
 
 علمي امنیت ملي فصلنامه

 1401 تابستان، چهارموچهل سال دوازدهم، شماره

 9-38مقاله اول از صفحات 

  تأثیر وزن ژئوپلیتیک قومی بر فرایندهای سیاسیمقاله پژوهشي: 

 ها در افغانستان()مورد مطالعه: پشتون
20.1001.1.33292538.1401.12.44.1.2 

  .4 محمدي حميدرضا .3 رومينا ابراهيم .2 زنگنه ناصر .1 قربان نژاد ريباز

 02/09/1400تاريخ پذيرش:  15/12/1399تاريخ دريافت: 

   چکيده
 باوده و خاا    یهاا بیو نشقومی افغانستان که همواره مملو از حوادث و فراز  کیتیژئوپلاین مقاله به بررسی 

 .پردازدیاند، معوامل داخلی و خارجی نیز در آن دخیل بوده

ه ناا  پشاتون، باا    با یک قومیت حاداکرری   ژهیوبهی مختلف هاتیقومی این مقاله بیانگر آن است که وجود هاافتهی

 کنناده نیای تع، نقا   ان افراطای ی این جریا ریگشکلی طالبان و هاشهیاندی آن که در الهیقبی جامعه هایژگیوتوجه به 
ی و امنطقاه ی هاا رتقدی از نوع قومی را تشدید کرده، زمینه را نیز برای حضور هابحرانداشته، ضمن اینکه منازعات و 

وزن  ریتاث  حلیلای و کااربردی باه    ت-ی در افغانستان فراهم نموده اسات. پاژوه  حاضار باا روص تو ای ی     امنطقهفرا

یان  ا لی پاژوه  ا  در افغانستان( پرداخته است. پرس  هاپشتونای سیاسی )مورد مطالعه: ژئوپلیتیک قومی بر فراینده
ان دی افغانسات است که قو  پشتون در گذر زمان چگونه شکل گرفته و بر اساس چه معیارهایی خود را حاکمان اب مسئله

ی قاو  پشاتون   ریا گشاکل فغانستان و که گذری کوتاه بر تاریخ ا میابودهبرای روشن شدن این موضوع ناگزیر  ؟دانندیم
د و تحلیال و  ی، ضمن بررسی آ ار و ساواب  مکتاو ، مساتن   اکتابخانهداشته باشیم. پژوه  پی  رو با روص اسنادی و 

وشان  ی اخیار نمااد ر  هاا مهر و مو ی پشتون با حضور طالبان که در الهیبق -، در پی واکاوی جامعه قومی هاآنتو یف 
ی سیاسی ها حنهدر  هاپشتون. نتایج تحقی  نشان داد حضور پر فراز و نشیب باشدیمستان است، این قو  در پهنه افغان

ن ه آ اار من ای آ  کا ی داخلی و خارجی افغانستان به هماراه داشاته   هاعر هو قدرت، ا رات مربت و من ی مت اوتی را در 
نیز   ه سیاسی افغانستانعر درارد کرده است و بیشتر و  دمات زیادی و مراتببهبر وزن ژئوپلیتیکی این کشور  ژهیوبه

 خصو  جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.ی برای برخی کشورهای منطقه بهجدتهدیدی 

   طالبان.پشتون، افغانستان، ژئوپلیتیک، قوم،  ها:کليدواژه

                                        
. استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  تحقیقات، دانشاگاه آزاد واحاد علاو  و تحقیقاات     1

 )نویسنده مسئول(. rebazghorbani@gmail.comتهران، تهران، ایران، 

 دانشگاه آزاد واحد علو  و تحقیقات تهران، تهران، ایران. . دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی،2

 . استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.3

 . استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.4

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.44.1.2
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 مقدمه و بيان مسئله
جناو  افغانساتان باه     در« درانای » ابادالی پشتونستان سرزمینی است که توسط طای ه 

با اعال  پادشاهی احمد خان ابدالی در آن شهر،    1۷4۷مرکزیت قندهار ایجاد و در سال 

شد. از آن زماان تااکنون، ایان قاو  در هماه       ایتازهت یقو  پشتون دارای مرکزیت و هو

 تاث یر ، عالوه بر اینکاه  جدیسیاسی، نظامی و حاکمیتی افغانستان با حضوری  هایعر ه

قابل توجه و تعیین کننده در افزای  وزن ژئاوپلیتیکی افغانساتان در فراینادهای سیاسای     

 رأسدر  هاا ازباک و  هاتاجیکداشته، با بودن سایر اقوا  از جمله  ایفرامنطقهو  ایمنطقه

ارکان حکومتی، همواره مخال ت نموده است. پی  از استقالل پاکستان از هناد، موضاوع   

 وگذاشاته شاد    پرسای همهناط  قبایلی مورد ادعای افغانستان به غربی و م سر حد شمال

هناد شادند، باه     جاای بهمناط  مذکور، خواهان حاکمیت پاکستان بر سرزمین خود  مرد 

هماواره نسابت باه ایان      هاافغانهمین دلیل، حاکمیت این مناط  به پاکستان داده شد که 

  نسبت خونی، ناژادی، زباانی و   این مناط هایپشتونموضوع معترض و عقیده دارند که 

. اندبودهافغانستان داشته و خواهان پیوستن این منطقه به افغانستان  هایپشتونفرهنگی با 

باه   هاا روسخط دیوراند، مرز کنونی میان افغانستان و پاکستان اسات کاه بعاد از ن او      

ا باود، بار آن   ، دولت انگلیس را که تا آن زمان قدرت برتر دنیا   1۸۸0افغانستان در سال 

داشت تا در راستای ح ظ منافع خود و جلوگیری از پیشروی دولت تزار روسایه، هیئتای   

را به سرپرستی )سر هنری دیوراند( که وزیر امور خارجه وقت هندوستان نیز بود، به مرز 

نا  وزیار  هدو کشور هند و افغانستان اعزا  و اولین خط مرزی میان دو کشور را تعیین و ب

پی  گ ته نامگذاری شود. افغانستان از موقعیت خا  سیاسی، تجاری و فرهنگی خارجه 

در منطقه حساس و راهبردی آسیای مرکزی قرار گرفته، از  که آنجاییبرخوردار بوده و از 

یک سو با شبه قاره هند، از سوی دیگر به کشورهای معروف به آسیای میاناه، چاین و از   

از جایگاااه ژئااوپلیتیکی و  بنااابراین باشااد یمااساامت دیگاار بااه آساایای غرباای ماارتبط  

خاا ،  ت (. به سبب همین موقعی1)شکل شماره  استستراتژیکی خا ی برخوردار اژئو

به افغانساتان جلاب شاده تاا در      ایفرامنطقهو حتی  ایمنطقهتوجه کشورهای پیرامونی، 
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 هاای قومیات یز از منافع خود با دیگر رقبا به مبارزه پرداخته و در این بین ن تثمینراستای 

موجود در آن کشور بهره ببرند، جدای از جنبه بیرونی و خارجی که در بحران افغانساتان  

یاک هویات    گیاری شکلنق  تعیین کننده داشته، تنوع قومی در این کشور همواره مانع 

این باین، برتاری    در، بوده است. باشدمی هاملت گیریشکلبنیان  ا والًملی مشترک که 

همواره باعث شده تا هر تغییر و تحولی که مغایر با مناافع ایان قاو  باشاد، باا       هاپشتون

روبرو گردد. به همین دلیل، ضرورت دارد که نظا  فرهنگی جامعه پشاتون   جدیواکنشی 

است تا عنا ر  مسئله نیمورد واکاوی بیشتری قرار گیرد. هدف از پژوه  حاضر، طرح ا

در عر اه   هاا آنو حضاور   هاا پشتون طلبیبرتریر را که د یقوم - یفرهنگ هایمؤل هو 

قارار   شاتر یب ی، آشکار و مورد توجه و بررسا اندداشته توجهیقابل  تث یرقدرت افغانستان 

هاا را در سااختار   پشاتون  یاسا یس ینیآفرنق  نهی، زمیکیتیو وزن ژئوپل گاهیجا نیدهد. ا

وجاود   لیا باه دل  هاآنوده که فراهم نم ایگونهافغانستان به یاسیس خیقدرت، در طول تار

 ینیآفرکشور نق  نیا یاسیس یندهایدر فرا اندتوانسته، یکیتیو وزن ژئوپل گاهیجا نیهم

 یریجلاوگ  زیا ن یومق یهاگروه ریسا ینیآفرو نق  یریگاز قدرت گرید یکرده و از سو

 یدر ساختارسااز  یکیتیو وزن ژئاوپل  گااه یجا نیا ا یپاژوه ، بررسا   نیا مسئله. ندینما

 واساطه باه  زیا ن یاسیس یندهایآنان در افغانستان است. فرا یقدرت قوم گاهیو جا یاسیس

هاا  و حضور پشتون یدولت-یتیدر ساختار حاکم یاسیس هایگیریتصمیم، در گاهیجا نیا

 است. افتهیبروز  یاختارس نیدر چن
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 (13۹۵و زیارت،  منبع: )پژوهشکده سازمان حج وقعیت ژئوپلیتیک افغانستانم - 1نقشه شماره 

 

 مباني نظری

 مفاهیم و ادبیات تحقیق .1
 ۱قوم .۱-۱

لیاد،  تعاریف مت اوتی از واژه قو   ورت گرفته است که از مواردی مربوط به شایوه تو 

و ... در  و نمادهاا، عوامال سیاسای، جغرافیاایی     هااسطورهزیست، خویشاوندی،  هایشیوه

 .اندبردهتعریف خود سود 

و دارای  باشدمیست که قو ، یک اجتماع انسانی مرتبط با یک سرزمین اسمیت، معتقد ا

 مشترک از نیاکان، خاطرات مشترک یاک یاا چناد عنصار فرهنگای مشاترک و       هایاسطوره

یاای  نحداقلی از همبستگی در میان نخبگان است. از نظر او در قومیت  احبت از ناژاد یاا    

و باه   شاود مای در اختیار دارند،  احبت  هویت و نیایی که مرد  آن  ازواقعی نیست، بلکه 

هناری، قاوانین    هاای سابک که در سُانن، رساو  و    هاارزص، نمادها و هااسطورهخاطرات، 

 .(13۸3اسمیت، ) شودمی، توجه اندشدهحقوقی و نمادها مجسم 

                                        
1. natio 



13                                                   1401، تابستان 44 فصلنامة علمی امنیت ملی، سال دوازدهم، شمارة 

 

 ۱قوميت. 2-۱

ورت  ا مت ااوتی از آن   هاای برداشات واژه قومیت، بیشتر است اده کاربردی دارد و 

عبارت  دارای کاربرد باالیی است که «آنتونی اسمیت»ست. در این میان، تعریف گرفته ا

است از: یک جمعیت انسانی مشخص با یک افسانه اجداد مشترک، خاطرات مشاترک،  

عنا ر فرهنگی، پیوند با یک سارزمین تااریخی یاا وطان و میزانای از حاس مناافع و        

ا و فرهنا  مشاترک را دار   است که عنا ر محوری هویات، اعتقااد، آگااهی   مسئولیت 

 .(13۷۷)ایوبی، است

 
 2قبيله. 3-۱

ه نیاز نسابت   قومی را باه قبیلا   هایگروهمربوط به قو  و  هایویژگیبرخی از محققان، 

، واحادهای فرهنگای و   ایقبیلاه ، جواماع  نظاران  ااحب ، اما به نظر برخی دیگر از اندداده

 «پاتریشاا کارون  ». باشاند میمنزوی  اجتماعی متمایزی هستند که خودمختار و از جامعه کل

اده و همه دبیولوژیکی اهمیت  هایویژگیمعتقد است که قبیله، نوعی از جامعه است که به 

جامعاه بادوی    . در نگاه او قبیله، یککندمیاجتماعی خود را خل   هاینق یا بخ  اعظم 

 ن در تنظایم است که بر اساس بیولوژیک سامان یافته و مسئله خویشاوندی، جنسایت و سا  

، کندمیت اده که از ا ول سازمانی غیربیولوژیک اس ایجامعهبنابراین،   آن نق  اساسی دارد

 مختلاف آن را  هاای جنباه قبیله نیست، اگرچه ممکن است خویشاوندی، جنسایت و سان،   

 . (40 - 3۹: 13۷۸احمدی، ) کندتنظیم 

وامال  در آن، کمتر بر ع واحد اجتماعی است که بنیاد همبستگی گروهی «قو »منظور از 

 تاًنساب بیولوژیک نظیر خویشاوندی، جنسیت و سان قارار دارد، اماا قبیلاه، نظاا  اجتمااعی       

بات ، بنیااد بسایاری از مناسا   «عصابیت »متمایزی است که تبار و یا باه تعبیار ابان خلادون     

 .دهدمیاجتماعی را تشکیل 

                                        
1. Ethnicity 

2. Tribe 
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 ۱پشتون. 4-۱

یز باه سابب   از آن ن توجهیقابلکه بخ   قو  پشتون از اقوا  بزرگی است در افغانستان

ه باه  کا  «پشتو»در خاک پاکستان قرار دارد. زبان ا لی این قو   «دیوراند»وجود خط مرزی 

اسات کاه متماایز از     ایقبیلاه ، بیشتر هاپشتون. سبک زندگی کنندمیفارسی دَری هم تکلّم 

 .(2۷: 13۷۹مارسدن، ) استنی غاسایر اقوا  اف

رون قومی، هل تسنن و پیرو مذهب حَنَ ی هستند که به لحاظ ساختار دا عموماً هاپشتون

فرعای نیاز    هاای شااخه تقسیم و هار یاک باه     «غلزائی»و  «دُرّانی»خود به دو اتحاد بزرگ 

 .(۵1 - 4۸: 13۸۸گریگوریان، ) اندگردیدهمنشعب 
 

 وزن ژئوپليتيکي. ۱-5

ه با قدرت ملّی یاک کشاور.    در مؤ رعبارت است از  قل نیروها و عوامل مربت و من ی 

، فقار،  ساوادی بای عبارتی، جمع جبری عوامل قدرت ملّی. از آنجایی که برخی عوامل نظیر 

وده و در نقطاه  سیاسی و نظایر آن در قدرت ملّی دارای نق  من ی ب  باتیبیسوانح طبیعی، 

، ساطح  مقابل، برخی از عوامل نظیر سواد، درآمد سرانه باال، فقادان ساوانح،  باات سیاسای    

د ، بناابراین در بارآور  کنندمیباال و نظایر آن نق  مربت در قدرت ملّی ای ا  فناوریعلمی و 

 گاناه هن ا ژئوپلیتیکی، به نق  عوامل و متغیرهای مو ّر در قدرت ملی در ابعاد مختلاف  وزن 

ی و فرهنگای، علما   -)اقتصادی، سیاسی، نظاامی، فضاائی، فرامارزی، سارزمینی، اجتمااعی     

ا بارآورد  تا لحاظ گردد  هاآنید توجه شود و در مدل برآورد، نق  مربت یا من ی فناوری( با

متغیرهاای   وجماع جباری عوامال     روایان برساد. از   تار واقعی اینتیجهوزن ژئوپلیتیکی به 

و یاا منزلات    . وزن ژئوپلیتیکی، موقعیت یک کشورباشدمی ترمنطقیقدرت در برآورد وزن 

نشااان  ایمنطقااها و یااا در سیسااتم ژئوپلیتیااک جهااانی و از کشااوره ایمجموعااهآن را در 

 (211: 13۷۹)حافظ نیا، دهدمی

                                        
1. pashtun 
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 پیشینه تحقیق. 2

با موضوع این پژوه  همخاوانی دارناد، باه     نوعیبهبرخی تحقیقات  ورت گرفته که 

 :گرددمی شرح زیر ارائه

یکای  ، مي در افغانستانهای قوهمسازی اجتماعي گروه شناختيجامعه، تبيين ۱3۹۹شاه اماني، . 2-۱

های فرهنگای و اجتمااعی کاه در انساجا  و پیوساتگی جواماع بشاری ا رگاذار         از ویژگی

های ناشی از روابط و مناسابات درون قاومی و بارون قاومی یاا همساازی       باشد، ت اوتمی

اجتماعی بین اقوا  است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که هام در باه وجاود    

اجتماعی و هم در قرار گرفتن جامعه در شرایط گسست و ساتیز اجتمااعی   آمدن پیوستگی 

هاای  ای داشته باشد. با توجه به نتاایج ایان پاژوه : اقاوا  و گاروه     تواند نق  برجستهمی

مختلف در ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان در  ورتی کاه از نظار ویژگای اجتمااعی     

اعی، تعل  اجتماعی و اعتمااد اجتمااعی   مرل عد  احساس محرومیت نسبی، مشارکت اجتم

از سطح باالیی برخوردار باشند، منجر به تعامالت و ارتباطات اجتماعی مطلو  باین اقاوا    

شود و این ارتباطات و تعامالت زمینه همسازی اجتماعی اقوا  و عد  واگرایای اقاوا  را   می

 به همراه خواهد داشت.

افغانساتان در دوران  ، گيری سياستت ختارجي  ي در جهتهای قوم، بازتاب گرایش۱3۹۸عفيف، . 2-2

پساطالبان، وجود اقوا  مشترک در افغانساتان و کشاورهای پیراماونی و یاا وجاود مهااجرین در       

همساایگان   خصاو  باه کشورهای مختلف، گرایشاتی را نزد ایان اقاوا  باه کشاورهای دیگار      

سیاسات   دادن قارار تحات تاث یر    افغانستان به وجود آورده است که در نتیجه این اقاوا  در پای  

اتحاد با کشورهای مذکور باشند. به نمایندگی از این اقوا ، نخبگان با اسات اده از   سویبهخارجی 

. در نتیجه هر یک به دنبال متحدان خارجی بوده و بار  پردازندمیشکاف قومیتی، با هم به رقابت 

هاای قاومی   جود مهاجرین یا گاروه ها مانند سابقه تاریخی، قرابت جغرافیایی و وبرخی شاخص

  کنند تا در رقابت با سایر اقوا  پیروزی به دست آورناد مشترک به کشورهای پی  گ ته تکیه می
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عمو  خواهان اتحاد و ائتالف با کشورهای بیرونی هستند، اماا در   طوربهبنابراین، اقوا  افغانستان 

 .هستند لفدرون کشور به دلیل داشتن گرایشات مت اوت، با هم مخا

در این پاژوه ،  بر ثبات سياسي امنيتي افغانستان.  گرایيقوميت، تحليل نقش ۱3۹۷قاسمي، . 2-3

 -بار  باات سیاسای     تاث یری چاه   گراییقومیتاست که  سؤالدغدغه نگارنده پاسخ به این 

ا لی این فرضایه، مطارح شاده اسات کاه       سؤالامنیتی افغانستان داشته است؟ در پاسخ به 

تبدیل شاده اسات.    افغانستانامنیتی  -سیاسی  سازی باتبیبه یکی از عوامل  اییگرقومیت

در افغانستان، بی  از پنجاه گروه قومی با ساختار و خصو یات مختلف زیست دارناد کاه   

که عبارتند از: پشتون، تاجیک، هزاره، ازباک،   نمایندمیبه بی  از سی زبان  حبت و تکلّم 

در افغانستان که به دلیل وجود اقوا  مختلف، خواهاان مشاارکت    ترکمن و ... ساختار قومی

،  بات سیاسی این کشور را متث ر کنندنمیبه آن دست پیدا  بعضاًدر قدرت سیاسی هستند و 

 نموده است.

از میاان  ، (2۰۱5-2۰۰۱قومي و ساختار سياسي قدرت در افغانستتان    هایگروه، ۱3۹۶اميری، . 2-4

هار گروه قومی بزرگ افغانساتان مانناد پشاتون، تاجیاک، هازاره و      قومی، چ هایگروههمه 

ازبک، در ایجاد تحوالت و تغییرات در سااختار قادرت نقا  اساسای باازی کردناد و باا        

 هاای گاروه خود موجبات پدید آمدن رویکردهای سیاسی در کشور شدند.  هایگیریموضع

هاای سیاسای و کساب    بات آفرینی در عر ه رقاقومی برای به دست آوردن قدرت و نق 

قدرت در کنار استعدادهای داخلی، به پشتیبانی خارجی نیاز متوسال شادند و در برخای از     

های نظامی و پشاتیبانی قاومی   نمود و با توجه به تواناییها، این حمایت چشمگیر میعر ه

های خارجی، از نظر جایگااه، اهمیات و ن او  در قادرت سیاسای، میازان       و بعضاً حمایت

گری و تث یرگذاری بر رویکردهای سیاسی، هر قومیت به استحکا  پایگاه خود در میان جلوه

های جامعه مربوط به خود، تالص ورزیدند و در کناار جایگااه سیاسای، از جایگااه و     طیف

 موقعیت فرهنگی نیز برخوردار گردیدند.

 مسائله ، م 2۰24-2۰۱4 سازی در افغانستان در آیندهبيني روند دموکراسي، پيش۱3۹4ازبکي، . 2-5

ساازی در افغانساتان   قابل توجه در این پژوه ، آینده محتمل پی  روی روناد دموکراسای  
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که بر اساس آن سناریوهای پی  روی دموکراسی در آینده کشور افغانستان ترسایم   باشدمی

 جامعه افغانستان چند قومی است و با دموکراسی به حقوق خاود  اینکه، با توجه به گرددمی

نوعی از دموکراسای،   البته، شودمیکشور مورد قبول مرد  واقع  این در، دموکراسی رسندمی

 که بر اساس الگوی اسالمی باشد. باشدمیمسلمان افغانستان  جامعه ومورد پذیرص مرد  
گيری طالبان در افغانستتان  گرایي بر شکلقوميت و اسالم تأثير، بررسي ۱3۹4تبریزنيا تبریزی،  .۶- 2

فرضیه تحقی ، این است که در روند تکوین و تداو  حیات طالباان، عنصار    ، م 2۰۱4 – ۱۹۹4

، گرایای اساال  شاده و عنصار    کارگیریبهاستیالی قو  پشتون در افغانستان  منظوربهقومیت 

نق   انوی در راستای احیای هویت و سلطه این قو  ای اء نماوده اسات. از ابتادای ایجااد     

 بار توسط احمدشاه ابدالی، تاکنون اندیشه ت اوق قاو  پشاتون       1۷4۷ کشور افغانستان در

اقوا ، نق  ا لی را در فراز و فرود تاریخ این کشور ای اء نموده اسات. ایان قاو  باا      سایر

اقداماتی از جمله حذف سایر اقوا  از قدرت سیاسی، تغییر ترکیب جمعیتی مناط  مختلاف  

هاای داخلای و... توانساته اسات     اریخ، ایجاد جن و کوچ اجباری اقوا  غیر پشتون، جعل ت

های به بررسی توجه بااین قو  بر تحوالت افغانستان داشته باشد.  استیالی درنق  محوری 

طالبان داشته است. حکومت طالبان،  جنب  بررا  تث یربه عمل آمده، عامل قومیت، بیشترین 

ایان کشاور و بخشای از اساتراتژی      در واقع نمادی از استیالی قو  پشتون در تاریخ معا ر

 قو  پشتون برای احیای هویت، سلطه و تداو  حاکمیت خوی  در افغانستان است.
 

 هاقومیتبا  هاملت -تقابل دولت  (1)

دربار   هاا امپراتاوری را بارای   ایگساترده همواره در قرون گذشته، تنوع قومی مشکالت 

 هاا ملات  -، هادف ا الی دولات    درپای پی هایمنازعهتاریخی  هایدورهداشته است و در 

و تنوعاات   هاا ملات  -همواره از دولت  هاتئوریوحدت سیاسی و اجتماعی بوده است. در 

دولات   هاموقعیتو حتی در بسیاری از  کنندمیدر مقابل یکدیگر یاد  اینقطه عنوانبه قومی

، مشاکالت را  اهآنو ایجاد محدودیت برای  هاقومیتتا با حذف  کردندمیتالص  هاملت -

 امپراتاوری ارامناه توساط    هاای کشای نسال به  توانمیقابل توجه  هاینمونهحل نمایند. از 

آلمان  یهودستیزی( و تاکنون 1۸۹0) ارمنستانستیزی در (، آ ربایجانی1۹23-1۹1۵) عرمانی
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بسایار مهام کاه هام اکناون در       هاای بحاران نازی در طول جن  جهانی دو  یااد کارد. از   

گرایای  وجود دارد، بحران قومی در کشورهای چند قومیتی و بروز ناوعی خاا   خاورمیانه 

. اختالفات عمی  قومی و حتی مذهبی یکای دیگار از تهدیادهای غیرنظاامی     باشدمیقومی 

. در دهدمیاست که تمامیت ارضی و حتی مشروعیت بازیگران سیاسی را مورد تهدید قرار 

در راساتای   هاآن، بلکه مبارزات کندنمیایجاد  قومی، مشکل هایگروهواقع تنها گستردگی 

شدن امنیت ملی و داخلی کشور  دارخدشهو   باتیبیح  تعیین سرنوشت و استقالل باعث 

قاومی و افازای  اهمیات آن در سیاسات      هاای کشامک  باا گساترص    .شودمیمورد نظر 

نسبت به مسائله   فزاینده توجهیبیمیالدی، شاهد  1۹۹0و  1۹۸0در طول دو دهه  المللبین

. حا ال ایان   ایام باوده گوناگون علو  اجتمااعی   هایشاخهقومیت و ناسیونالیسم قومی در 

مختلف زبانی، ماذهبی   هایگروهو مقاالت در مورد  هاکتا ، انتشار علمیتوجه در محافل 

این فرایناد بار امنیات ملای      تث یرسیاسی و نیز ناسیونالیسم قومی و  هایفعالیتو نژادی در 

دیدگاه تومااس هیالناد، قومیات     از .(13۸۷دیو سااالر،  )باشد میشور و تهدیدات ناشی از آن ک

یک بُعد از روابط اجتماعی بین کسانی است که خود را از نظر فرهنگای متماایز از اعضاای    

حداقلی از ارتباطات مانظم دارناد. قومیات همنناین      هاآنکه با  پندارندمی هاییگروهدیگر 

 یک گروه قومی عبارتند از: هایمشخصهعی است. به نظر او یک هویت اجتما

 تصور برخورداری از ریشه و تاریخ مشترک. -

 ادعای داشتن سرنوشت معین و متمایز از دیگران. -

 دارا بودن ابعاد فردیت فرهنگی جمعی. -

 .(Hylland,1993,17) فرداحساس همبستگی جمعی منحصر به  -

هاای  های نظاری در تحلیال و تبیاین درگیاری    رهیافت براساس نظریه گوبوگلو یکی از

قومی که در میان اندیشمندان روسی و اروپایی از جایگاه باالیی برخوردار اسات. براسااس   

هاای اجتمااعی و مناافع    بنادی های قاومی در درون دساته  ها و درگیریاین نظریه: خشونت

خود را به عنا ر و عوامال  بررسی است. گوبوگلو بیشترین توجه اجتماعی، قابل -اقتصادی

بندی اجتماعی معطاوف کارده اسات.    بندی اجتماعی، تقسیمات کاری و طبقهقومی با دسته
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های ممتااز اجتمااعی توساط گاروه قاومی مسالط،       ها و فر توی پدیده غصب موقعیت

هاای  عناوان کشاف  های قومی و نژادی را بههمننین تث یر تبعیض اجتماعی براساس ویژگی

های اساسی اجتمااعی، قاومی و طبقااتی    ر نظر گرفته و معتقد است که ت اوتعمده خود د

هاای آشاکار قاومی ایجااد     های بین قاومی و درگیاری  تن  ترین انگیزه را برای وقوعقوی

 .(23و22: 13۸۵ الحی امیری، ) کندمی
 

 حکومت رسمي در افغانستان گیریشکلچگونگي  (2)

کلیاد خاورد. سارآغاز ایان      «دُرّانی»ان ابدالی تاریخ نوین افغانستان به دست احمد خ

در « شمسای هجاری   1126 خرداد 30»ه.ق  1160افشار در  نادرشاهحرکت تاریخی، قتل 

خان و همکاری تنی چند از افسران قزلباص  قلیعلی اصبرادرزادهقوچان بود که با توطئه 

 کاه از  «تباار  پشاتون » ورت گرفت. زمان کوتاهی پس از قتل نادر، احمد خاان ابادالی   

 شام جنگای را در کناار ناادر آموختاه و از      هاای شایوه و  فنونفرماندهان ارشد او بود و 

متعدد کاه   هایجن و زیرکی خا ی نیز برخوردار بود، همننین در  نگریآیندهسیاسی، 

و تجربیاات خاود    هاآموزهآخرین آن جن  کرنال در هندوستان بود، دوشادوص نادر، به 

پشاتون تباار و    ا التاً هاآنن ر نیروی تحت فرمان  که اغلب  هزار چهار اندوخته بود، با

منطقه قندهار بودند، به سمت این شهر کاه در   ویژهبهاز نقاط مرکزی و جنو  افغانستان 

آن روزگار به لحاظ اقتصادی و همننین قرار داشتن در مسایر جااده ابریشام، از آوازه و    

ب بخ  اعظمی از جواهرات و  روت نادرشاه که شهرت خا ی برخوردار بود، با تصاح

تشکیل مجلاس ریا    پس از جن  کرنال حا ل شده بود، به سمت قندهار حرکت و با 

« هجاری شمسای   1126برابار باا   »  . 1۷4۷خود را در ساال  « لویه جرگه»س یدان افغانی 

پشتون و احمد خان دُرّانی که از قبایل عمده  قبیله. (10: 13۹۵)نامی،  خواندپادشاه افغانستان 

ابدالی نیز منتسب به آن قبیله بود، در حقیقت از این مرحله به بعاد در تااریخ افغانساتان،    

که قاانون اساسای ایان کشاور       . 1۹64سال  تادارای ن و  و قدرت بی  از گذشته شد. 

 شاد مای برای قومیت پشتون است اده   رفاًتدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، واژه افغان 
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افغانستان را در پهنه این کشاور   هایقومیتاعمال در قانون مزبور، واژه افغان، همه  با که

 در برگرفت.
 

 در گذر تاريخ هاپشتون (3)

راه دستیابی به  لحی پایدار و وجود امنیتی با  بات  سداز جمله عوامل مهم که همواره 

تنوع قاومی در ایان کشاور     همین سبب به است. گراییقومیتو فراگیر در افغانستان بوده، 

 طلبای برتاری یک هویت ملی مشترک بوده است، ضامن اینکاه    گیریشکلهمواره مانع از 

گوناه  و تعصاب افاراط   «شصت در د»به جهت جمعیت حداکرری در این کشور  هاپشتون

در مقابل هر تغییار و تحاولی کاه     هاآنبه این شده که  ، منتجگراییقومیتدر موضوع  هاآن

(. ایان  2شاکل شاماره   ) دهناد واکن  نشاان   شدتبهرا به خطر اندازد،  هاپشتونموقعیت 

و  هاا ازباک ، هاتاجیک» عمدتاًدر میان سایر اقوا ،  ، ایجاد حس بدبینیهاپشتونشکل رفتار 

آمدن افتراق، مانع از ایجاد وحدت میان اقوا  مختلاف افغاانی    وجود بهنموده و با  «هاهزاره

، افغانساتان از اولاین کشاورهایی اسات کاه در      «Ethnicity»عدّد قومی شده است. به لحاظ ت

 .باشدمیشرق نزدیک و میانه، این موقعیت را دارا 

از تااریخ   ایبرهاه چگونگی پیدای  قو  پشتون که در  مورد درباورهای متعدد تاریخی 

قبیلاه آریاایی   ، وجود دارد. از جمله اینکه: این قو  یکای از یاازده   اندداشتهبه افغان شهرت 

 جناوبی آسایای میاناه و عباور از ارت اعاات هنادوک  در       هاای دشات بوده که پس از طی 

هماوار   هاای زمینرشته ارت اعات سلیمان جایگزین شدند و در ادامه در مناط  و  هایدامنه

باور دیگر این است که این قاو  باه   ( ۷6: 13۹۵نامی، ) گردیدندجنو  ارت اعات مذکور مستقر 

ها و کلدانی هابابلیو آزار ناشی از  ا یت ازجان و مال خود و به جهت دوری  جهت ح ظ

جالی وطن کرده و در سرزمین کنونی  المقدسبیت، از مناط  شا  و النصربختو نیروهای 

 افغانی از قول ماورخین  نظران احب. از دیگر روایات که برخی اندگزیدهافغانستان، سکنی 

 اسارائیل بنای ، این است که: قو  پشتون یکی از دوازده قبیلاه  اندکردهاسرائیل بیان حوزه بنی

از مصر به سرزمین فلسطین هجارت کارده و در باین راه، دو     )ع(است که با حضرت موسی
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و گ تاه شاده کاه قاو       اناد گمشدهیهودی و بنیامین  هاینا قبیله از قبایل هجرت کننده به 

. باوری دیگار در ایان رابطاه    (3: 13۹0مرادی، ) است پشتون باقیمانده یکی از دو قبیله گمشده

شاده   بوده، گرفتاه  اسرائیلبنیکه واژه افغان از ل ظ افاغنه یا افغنه که از دودمان  کندمیبیان 

از دودمان افغان، پسر ارمیا یاا برکیاا پسار سااموئل     « هاافغان» هاپشتوناست. بر این اساس، 

ا  مخزن افغانی که در قرن ه دهم باه رشاته تحریار در    . در کتباشندمی اسرائیلبنیپادشاه 

افغاناه باوده کاه در عهاد داود      ، فردی به ناا  هاپشتوناعالی  جدآمده است، گ ته شده که 

یهودیان، با خانواده و پیروان خود، باه سلساله    کشینسلزندگی کرده است و پس از  )ع(نبی

آنجا اقامات گزیاد کاه پاس از گساترص       ت اعات غ ور در مرکز افغانستان کنونی هجرت و درار

بزرگ قاو  خاود، دیان اساال  را پذیرفتاه و      « فنیس»بنا به تو یه  هاپشتوناسال  در آن منطقه، 

مسلمان شدند و در ادامه، قیس با رفاتن باه مدیناه مناوره و مشارف شادن باه حضاور پیاامبر          

« پتهاان »ر و میان قو  خاود باه   نا  او توسط پیامبر عظیم الشان اسال  به عبدالرشید تغیی ) (اسال 

گردید که این واژه در گذر زمان به پختون، پتهاان و بعاد    رمشهو «تیر چوبی زیر کشتی» به معنی

افغانستان در پانج قارن   »به پشتون تغییر نمود. این موضوع به ت سیر در برخی آ ار تاریخی چون 

تبارشناساان،   .(6: 13۹0ان، )هما  اسات درج گردیاده  « اخیر و همنناین تااریخ تحلیلای افغانساتان    

. بیشاتر  دانناد مای را حا ل آمیزص چندین گروه قومی از نژادهای هند و اروپایی  هاپشتون

را رشااته ارت اعااات ساالیمان در  هاااپشااتونمحققااین، نخسااتین کااانون  هااور و شناسااایی 

ر منااط  واقاع د   البتاه . اناد کرده کر « شهر مستن »پاکستان کنونی در مرکزیت  غربیشمال

شمال رشاته ارت اعاات سالیمان شاامل ناواحی اطاراف پیشااور، مشامول ایان نامگاذاری           

، بار ایان   اسادآبادی  الادین جمالو مورخین همنون سید  پردازاننظریه. برخی از گرددنمی

عقیده هستند که افغان، یک واژه فارسی است و به معنی ناله و زاری است. علات پیادای    

کاه در زماان اسایر شادن اجاداد ایان قاو  باه دسات عوامال            دانندمیاین واژه را در این 

در زباان  « نالاه و فریااد  »و ایان حالات    کردندمیممتد ناله و فریاد  طوربه هاآن، النصربخت

. مرد  هندوستان نیاز  کردندمیرا اوغان نیز خطا   هاآنفارسی به معنی افغان است و عوا  
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، زیساتند مای ی از قبایل افغاانی کاه در قنادهار    ، ضمن اینکه بخشخواندندمیرا پتهان  هاآن

 .(10: 13۹0)همان،  نامیدندمیخود را پشتون و پشتان 

 
 (۹1: 13۹4: )جاللی نسب، مثخذپراکندگي قومي در افغانستان،  - 2نقشه شماره 
 هستند.« هاپشتون»، مراد و منظور آیدمیکه نا  افغان  جا هر عموماًدر منابع تاریخی، 

 
 هاپشتونت قومي در عصبی (4)

به لحاظ لغوی از ریشه عصبه به معنای خویشاوندان پادری اسات. در واقاع،    « عصبیت»

. کناد مای اعالی خود دفاع  جدکه از حریم  شودمیشخص  احب عصبیت، به کسی گ ته 

ابن خلدون، ا طالح عصبیت را در معناایی نزدیاک باه ایان معناای لغاوی باه کاار بارده          

 تواناد مای کاه   کناد می. ابن خلدون چند ویژگی را برای عصبیت بیان (1۹3: 13۷۸)رجبی، است

عبارتناد از: پیوناد    هاا ویژگای ساازد. ایان    تار عمیا   ایقبیلهدرک ما را از دینامیز  فرهن  

در ماواردی انادک، در بشار طبیعای      جزبهو اساس عصبیت است که  منشثخویشاوندی که 

ت به نزدیکان و خویشاوندان، زماانی اسات   . یکی از موارد نشان دادن غرور قوی نسباست

در معرض خطر واقع شوند، زیرا عضو هر خاندانی، وقتی مالحظه کند که یکای   هاانسانکه 

شاده اسات، در خاود یاک      توزیکینهیا نسبت به او دشمنی و  دیدهاز نزدیکان وی ستمی 
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کاه کااص    کندیمو آرزو  شماردمیو آن را اهانت به خود  کندمیزبونی و خواری احساس 

وی شود و این امار، در بشار از هنگاامی کاه آفریاده       باراندوهمانع پیشامدهای  توانستمی

 .(24: 13۷۵)ابن خلدون،  آیدمیشده، یک عاط ه طبیعی به شمار 

 ، بسیار نیرومند اما در جوامع شهری بسیار ضعیف است.نشینبادیهعصبیت در قبایل ا 

باشد،  هاآنکسی که از نسب  وسیلهبهعصبیت، تنها  ریاست و حکومت بر خداوندگانا 

 است. پذیرامکان

بسایج قاوا و    هاای مایهکه از  افزایدمیدعوت دینی، نیروی اساسی دیگری به عصبیت ا 

زیسات جهاان   « عصابیت ». بر اساس نظریاه  (303و  24۹)همان:  رودمیتشکیل دولت به شمار 

د است، تشکیل دولت، فقط بر اساس پیونادهای  قبیله که در آن عصبیت تباری بسیار نیرومن

بار  ااحبان    توانندمیاست. تحت این شرایط، تنها کسانی  پذیرامکانخونی و خویشاوندی 

اگار افاراد یاا     ایقبیلاه بنابراین، در جامعاه    باشند هاآنعصبیت حکومت کنند که از نسب 

مورد پذیرص قارار   ایقبیله خارج از تبار قبیله به حکومت برسند، از سوی جامعه هایگروه

و شکسته شدن تاابوی   ایقبیلهبنابراین، عصبیت   (1۸6: 13۹۷)میرعلی و محسنی،  گرفتنخواهند 

مباحث قومی و احسااس سَارخوردگی از زوال پشتونیسام، مجموعاه عاواملی هساتند کاه        

 را همواره در عر ه قدرت افغانستان به نحوی نگه داشته است. هاپشتون

 
 در عرصه سیاسي افغانستان هاپشتون جانبههمهحضور  (5)

در زمان حکمرانی نادرشاه افشار بر ایران، شهر قندهار باه مرکزیتای بارای قاو  بازرگ      

 هاا ابادالی و قبایل منتسب به آن تبدیل شد و نادر به سران برخی از این طوایف مرل  پشتون

او  باه « ...و  هاا هنادی ، هاا ازباک ، هاا عرماانی جنا  باا   »ها که در میادین جن  و غلجائی

امتیاز به سران این قبایل، عاالوه  دادن  بودند، توجه زیادی نمود و با فراوانی کرده هایکمک

 نیز در جن  با دشمنان خارجی بهره برد. هاآنامنیت محلی آن مناط ، از نیروهای  تثمینبر 

دُرّانای کاه از   : غلجاائی و  شاوند مای افغانستان به دو طای ه عماده تقسایم    هایپشتون» 

. طوایف دیگر از جملاه غلجای،   اندبودهطوایف در گذر تاریخ  ترینقدیمیو  دارترینریشه
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زدرانی، منگل، هوتک، اندر، کااکر، احماد زی، سار بنای، پوپال، ساوری، گادون، لاودی،         

ستانکزی، محمد زی، یوسف زی، بنوچی، خروطی، سواتی، ساهاک، شاینوار، ابادالی، باار     

 .(14: 13۷3کتا  سبز افغانستان، )«طوایف قو  پشتون هستند ترینمهمکزی و الکوزایی 

 «درانای »احمد خان ابادالی   گذاریتاجبا قتل نادر و سقوط افشاریه و ادامه این روند که 

ها در  ف نخست خصو  دُرّانیهو ب هاپشتونپادشاه در پی داشت،  عنوانبهرا در قندهار 

و هادایای شااه از جملاه     هانعمتو همواره از  درآمدندلی ابدا احمدشاهنیروهای وفادار به 

بودند. پس از مارگ احماد خاان     مندبهرهزمین، اراضی کشاورزی، تخ یف در مالیات و ... 

به پادشاهی رساید و پاس از او زماان شااه      «تیمور خان»ابدالی در افغانستان، پسر ارشد او 

اه درانی، ایو  شاه درانی، ایو  خاان،  ، علی شیدرانی، شاه محمود درانی، شاه شجاع دران

خان، محمدنادرخان، محمد اهرخان به پادشااهی   اهللامانخان،  اهللحبیبعبدالرحمان خان، 

عبدالرحمان خان از قاو  پشاتون باه       1۸۸0رسیدند که همه از قو  پشتون بودند. در سال 

گرفات. او   دسات  باه زما  اماور را   «1۹01تا سال »قدرت رسید و مدت بیست و یک سال 

طی این مدت تالص کرد تا در کابل تمرکز قدرت و یک بوروکراسای قاوی را باا افازای      

، هاپشتونآورد که با مخال ت  وجود بهاز پرداخت مالیات  هاپشتونو لغو معافیت  هامالیات

آماد. در دوران حکومات    وجود بهمرکزی و دولت  هاآنمتعدد و خونین میان  هایدرگیری

دولات تاالص کارد تاا     « 1۹2۹-1۹1۹هاای  در بین ساال »خان نوه عبدالرحمن خان  هللاامان

مدرنیته را به جامعه سنتی افغانستان القاء کند که البته مستلز  تغییراتی نیز بود. این تغییارات  

معاافیتی   گوناه هیچدر موضوعات اخذ مالیات و خدمت سربازی اجباری بود و در این بین 

 شادیداً باه ایان امار     هاا پشاتون در قانون برای قو  پشتون قائل نشده بود که در این رابطاه  

اعتراض کردند که در ادامه، اعتراضات عمو  مارد  افغانساتان را در دو شاکل اجتمااعی و     

با تغییر سااختار سانتی باه مدرنیتاه      هاقومیتقومی به همراه داشت، بدین گونه که مرد  و 

مالیاتی معتارض   هایمعافیتکه بیشتر به لغو امتیازات و  هاپشتونودند و به غیر از مخالف ب

بودند، سایر اقوا  نیز دولت را به تبعیض قومیتی و خشونت متهم کردند، باه نحاوی کاه در    

خاان را در ساال    اهللاماان شورص کردند و حکومت پشتون تبار  هاتاجیکادامه اعتراضات، 
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باه   او را هاا تاجیاک کلکانی از قو  تاجیک کاه   اهللحبیبردی به نا  خلع و ف میالدی 1۹2۹

، باه  دادندمیکوه دامنی لقب  اهللحبیبو  اهللحبیبچون خاد  دین، بنه سقا، غازی  هایینا 

 هاا پشتونقدرت و پادشاهی رسید که دوره  دارت  بی  از نه ماه طول نکشید و با توطئه 

روی  باا . (1۸: 13۹0درستی،  و پور)ساسان شدد از یاران  اعدا  از قدرت خلع و به همراه تنی چن

 ایتاازه جاان   هاا پشتون« میالدی 1۹3۹»حاکم افغانستان  عنوانبهکار آمدن محمد نادر خان 

زبان دولتی است اده کرد. در ادامه این روص و  عنوانبهگرفتند، چرا که نادرشاه از زبان پشتو 

ی از اندیشمندان تاجیک و ازبک مجبور به تارک وطان و باه    به اقوا  دیگر، برخ توجهیبی

گرایی، ترور شاه از سوی یاک دانشاجو از قاو     رفتند. حا ل این یک جانبه یاتحاد شورو

، پسرص محمد  اهر شاه به سلطنت رسید.  اهر شااه  نادرشاههزاره بود. پس از کشته شدن 

اقوا  غیر پشتون پیدا کارد. در   ویژهبه ، اعتباری میان همه اقوا  اهراًبا انتخا  زبان فارسی، 

بار به تما  مارد   قانون اساسی افغانستان منتشر و در آن واژه افغان برای اولین  ، 1۹64سال 

اطالق گردید. بعد از  اهر شاه، محمد داود خان داماد و پسار  « هاپشتون تنهانهو »افغانستان 

هی را به جمهوری تغییر داد. داود خاان  عموی  اهر شاه، به حکومت رسید و سیستم پادشا

که در ادامه کاارص،   ایگونهبهبه افکار چپ است،  متمایلدر اَعمال و رفتارص نشان داد که 

قشر دانشگاهی رواج یافت که در نهایت منجر باه   خصو اًادبیات کمونیستی میان جامعه و 

اتیک خل  بودند، شد. توسط افسران ارت  که وابسته به حز  دمکر میالدی 1۹۷۸کودتای 

این حرکت هر چند، ماهیتی فراقومی داشت، اما فرآیند آن منتج به انشاقاق قاومی شاد، باه     

و شااخه   هاا تاجیاک ، شاخه پرچم را هاپشتونشکلی که شاخه خل  از حز  دمکراتیک را 

اتحاد . افسران چپی که متمایل به (۵۹: 13۹0ش   خاواتی،  ) دادندتشکیل  هاهزارهشعله جاوید را 

جماهیر شوروی سوسیالیستی بودند و از طری  کودتا یکی پس از دیگری به اَریکاه قادرت   

از قاو    اکراراً « نور محمد تره کی، ح یظ اهلل امین، ببرک کارمل و دکتار نجیاب اهلل  »رسیدند 

 پشتون و قبیله غلجائی بودند.
 ظهور طالبان ِ پشتون تبار در صحنه قدرت (۶)
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تر نجیب اهلل در افغانستان که در ادامه فروپاشی اتحاد جماهیر پس از سقوط حکومت دک

شوروی سوسیالیستی  ورت گرفت و  هور مجاهدین افغان در عر اه قادرت، همنناین    

نارضاایتی، عاد     هایزمزمه، جمهوررئیس عنوانبهربانی از قو  تاجیک  الدینبرهانانتخا  

 حمایات  وور طالباان باا طراحای    اتحاد مجاهدین، زمینه جهت  ها در وحدت و هماهنگی 

هماان  طالباان در حقیقات   پاکستان هماوار شاد.    «1آیاسآی» خارجی و سازمان هایقدرت

دینای  و باه زباان پشاتو در مادارس      از قو  پشاتون  عمدتاًکه بودند دینی مدارس  هایطلبه

رس ، مادا «ایالت خیبر پشاتون خاواه پاکساتان    در» دارالعلو  حقانیه مشهور به مدرسه جهاد

 شغول تحصیل بودند.دینی واقع در شهرهای کویته، پیشاور و... م

ماه ششم دی)گیری مجاهدین افغان نیز با تهاجم ارت  شوروی به خاک افغانستان شکل

باا حمایات آمریکاا، عربساتان      مایالدی  1۹۸0در دهاه  شاروع و  ( 1۹۷۹دسامبر  13۵۸-24

آغااز  ز متجااو مجاهدین افغان با ارتا   سعودی، پاکستان، ایران و... درگیری مسلحانه میان 

منجر باه خاروج ارتا  شاوروی از خااک افغانساتان          1۹۸۹شد که در نهایت در فوریه 

اهلل اداماه  گردید و در پی آن جن  میان مجاهدین افغانی با رژیام کمونیساتی دکتار نجیاب    

ی هبار این رژیم سقوط کرد و قدرت در اختیار مجاهادین باه ر     1۹۹2یافت تا در آوریل 

هدین دوران مجاجن  داخلی میان ، ربانی قرار گرفت، اما پس از مدت کوتاهی الدینبرهان

   1۹۹4تبار  پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره و ترکمن آغاز تا اینکه در اک هایجن  از قومیت

دیات  جنب  طالبان با حمایت پاکستان و عربستان سعودی در جنو  افغانستان اعال  موجو

 .(34 - 3۵: 13۷۸)نامی،  داددین اعال  جن  کرد و به مجاه

 
 طالبان و دسترسي به اَريکه قدرت (۷)

از  طور کاملبهربانی در مواجهه با طالبان  الدینبرهاناگرچه دولت مجاهدین به ریاست 

در واقع طالبان با کنترل کابل، بخ  اعظم افغانساتان     .1۹۹6بین نرفت، اما در اواخر سال 

مناط  شامالی ایان کشاور مرال مزارشاریف باه رهباری         که حالیند. در را در دست گرفت

                                        
1. ISI 
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مساعود از قاو     احمدشااه و عبدالرشید دوستم و منطقه شمال شرقی تحت رهبری  هاازبک

مایالدی   1۹۹۸)ساال   در ، سارانجا  طالباان  کردمیتاجیک در مقابل هجو  طالبان مقاومت 

 و هاا دیپلماات  از تان  ۹ ربارانتی و شهر مزارشریف تصرف با هجری شمسی( 1۷/۵/13۷۷

را دولات   افغانستان خود خاک از در د ۹0 حدود درآوردن کنترل تحت و ایرانی خبرنگار

قانونی افغانستان معرفی کرد، اما تنها پاکستان، عربساتان و اماارات متحاده عربای آن را باه      

ز قو  پشتون بودند، . طالبان که در اینجا باز نمادی ا(144و143 :2003)رشایدی،   شناختندرسمیت 

در مدت کوتاهی موف  شدند بر مرد  افغانستان حاکم شوند و به اجرای ت سایری از اساال    

باا طالباان در رابطاه باا      المللای باین مخال ات     1۹۹۹و شریعت خود پرداختناد. در ساال   

افغانساتان را تحاریم کارد. طالباان ساعی      ، عملکردشان فزونی گرفت و سازمان ملل متحاد 

مساعود   احمدشاهای را با ره مالیمی از خود نشان دهد و در این رابطه موافقتنامهداشت چه

 .(61و60 :13۸3)کورنا،  نیاوردبر سر تقسیم قدرت امضا کرد که دوا  
 

 تهاجم آمريکا به افغانستان و سقوط طالبان (8)

رت به مرکاز تجاا   شدمی، گروه القاعده که توسط طالبان حمایت   2001سپتامبر  11در 

جهانی در نیویورک حمله کرد. در پی این حاد ه، آمریکا خواستار تحویل اسامه بان الدن و  

رهبران القاعده شد که با ممانعت طالبان مواجه گردید. در واکن  به ایان اقادا ، آمریکاا و    

حمله کرد و در پایان هماان   افغانستانبه    2001نیروهای ائتالف ناتو در تاریخ ه تم اکتبر 

طالبان از قادرت خلاع گردیاد و ساران آن باه هماراه اساامه بان الدن باه پاکساتان            سال،

 .(113: 13۸2اشالگین ویت، )گریختند
 

 متفاوت يدر لباس هاپشتونافغانستان و حضور  يحکومت انتقال لیتشک (9)

   2001دساامبر   24در  یکار آمدن حامد کرزا یپس از سقوط طالبان از قدرت و با رو

از  ی، برخا اسات ( یدُرّانا  هاای شااخه از  و یپوپلز  هیاز طا) از قو  پشتون التاًا که او هم 

افغانساتان را   هیا از جمله وزارت مال  یسال زمامدار زدهیدر مدت س یمهم دولت هایکرسی

 در. شدمی فیاقوا  تعر ریدر مقابل سا هاپشتون تیکه هو ایگونهبهبه پشتون تبارها سپرد، 
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اعاال  نماود    ایمصاحبهدر  یت  حنه از پشتون تبارها، حامد کرزاپش هایحمایت یراستا

از افغانساتان را در   ییهاا کشور ح  دارند بخ  نیشهروندان ا عنوانبهطالبان  یروهایکه ن

طالباان باوده و کشاور     هیا عل ییهوا اتیگ ت: همواره مخالف عمل یداشته باشند. و اریاخت

باه   گار ید یاست و ما را کشورها یافغان یروین کیاست و طالبان هم  یلجن  داخ ریدرگ

گ ات:   یدرباره حکومت وحدت مل ی. حامد کرزااندکرده  یوادار و تشو ریگکدیجن  با 

، اماا اداماه کاار    کناد می نییمدت پنج سال تع یرا برا جمهوررئیسافغانستان  یقانون اساس

 دیا جرگاه تائ  هیا وتوساط ل  دیمواجه است که با تردیدهاییکشور با شک و  ییاجرا استیر

به اتماا    گاهیجا نیا یکار عادیم قتیکار  ورت نگرفته است، در حق نیو حال که ا شدمی

، هاپشتوناز  تیبا حما مدارانهسیاست یبه نحو یحامد کرزا هممورد  نیاست. در ا دهیرس

 .خواند غیرقانونیرا  هاتاجیکادامه کار دکتر عبداهلل منتسب به 

بار سار تقلاب گساترده در      شاد میسه ماه کشمک  که گ ته  پس از   2014سال  در

 یبااز شامار   جیبا اعال  نتاا  تیافغانستان است، در نها یجمهور استیانتخابات ر انیجر

کشاور   نیا ا دیا جد جمهاور رئیس عنوانبهپشتون تبار،  یاحمدز یآراء، محمد اشرف غن

کاه   کاستیو آمر روتیدر ب شناسیمرد رشته  رکرده د لیشد. او تکنوکرات تحص یمعرف

پشاتون   ایقبیلاه ، سااختار  یاحمادز  دیا د ازپس از سقوط طالبان به افغانستان بازگشت. 

دوره  انیا آغااز و در پا  یابادال  احمدشااه  دنیباا باه قادرت رسا       1۷4۷محور در سال 

و  یکیتیاو، افغانستان از نگااه ژئاوپل   زعمبه. دیگرد لیکشور تکم نیعبدالرحمن خان در ا

 یسااالر  لاه یقب ستمیشده و س لیتبد یالهیکشور قب کیلط قدرت و اقتصاد به ساختار تس

 ایقبیلاه با جامعه و فرهنا    یاحمدز یح ظ شود. هرچند رابطه فرهن  ِ اشرف غن دیبا

و  ی، رفتاار ی، زباان ماادر  یخون»او  یپشتون تی، اما هودیحداقل سه دهه قطع گرد یبرا

اسات،   یغلجاائ  لاه یکاه از قب  یاحمادز  یغن همننان در او وجود دارد. اشرف« یفرهنگ

او  بناابراین هساتند،   یغلجاائ  لیا طالبان از ا یروهایچون اکرر رهبران و ن همعتقد است ک

، بخا  اعظام عمار    یاشرف غنا  نکهیمذاکره آورد. با وجود ا زیم سر بررا  هاآن تواندمی
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 بینای جهانا او کرده، ام یغر  سپر یو فرهنگ یاسی، سیعلم هایکانون انیخود را در م

 .ح ظ کرده است تاکنونرا  ایقبیلهو تعصب 
 

 افغانستان يکیتیدر وزن ژئوپل هاپشتونحضور  تأثیر (10)

مختلاف قاو     هاای شااخه  اریدر اخت یاسیقدرت س معموالًافغانستان،  یاسیس خیتار در

باه  معاروف  » یکلکاان  اهللحبیاب حکومت  یپشتون بوده است و جز در دو مورد کوتاه زمان

قو  پشاتون باوده    نیا عموماًبودند،  کیکه هر دو از قو  تاج یربان الدینبرهانو « بنه سقا

و وزن  یمجماوع عوامال قادرت ملّا     ا اوالً را در دست داشته اسات.   یحکومت یکه ک رس

. دو عامال  دهاد میکشورها نشان  ریسا نیکشور را در ب کیمنزلت  ای تی، موقعیکیتیژئوپل

 یو جهاان  ایمنطقاه روابط در ابعااد   نیا ندیداشته و برآ گریکدیبا  میتقگ ته، رابطه مس  یپ

از  هاایی برهاه قو  پشاتون در افغانساتان در    هایویژگی اگرچه .گیردمیقرار  یابیمورد ارز

 یی، اماا از ساو  دهیافغانستان گرد یکیتیوزن ژئوپل  یکشور، موجب افزا نیاستقالل ا خیتار

کشاور و   نیا در ا ی، باعاث نااامن  یاقوا  مطرح افغاان  ریسا انیدر م هاآن طلبیبرتری، گرید

 نیا و... شده اسات و از ا  کستانی، پاکستان، تاجرانی، از جمله اگانیهمسا انیاشاعه آن در م

 مواجه گشته است. یو منطقه با خطر جد ای، منزلت افغانستان در دنثیح
 

 خاکستر ريز يپشتونستان، آتش (11)

افغانستان و پاکستان  انی، نا  مرز منداوریدولت افغانستان خط د هدیبه عق ای اندورید مرز

افغانستان  نی)پادشاه افغانستان(، ب خاندر زمان عبدالرحمن    1۸۹3مرز در سال  نیاست. ا

بعاد،   یهاا (. سال3)نقشه شماره  شد نییتع« نداورید مریمورت» یندگی( به نماایتانیو هند )بر

منااط    عناوان باه (، منااط  واگاذار شاده      1۹4۷) پاکساتان  ییپس از استقالل هند و جدا

در خاک پاکساتان شاناخته شادند. پاس از عبادالرحمن خاان، حاکماان         یلیخودمختار قبا

مرد  در دو طارف   ربازیبودند. از د وراندیشناختن مرز د تیافغانستان، اکرراً مخالف به رسم

 ی، با امضاا ریاخ هایطی سال نند، امامرز تردد ک یبودند آزادانه به آن سو درمرز مذکور، قا

، پاکستان دیبا دولت پاکستان منعقد گرد یو اشرف غن ایکه در زمان حامد کرز ییقراردادها
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، کنترل عبور و مارور در مارز مشاترک باا افغانساتان      یبرا کایسازمان ملل و آمر تیبا حما

گ تاه،    یمارز پا   یر دو سومرد  ساکن د نیرابناب خاردار( نمود سیم) اقدا  به ایجاد موانع

افغانساتان   نیمرز سبب اختالف ب نیاز مرز عبور کنند. وجود ا زایبا داشتن و توانندیفقط م

دو  انیا م یالمللا نیمارز با   عناوان باه را  وراندیآباد مرز د. دولت اسال است شدهو پاکستان 

 کردههم جدا  دو طرف مرز را از یهامرز در واقع پشتون نی. اشناسدیم تیکشور، به رسم

 دادقرارداد از دسات   نیخاک  را در ا ر اکیلومترمربع از  هزار 103. افغانستان حداقل است
 (13۹۵تاجیک و همکاران، )

 
 13۹6/۸/1۵، رنایا -ج ا.ا  یخبرگزارمثخذ: ، ورانديد یخط مرز - 3نقشه شماره 

 

 شناسي تحقيقروش

 یلا یتحل ی ی، تو ا تیا ماه و باه لحااظ روص و   یاز نظر هدف، کااربرد   یروص تحق

به  یا تو ی ی است هادادهاطالعات و  آوریجمع. روص تحقی  حاضر، از نظر نوع باشدمی

ادبیات موضاوع   آوریجمععبارت دیگر، این تحقی  با تهیه طرح تحقی ، اقدا  به مطالعه و 

 از نظار   یا در آن نماوده اسات. هار تحق    هاا پشاتون  یدائما   افغانساتان و نقا   کیتیژئوپل

قابل بخا  اسات.    ایتوسعهو  ی)محض(، کاربرد یادیاز انواع بن یکیمطالعه به  یهدفمند

اسات کاه در آن محقا  بادون      ینظار  قاتیاز نوع تحق  یتحق نی)محض(: ا یادیبن  یتحق
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. اسااس  پاردازد مای توسعه دان  باه مطالعاه    یبرا  رفاًخا ،  یهدف کاربرد کیداشتن 

علام   یعلام بارا   یکاه ناوع   شاود مای و  انجاا   از اهاداف علا   یکا ی یمحض بارا   یتحق

مطالعاات و   ریساا  یآنکاه راهگشاا   لیا به دل قاتیتحق ازنوع  نیا. (Goddard,2001: 2)است

هساتند.   یاز نوع مطالعات نظار  یادیبن قاتی، تحقنیبنابرا  ، مورد توجه استهاستبررسی

 یسازمان  انعت  کیمشکل مهم در جامعه،  کیدرباره  حلیراه افتنی ی، برایکاربرد  یتحق

، سات ین رادیا ا ایا  بیع کیبه م هو   نجای. البته منظور از مشکل در اشودمیانجا   یادار ای

 .(Kumar,2008: 7) استافزودن به دان   یبلکه به معنا

 

 وتحليلتجزیه

کاه   یدر آن به دست احمد خان ابدال ایمنطقهحکومت  تثسیساستقالل افغانستان و . 1

 یپشتون تبار بود،  ورت گرفت. در مادت زماان   ا التاًافشار و  نادرشاه از فرماندهان ارشد

دوص قاو    یبار رو  یت حکومات کارد، تخات حکاومت    درکه احمد خان بر افغانستان با ق

در دوران حکومت  بر  یبود. هر چند احمد خان ابدال یو غلجائ یرّاندُ لیقبا ویژهبهپشتون 

روناد   نیا آورد و ا وجاود  باه  یاقاوا  افغاان   انیا ر مد یخوب نسبتاً، توانست اتحاد افغانستان

در منطقاه و   یخاارج  هاای قادرت ادامه داشت، اما با حضور  زیپس از او ن دیمد هایمدت

 نیا بود، ا هاآندر منطقه حائل  افغانستانکه  سیروس و انگل هایدولت انیرقابت م  یافزا

از مرکاز   هاا قومیت ریسا یهخوااتحاد از آهن  تعادل خود خارج گشت و در ادامه با سهم

و... اتحاد سااخته شاده در زماان احماد خاان، دساتخوص        هاازبک ها،تاجیک ریقدرت، نظ

 شد که تاکنون ادامه دارد. یادیحوادث ز

را  ناه یزم الزامااً خا  قرار گرفته که  ییایجغراف تیقو  پشتون در افغانستان در موقع. 2

سابب،   نیند و پاکستان فراهم نموده است و به همه قارهشبهقو  با  نیا میتماس مستق یبرا

خاود   یبارا  یمحکما  یپا یافغانستان جا یاسیکه در  حنه س اندتوانستههمواره  هاپشتون

در  مختلاف  هاای زماان کشاور در   نیا ا یمرکز هایدولترا بر  هاییاهر  نکهیا ایباز کرده 

 یمو ّر در قدرت ملّ یرهایتغ( عوامل و می)مربت و من  نق توجه به  بادست داشته باشند. 
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 -ی، اجتمااع ینی، سارزم ی، فرامرزی، فضائی، نظامیاسی، سی: اقتصادگانهن هدر ابعاد مختلف 

 نیا هساتند و  کار ا   مؤ رکشورها  یکیتیکه در برآورد وزن ژئوپل یو فناور ی، علمیفرهنگ

و توجه  باشدمی هاآن یکیتیکننده وزن ژئوپل انیو منزلت کشورها، ب تیموقع ا والًنکته که 

یکی از دو عنصر ا الی ژئوپلیتیاک )جغرافیاا و انساان(،      عنوانبهموضوع که انسان  نیبه ا

 میاجتماع عظ کی عنوانبهقو  پشتون  یاست، ا رات من  ژئوپلیتیکماهیت پویا و دیالکتیک 

آن  از ا ارات مربات    یافغانستان، با  یکیتیو وزن ژئوپل یاسیس ندی، بر فرایو گسترده انسان

 بوده است.

در  یادیا ز هاای تان  با  فارسخلیجهند، افغانستان و  قارهشبهدر  هاانگلیسیحضور . 3

تالص کردناد   لیبا ن و  در سران قبا و ... عی، تطملهیبا ح هاآنشده به همراه بود.  ادیمناط  

 به اجرا درآورند. الحیللطایفخود را به  هایسیاستتا 

 رانیا از ا ناوعی باه  ایا تانیکه افغانستان با طرح دولت بر سیدوره رقابت روس و انگل در

 اسات یس یاجارا  یرا بارا  هاا آن توانساتند می هاانگلیسیکه  یقوم تریننزدیک، دیجدا گرد

 هیو روس رانیاقوا ، به ا ریسا که حالیبودند. در  هاپشتونقرار دهند،  برداریبهرهخود مورد 

از سران قو  پشتون چون دوسات محماد خاان،     یرخب هاانگلیسی نیبنابرا  دداشتن  یگرا

در افغانساتان   یحکومات محلا   لیو تشاک  جادیخان، عبدالرحمن خان و ... را به ا یعل ریش

 یاسا یاقوا  در  حنه س ریکردند. عد  حضور سا تیحما هاآننموده و از  بیو ترغ  یتشو

و  تیا ل کسب حاکمدرجه او یافغانستان باعث شد که قو  پشتون، همواره مدع تیو حاکم

 کشور باشد. نیقدرت در ا

کاه   یغلجاائ  لاه یقب ویاژه به» هاپشتوندر  طلبیبرتریو خصلت  ینژاد یخل  و خو. 4

قاو  گساترده و    نیا باعاث شاد تاا ا   « دارناد  ایدیرینه ییآشنا طلبیجن با جن  و  ا التاً

احسااس  ، یافغانساتان دانساته و باه لحااظ رفتاار      یمتعصب، خود را  احب و وارث ابد

 سیهمنون انگل هاقدرتاما با ورود   کشور داشته باشند نیاقوا  در ا رینسبت به سا یبرتر

باا   هاا افغان، اتحاد هاازبکو  هاتاجیکچون  گرید هایقومیت یمنطقه و سهم خواه نیبه ا

 در هر  قدرت، شکننده شد. هاپشتونحضور 
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 ویاژه باه افغانستان  یاسیس خیتار مباحث در ترینجنجالیمسئله پشتونستان بزرگ از . ۵

باه   یمت ااوت  تی، ماهخیکه در طول تار ایمسئلهکشور با پاکستان بوده است.  نیدر روابط ا

 عناوان باه  ریاخ هایمو  و مهرداشت و در  یچهره ملّ یزمان، مرال طوربهخود گرفته است. 

است کاه چارا    نیارد، اوجود د نیب نیکه در ا سؤالی. شودمیآن است اده  زا یاسیس یابزار

 در گذر زمان رن  عوض کرد؟« یپشتونستان خواه»

 یداشاته و حتا   هاایی نازول  و،  اعود  «یخاواه پشتونساتان »از استقالل پاکساتان،   پس

 1۹4۷، بعاد از ساال   یواژه، دستخوص تحوّل باوده اسات. دولتماردان هناد     نیا ینامگذار

بنامناد. منظاور   « افغانساتان  هیقضا »را « یخواهپشتونستان»)استقالل پاکستان(، تالص کردند 

و حال   یو معضال دائما   هیقض کیافغانستان و پاکستان را به  انیم یبود که دشمن نیا هاآن

بر افغانستان چه خواهاد   نکهیپاکستان بهره ببرند! ا هیکنند تا از آن، در نبرد عل لیتبد یناشدن

حاکماان   بناابراین   مهم باود  هاآن یمهم نبود، چرا که منافع هند برا هاهندی یگذشت، برا

 م هااو . اناادنبااودهافغانسااتان و پاکسااتان  انیااو  بااات م  االحطرفاادار  هینگاااههنااد، 

نباوده اسات.    یافغاان  هایگروهو  هاجریان ههم یدست برا کی یم هوم یخواهپشتونستان

در  خواهناد نمای  ا اوالً هساتند و   مرکزگریاز ، قاعادتاً  ورناد یخاط د  یدو سو یبَدو قبایل

 هاا آنبار   یاز شامال و جناو  کسا    خواهناد ینما  ،کنند یدولت و قانون زندگ رچو چا

 انیا گرالاه یهاا و قب سات یشوون تث یرمستقر در کابل، تحت  هایدولتداشته باشد.  تیمومیق

 هاای دولات . اندبودهپاکستان به افغانستان  یغربشمال االتیالحاق ا نپشتون، همواره خواها

دولات پاکساتان از    لیبحث وارد شوند. هنگا  تشاک  نیدارند که به ان ایعالقه زین یپاکستان

و باه ناا     ردیا بگ یمنطقه ناا  پشاتون   نیاجازه ندادند که ا یچهارگانه، حکا  پاکستان االتیا

پاکستان هم اعاال  الحااق و ادغاا  باا      هایپشتون تاکنون. اگرچه ددگر مسمی« پشتونستان»

و خاود را   خواهناد یما  یو شاهروند  یحقاوق مسااو   یافغانستان را نکرده و تنهاا برقارار  

باا   یجوانان پشتون پاکستان انیدر م« تَح  ظ پَشتون»چون  هاییجنب ، اما نامندیم یپاکستان

از  کیا هر یبارا  توانناد مای  ناده یرُشد هساتند کاه در آ   ال، در حگراقو سکوالر و  یتیماه

، رانیا ا یاساالم  یجمهاور  ژهویا باه  هیهمسا یکشورها یو حت ی، پاکستانافغانی هایدولت
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 االتیا حُکاا  پشاتون، خواهاان الحااق و ادغاا  ا      کاه  زماانی هر حاال تاا    به باشند. دیتهد

 دو کشور ادامه خواهد داشت. انیم هایتن پاکستان به افغانستان باشند،  یغربشمال

 

 گيرینتيجه

 هاا آنمجموع افغانستان، در  تیحاکم رأسدر  هاتاجیکو  هاپشتونتقابل آشکار  رغمبه

به آن علت است که در افغانساتان مناسابات    نی. ااندنبوده گریکدیروابط خصمانه با  یدارا

رواباط در   نیا برخاوردار اسات کاه ا    ییبسازا  تث یراتاز  ایقبیلهو  ای هی، طایشاوندیخو

 هاا افغاان را  بیا احسااس قر  نیا اسات. ا  یشاتر یب تیحائز اهم یقوم نیروابط ب با سهیمقا

، هاا هنادی چون  یخارج نیخود و در مواجهه با دشمنان و متجاوز خیر طول تارد خوبیبه

 تیا حاکم جااد یبه ا لیما ا والًکه  هاییپشتون. انددادهنشان  خوبیبه هاروسو  هاانگلیسی

باه قلمارو واحاد     عمالًکه  هاییتاجیکپراکنده خود، بلکه بر  فی، نه بر طوااندبوده یمرکز

 تختیخا ، پا یبابت در مقطع زمان نی، اتکا کرده و از ااندبوده لیمتما یو اقتصاد یاسیس

 نی، منتقال کردناد. سارزم   نینشا کیا تاج عمدتاً ِ ابلبه ک نینشافغانستان را از قندهار پشتون

 کپارچهی، در مواقع خا  نشان داده که ایریشه و دهیوجود مشکالت عد رغمبهافغانستان 

، هماواره  وراناد یپاکستان و افغانستان بار سار خاط د    نایو متحد است. اختالفات موجود م

و شاکل کشاور    ییایجغراف تیعدو کشور شده است. با توجه به موق یمرز هایتن باعث 

افغانساتان داشاته    وپاکساتان   آمیاز خصومتبر روابط  یقیعم ریتث  وراندیپاکستان، منازعه د

 هاا پاکساتانی  یاسا یس اتیا ح یدر افغانستان باعث رونا  و بقاا   یکه ناآرام طوریبهاست، 

 داریا پا تیا امن یبارا  یخیتاار  یرا باه فر ات   دیا تهد نیا تواندمیمشکل  نی. حل اشودمی

 یرواباط افغانساتان باا کشاورها     یابعاد خارج درکند.  لیکشور تبد نیا ندهیافغانستان در آ

 انیم تنهانه یخیمسائل تار یسر کیبا پاکستان شامل  خصو اًروابط  نیا یدگینیو پ گرید

 راهباردی در مرلث بحاران   شهیافغانستان است که ر یتیدو کشور مزبور، بلکه مشکالت امن

هناد   قارهشبهاز  سیخروج استعمار انگل ازسه کشور افغانستان، پاکستان و هند دارد که پس 

قرار دارناد. حاکماان    ریو کشم وراندیاز دو کانون بحران د یکیدر  هاپشتونشکل گرفت و 
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-پاکستان بر مناط  پشاتون  تی، حاکموراندیخط د جادیانستان ضمن مخال ت با اگذشته افغ

چاون   یونیاسیاز طرف س تاکنونکه  یبردند. موضوع سؤال ریمتصل به افغانستان را ز نینش

باه   یاتیا پشتونستان با خل  خطار ح  داعیهبه قوت و شدت مطرح شده است.  ایحامد کرز

مسئله خطاوط   نیو ا دهیهند و افغانستان گرد انیم یعیپاکستان، عامل ائتالف طب یمل تیامن

از  وساته یکاه هناد پ   ایگوناه باه ، اسات هند و پاکستان را رقم زده  یخارج استیس یاساس

حالات   یافغاان  هاای دولات ه یا عل وساته یپ زیا و پاکساتان ن  تیافغانستان حما یدولت مرکز

ذ  رهبران پشتون، هند پاکستان تالص کرده است تا با ج که حالیداشته است. در  یبیتخر

مناافع   هیا را عل هاا آنکارده و   یاقاوا  افغانساتان معرفا    ریساا  یبه حام هاپشتونرا در نظر 

 هاای شخصایت با ساران و   یو روابط سنت یهم مدا  از دوست ی، دهلدینما جیبس هندوستان

قو  پشتون شاکل گرفتاه اسات، محصاول      انیطالبان که از م جنب . گویدمیپشتون سخن 

 است. نیسرزم نیدر ا یخارج گرانیافغانستان و منافع باز یو خارج یداخل طیشرا

واحاد و   یحکاومت  گیاری شکلو ه تاد و پنج سال است که از زمان  ستیدر حدود دو

 هاای دولت. پس از او فرزندان  و گذردمیدر افغانستان  یتوسط احمد خان ابدال کپارچهی

استوار بوده،  ایقبیله ادیند سلطه خود را که بر بنتوانست یگریپس از د یکی افغانتبار پشتون

 دهیا نینمودند تا ا سمیپشتون ت کر ریدر جهت تکر توجهیقابل هایتالصو  خشنداستمرار ب

برخوردارناد،   تیحاکم ی، از ح  انحصارتیاکرر یقو  برتر و دارا عنوانبه هاپشتونرا که 

 هاای  احنه در  هاا پشاتون  از و نشایب پرفار است که حضاور   یدر حال اینسازند.  نهینهاد

افغانستان  یو خارج یداخل هایعر هرا در  یمت اوت یمربت و من  اتو قدرت، ا ر یاسیس

و  ادمات   شاتر یب مراتاب باه کشاور   نیا یکیتیبر وزن ژئوپل ویژهبهآن  یداشته که آ ار من 

 یاسا ی اه س قو  پشتون در عر پررن حضور  زین یوارد کرده است و در بُعد خارج یادیز

 رانیا ا یاسالم یجمهور خصو اًمنطقه  یشورهاک یبرخ یبرا جدی یدیتهد زیافغانستان ن

 خواهد بود.

 

 پيشنهاد
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 هاای بخا  در بخا  اعظام افغانساتان و      یا و عم دارریشه یاطیح، قو  پشتون کهی از آنجائ

بار عوامال   ملماوس   یدر قدرت، به نحو هاآنو حضور  اتیح نیپاکستان داشته است، لذا ا یغرب

، کساتان یافغانستان از جملاه پاکساتان، تاج   هیهمسا کشورهای یو اقتصاد ی، نظامی، فرهنگیاسیس

 رانیا ا یاساالم  یا الح اسات جمهاور    بناابراین   خواهاد داشات   سزاییبه تث یرهند  یحتو  رانیا

ممکان   یقاو  پشاتون کاه حتا     تث یرگذاربا عنا ر مهم و  نامحسوس، متعادل و غیررسمی یروابط

تا در آرا  کردن و کاه  احساساات   باشد وابسته به گروه طالبان باشند، داشته هاآناز  یت برخاس

مارز مشاترک باا     ویژهبه یرامونیقو ، در جهت کاه  مخاطرات موجود در شرق پ نیا یرانیا ضد

 هاای جنااح  یو ماال  یفکار  انیا حام تیا فعال طبعاً، طیشرا نیکند. تحت ا  ایر اؤ افغانستان، نق  م

، پاکساتان و ...  کای، آمری، امارات متحده عربیو طالبان، همنون عربستان سعود هاپشتونابسته به و

رسد طارح ماوارد قابال تثمال  یال،      با عنایت به موارد پی  گ ته، به نظر می .افتیکاه  خواهد 

 د:شونظران و مسئولین جمهوری اسالمی ایران م ید و در راستای پیشنهاد ارائه میبرای  احب

 ایجاد رویکردی نو و منعطف در سیاست خارجی.ا 

هاای  پیوند منافع کشاورهای واقاع در شارق پیراماونی ایاران، باا توجاه باه  رفیات         ا 

 جغرافیایی ایران.

 قلمروسازی جدید با توجه به ماهیت مناط  جغرافیایی.ا 

 بازنگری در نوع عملکردها در قلمروسازی فرهنگی، مذهبی و سیاسی.ا 

اجرای راهبردی یکپارچه و رو به جلو، جهت اعمال کنترل و ن او  در فرایناد    تبیین وا 

 المللی.مشارکت بین

 تمرکز بر متحدگزینی با توجه به نیازهای مرد  منطقه به منابع طبیعی ایران.ا 

ویاژه در میاان کشاورهای واقاع در شارق      گاذاری باه  انعقاد قراردادهای متنوع سرمایها 

 پیرامونی ایران.

فرهنگی در ساطوح مختلاف فارو ملای، ملای و       –بردن سطح مشارکت اقتصادی  الباا 

 فراملی.
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 .اسالم خيمطالعات تار نشريه، «حکومت بنه سقا در افغانستان

 در افغانستان،  یقوم یهاگروه یاجتماع یهمساز یشناختجامعه نیی، تب(13۹۹، )، گال ینیشاه ام

 .رازیشگاه شاقتصاد، دانشکده اقتصاد، دان گروه ،يتخصص یدکتر رساله



  ها در افغانستان(تث یر وزن ژئوپلیتیک قومی بر فرایندهای سیاسی )مورد مطالعه: پشتونمقالة پژوهشی:                                 3۸

 

 ( ،  نگااه اجماالی باه جریاان    13۹0خواتی، ش ،)    ،فص لنامه  هاای فکاری و سیاسای افغانساتان 

 .۷، شماره ایهای منطقهپژوهش

 کیاساتراتژ  قاات یتحق مرکاز  ،راني  در ا يمنازعات قوم مديريت ،(13۸۵رضا، ) ری،یامی الح 

 .نظا  ،مصلحت صیمجمع تشخ

  افغانساتان در   یخاارج  اسات یس یریگدر جهت یقوم یها ی، بازتا  گرا(13۹۸، )ای، روفیع

 .رازیاقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ش گروه، ارشد يکارشناس نامهپاياندوران پساطالبان، 

 نام ه پاي ان افغانستان،  یتیامن یاسیبر  بات س گراییقومیتنق   لی، تحل(13۹۷اهلل، )ولی ،یقاسم 

 .رازی، دانشگاه شایدانشکده جغراف ،یاسیس یایجغراف گروه، ارشد يکارشناس

 13۷3 المللی،بینو  یاسی، انتشارات دفتر مطالعات سکتاب سبز افغانستان. 

 ترجمه: فاطمه شادا ، تهران: انتشارات ققنوس«افغانستان»، (13۸3، )کورنا، لورل ،. 

 عرفانیکرمان یمترجم: عل ،«نيظهور افغانستان نو»، (13۸۸، )، وارتانانیگوریگر ،. 

 روزمناد ی، متارجم: کاا م ف  «در افغانستان ديطالبان، جنگ و نظام جد»، (13۷۹، )تریرسدن، پما ،

 .تهران: نشر مرکز، اوّل

 ناریس م  نیمجموع ه مق ا ت دوم    ، «جرگاه در افغانساتان   هیلو»، (13۹0نظر، ) احب، یمراد 

 المللی.بینو  یاسی، تهران: دفتر مطالعات سافغانستان

 گیاری شکلآن بر  تث یرقو  پشتون و  هایویژگی»، (13۹۷، )، محمدیمحسن ی ، محمدعلیرعلیم 

 .جهان اسالم يخيمطالعات تار يپژوهش يعلم فصلنامه، «طالبان

 مسلح یروهاین ییایتهران: سازمان جغراف ،افغانستان یایجغراف، (13۹۵، )، حسنینام. 
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