1. Diffusion 
2. Hager strand  
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، يانی خاســتگاه مبدأ پخشچهارمین عامل،  .4ها و رفتارهای يک جاماه اســت. پخش؛ نظیر پیام

ست. نوآوری ست. و  مقصد پخش  .5ها ا ها؛ مسیر حرکت پديده .6عنصر بادی در فرايند پخش ا

ضوع پخش  شرامو سیرهای تحت  شکويی،ای جريان میويژهيطی در م سد ) صد بر  يابد تا به مق

1383 :306 - 305). 

 انواع پخش

ی های دارای يک ايدهدهد که افراد يا گروهجايی زمانی رخ می: پخش جابه1جاییجابه پخش .1

به عات و مخصـــوص،  بدا ند و از اين طريش ا کت کن کان ديگر حر به م کانی  طور فیزيکی از م

 اند.يافته گسترشجديد گسترش يابند. مثالا مذاهب با اعزام مبل غان مذهبی  ها در سرزمیننوآوری

سله پخش .2 مراتب و از ها در قالب ســلســلهها و نوآوری: در اين نوع پخش، پديده2مراتبیسل

 يابد.شود و گسترش میها و طبقات منتقل میطريش توالی منظم دسته

سترش عمومی ايده: در اين 3سرایتی یا واگیردار پخش .3  نظر گرفتنها بدون در نوع پخش گ

سله صورت میسل شاعهمراتب   163: 1380 های مسری )جردن و راونتری،ی بیماریگیرد؛ مانند ا

- 160.) 

 های انقالب اسالمی ایران بر افغانستانی پخش و بازتابعوامل نظریه 

 و مبدأ نوآوری فرهنگی و سیاسی یطمح .1

ن فرهنگی و های نويايران محیطی فراهم ساخت که سای داشت بر اساس تز و ايدهانقالب اسالمی 

ستبداد  هر نوعهای مستتاک را از مذهبی موجبات رهايی انسان ستامارسلطه ا قش نمايد و بر مح و ا

ــالم، جاماه ــازنده اس ــاس مکتب پويا و س ــتحکم و نوين بر پا کند )محمدی،اس (. 52: 1387 ای مس

پايان ظیم و بیفرد، منابع عايران با برخورداری از موقایت ژئوپلیتیکی منحصـــربهانقالب اســـالمی 

ی تمد ن نوين دهعنوان يک مرکز ســامانانرژی و ابزارهای فرهنگی و اعتقادی نیرومند توانســت به

 (.354: 1386 پخش و تراوش در منطقه درآيد )جمای از نويسندگان،اسالمی و کانون 

                                                                        

3. Relocation diffusion.  
4. Hierarchic diffusion.  
5. Contagious diffusion.      
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 پخش مقصد .2

ست. از اين میان حدود  99دين  سالم ا ستان ا صد مردم افغان سن ن )حنفی  74تا  70در صد اهل ت در

شتراکات زبانی و قومی  25مذهب( و حدود  شتراک مذهبی در کنار ا ستند. اين ا شیاه ه صد نیز  در

ای برای تأثیرپذيری اين کشــور از انقالب اســالمی ايران اســت افغانســتان و ايران، ظرفیت بالقوه

ــدت اين امر افزوده 439: 1387 )محمدی، ــتان بر ش ــوی ديگر، ارتبات تاريخی ايران و افغانس (؛ از س

ی ايرانی شدن جوانان دوره»م ايران. اين دوره را  1980ی ای تحت تأثیر تحو الت دههگونه است، به

شاد و همکاران،نامیده« افغانی سیم انقالبکه به اين با توج هرو، به (. ازاين311: 1393 اند )خرم های ن

( 87: 1369 ی افغانســتان وزيده اســت )روآ،ســو بهلحاظ تاريخی از ســوی خراســان ايران  مردمی به

 کشور افغانستان توانست بهترين مقصد برای پذيرش دستاوردهای انقالب اسالمی ايران باشد.

 ابزارها و مسیرهای پخش

و  آموزش ی،ســاز آگاهیغ، تبل اســالمی ايران که بر پايه اهداف صــدور انقالب انقالب: صدور .1

ـــتحما ـــتوار بود )محمدی،های آزادیيت از نهت ی عمده ( از چهار ناحیه72: 1387 بخش اس

س فارس،یجخل جغرافیايی ستان یای مرکزی و قفقاز،آ شکیل لبنان و افغان سپوزيتو،ت ست )ا  شده ا

سیاری از تحل68: 1391 ستان اعتراف یل(. از آنجا که ب شور افغان صدور انقالب ايران به ک گران به 

( به اعتقاد بروس کوايپک، ســـپاه پاســـداران ايران با هدف صـــدور 326: 1378 )پهلوان، اندکرده

ستان از گروه سالمی به افغان ستاوردهای انقالب جمهوری ا سن ی اهداف و د شیاه و  های مجاهد 

ستقیماا  شور م ضحمااين ک سی و ملت افغان در مقابل تجاوز يت نمود تا  سیا من آن، از حاکمیت 

 .(Koepke,2013: 4)شوروی حفاظت کند 

ــالیل حزب و ائتالف: تشکک  .2 ــالمی ايران در س برای  1981و  1980های دولت جمهوری اس

حزب  19حمايت از مردم و نهتت مجاهدين افغانستان در مقابل تجاوز شوروی به تأسیس حدود 

سی  سیا شهد اقدام نمود.و جنبش  صفهان و م شهرهای تهران، قم، ا صلی اين  افغان در  پايگاه ا

 در خمینیامام (. 78: 1390 )شفش خواتی،های جهاد، در شهرهای مزبور بود احزاب نیز در سال

صوص فرمودند:  سیاری از محترمین »اين خ ستان و ب ستان اطالع نداريد، علمای افغان اگر از افغان

ــتان در اير ــتندافغانس ــحیفه، امام)« ان هس ــانزدهم:  جلد نور، یص . اين تاد د احزاب و (38ش

نان را  جنبش حاکی از آن  ( 78 :1394 نامد )کاظمی،می« گرا ینیخم»احزاب ها که الیور روآ آ

است که افغانستان نخستین کشوری بوده است که جمهوری اسالمی ايران برای حمايت از ملت و 
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ـــن ی در نبرد با متجاوزين خارجی و داخلی به ايجاد  نهتـــت مقاومت افغان، چه ـــیاه و چه س ش

ست. عالوه سی اقدام نموده ا سیا شترين حزب و گروه  سالمی ايران با بی براين، دولت جمهوری ا

شت شکیل ائتالف ه شیای در ايران )ت گانه م( و برای موازنه و همکاری با ات حاد هفت 1986گانه 

 (.24 - 25 :1391 )اسپوزيتو،آفرينی بود شسن ی در پاکستان به دنبال نق

 

 های سیاسی شیایان افغانستان در ايرانجدول شماره يک: تشکیل احزاب و تشک ل

ک
ردي

 نام حزب 
سال و مکان 

 تأسیس

ک
ردي

 نام حزب 
کان  ـــال و م س

 تأسیس

1 
هدين  جا مان م ســـاز

 مستتافین
 قم 1358     اسالم مکتب توحید 11 تهران 1358

 قم 1358 پاسداران جهاد 12 تهران 1359 مسلمان فدائیان امت 2

 13 تهران 1359 جنبش اسالمی 3
نهتـــت اســـالمی 

 افغانستان
 قم 1358   

4 
می  بش اســــال ن ج

 مستتافین
 قم 1358    سازمان نصر 14 تهران 1358

 قم 1359   روحانیت مبارز 15 تهران 1358 جنبش مسلمانان مبارز 5

 16 تهران 1359 فدائیان اسالم 6
ـــالمی  حرکــت اس

 افغانستان
 قم 1358

 17 تهران 1358 گروه وحدت اسالمی 7
حاد انقالب  حزب ات

 اسالمی              
 قم 1358   

8 
یت و  حان نهتـــت رو

 جوان
 18 تهران 1358

ـــوت  ـــزب دع ح

 اسالمی
 قم 1358

 مشهد 1358       حزب رعد 19 تهران 1358 نیروی اسالمی 9

 تهران 1359 نیروی اسالمی 10

 (91: 1392)کاظمی، 
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ستان بودن یاسالم» بر یدتأک با خمینیامام : جانبه یت همهحما .3  )امام « جنبش مردم افغان

 ،دريغ خود را از ما بار ديگر پشــتیبانی بی»(، اذهان نمودند که: 89هفتم:  جلد ی نور،صــحیفه

غانی اعالم می مان و مظلوم اف ـــغالگران برادران مســـل ـــديداا محکوم )روسداريم و اش ها( را ش

ـــد که مجاه باعث امامهای حمايتاين (. 259جلد يازدهم:  )همان،« نمايیممی ين با دش

رو، دولت اســـالمی ايران با توجه به حمايت و پشـــتیبانی از ازاين هند.دلگرمی مقاومت را ادامه د

جانبه و همچنین حمايت همه (Carlisle,2010: 151)های سیاسی و مجاهد در افغانستان گروه

، توانســـت نقش (Crews & Tarzi,2007:93 - 96)گرايان افغان در داخل ايران از اســـالم

اهلل مجددی ی مجاهدين افغانستان علیه تجاوز شوروی ايفا نمايد. صبغتيی در پیروزی جبههبسزا

ــتان در دومین  ــن ت و نهتــت مجاهدين افغانس  1989المللی نبی اجالساز بزرگان فکری اهل س

 باره گفت: يندرا

د  طوگ  دبلت اسالالال ی افغانسالالناب از ه د دی  راد اب ایرانی  ا  راد اب افغانی»

ص   ان  شن بانی جدی ب  شو بی ب دفاع ب پ شاب از جهاد  ر دب اب جهاد عل   

سل اب افغاب د   شا    شکر  وده ب یق و دا د ک  ت ام اق و ب  ن س  شاب  نح حق 

 ال للینقدفنر   العات سالال اسالالی ب   و«  ده( اشالالنراد دا ندایو احسالالا  قعق

 (ن45: 1370

ی علمیه قم شدند. در دوران جهاد شمار زيادی از طالب افغانستان وارد حوزه: های علمیهحوزه .4

شدند و از اينان به شنا  سبک و روش تدريس دينی در ايران آ ستهمتدريج با  شان افرادی برج  یان

سیاری از آن (.325: 1378 ظهور کرد )پهلوان،  دهیسازمانها را با آموزش و روحانیون ايران نیز ب

های مرتفع کوهستانی و مناطش مجاور افغانستان برای سیاسی در سرزمین -های نظامی در گروه

بازگشت . از سوی ديگر، (Crews & TarzI, 2007: 97-98)جن  علیه شوروی آماده ساختند 

کرده و پرتحرک جوان افغان که در انقالب اسـالمی ايران شـرکت داشـتند، بر انیون تحصـیلروح

های بسیاری در روستاهای ترتیب، مدارس و کتابخانهينا بهجاماه سن تی افغانستان تأثیر گذاشتند. 

شايش يافت که خود منجر به يک تحت نظارت آن ستان « انقالب کوچک فرهنگی»ها گ در افغان

 (.230: 1369 آ،شد )رو

ستان: ايران مهاجرین جذب .5 شغال افغان شان به  پس از ا شور را که تاداد سه مهاجران اين ک

آيد یمحســاب ترديد کمک بزرگی به مردم افغانســتان بهرســید پذيرا گشــت که بییلیون نفر میم
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ــیاری از آنان  اقامت طوالنی (.468 :1378 )پهلوان، ــد تا بس از نزديک با مدت مهاجرين موجب ش

ستان و يا عین رفتپیام شوند. مهاجرين با بازگشت به افغان شنا  سالمی آ آمد حامل وهای انقالب ا

ستیزی و سیاست مذهبی شدند )خرمشاد های انقالب اسالمی ايران، يانی؛ جهاد، وحدت، ظلمپیام

 (. 69: 1393 و همکاران،

سمیناربرگزار .6 سامبر  الدين با دعوت برهان :ی کنگره و  سپس  1986ربانی به تهران در د و 

س لهالمللی دربارهو برگزاری همايش بین 1986مارس  سال ی م ستان در  ، درواقع، 1989ی افغان

ای ايفا کند دولت ايران کوشـید به نحوی در سـاختار جديد قدرت افغانسـتان نقش مهم و سـازنده

شاد و همکاران، س له(. با توجه به ا314 - 315: 1393 )خرم سیت م ستان و با همیت و حسا ی افغان

سمینار  سالمی ايران دومین  ستان، دولت جمهوری ا ست رهبران و مجاهدين افغان عنايت به درخوا

ستان ) ستان 1989اکتبر  2 - 4 / 1368مهر  10 - 12افغان سمینار افغان ستین  ( را تدارک ديد. نخ

ی برگزار شـــد که ســـربازان ات حاد در شـــرايط 1989ی فوريه 16و  15 / 1367دی  26و  25در 

(. در 9: 1370 المللی،نشینی بودند )دفتر مطالاات سیاسی و بینشوروی در افغانستان در حال عقب

ستانه های دولت ايران در جهت ی کنفرانس اسالمی در تهران کوششدوران حکومت طالبان در آ

اهدين به جريان افتاد. يکی از اين بخشـــی به روند صـــلر میان طالبان و مج جان اندازی و بازراه

ها که بازتابی کمابیش بیرونی و درونی داشت، نشستی بود که در شهر اصفهان برگزار شد. کوشش

ی همه آن را تدارک ديده بود،« های غرب افغانستانی هماهنگی جبههکمیته»در اين نشست که 

 (.349: 1378 طالبان حتور يافتند )پهلوان، جزبههای افغانستان گروه

سانه .7 های افغانســتان را در تنها اخبار جبهههای داخلی ايران نهدر جن  علیه شــوروی رســانه :ر

شر می شد  داخل کشور منت ساختند تا نقطه قو تی برای ملت مبارزه و نهتت مقاومت اين کشور با

ـــر دنیا ی ملت افغان را از طريش مطبوعات جهانی در يک دهه مبارزه( بلکه 79)همان:  ـــرتاس س

تالش  از ســوی ديگر، دولت ايران با کمک رســانه(. 199: 1385 منتشــر ســاختند )حشــمت زاده،

زيادی برای اشـــاعه امور فرهنگی و دينی همچون تولید و ســـاخت فیلم و کتب گوناگون نمود تا 

ست شیای افغان شتون و غیر  سالمی ايران را در بین مردم دَری پ ستاوردهای انقالب ا ان نفوذ و د

 .(Misdaq,2006: 221)افزايش دهد 

 پخش موضوعات .4

سالمی ايران احیای تفکر مهم: سیاسی اسالم .1 سی»ترين تأثیر و بازتاب انقالب ا سیا سالم  «  ا
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پیام اين تفکر در افغانســتان در  (. صــدور و24: 1387 در کشــورهای منطقه بوده اســت )محمدی،

سازی روند همبستگی سیاسی نفوذ اشغال اين کشور و در قالب دفع تجاوز خارجی و فراهم دوران

ــال گونه به (.79 - 80: 1392 کرد )کاظمی، ــتان پس از س ــوح  به 1357ای که جوانان افغانس وض

اســالم  (.84 - 83: 1369 بردند )روآ،می به کارمذهبی انقالب اســالمی را  -های ســیاســی واژه

انديشه را در افغانستان ترويج ساخت که اسالم هم دين مبارزه و براندازی و هم دين سیاسی اين 

ســان، انقالب اســالمی ايران با (. بدين347 :1387 )محمدی،ســازی اســت ســازی و دولتجاماه

اسالمی کردن مبارزه نظامی علیه شوروی و مبارزه سیاسی علیه حکومت کمونیستی در افغانستان 

 (.193: 1385است )حشمت زاده، ايفای نقش کرده 

«  نه شرقی نه غربی»بر شاار ماروف جمهوری اسالمی با تکیه: یاست نه شرقی نه غربیس .2

ــیالیســتی به های ســرمايهعنوان بديلی واقای برای ايدئولوژی ايدئولوژی خود را به داری و ســوس

ـــوم ارائه داد  بازتاب انقالب اســـالمی ايران در  (.254: 1385 )میراحمدی،کشـــورهای جهان س

جانبه  (. ايران با حمايت همه187: 1385 کننده اين شاار است )حشمت زاده،افغانستان نیز تکمیل

زمان  (. هم192از ملت افغانستان، نشان داد که در تاقیب شاار نه شرقی و نه غربی است )همان: 

ردمی در کابل و هرات علیه نظام کمونیســتی های مبا وقوع و تأثر از انقالب اســالمی ايران قیام

یه اولهای ها نمونه(. همچنین اين قیام413: 1386 محور آغاز گرديد )جمای از نويســندگان،شــرق

 محور بود )محمدی،های جهادی مردم ايران علیه نظام طاغوتی غرباز شــیوه شــده الهام گرفته

شه. اين قیام(433: 1387 ضدغربی ها با اندي ستی و  ضد کمونی در تهران  شده مطرحها و عقايد 

ــدند حما مورد ــالمی ايران واقع ش  :Cordovez & Harrison,1995)يت دولت جمهوری اس

که بر به .(36 نت آن،  هل ســـ یت ا يت جما با اکثر یام هرات،  ثال ق یت »يه پا دوعنوان م جما

سالمی ستوار ب به رهبری برهان« ا شیایان ا ود، کادر رهبری آن پس از اين قیام به الدين ربانی و 

 (.167: 1369 ايران پناه بردند )روآ،

ستیزی مردم افغانستان را تقويت کرد ی بیگانهشاار نه شرقی و نه غربی، روحیه ستیزی:بیگانه .3

(. 420: 1386 ازپیش ترغیب نمود )جمای از نويســـندگان،یشبو آنها را در مبارزه علیه زورگويان، 

االذهانی بین ملت ايران و ملت افغانسـتان سـتیزی يکی از متغیرهای فتـايی مشـترک بینبیگانه

است که موجب پخش انقالب اسالمی ايران در اين سرزمین شده است. دهه تجاوز شوروی دوران 

ستان بود ) شه در افغان سطام يزیعزاوج اين اندي سالمی 123 - 124: 1391 ی،ب (؛ چراکه انقالب ا

شی از قابتايران عمالا ت شوروی را نا شرق میجاوز  ست. های کاپیتالیستی غرب و کمونیستی  دان
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ست )تابش  سالم ا ضد ا ستامارگر و  شدند که آمريکا يک ا ستان هم متوجه  متااقباا، مردم افغان

ــتی و ی( و هم مبارزه135: 1392 هروی، ــان علیه نظام کمونیس ــغالگرانش ــوروی را کامالا  اش ش

 .(347: 1387 ،تشديد نمودند )محمدی

بود؛ « ی و جهانیافرقه یرغانقالب »يک  طرفدار خمینی: امام وحدت شککی ه و سککن ی .4

(. پس از وقوع انقالب اسالمی 47 - 49: 1391 انقالبی که هدفش اتحاد مسلمانان بود )اسپوزيتو،

ــتان، احزاب هفتايران و تالش جهت وحدت گروه ــی مختلک افغانس ــیاس ــیاه در های س گانه ش

ستان  شدند و با  1358زم ستانی آزادیجبهه»يکديگر مت حد  سالمی افغان را بنا « بخش انقالب ا

ی مقیم تهران، میثاق گانهاحزاب هفت 1368نهادند. ســرانجام با تغییر و تحوالت مداوم در ســال 

ايران برای  شد. گذشته از اين، تالش« حزب وحدت»ساز تشکیل وحدت را امتا کردند که زمینه

ــت )امرايی،وحدت گروه ــتان همواره ادامه داش ــن ی در افغانس ــیاه و س (. امام 257: 1383 های ش

ی از مذهب شیاه به میان نیاوردند، بلکه در دار جانبگاه سخنی دال بر تنها هیچنه نیز خمینی

 هنگام تجاوز شوروی فرمودند: 

سناب ب   ی» سؤاگ کن د ک     افغان سالم گذاز  نها  سل  و!    داد ا  دن ای  

 (ن38جلد شانگدهم:  نو ن صح   ن ا امق«  رس د

ست متفک رانی طراز نو از درون خود به جهاد .6 ستان، چون نتوان سالمی مجاهدين در افغان : جنبش ا

ـــه کند )پهلوان، ثار  ازنظر( 247: 1378 جاماه عرض عبدالوهاب،  محمد بنفکری، بیشـــتر از آ

شرياتی تأثیر پذيرفتند ابوالاال شردر آثار . (Misdaq,2006: 145)ی مودودی و علی  ياتی دکتر 

، به توق ای از «انتظار»يک قهرمان و يک فاال پیروزمند مطرح گرديده و  عنوانبه زمانامام 

ـــده که با فاالیتتکامل اين جهانی تبديل (. لذا 69: 1379 پذيرد )روزن،های انقالبی تحق ش میش

 کننده یجبســکند که باورهايی از دين تبیین کند که به دين اجازه دهد، قدرت شــرياتی تالش می

سیاسی و اجتماعی انقالبی خويش را بازيابد و محمل و راهنمايی برای ايجاد حرکت و خروج دينی 

گرای فکران اسالم(. برای روشن120 - 121: 1380 های غاصب شود )هنری لطیک پور،علیه نظام

کردند، فغانســتان که ســای داشــتند بر وحدت ام ت تأکید کنند و آثار علی شــرياتی را مطالاه میا

ــت خوبی، هم  ــالمی ايران فرص ــرنهادن تفرقه نظر ازموفقیت انقالب اس ــت س ها در جنبش پش

ــب حمايت خارجی جديد و مؤثر  ــتان و هم ازلحاظ کس ــی به رونش در جهتمقاومت افغانس بخش

 (. 198: 1391 شد )اسپوزيتو،متجاوزين خارجی و غاصیبن داخلی تلقی میانديشه جهاد علیه 



     47     های انقالب اسال ی ایراب  ر افغانسنابی پخش ب  ازتابنظری 

ستان )احقاق حقوق زنان:  .7 ست جمهوری محمد داوود خان در افغان  1973 - 1978در دوره ريا

ســو انقالب روســیه و چین و از ســوی ديگر  م( دو ايدئولوژی در زنان افغان تأثیر داشــت. از يک

سالمی در ايران،  شويش انقالب ا سی دعوت و ت سیا صه  سوی،یمزنان را به عر : 1386 نمود )مو

ــه(85 ــور زنان در عرص ــی همراه با . تجارب انقالب ايران از حت ــیاس های مختلک اجتماعی و س

های فرهنگی و دينی اين دو همسايه، توانست الگوی بسیار مناسبی برای بانوان افغانستان سنخیت

شد )زعفران چی، شرايطی 183: 1379 با ضاع و  یل عالقه به انجام به دل(. زنان افغان در چنین او

ــی به راه ــیاس ــريات کارهای فرهنگی و س ــريات متاددی در ايران اقدام کردند. اين نش اندازی نش

ست در آگاهی شايانی توان شر زنان اين کشور کمک  ها ای که برخی از آنگونهنمايد، بهبخشی به ق

 ه افغانستان، تجارب حاصل از ايران را در کشورشان پیاده نمودند.در هنگام بازگشت ب
 

 جدول شماره دو: نشريات حامی حقوق زنان افغانستان در ايران پس از انقالب

 حامی نشريه محتوا يرمس ولمد مکان تأسیس سال تأسیس نام نشريه

 فرهنگی ____ مشهد 1360 امید شهید
انجمن اسالمی زنان 

 افغانستان

 مجمع گل سرخ سیاسی مذهبی هودا تهران 1371 سرخگل 

 مشهد 1374 المؤمنات
آمنه صفی 

 فتلی
 فرهنگی

نهتت اسالمی زنان 

 افغانستان

 افسانه اکبرزاده مشهد 1376 ارشادالنسوان
فرهنگی و 

 اجتماعی

مرکز ارشاد اسالمی 

 زنان افغانستان

 تهران ____ الزهرا
طاووس 

 رضايی

سیاسی و 

 اجتماعی

وحدت اسالمی حزب 

 افغانستان

 ____ فرهنگی بتول مرادی مشهد 1377 پرستوها

 ____ ____ مشهد ____ دختران زينب
انجمن خواهران 

 مکتب زينب

 ____ فرهنگی و هنری نوشین اکبرزاده مشهد ____ زنان مهاجرين

 مشهد 1378 صدای زن
ماصومه 

 محمدی
 سیاسی و فرهنگی

مؤسسه فرهنگی و 

 جمالسیاسی سید 

 ينالد

 (111 – 117: 1381)جاويد، 
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 پخش زمان .5

 م. 1979 - 1989ی نخست: حمایت ایران از نهضت مقاومت؛ دوره

اشغال افغانستان برای انقالب نوپای اسالمی ايران تهديدات و پیامدهای ژئوپلیتیکی عظیمی به همراه 

 یجخلسوی اتحاد جماهیر شوروی بهیش پ بهی يک گام منزله بهداشت، چراکه اوالا؛ اشغال افغانستان 

ــیدن به آب ــی از های گرم بود که میفارس و گام دوم برای رس ــت به مانای درنورديدن بخش توانس

توانست نگران تهديدات انقالب اسالمی در جنوب بلوچستان ايران و پاکستان باشد. ثانیاا؛ شوروی می

سیای مرکزی شد مرزهای خود و در جوار مناطش مسلمان شین آ ستان ؛ بنابراو قفقاز با شغال افغان ين ا

ای برای انواع تاارضـات مسـتقیم علیه انقالب اسـالمی ايران تلق ی شـود توانسـت پايگاه و مقدمهمی

شمت زاده، شوروی به  تجاوز خمینیبینی امام (. پس ازآنجا که طبش پیش194 - 195: 1385 )ح

ستان در ايران تأثیر می شت )افغان ( و چون دولت جمهوری 89هفتم:  جلد نور، ییفهصح، امامگذا

شته باشد، با دقت نظر تمام تحو الت داخلی و خواست جبههاسالمی ايران نمی ی شرقی نامطم نی دا

(. لذا جمهوری اســـالمی ايران نخســـتین 325: 1378 کرد )پهلوان،خارجی افغانســـتان را دنبال می

ــوری بود که خواهان خروج فوری و  ــ یبکش ــايی حش  تایین قیدوش ــناس ــوروی و ش رت نیروهای ش

 (.433: 1387 سرنوشت مردم افغانستان به دست خودشان شد )محمدی،

پس از برپايی نهتــت مقاومت در افغانســتان، رهبران محلی مجاهد برای درخواســت کمک و 

اکستان های نظامی نمايندگانی به پیشاور و تهران اعزام کردند و هر دو کشور ايران و پدريافت کمک

حمايت روحی و »ها تنها نظامی نبود،  بلکه . حمايت(Carlisle,2010: 32)از اينان حمايت کردند 

یهايران بزرگ« مانوی بارز بود. از ترين تک هدين م جا مام، نظرم يناگاه م جه ا به  تو خاصـــی 

مستتافان گیتی! . . . ای مسلمانان جهان و »باره اذعان داشتند که:  . ايشان دراينافغانستان داشتند

دهید؟ ندای آنان جواب نمی تاکی تحمل جنايات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به

يکی از مشکالتی است که مسلمین دارند. مشکل مسلمین فقه قدس نیست، اين( . . . » ،73امام)

جا که باشم  من در هر(. . . »278 جلد دوازدهم: همان،)« افغانستان مگر از مشکالت مسلمین نیست؟

ستم.ها، ..به ياد برادران و آقايان افغانی سنی، آيت(. 181جلد اول:  )همان،« . و ديگر آقايان ه اهلل مح

 گويد:رئیس شورای علمای شیاه و از رهبران شیاه و جهادی افغانستان در اين خصوص می

نسالالن م ک  از  دعد نظا ی ب داپ ربزی انقالب اسالالال ی     ا  بح   داد ب  ا  ی»

صد هم نبودیم ب جنگ کا الً نا را ر  ود ب ایو     اسلح ن  ا د   را ر شو بی یک
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 (ن65: 1392قکاظ ین« انقالب  ا  ا تقویت  بحی ن ود

رغم وجود تاارضات عقیدتی، بايد تماس خود را با دولت سو؛ علینهتت مقاومت افغانستان از يک

کرد شــوروی در خاورمیانه بود، حفم می نفوذکننده در برابر که عاملی تایینجمهوری اســالمی ايران 

تر مراتب از افغانستان پیشرفتهاز سوی ديگر؛ تفکرات سیاسی اسالمی در ايران به ( و324: 1369 )روآ،

همچون امام های مجاهد افغانستان از وجود رهبر مقتدری بود و برخالف نهتت اسالمی ايران، گروه

ترين رهاوردهای انقالب اســـالمی گونه، از مهم(. بدين118: 1374 بودند )کديور، بهرهبی خمینی

سازمان شوروی هم؛  ستان علیه  ستان در حمايت از جهاد مل ت افغان سجام برای مردم افغان دهی و ان

به ســـمت يگر؛ مردم افغانســـتان را بار د هم( و 257: 1383 های مبارز و جهادی بود )امرايی،گروه

های مصنوعی هاست، جذب ساخت و بر بیگانگیی فرهنگی ايران که فرهن  ديرپای خود افغانحوزه

سندگان، شرياتی را 418: 1386 خه بطالن کشید )جمای از نوي ستان ن (. در اين قالب، مجاهدين افغان

شر کردند و  از اين طريش ايده سی و ازبکی منت سالمی را در مناطش به زبان رو سلمانهای ا شین م ن

شر دادند. بدين سالمی و شوروی ن شرايه خاص مبارزاتی، الگوهای ا ستان به دلیل  شور افغان سان، ک

ها مسلمان گرايی به میلیونانقالبی را از ايران الهام گرفت و خود مبد ل به پايگاه صدور و انتقال اسالم

 (.348: 1387 ساکن در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی گرديد )محمدی،

 م. 1989 - 1994ی دوم: سیاست ات حاد محور ایران؛ دوره

ستان تغییرات عمده ست ايران در قبال افغان سیا شوروی،  ، ايران اوالاای کرد؛ زيرا با خروج نیروهای 

ست نمی سالم آمريکايی»خوا ستان « ا شود؛ ثانیاا، ايران نگران نفوذ روزافزون عرب ستان رايج  در افغان

يک از دو  یچه، ايران خواهان تشکیل افغانستان آزاد و مستقل بود که تحت نفوذ روساودی بود. ازاين

پس از توافقات ژنو  (.187: 1370المللی،دفتر مطالاات سیاسی و بینابرقدرت شوروی و آمريکا نباشد )

سالم 1988 شارکت در روند که ا ستار م تاء کردند، تهران خوا سکو آن را ام شنگتن و م آباد، کابل، وا

(. لذا اين امر 211: 1391 ذاکرات و ادغام مجد د شیایان در ساختار سیاسی افغانستان شد )اسپوزيتو،م

زمان تاهدات و طور همحکومت ايران بهی دولت ايران در افغانستان نیست بلکه محور یاهشنشان از 

يت ـــیای در دوره حکومت نجیبهايش را از گروهحما افزايش م(  1989 - 1992اهلل ) های غیر ش

سرنگونی حکومت  (Koepke,2013: 5)داد . کارآمد یرو( حکومت مجاهدين 1992) اهلل یبنج. با 

بنیادهای مذهبی روشی ماتدل  ازنظربود، « دولت ملی افغانستان»دولت مجاهدين نخستین  ازآنجاکه

شیایان امکان  شت و به  ستردهدا ست نقش ايفا کنند )پهلوان،داد که در میدان گ سیا (. 32: 1378 ی 
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سب  ستان از طريش ک شیایان افغان ساواتی هوالبته  سالمی ايران، در عمل، برابری و م يت از انقالب ا

آوردند، اما نه تا به آن میزان که به اعتقاد برخی صــرفاا عوامل دولت  به دســتتلويحی با اهل ســنت 

سپوزيتو، شند )ا ستان با سوی ديگر، دولت جمه214: 1391 ايران و افغان سالمی ايران در (. از  وری ا

سنه 1992 – 1994دوره حکومت مجاهدين ) ستان روابطی ح شید تا با پاک سازد که م( کو ای برقرار 

 اسپوزيتو در اين خصوص بر اين باور است که: .(339: 1378 همکاری شود )پهلوان، منجر به

شنو حکو نی  اثبات از » سا  کردند ک  دا سناب( اح شو  قایراب ب پاک هر دب ک

ایو  شالالدب یلبنانها ب شالال ع ابن  ر اهدیو د  افغانسالالنابن  ا  شالالا کت سالالن ی ج

ال للی افغانسناب ها د  نخسن و کن رانس   وکشو  ترج ح دا دن تغ  ر س است

 ب د  د  تهراب  رگگا  شالالد تبلو  یافتن  هبراب اصالاللی   ان  1989ی  د  ژانوک  

ک  حضالالالو  یافنندر د حالیها ق  انین  جددی ب نبی( د  اجال  ات حاد سالالالن ی

طلباب قگ النی( غایر  ودندن بالینی د  ن ق ها قحک ن ا ( ب سالالالل نت ادیکاگ

سال ی»ب « بیژگی غ ر نعهد»افنناح   خود تنها     شا ه « هویت ا سناب ا افغان

 (ن211: 1391 قاسپوزینون « ب د  اب  نک  رکری از انقالب    کردر  ی

ـــیاه و ســـنی در دولت مجاهدين جمهوری احزاب و گروهجن  داخلی و اختالف با آغاز  های ش

ــوروی به  ــود، اما امريکا که از تجاوز ش ــل ش ــالمی ايران تالش زيادی نمود تا اتحاد اينان حاص اس

ــتان به ــم بهره افغانس ــاه کمونیس ــربه زدن به آن به حمايت عنوان خطر توس برداری کرد و برای ض

ضمن  شوروی  ست، با خروج  های مجاهد قطع اينکه حمايت خود را از احزاب و گروهمجاهدين برخا

سه گروهکرد، نه سالمی تو شکیل دولت ا افکنی کرد، بلکه های مجاهد تفرقهتنها برای جلوگیری از ت

شورهای هم شکیل اين دولت با کمک ک ستان پس از ت ستان و پاک پیمان خود در منطقه همچون عرب

 (.261: 1372 آبادی، اخت )علیافکنی میان دولت مجاهدين پردبه تفرقه

 م. 1994 - 2001تهاجمی ایران؛   -ی سوم: ظهور طالبان و سیاست تداف ی دوره

سپوزيتو، شد )ا شديد  ستان ت شوروی به افغان (. نتیجتاا با 209: 1391 سیر بنیادگرايی پس از تهاجم 

از خاک افغانستان سلطه ای خروج نیروهای شوروی از افغانستان، گروه طالبان توانست بر بخش عمده

ــاقه کردن دولت مجاهدين و با  ــیر بنیادگرا از دين»بر یهتکپیدا کند. طالبان با س ــتمی « تفس ــیس س

: 1387حال در خصــومت با انقالب جمهوری اســالمی به وجود آوردند )محمدی،اســالمی و درعین

با جنبش(. ازاين443 که  جا بان ازآن طال همچون ايران اختالف و های انقالبی و اســـالمی رو، گروه 

صله شت فا سیار دا سالمی  تنهانه(، 143 - 144: 1379 روآ،)ی ب شاهد افت بازتاب و تأثیرات انقالب ا
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که اين گروه بر آن ايران در افغانســتان هســتیم، بلکه تاامالت خارجی ايران با اين کشــور هنگامی

ــدند رو ــله ش ــهريور  به وخامتمس ــد. در ش ــته ش که چندين مقام ديپلمات و  ازآن پس، 1377گذاش

به شهادت رسیدند، ايران به بسیج نیرو در مرزهای  1يک توسه طالبانمزار شرخبرنگار ايران در شهر 

(. با تیره شــدن 66: 1388 بین دو کشــور صــورت نگرفت )کدی،شــرقی کشــور پرداخت، اما درگیری

عنوان حامیان مالی و عربستان به روابه ايران و دولت جديد در افغانستان کشورهای آمريکا، پاکستان

ی اين گروه شدند، از سوی ديگر، کشورهای وسیله طالبان مصم م به تصاحب قدرت در افغانستان به

شــمال )ائتالف شــمال(  پشــتون یرغهای آســیای مرکزی از ات حاد ايران، روســیه، هند و برخی دولت

 . (Siddique,2012: 5)حمايت کردند 

 م. 2001طالبان و الگوبرداری مجد د از انقالب اسالمی ایران؛  ی چهارم: افول دوره

ان، اين بار ســـپتامبر و تشـــکیل دولت جديد در افغانســـت 11با ســـقوت حکومت طالبان باد از واقاه 

ر قالب واقایتی کارآمد دالگوبرداری از انقالب اسالمی ايران مطرح شد و اين بار تأثیرات انقالب ايران 

ــور ناکارآمدی الگوی حکومتی ايرانتجلی کرد. اما گا ــتور کار قرار  ه نیز امر در قالب القای تص در دس

 66: 1393 مکاران،ههای انقالب اسالمی ايران کاسته شود )خرمشاد و وسیله از بازتابگرفت تا بدين

د، کرل پشتیبانی میسپتامبر جمهوری اسالمی ايران در افغانستان که از ات حاد شما 11(. پس از 65 -

و حتی پس از  وجود، از ســـقوت طالبان ينباا(.  85: 1388 به تثبیت حامد کرزای کمک نمود )کدی،

ستان ارائه می ود، مبتنی بر شخروج نیروهای شوروی تاکنون، هر طرحی که برای حکومت جديد افغان

 (.347: 1387 ايده حکومت اسالمی است که خود ريشه در انقالب اسالمی ايران دارد )محمدی،

 موانع داخلی و خارجی پخش

قدرت گرفتن بنیادگرايی اســـالمی در ايران  تهديد جدی برای های کمونیسککتی: دولت( الف

رو، در اوايل (. ازاين235شد )همان: نشانده در افغانستان محسوب میهای مارکسیستی دستدولت

ست سیا ستان  ست افغان سای جمهور کمونی سالمی ايران، رو ی را علیه انقالب های تندانقالب ا

سالمی ايران ترويج  صو ر ا شالهآندادند. ت سالمی ايران هم موجب  شدن ها اين بود که جنبش ا ور

شوروی می ستان علیه تجاوز  شتر جنبش جهاد در افغان (؛ و هم ايران 325: 1378 شود )پهلوان،بی

ين کشور تسله يابد اهای مرزی، بر به دلیل نفوذ مذهبی بر مسلمانان افغانستان خصوصاا در استان

ستان ) جمهور یسرئ ین،اهلل امیمحف(. 435: 1387 )محمدی، سامبر  27 - 1979سپتامبر  16افغان د

                                                                        

 های ايرانی را نپذيرفتند.البته گروه طالبان مس ولیت شهادت ديپلمات .1
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گرايی  یملی آخر جن  ســـرد ســـتیز با ايران را ادامه داد؛ بلکه در لف اظی در دهه تنها هن( 1979

ان را با مردم ايران مناکس کند يت ســـن تی مردم افغانســـتضـــد دروغ بهافغان ســـای داشـــت 

(Cordovez & Harrison,1995:39) رؤسای جمهوری بادی افغانستان نیز به طرق مختلک .

مثال، عنوان های انقالب اسالمی ايران در اين کشور شوند. بهتالش زيادی کردند تا مانع از بازتاب

ســخنرانی و با لحنی صــرير و ( در يک 1986 - 1992جمهور ديگر افغانســتان ) ، رئیساهللیبنج

ــتان را مت هم به نق   ــالمی ايران و پاکس ــیار تند، جمهوری اس و برانگیختن درگیری  تاهداتبس

ستان کرد. اين  صورتقومی در افغان ستان در  شکالت داخلی افغان صلی م ست که يکی از علل ا ی ا

 .(Corwin,2003: 101)های کمونیستی و نه دولت ايران بوده است جن  علیه خود دولت

های افغانستان در خانه: جنبش طالبان، پس از سیطره بر کابل، تمام سفارتب( بنیادگرایی طالبان

ی رســمی دولت ها نمايندهها اعالم نمود که اين ســفارتکشــورهای جهان را تاطیل کرد و بدان

عربی، رژيم جديد افغانســتان نیســتند. اما هیچ کشــوری جز پاکســتان، عربســتان و امارات متحده 

ـــرافراز، از نظر دولت ايران  ازآنجاکه(. اما 145 - 146: 1390 طالبان را به رســـمیت نپذيرفت )س

یت شناختن اين حکومت به رسمی مردم و اقوام افغانستان نبود، از ی همهحکومت طالبان نماينده

ضع ساس اين مو شاعه و بازتابخودداری کرد. بر ا سالگیری خاص متقابل، ا می ايران در انقالب ا

 افغانستان با موانع سیاسی بزرگ دولتی مواجه شد.

 سخت یاربسخواهی داشت ی اسالم: برای کشور عربستان که داعیههای عربستانکارش نی (پ

که انقالب  ند )روزن، 1357بود  بدا يک انقالب اســـالمی و همگانی   (.80: 1379 ايران خود را 

تا مانع از نفوذ و بازتاب انقالب اسالمی ايران در کشورهای  سای نمود شدت بهرو، اين کشور ازاين

در دوران جهاد )خرمشــاد و « اعراب افغانی»ی ظهور پديدهاســالمی خصــوصــاا افغانســتان شــود. 

ی رن  نمودن نقش ســـازندههای مهم عربســـتان برای کم(، يکی از تالش62: 1393 همکاران،

ــتان بود ــدت بهداوطلبان اعراب افغانی . انقالب اســالمی ايران در افغانس ــگرايش  ش یای ضــد ش

داوری عمومی اهل سُنت افغانستان در مقابل شیایان هزاره بسیار مؤثر داشتند. آنها در تشديد پیش

سقوت بودند که همین امر منجر به قتل شیایان غیرنظامی هزاره مقیم کابل باد از  شیانه  عام وح

جه اختالف بین شیاه و سن ی در افغانستان گسترده شد گرديد و درنتی 1992شهر در ماه مه سال 

عربستان در افغانستان  کار محافظهگسترش بنیادگرايی  براثر(. نتیجتاا نفوذ ايران 133: 1379 )روآ،

سپوزيتو، شد )ا سالمی ايران، به رو، علیازاين(. 209: 1391 محدود  رغم وحدت و وحدت انقالب ا

شکنی شکادلیل کار ستان  ستان بههای عرب شیع در افغان سنت و اهل ت کلی از بین ف مذهبی اهل 
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  (.358 :1386 )جمای از نويسندگان،نرفت 

: يکی از اهدافی که در قانون اساسی جديد جمهوری اسالمی ی و شی ه هراسیهراس یرانا ت(

صرايران بر آن  ست،  يرت ست»شده ا و اين هدفی « تداوم بخشیدن به انقالب در داخل و خارج ا

ـــانه ـــاير اهداف انقالبی، توج ه رس های غربی را به خود ماطوف کرد و در دل بود که بیش از س

های (. از ديدگاه غرب و رسانه47: 1391 )اسپوزيتو، هراس افکندغربیان و سران کشورهای غربی 

سالمی ايران و پیام شیاه هايش بر پايهغربی انقالب ا ست. به همین  گرفته شکلی بنیادهای  ا

سردمدار آن جه متحده آمريکا بود، در تحلیل و تبیین  ياالتات، رويکردهای ت وريک در غرب که 

سی  سالمی گرفتار برر ساحتانقالب ا سالمی ايران را ی، محدود و غرضتک  شدند و انقالب ا آلود 

(. از سوی ديگر، 30 - 31: 1387 ای تندرو و تروريستی تقلیل دادند )محمدی،به يک حرکت فرقه

ی اين هراس یاهشی و هراس يرانااز داليل تبلیغات منفی علیه انقالب اسالمی ايران در قالب  يکی

سالمی ايران را کم ست که نتايج انقالب ا سالمی ايران را زياد جلوه اهمیت و هزينها های انقالب ا

 (.17: 1385 یت انقالب در نزد مردم کشورهای اسالمی کاسته شود )حشمت زاده،جذابدهند تا از 

بود  1980ی وقفه با عراق مس له اصلی سیاست خارجی ايران در دهه یب: جن  تحمیلی ( جنگج

(. تأثیرات حاصل از اين جن  برای 45: 1388 های داخلی نیز تأثیر گذاشت )کدی،که بر سیاست

ــور ايران زياد بود،  ــرمايهازجملهکش ا، گذاری، کمبود کااله: افزايش نرخ تورم و بیکاری، کاهش س

ــیاه فا ال، کمبود نیروی متخصــا، واردات انبوه و تراز تجاری منفی )روزن، (. 27: 1379 بازار س

های جديد و آرزوهای تلفات اقتصــادی و انســانی، فتــايی برای فرصــت عالوه برجن  تحمیلی، 

ته ن تحقش بالقوه فراهم آوردیاف يد و خود نیروی  جدی گرد ای برای ظهور برخی مشـــکالت 

(. اما جمهوری اســالمی کماکان بايد تمام توازن و نیروی خود را در کســب 54: 1391)اســپوزيتو،

ير عظیم انســانی و مالی را بايد صــرف آن ذخاگرفت که اگرچه می به کارپیروزی بر رژيم عراق 

ای داشت و موجب تثبیت و استقرار يژهنمود، ولی قطااا در تثبیت و تقويت مواضع انقالب اهمیت و

ــالمی در منطقه برای تحقش اهداف جهانی آن می ــتر جمهوری اس ــد و در حقیقت هر چه بیش ش

اد برون : 1366 آورد )محمدی،یممرزی آن به وجود مرحله چهارمی برای انقالب اســـالمی در بُ

ست(. بدين179 سبت به تحو الت افغان ان محتات کرد. در آن هنگام سان، جن  تحمیلی، ايران را ن

خواست مرزهای شرقی ناآرامی در برابر خود داشته باشد. به همین سبب ايران از دولت ايران نمی

سیه خودداری می ستقیم با رو ست نمود و نمیهرگونه درگیری م مخالفانش در میان  شمار برخوا

شود ابرقدرت جود، با ديدگاه محمدباقر حشمت و ينباااما ؛ (468 :1378 )پهلوان،های وقت افزوده 
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 زاده موافقیم که: 

 ازهم اهرم فشا  عراقن سبر دب ی انقالب اسال ی ایراب از  سئل  افغانسناب ب »

 (ن198: 1385 قحش ت زادهن« تنها گذاشنو  جاهدیو د   را ر شو بی نگردید

 گیرینتیجه

شتار با تکیه بر نظريه پخش، که تقريباا تمام سندگان اين نو سی بازتابنوي های ی ابااد الزم برای برر

های انقالب انداز نسـبتاا کامل و جديدی از بازتابانقالب را در خود گنجانیده، سـای داشـتند تا چشـم

جايی )مهاجرين اســـالمی ايران در افغانســـتان ارائه کنند. لذا اين بازتاب، تلفیقی از انواع پخش جابه

ــله ــلس ــتراک فرهنگی ايران و  مراتبی )مجاورت ايران وافغان(، س ــل اش ــرايتی )اص ــتان( و س افغانس

سالمی  ساس مؤلفه مبدأ در نظريه پخش، انقالب فراملی و ا ست. برا ستان( بوده ا محیطی  1357افغان

ستقبال ملت ساخت که مورد ا ستان به دلیل در ايران فراهم  های همجوار قرار گرفت. از آنجا که افغان

و طبش الگوی پخش، مقصــد مورد بررســی در اين پژوهش قرار  اهمیت آن برای دولت نوپای ايران

ساس مؤلفه شور بر ا صل مجاورت و گرفت، اين ک شتراکات تاريخ و فرهنگی، ا های مهمی همچون ا

گرايی ماتدل ملت افغانسـتان، روابه همسـايگی، وقوع کودتای کمونیسـتی و تجاوز شـوروی، اسـالم

ی تهران از نهتــت مقاومت توانســت جانبهيت همهنزديک ســران نهتــت مجاهدين با ايران و حما

سالمی  سی را از انقالب ا سیا شترين تأثیرات فرهنگی و  شد که بی نخستین هدف، حوزه و مقصدی با

ــاعه ــت به تأکید الگوی پخش بر عامل ابزار در فرايند اش ــت. با نظرداش ی انقالب، ايران پذيرفته اس

طريش مسیرهای صدور نرم انقالب، تشکیل حزب، حمايت  های انقالب اسالمی بر افغانستان ازبازتاب

صورت گرفت. با جانبه، حوزههمه سانه  سمینار و کنگره و نیز ر های علمیه، جذب مهاجرين، برگزاری 

ترين قوت در نظريه پخش، توجه اين نظريه اين وجود، از آنجا که از نظر نگارندگان اين نوشــتار، مهم

ضوعات و پیام ست نه می بهای انقالبه مو سیا سی،  سیا سالم  شد، لذا عناوينی از قبیل تقويت ا با

ــرقی و نه غربی، بیگانه ــتیزی، وحدت مذهبی، جهاد، احقاق حقوق زنان از مهمش ــالهس ها و ترين رس

 اند.موضوعات دخیل در اين امر بوده

سیم میزمان سیم تق سه دوره تق صر حمايتهای پخش نیز به   1979 – 1989محوری )شوند: ع

صر اتحادمحوری ) صر تدافع 1989 – 1994م(، ع م(  1994 – 2001محوری )و تهاجم محوریم(، ع

ــر الگومحوری مجدد ) پس از  م(  1979- 1994م(. لذا زمان پخش در دوره اول و دوم ) 2001و عص

م( دچار گسست و جدايی شده و پس از آن، اما  1994 – 2001صورت مداوم بوده و در دوره سوم )به
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شدت آن، دوباره تداوم يافت. نقطه های پژوهش ی يافتهنگرانهمحوری و نیز آيندهی با کاهش میزان 

شهکه می سیاری از چالشتواند ري ستان )پس از وقوع ی ب های موجود و آينده در روابه ايران و افغان

ساي شنا سالمی تا کنون( را  سالانقالب ا ست که طی اين  بر نظام و ايدئولوژی ها، عالوهی کند، آن ا

کشورهای عربستان، پاکستان و آمريکا، نقش مهمی در بازدارندگی سیاسی حاکم در افغانستان، دخالت

ــته ــالمی ايران داش ــاعه انقالب اس ــود که از چالشبینی میاند. بنابراين، پیشاش های مهم نفوذ و ش

شاعه ستان که خود  -ها و اهداف فرهنگی انها، آرمی ارزشا سالمی ايران به افغان سی انقالب ا سیا

ها و نفوذ کشورهای مخالک ای مناسب از ايران در کشورهای اسالمی بسازد، کارشکنیتواند چهرهمی

ــالمی ايران خواهد بود. نتیجتاا، دولت ــمن دولت و انقالب جمهوری اس مردان ايران اگر خواهان و دش

های مذکور ها در کشورهای همسايه هستند، ضرورتاا بايد به چالشی آنردها و نیز اشاعهحفم دستاو

 توجه وافری داشته باشند.

 های انقالب اسالمی ايران بر افغانستان )منبع: مدل نگارندگان(بندی فرايند بازتاب: جمع1شکل 
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