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 قدرت گیری پشتون ها در افغانستان؛ هدف مشترک پاکستان و غرب
ساناز عباسیان؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه 
افغانستان جامعه ای است که از اقوام و گروه های مختلف مذهبی تشکیل شده  است و ساختار روابط اجتماعی  و سیاسی آن از 

قوانین پیچیده و پیش بینی ناشدنی پیروی می کند. این دو متغیر، یعنی مذهب و قومیت، در تعیین نوع نظام سیاسی و چگونگی 

حکمرانی بر این سرزمین تأثیر چشمگیری دارد. این درحالی است که در بسیاری از تحلیل ها، جامعه و تاریخ قومیتی مردم این 

مرزوبوم یا نادیده انگاشته شده یا از دید استعمارگران و مردم شناسان غربی به آن توجه شده  است. با این اوصاف، گفتن و نوشتن 

دربارۀ بافت جمعیتی افغانستان مشکالت و دشواری های خاص خود را دارد و اغلب، محققان و نویسندگان دراین باره به اجبار به 

خودسانسوری تن می دهند. این مسئله، به خصوص در زمینۀ تحقیقات تاریخی و اجتماعی که به نحوی با سیاست های رسمی 

رژیم های حاکم سازگاری ندارد، دچار محدودیت های شدیدتری شده  است. حال با تغییر رژیم سیاسی در افغانستان، مباحث 

مختلفی، از جمله نقش و منافع قدرت های خارجی در این کشور، مطرح می شود. یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته 

می شود، نوع حکومت آیندۀ افغانستان و نیز منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در این موضوع است. به بیانی صریح تر، این 

سؤال مطرح می شود که این بازیگران ترجیح می دهند چه نوع حکومتی در افغانستان روی کار آید تا منافع آن ها، چه در افغانستان 

و چه در منطقه، تأمین شود. برای پاسخ به این پرسش ابتدا الزم است شرایط اقوام و گروه های مذهبی در عین اختصار با دقت 

بررسی شود و سپس به شناسایی بازیگران تأثیرگذار منطقه ای و فرامنطقه ای بپردازیم. پس از آن باید از میان آن ها مهم ترین را 

انتخاب کنیم و با بررسی منافع ملی هریک از آن ها در افغانستان، به نوع نگاهی که آنان به اقوام مختلف موجود در افغانستان 

دارند، بپردازیم. در پایان نیز با توجه به دالیل مطرح شده می توان به اهداف و منافع هریک پی برد. در این یادداشت، پاکستان 

به عنوان بازیگر منطقه ای، و آمریکا و کشورهای غربی به عنوان قدرت های تأثیرگذار فرامنطقه ای در نظر گرفته شده اند.
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هستۀ فکری اقوام مختلف در افغانستان
کشور افغانستان عالوه بر اینکه از دیرباز میزبان گروه های مختلف قومی بوده، همواره افرادی با ادیان و مذاهب مختلف را هم 

در خود جای داده  است. جمعیت کشور افغانستان متشکل از گروه های قومی و زبانی متعددی از جمله پشتون، تاجیک، هزاره، 

ازبک، ترکمن، بلوچ و نورستانی است و ادیان مختلفی از جمله اسالم، یهودیت، مسیحیت، بهائیت و بودیسم در طول تاریخ در 

آن حضور داشته اند. در این میان، سه قوم پشتون، هزاره و تاجیک بیشترین نقش و رقابت را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور 

افغانستان از گذشته تا کنون داشته اند. 

پشتون ها 
سابقۀ حضور پشتون ها که در حال حاضر، بزرگ ترین قوم در افغانستان است و حدود چهل درصد از جمعیت این کشور را 

تشکیل می دهند، در خراسان بزرگ به قرن دهم میالدی بازمی گردد. هشت قرن بعد، با اعالم حمایت قبایل مختلف از جمله 

تاجیک ها، هزاره ها و قرلباش ها، پشتون ها به حاکمیت خراسان بزرگ دست یافتند. دربارۀ تبارشناسی و دیرینگی قومی پشتون ها، 

دیدگاه های متفـاوتی وجود دارد که دو تا از دیدگاه های مهم به تبار آریایی و سامی آن ها اشاره می کنند. با توجه به هدف این 

یادداشت بهتر است به نقش سیاسی قوم پشتون در افغانستان از منظر انسان شناسی بپردازیم. یکی از ویژگی های مهم این گروه 

بر بسیاری  تاریخ  این قوم مطرح شده  و همواره در طول  جمعیتی، ساختار مشورتی خاصی است که جزء دستاوردهای مهم 

از وقایع این کشور تأثیری انکارناپذیر از خود به جای گذاشته است. جرگه و لویه جرگه عنصر اصلی این ساختار است که در 

جریان آن، سران قوم دربارۀ موضوعات گوناگون، تصمیماتی مشترک می گیرند. بررسی نحوۀ سازوکار و عملکرد این ساختار 

شورایی در فهم اندیشۀ سیاسی پشتون ها بسیار مهم و حیاتی است. از طرفی، سرزمینی که این قوم در آن مستقر است، از لحاظ 

ژئوپلیتیکی، برای حفظ قدرت و بقای هویت پشتونی مناسب است. بعد از حفظ سرزمین قبیله ای، وحدت و انسجام اقتصادی 

کید  از دیگر مؤلفه های قوم پشتون است. عصبیت، برتری طلبی، پشتون والی، اصل بدل یا انتقام جویی، اصل مهمان نوازی و تأ

بر شریعت اسالم از دیگر ویژگی های قوم پشتون است که بر اندیشه و بینش سیاسی آن ها تأثیرگذار بوده  است. برای درک بهتر 

اصول پشتونی بهتر است به اختصار به معنای هریک از این مفاهیم نگاهی بیندازیم:

عصبیت  

کید بر دین، مقدسات   اعالی خود دفاع می کند. تأ
ّ

در لغت، شخص صاحب عصبیت به کسی گفته می شود که از حریم جد

و علقۀ خویشاوندی، منشأ و اساس عصبیت است، بر اساس همین تعریف، تشکیل دولت فقط بر اساس پیوندهای خونی و 

خویشاوندی امکان پذیر است؛ بنابراین در جامعۀ قبیله ای، اگر افراد یا گروه های خارج از تبار قبیله به حکومت برسند، جامعۀ 

 ناشی 
ً
 ناشی از هم بستگی و ثانیا

ً
قبیله ای آنان را نمی پذیرد. پیشگامی پشتون ها در تشکیل حکومت و همچنین ظهور طالبان اوال

از داشتن روحیۀ قبیله ای خشن، انعطاف ناپذیر و ناسازگار با مدنیت آن هاست. یکی از ویژگی های تفکر قبیله ای، فقدان برقراری 

ارتباط فراقومی و فراقبیله ای است. پشتون ها به دلیل داشتن زندگی قبیله ای و عصبیت شدید قومی، همواره، هم بستگی خود را 
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کید  در قالب های متفاوت گروهی و مذهبی حفظ کرده و ابتکارعمل را در دست گرفته اند و بر گفتمان نژادپرستی و تبارگرایی تأ

کرده اند. 

برتری طلبی  

ناسیونالیسم افغان یا پشتونیسم، مجموعۀ کامل از ایستارها و اعتقاداتی است که شالودۀ برتری طلبی نژادی پشتون ها بر دیگر 

بر سرزمینی برخوردارند که  از حق حاکمیت  افغان ها  بر اساس همین دیدگاه،  را تشکیل می دهد.  افغانستان  قومی  گروه های 

امروزه افغانستان نامیده می شود. این موضوع، خود، به مانعی بزرگ برای ساخت دولت ملت در افغانستان بدل شده  است.

پشتون والی  

 اصول پشتون والی مقدم شمرده 
ً
در شرایطی که تعارض میان اصول پشتون والی و آموزه های اسالم وجود داشته باشد، معموال

می شود.

اصل بدل یا انتقام جویی  

یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ قومی جامعۀ پشتون، اصل بدل یا انتقام جویی است. بر اساس این اصل، وظیفه و حق هر انسان 

است که خود مجری عدالت باشد و انتقام بیدادگری هایی را که در حق او روا داشته شده است، بگیرد.

تاجیک ها
تاجیک ها همواره گروهی متنفذ و  جریان ساز در تاریخ سیاسی افغانستان و حتی فالت ایران بوده اند و اکنون، عالوه بر حضور 

چشمگیر در افغانستان، در درون مرزهای کشور تاجیکستان، با زبانی واحد، در کنار هم زندگی می کنند. با این اوصاف، بررسی 

ساختار قومی و فکری این گروه در پاسخ به سؤال اصلی ضروری است. منابع دست اول تاریخی این نکته را بیان می کنند که 

این قوم از تبار آریایی ها بودند و همواره در مواجهه با سایر اقوام و گروه ها، با مسالمت و رواداری رفتار می کردند. آنان بعد از 

ظهور اسالم، شهرنشینی را ادامه دادند و با زیرکی به ساختار سیاسی خالفت بخش خراسان شرقی راه یافتند تا اینکه بر حکومت 

۲۰۰سالۀ عباسی شوریدند و سلسلۀ طاهریان را بر فالت ایران حاکم کردند. یکه تازی تاجیک ها در عرصۀ حکومت داری در 

زمان صفاریان و سامانیان ادامه پیدا کرد. تاجیک ها در واقع پس از سامانیان و غوریان، در عرصۀ دولت داری و دولت سازی 

ضعیف شدند. با تجزیۀ خراسان در سه دولت شیبانی، صفوی و بابری، و با اقتدار احمدشاه ابدالی، از فرماندهان نادرشاه افشار 

در خراسان، نقش تاجیک ها در مرکز و محور قدرت و دولت تضعیف شد. عوامل تنزل جایگاه این قوم به دو بخش داخلی و 

خارجی تقسیم می شود. بدون تردید، دو قدرت استعماری بریتانیا و روسیه همانند دو لبۀ قیچی در جهت حذف فرهنگ و زبان 

مسلط تاجیک ها، به خصوص فارسی دری، از منطقۀ جنوب آسیا و آسیای میانه نقش قابل توجهی داشته اند. کشورهای اروپایی 

در قرن ۱۹ میالدی به شدت تحت تأثیر اسلوب فکری حاکم بر امپراتوری بریتانیا قرار گرفته  بودند و همانند این کشور به متغیر 

قومیت به مثابۀ عنصری تأثیرگذار و کلیدی در ساخت سیاسی کشور افغانستان نگاه می کردند. استعمار بریتانیا در هند تا سال 

۱۹۱۹ نفوذ خود را در افغانستان افزایش داد. آن ها با درنظرگرفتن ویژگی های قومیتی پشتون ها و کثرت جمعیتشان چنین استدالل 
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می کردند که آیندۀ افغانستان در دست این قوم است؛ پس، نهایت تالش خود را برای تضعیف فرهنگ و زبان سایر اقوام از جمله 

تاجیک ها می کردند. آن ها سپس این سیاست را به وارث سیاست های استعماری خود، ایاالت متحده امریکا، منتقل کردند. 

گفتمان داخلی قوم تاجیک در تناقضات مهمی گرفتار است. تعریف نامشخص و ناروشن از قوم تاجیک، ساختار غیرقبیله ای، 

شهرنشینی و فرهنگ محافظه کاری، پراکندگی جمعیت، نبود تشکیالت سیاسی منظم مدرن، ناتوانی در یکپارچکی و رهبری بر 

اقوام دیگر و نیز نبود انسجام درونی میان رهبران تاجیک از جمله آن هاست. دولت های استعماری به علت شناخت غلطی که از 

این قوم دارند، همواره سعی کرده اند بار فرهنگی تاجیک ها را برجسته تر از جنبۀ قومی آنان نشان دهند. هویت فرهنگی، عالیق و 

سالیق فرهنگی محض نمی تواند موجب انگیزه و بسیج پایداِر مشموالن این هویت در کسب اقتدار سیاسی شود. 

هزاره ها
که  است  به نحوی  آن ها  اجتماعی  ساختار  دارند.  افغانستان  در  موجود  قومی  گروه های  دیگر  با  متفاوتی  وضعیت  هزاره ها 

سلسله مراتب خانوادگی شان با مذهب شیعه پیوند محکمی دارد و این موضوع، مراتب و دغدغه های اجتماعی و سیاسی شان 

را نیز تحت الشعاع قرار داده  است. تکثر قوم پشتون و ساختار قبیله ای و اعتقادات مذهبی آن ها باعث شده است تا حد زیادی 

به حاشیه رانده شوند و در مناسبات سیاسی و سهم خواهی از قدرت، نقش چندانی نداشته باشند. با سلطۀ عبدالرحمان خان بر 

بخش های مختلف افغانستان در سال ۱۲۵۸ شمسی، آزار و اذیت هزاره ها به رسمی نانوشته در نظام سیاسی افغانستان تبدیل 

شد؛ اما در همان مراحل ابتدایی، آن ها از پذیرش زور و فشار پشتون ها سر باز زدند و این مقاومت به تبعید و اعدام تعدادی از 

افراد بانفوذ این قوم  و همچنین نابودی ساختار سیاسی و اجتماعی آن ها منجر شد. موضوع مهم دیگر، زبان و موقعیت جغرافیایی 

است. اختالف زبانی این گروه فارسی زبان و همچنین مناطقی که در آن  زندگی می کنند، به بروز اختالف و دورافتادگی آن ها از 

اکثریت جامعۀ افغانستان انجامیده است. 

دیدگاه بازیگران خارجی نسبت به قومیت های مختلف در افغانستان 
اروپا

مستشرقان اروپایی از زمانی که بریتانیا هند را مستعمرۀ خود کرد، بافت جمعیتی و قومیتی افغانستان را زیر ذره بین قرار دادند. 

کید بر ضعف تمدنی آنان  به این نتیجه رسیدند که بهترین سناریو برای منافع ملی آنان در  آن ها با بررسی ویژگی های پشتون ها و تأ

منطقه، تسلط قوم پشتون بر دیگر اقوام و گروه هاست. هر جامعه برای بازتولید خود به ادبیات و تاریخ نیاز دارد و پشتون ها در این 

ویژگی ضعف اساسی داشتند؛ به طوری که در دوران حاکمیت خود نتوانستند در ساختارهای اداری و کنش های اجتماعی شان، 

مختلف،  اقوام  زندگی  محل  و  افغانستان  ژئوپلیتیکی  بافت  بررسی  با  همچنین  انگلیسی ها  کنند.  حاکم  را  مشخصی  ادبیات 

کوچ اجباری جمعیتی را توسط پشتون ها سازمان دهی کردند؛ به طوری که هزاره ها را به جنوب و پشتون ها را به شمال منتقل 

کردند. این تغییر در بافت جمعیتی باعث شد امالک و اراضی بزرگ هزاره ها به پشتون های بادیه نشین منتقل شود و آن ها عالوه 

بر قدرت نظامی به ساختار اقتصادی منسجم نیز دست پیدا کنند. همۀ این ها زمینه را برای ایجاد گفتمانی مبتنی بر ناسیونالیسم 
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کید  پشتون محور در ساخت سیاسی افغانستان فراهم کرد؛ تا حدی که امیران، به نسبت روشنفکری همانند ظاهرشاه هم بر آن تأ

 به مشاغل نازل سوق می دادند. همۀ 
ً
می کردند. سیاست غالب، همواره، به سمتی پیش می رفت که سیاستمداران هزاره ها را تعمدا

این شرایط باعث می شد که انگلیسی ها از طریق این قوم به اهداف خود برسند. این نگاه همچنان در سیاست خارجی انگلیس 

و همچنین دولت های اروپایی وجود دارد و آن را به جانشین خود، یعنی ایاالت متحده آمریکا نیز منتقل کرده اند. 

پاکستان
پاکستان کشوری است که حدود ۲۶۷۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. روابط دو کشور همسایه از همان ابتدا دچار 

 در امور داخلی افغانستان دخالت می کرده  است: از اعمال نفوذ در میان رهبران مجاهدین گرفته 
ً
تنش بوده و پاکستان عمدتا

تا حکومت امارت اسالمی. محور اصلی سیاست پاکستان از زمان استقالل تاکنون امنیت بوده  است و در این خصوص، دو 

موضوع مهم برای آن ها مطرح  است: یکی معضل کشمیر با هند و دیگری خط دیورند با افغانستان. اگرچه این خط مرزی برای 

پاکستان تا اندازه ای اهمیت خود را از دست داده است، اسالم آباد پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ با هدف جلوگیری از 

کاهش نفوذ خود در افغانستان، به اشکال مختلف، از طالبان با محوریت قومیت پشتون حمایت کرده  است. خط مرزی دیورند 

به طول ۲۴۳۰ کیلومتر باعث جدایی پشتون های غرب )مستقر در پاکستان( و پشتون های شرق )ساکن افغانستان( شده  است. 

عالوه بر این، مسئلۀ کشمیر هم برای پاکستان مهم است. صحنۀ سیاسی پاکستان از زمان استقالل تاکنون، با رقابت دائمی میان 

اقوام ساکن در آن کشور، از جمله پنحابی ها، سندی ها، بلوچ ها و پشتون ها، برای کسب قدرت بوده  است؛ لذا همواره احتمال 

از راه بنگالدش وجود دارد؛ همان طور که استقالل بنگالدش در سال ۱۹۷۱ اسالم آباد را از جدایی طلبی  استقالل پشتون ها 

پشتونستان نگران ساخت. پس، حمایت پاکستان از قوم پشتون، حتی در قالب حکومت افراطی طالبان، برای حفظ وضع موجود 

منطقی به نظر می رسد.

سیاستمداران این کشور در کنار تأسیس مدارس و دانشگاه های متعدد که با هدف تعمیق تفکر پشتونیسم به جذب فعاالن 

سیاسی، دانشگاهی و مذهبی افغان اقدام می کنند، با افزایش حجم تجارت ساالنه میان دو کشور می کوشد اقتصاد افغانستان 

را هرچه بیشتر به خود وابسته کند. همۀ این  تالش ها با هدف تعمیق پیوند مشترک هویتی و قومی با مردِم آن  سوی دیورند انجام 

می شود. با توجه به آنچه ذکر شد، نقش و تأثیرگذاری پاکستان در قبال افغانستان عمیق تر و پیچیده تر از آن است که در سطح 

روابط رسمی بین دو کشور خالصه شود. بدیهی است که هر دولتی در این کشور مستقر باشد، در سیاست خارجی افغانستان، 

پاکستان و  نقاط ضعف و قوت  تاریخی  با بررسی  بازیگر مؤثر در منطقه در نظر گرفته شود.  باید همسایه و  پاکستان همواره 

مناسبات  است،  آن حاکم  در  اسالمی  نظام  اینکه  علیرغم  این کشور  که  کرد  استدالل  آن می توان چنین  ملی  منافع  همچنین 

قبیله ای و قومیتی را اولویت خود قرار می دهد؛ بنابراین »قومیت« در افغانستان را یکی از ابزارهای مهم در این کشور برای تأمین 

امنیت داخلی و بین المللی خود می داند و همواره در پی قدرت گیری قوم پشتون و تفکر ناسیونالیسم پشتونی، حتی صرف نظر از 

ایدئولوژی مذهبی است.
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آمریکا
آغاز شد.  به صورت غیررسمی  برمی گردد که  پیش  قرن  از دو  به کمتر  افغانستان  و  آمریکا  ایاالت متحده  میان  رابطه  نخستین 

برقراری روابط غیررسمی میان دو کشور که در رفت وآمدهای شخصِی تعداد محدودی آمریکایی  به افغانستان خالصه می شود، 

اروپا  به  کشور  این  شناساندن  در  زیادی  نقش  آمریکایی  مستشرقان  و  تجار  تاریخ نویسان،  آغار شد.  میالدی  سال ۱۸۲۸  از 

با  اقوام همواره  آن،  در  اینکه  علیرغم  که  بود  و محروم  دورافتاده  افغانستان کشوری  آن ها،  نوشته های  و  توصیفات  در  داشتند. 

یکدیگر در حال نزاع هستند، پشتون ها بر دیگران سلطه پیدا می کنند. در جریان بازی بزرگ که روسیه و بریتانیا در افغانستان به 

رقابت با یکدیگر می پرداختند، امریکا نقش چشمگیری نداشت؛اما نقطۀ اوج حضورش در دوران معاصر در سال ۲۰۰۱ رخ 

داد. گرچه امریکا همواره در ظاهر، مخالف افراطی گری و خشونت در این کشور است، با بررسی سیر روند رفتارش در این 

کشور می توان به دید حمایتی آن از قوم پشتون پی  برد. با تجزیه وتحلیل نظام حکومتی ای که با حمایت امریکا پس از طالبان در 

افغانستان روی کار آمد، می توان به حضور آمریکا در پرورش نخبگان و رهبران سیاسی پشتون تبار پی برد. این کشور که وارث 

نگاه انگلیسی به جامعۀ افغانستان است، همانند پاکستان، از قدرت گیری پشتون ها حمایت می کند. 

نتیجه گیری
از آنجایی که از گذشته تاکنون افغانستان محل رقابت و بازی قدرت های بزرگ بوده  است، جریان شناسی و روندپژوهی مسائل 

این کشور تحت تأثیر متخصصان خارجی قرار دارد. همان طور که پیش تر اشاره شد، سیاست کشورهای منطقه ای و  داخلی 

منافع ملی خود،  بر اساس  افغانستان  از جامعۀ  به شدت تحت تأثیر تصویری است که استعمارگران  این کشور  به  فرامنطقه ای 

ترسیم کرده اند که در بسیاری از موارد این شناخت با واقعیت این مرزوبوم همخوانی ندارد. از آنجایی که سیاست کلی کشورهای 

استعمارگر عقب نگهداشتن مستعمرات خود است، امپراتوری بریتانیا هم با این هدف و البته به طور نامحسوس، با برجسته کردن 

اصول بدوی پشتونی، به حمایت از این قوم دست زد. عصبیت، برتری طلبی و اصل انتقام جویی از موانع اصلی رسیدن به تمدن 

و رشد و توسعۀ هر جامعه است و این اصولی است که قوم پشتون بر مبنای آن ها شکل یافته است. این نگاه به دیگر بازیگران 

خارجی حاضر در صحنۀ داخلی افغانستان، از جمله آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز منتقل شده  است. در دوران معاصر نیز 

گاهی کامل بر اصول پشتونیسم  و به سبب ترس از اتحاد مذهبی در بین مردم و نیز بر اساس منافع ملی خود،  بازیگران خارجی با آ

در به قدرت رسیدن این قوم تالش می کنند. با این فرمول، یعنی وجود نظام سیاسی با محوریت یک قوم خاص، نه تنها دولت-

ملت در افغانستان تشکیل نمی شود ، بلکه بی ثباتی، ناامنی و درگیری های قومی و مذهبی، ذیل موضوع نفاق میان مسلمانان 

و اسالم تکفیری، همچنان، گریبان گیر این کشور خواهد بود و روشن است که نبود دولت-ملت پاشنه آشیل افغانستان است. 

پاکستان نیز به دالیل هویتی و قومی که پیش تر به آن اشاره کردیم، اولویت خود در افغانستان را در به قدرت رسیدن پشتون ها 

می بیند.


