
   

 

  
  

  ها سنجی راهبردي کردن روابط با پشتون امکان
   1يزهرا محمود
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  کیده چ
های سیاست خارجی ایران است. در واقع، جمهوری  ها، از مؤلفه  ارتباط با مردم به موازات ارتباط با دولت

ها، ارتباط با مردم را در  اسالمی با توجه به ماهیت اعتقادی و ایدئولوژیک خود، در کنار ارتباط با حاکمیت
کند که امنیت پایـداری را در  می ایجاب میدستورکار قرار داده است. منافع و امنیت ملی جمهوری اسال

نشین اسـت. بـه دلیـل همسـایگی بـا  مرزهای خود ایجاد کند. عمده مرزهای ایران با افغانستان، پشتون
های آنها استفاده کرد و اجازه   از ظرفیت دضرورت دارد و بای  افغانستان، وجود ارتباط حسنه با قوم پشتون

ها بر کسی پوشیده  اهمیت ارتباط و تعامل با پشتون بنابرایندشمن قرار گیرد.  نداد که این پتانسیل در اختیار
  نیست. 

ها را  پشتون بار دیگر دایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و متناسب با شرایط جدید با قوم پشتون کار کند. بای
نیاز است نوعی تبارشناسی از قوم  در حوزه تمدنی جمهوری اسالمی ایران تعریف کرد. برای انجام این کار، ابتدا

هـا شـامل احـزاب و پشتون صورت بگیـرد و بـر اسـاس آن، راهبردنویسـی شـود. از میـان سـه دسـته پشـتون
گراهـا،  های تکنـوکرات و غرب گرا، احزاب و شخصـیت های افراط های متعادل، احزاب و شخصیت شخصیت

برقرار کند؛ اما باید تغییر رویکرد دهد و به سـمت  نها تعاملآجمهوری اسالمی سعی کرده است با هر کدام از 
 نمی
ً
توان یک نسخه کلی و کامل برای این سه دسته پیچید و باید بر اساس  توده و بدنة مردمی پشتون برود. طبیعتا

 نویسی کرد. با توجه به شرایط شده و متناسب با هر حزب و گروه و جریان پشتون، اقدام به برنامه بندی انجام دسته
ترین حالت، خود حکومت  ترین حالت، در حکومت و در بدبینانه بینانه جدید افغانستان، طالبان را باید در خوش

  دید.
  

  واژگان کلیدی 
  پشتون ها، افغانستان، امنیت ملی، حوزه تمدنی ایران، طالبان
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  مقدمه

در ایـران های افغانسـتان، دو دیـدگاه کلـی  در خصوص راهبردی کردن روابط ایران با پشتون
 :وجود دارد

های افغانسـتان بـا  دیدگاه نخست در چارچوب نگاه سلبی بر این اعتقاد است که روابط پشـتون
پیشینه و نوع روابـط  ،هارسد. با توجه به اهمیت و جایگاه عنصر قومیتی نزد پشتون ایران به نتیجه نمی

مریکـا آری پاکسـتان، عربسـتان و تـالش و تأثیرگـذا ،هاها و هزارهجمهوری اسالمی ایران با تاجیک
نمایی و مقابله با نفوذ ایران (به خصوص از طریق تبلیغـات و تمرکـز بـر مسـئله مـذهب و برای سیاه

 
ِ
 سـنی تأکید بر لزوم مقابله با نفوذ مذهبی ایران در افغانستان

ً
تـوان هـا) نمـیمـذهب و پشـتون عمدتا
  های افغانستان تأکید کرد. با پشتون چندان بر موضوع راهبردی کردن روابط جمهوری اسالمی

های افغانستان با ایران  دیدگاه دوم در چارچوب نگاه ایجابی بر این باور است که روابط پشتون
وگو با رهبران پشتون اعم از دولت و اپوزیسـیون و حتـی  توان از طریق گفترسد و می به نتیجه می

هـای یاسی سرشناس پشتون، افـزایش فعالیـتگیری و گسترش رابطه با نخبگان سطالبان، ارتباط
نشین و گسترش ارتباط با توده مردم پشـتون از ایـن موضـوع اقتصادی و فرهنگی در مناطق پشتون

  .بردها در افغانستان بهره در راستای تأمین منافع جمهوری اسالمی ایران در رابطه با پشتون
شود، در حالی که ایـران بـا  ن مطرح میزبا زبان و پشتو در افغانستان، اختالف و دعوای فارس

بـا سوءاسـتفاده ها  داند. صهیونیست ها را نمی زبان پشتونفقط بلکه  ،ها دعوای زبانی نداردپشتون
اینکه ایران زبان مشـترک  باگردد. ها به یهود باز می که سابقه پشتون اند  گفته از همین دعوای زبانی

دانـد،  فکر پشـتون کـه زبـان فارسـی را می یـک فـرد خـوش اما ،گو نداردو ها برای گفت با پشتون
کـرده و در اختیـار مـدارس مربـوط قـرار داده  االسالم محسن قرائتی را ترجمـه  تفسیرهای حجت

توانـد بـا  یعنی محتوا را از حوزه فارسی گرفته و به حوزه پشتون منتقل کرده است. ایـران می ؛است
های خوب فارسی را به زبـان پشـتو ترجمـه و بـرای آنهـا  توان رمان این نویسنده ارتباط بگیرد. می

 بـرای آنهـا جـذابیت دارد. حتـی کرارسال 
ً
د. در این صورت ارتباط برقرار خواهنـد کـرد و حتمـا

هـا مـورد قبـول اسـتادان  های خوب را برای استادان دانشگاه ارسال کـرد. اگـر رمان توان رمان می
کنند تـا نقـد کننـد. ایـن نقـد در مطبوعـات افغانسـتان باشند، آنها را به شاگردهایشان معرفی می

 همه پشتون منعکس می
ً
دانند. بنـابراین  ها پشتو نمی دانند، اما همه فارس ها فارسی می شود. تقریبا

  د. کرمند  باید محتوا را به آنها منتقل و آنها را به محتوای فارسی عالقه
  

  جایگاه قوم پشتون در افغانستان 
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از آن زمـان تـا کنـون و  ایجاد کردا احمدشاه ابدالی که از قوم پشتون بود، ر دولت افغانستان
 پشتون

ً
. آنچـه موجـب سیاسـی شـدن بحـث قومیـت در انـد کردهاداره این کشور را ها  عمال

خان روی کار آمـد.  گردد که عبدالرحمن برمی ١٩٠٠تا  ١٨٨٠های  ، به سالهدشافغانستان 
های دیگر را به حاشیه  ها و قومیت وزه پشتون انجام داد، گروهبندی قومیتی که در ح او با قطب

ها خـود را صـاحب  راند و به تـدریج واگرایـی قـومی در افغانسـتان شـکل گرفـت. پشـتون
دانند و تعبیر و تعریفی که از پشتون دارند، به معنای افغان است. در چند سـال  افغانستان می

هـای  هـا و قومیت ها با جریان شتونپطرح شد، های الکترونیکی م اخیر که موضوع شناسنامه
  دانند.  را معادل پشتون می» افغان«ها  پشتون اند چون دچار اختالف شدهدیگر 

های افغانســتان،  ترین ویژگــی پشــتون تــرین و پررنــگ نظــران معتقدنــد مهمبرخــی صــاحب
زمـان بـا  ژاد همرسد که زبان، خاک، سـنت و نـ ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم زمانی به اوج می

ها پیوستگی سرزمینی دارند، اما خط دیورند آنهـا را (در دو کشـور  د. پشتوننهم وجود داشته باش
ــتون ــرده اســت. پش ــدا ک ــم ج ــتان) از ه ــتان و افغانس ــت  پاکس ــد و اکثری ــد دارن ــان واح ها زب

در حفظ خود برخوردارند و به همـین دلیـل،  برایها از مختصات کامل  ند. پشتونا مذهب حنفی
اند. امروز ناسیونالیسـم پشـتون شـاید در نگـاه اول رنـگ و ادامه و امتداد یافته  تاریخ حذف نشده

گرایی و  مذهبی داشته باشد، اما در حقیقت بیش از آنکه رنگ مـذهبی داشـته باشـد، بـه قومیـت
شـوروی گردد. اگر از دید تاریخی به موضوع نگریسته شود، قبل از حمله  ای باز می وفاداری قبیله

ها وجـود نداشـت؛ بـه خصـوص بـا  های مذهبی به آن شـکل در پشـتون به افغانستان، حتی رگه
ها در دو منطقـه افغانسـتان و  استقالل و تشکیل کشور پاکستان که موجب تقسـیم شـدن پشـتون

ها دید چندان مثبتی به این مسئله نداشـتند؛ امـا بعـد از حملـه شـوروی بـه  پاکستان شد، پشتون
ها باعـث شـد کـه  ، حمایت پاکستان و در کنار آن حمایت عربستان و آمریکا از پشـتونافغانستان

حمایت مالی عربسـتان از مـدارس مـذهبی در در پی آنها دیدگاه مساعدی به پاکستان پیدا کنند. 
ای توجـه  گرایی و قبیلـه هـای قومیـت های افغانستان نیز به مذهب در کنار ویژگی پشتون ،پاکستان
ها از طالبـان بـود. طالبـان در سـال  ند. نمود آن هم حمایت پشتونکردو آن را پررنگ  ندادنشان د
تحـت حمایـت پاکسـتان  ١٩٩٦به طور جدی فعالیـت خـود را آغـاز کردنـد و در سـال  ١٩٩٤

ای، ویژگـی مـذهبی بـه عنـوان  های قومی و قبیلـه حکومت تشکیل دادند. بنابراین در کنار ویژگی
ها برجسته شد. همچنین پس از پیروزی انقـالب اسـالمی  ن پشتونماحصل جنگ با شوروی میا

ای بـه  ای و فرامنطقـه های منطقـه در ایران که موضوع انقالب شیعه و صدور آن مطرح شد، قدرت
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توان گفت حملـه شـوروی و در کنـار آن وقـوع انقـالب  حمایت از جریان سنی روی آوردند. می
هـای وهابیـت و نقـش مـدارس  ن به علت حمایتاسالمی باعث شد ماهیت ناسیونالیست پشتو

    .مذهبی، ویژگی مذهبی نیز به خود بگیرد
هـای قـومی در افغانسـتان  بنـدی جریان پس از خارج شدن ارتش سـرخ از افغانسـتان، طیف

همچنان وجود داشت تا اینکـه جنـگ داخلـی در افغانسـتان رخ داد. ائـتالف شـمال بـه عنـوان 
گرفت تا اینکه طالبان توانستند قدرت را در کشور بـه   ها شکلشتوناپوزیسیون قومیتی در مقابل پ

دست بگیرند. جریان طالب هم با دو ابزار قومیت و مـذهب وارد حـوزه قـدرت افغانسـتان شـد. 
برنـده  مذهبی که از دل مدارس دینی در پاکستان شکل گرفته بود، بـه عنـوان ابـزار قـدرت و پیش

نمـایی طالبـان ماحصـل آن، قـدرت کهسوءاستفاده قرار گرفت جریان قومیت در افغانستان مورد 
ن که پس از حملـه آمریکـا بـه بودرصد از خاک این کشور  ٩٠پشتون در حدود 

ُ
د. در کنفرانس ب

ها  افغانستان و سقوط حکومت طالبان تشکیل شد، هر چند به صورت رسمی بیان نشد که پشتون
ها اعطا شد، بحث قومیت کماکان از  هم به پشتونبر افغانستان حاکم هستند، اما چون اکثریت س

  اهمیت و جایگاه مهم در عرصه قدرت افغانستان برخوردار بود. 
های دیگر، در مقایسـه  ها به علت نقش تاریخی، میزان جمعیت و مؤلفه توان گفت پشتونمی

ها  دانند. پشتون ن میبا سایر اقوام از جمله هزاره، تاجیک، ازبک و ...، خود را قوم برتر در افغانستا
دهند. آنها با توجه به ریشه و صبغه تاریخی و  درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می ٤٠بیش از 
گسترش خود در شرق و جنوب شرق و نقاطی از افغانستان و پاکستان، چـارچوبی را بـرای   حوزه

جـایی و درانـی، انـد. غل های سیاسی، اقتصادی و... برای خود در نظـر گرفته حکومت در عرصه
شوند. احمـدخان  و بارکزایی تقسیم می  ها خود به سدوزایی بارزترین طوایف پشتون هستند. درانی

ها  . میان خـود پشـتونبوده استها، جزء افراد سرشناس این قوم  ابدالی، مؤسس امپراتوری درانی
هـا،  ی کـه بـا تاجیکها در کنار رقـابت به عبارت دیگر، پشتون ؛قومی وجود دارد هایی درون رقابت
ها دارند، میان خود نیز رقابت دارند؛ اما زمانی که نیاز به اتحاد در مقابل رقیب یـا  ها و ازبک هزاره

خصـوص از جنبـه  هـا در افغانسـتان بـه  شـوند. درگیری دشمن باشد، به راحتی با هم متحـد می
افغانسـتان معتقدنـد  ها در سـاختار قـدرت هاست. پشتون قدرت، به طور عمده میان خود پشتون

ها به لحاظ سیاسی، اقتصادی و جمعیتی و مناطقی کـه  باید همیشه در رأس قدرت باشند. پشتون
رونـد. بـرای مثـال طالبـان  در اختیار دارند به عنوان واقعیتی انکارناپذیر در افغانستان به شمار می

هـایی بـا  نـد و ارتباطکن عمده کشت خشخاش را در دست دارند، اقدام به قاچاق مواد مخـدر می
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آورنـد.  درآمـدهای زیـادی بـه دسـت می  گیری برخی مقامات محلی دارند. آنها از طریق گروگان
هایی که طالبان با القاعده داشـت، بـه افغانسـتان حملـه  به دلیل ارتباط ٢٠٠١آمریکا که در سال 

ان در اواخر دولت بـوش کرد، در ابتدا استراتژی شکست طالبان را پیش گرفته بود، اما به مرور زم
و همچنین در دولت اوباما و دولت ترامپ متوجه شـد طالبـان بـا همـان صـبغه قومیـت پشـتون 

ها درگیـر بودنـد، چـه  ها در طول تاریخ، چه زمانی که بـا انگلیسـی ناپذیرند؛ زیرا پشتون شکست
نشـان دادنـد  ها در حال جنگ هستند، زمانی که با شوروی جنگیدند و چه زمانی که با آمریکایی

  قدرت خارجی را تحمل نخواهند کرد و قدرت خارجی باید از افغانستان خارج شود.
ها  ها در رقابت است و به لحاظ قدرت و جمعیت در رتبه بعد از پشـتون قوم دیگری که با پشتون

ها به رأس قدرت توجـه ندارنـد، بلکـه مایـل بـه  ها برخالف پشتون است. تاجیک  قرار دارد، تاجیک
شارکت در قدرت و خواستار سهم خود در قـدرت هسـتند، زیـرا از ویژگـی سـاختاری در جامعـه م

بینانـه  ها آگاهی دارند. حتی اگر یـک تاجیـک بـه صـورت خوشافغانستان و نقش و جایگاه پشتون
هـا در مدتی قدرت را در دست بگیرد، در مدت زمـان کوتـاهی، بـا سـیلی از خرابکـاری و چـالش

  مواجه خواهد شد که در نهایت، عرصه قدرت را ترک خواهد کرد. های مختلف  عرصه
جایگاه ناسیونالیسـم  بارهشده در در دیدگاهی متفاوت، برخی کارشناسان برخالف دیدگاه مطرح

های افغانستان، بر این باورند که امـروزه ناسیونالیسـم  ترین ویژگی پشتون ترین و پررنگ به عنوان مهم
هی مانند گذشته ندارد. اگر گروهی بخواهد در افغانستان به قدرت برسـد، پشتون دیگر وزن و جایگا

ها در ایـن کشـور تغییـر کـرده  هـا مؤلفـه سال گذشته به علت حضـور خارجی ٢٠با توجه اینکه در 
تواند بر ناسیونالیسم پشتون پافشاری کند. در افغانستان جنگ و بازی قدرت وجـود دارد،  است، نمی

جنگد تا امـارت اسـالمی را پیـاده  هد حکومت کند؛ طالب برای حکومت میخوا زیرا هر کسی می
نیـز دیگـر کند تا به حکومت برسد. بازیگران  ها بازی  کند با آمریکایی کند. اشرف غنی نیز تالش می

توانـد  سال گذشتة افغانستان افتاده است که دیگر گروهـی نمی ٢٠چنین تالشی دارند. این اتفاق در 
هـای دیگـر قائـل نباشـد و  عمل با ناسیونالیسم پشتون قدرت بگیرد و سهمی برای گروهبا شعار و در 

بخواهد به تنهایی حکومت کند و شعارش این باشد که فرهنگ، سنت، حـرف و زبـان پشـتون بایـد 
های لفظی بین نخبگان یا دانشجویان وجود داشته باشد کـه بـرای مثـال از  جنگ شایدحاکم باشد. 

یا دانشگاه، اما برای کسی که قرار است حکومت کند، مسـئله ایـن چنـین  کنندتفاده واژه پوهنتون اس
هـای همسـایه  داری دولت داری طالبان به اندازه عقل حکومـت نیست. هرچند امروز عقل حکومت

نـد کـه نکم در شعار باید اعالم ک که دست اند بندی به این نتیجه رسیده افغانستان نیست، اما در جمع
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در حـوزه اعالمـی  کم دست. شاید در عمل این اتفاق رخ ندهد، اما ندونالیسم پشتون نیستدیگر ناسی
گوینـد دیگـر شـورای رهبـری ایـن  شود، می وقتی با برخی اعضای طالبان صحبت می .دهد رخ می

گروه همه از قوم پشتون نیستند، بلکه قاری دین محمد حنیف که تاجیک است در این شورا حضـور 
هـا در شـمال افغانسـتان، از قـوم ازبـک  ضمن، همه طالب مهدی که هزاره است. در دارد یا مولوی

هستند. برای مثال، مخدوم که چهار والیت شمال را در دست دارد، به عنوان والـی و نظـامی ازبـک 
  است و تیم او همه از قوم ازبک هستند. 

ر افغانستان آن میزان توان گفت طالبان به عنوان قدرتمندترین جریان پشتون دبنابراین می
عقل و درک را پیدا کرده است که در جامعه افغانستان که به سمت مدرنیته حرکت کرده، باید 

؛ در غیـر ایـن صـورت، یـا امیـدی بـرای رسـیدن بـه فته شودها در نظر گرسهم بقیه قومیت
سـال  ١٩شود. لذا طالبانی کـه  داری دچار مشکل می نظر ندارد یا در حکومت حکومت مد
جایگاهی بـرای سـایر اقـوام قائـل نبـود،   گراترین حکومت افغانستان بود و هیچ  پیش پشتون

داری باید بقیـه اقـوام را نیـز در نظـر  امروز به این عقل و درک رسیده است که برای حکومت
گرایی صرف در شعار و عمل  بگیرد. به همین دلیل، امروز بحث ناسیونالیسم پشتون یا پشتون

اند کـه  ها نیـز بـه ایـن نتیجـه رسـیده ترین گروه افراطی  دهد و حتی ان جواب نمیدر افغانست
الله آخوندزاده بـه  هبت کم در شعار باید نقش سایر اقوام را نیز در نظر بگیرند. پیام مال دست

بینـد،  خود را در جایگاه رهبر یک دولت میکه مناسبت عید فطر گویای همین امر است. او 
و  یسـتکن ناالله در شهر سـ هبت کند. مال استفاده می» عدم انحصارگرایی« پنج بار از واژه

ها نیز ارتباط ندارد، پسر او در عملیات انتحاری علیـه آمریکـا کشـته شـده اسـت و با رسانه
 ضد غربی است

ً
فطر، از عدم  با این حال در پیام تبریک خود به مناسبت عید ؛افکارش کامال

بنابراین طالبان به عنوان گروهـی  .کند با سایر اقوام استفاده میانحصارگرایی و تقسیم قدرت 
  افراطی یا بنیادگرا، چنین شعارهایی دارد. 

کننـد و بـا  ها کـار می ها فقط با پشـتون توان گفت پشتون در همین چارچوب، دیگر نمی
شده  کنند، چون در برخی شهرها ارتباطات نزدیکی میان آنها برقرار همکاری نمیدیگر اقوام 

کند. اگـر در  خان در جاهای مختلف نقش سفیر سیاف را بازی میاست؛ چنان که اسماعیل
دهـد و در جـای سفیدی وارد شود، این کار را انجام می جایی الزم باشد خود سیاف با ریش

شود. در بعضی جاها سـایر رهبـران تاجیـک نیـز در کنـار  خان وارد میغیرضرور، اسماعیل
د. بر کسی پوشیده نیست که پدر معنوی احمد شاه مسـعود، عبدالرسـول گیرن سیاف قرار می



ان
مک

ا
 

نج
س

 ی
رد

اهب
ر

 ي
ون

شت
با پ

ط 
رواب

ن 
رد

ک
  ها 

 

 

 179  

گوید تفکر معنوی خود را از سیاف گرفتـه اسـت.  سیاف است. مسعود در خاطرات خود می
یعنی تفکراتـی  ؛های قاهره گذاشت کرده توان اسم آن را مکتب مصر یا تحصیلمکتبی که می
خـان و سـیاف  م جمـع کـرده اسـت. اسـماعیلها نزدیک است، آنها را کنار هـ که به اخوان

تفکرات اخوانی دارند. مسعود هم تفکرات اخوانی افراطی داشت. بنابراین، رهبران پشتون و 
گونـه اسـت و  رهبران تاجیک به لحاظ اعتقادی کنار هم قرار گرفتند. اکنون نیز وضـعیت این

  .خان است یک مهره مهم تیم سیاف، اسماعیل
گری در نقاط مختلـف  نظامی های خودجوش جدیِد شبه ، حرکتیلمسادر کنار موضوع 

گیری است. یک روایت ساده این اسـت کـه هـر انفجـاری کـه رخ  افغانستان در حال شکل
کنـد و داعـش بـه  لیت حـوادث را رد میئوود. طالب مسش نسبت داده میداعش به دهد،  می

طالب مسئولیت حملـه ای مثال، ست. براای  شده رسانه گیرد. این یک اتفاق ساخته عهده می
مریکا را دچـار آخواهد توافق خود با  بر عهده نگرفت، چون نمیرا در پکتیا  یزمین فوتبالبه 

را به عهـده گرفـت. در برخـی مـوارد هـم مسئولیت این کار داعش  و در مقابل، چالش کند
فراد بعـد از ا؛ چون برخی گیرد داده را برعهده نمی کس مسئولیت حوادث تروریستی رخ هیچ

مریکا به دنبال این هسـتند کـه تحرکـات جدیـد را بـا کمـک آامضای توافق صلح طالبان و 
، جلوی این داشبها و از درون قوم پشتون شروع کنند. حال اگر رهبر طالبان توانمند  خارجی
هـای  حرکت دارداگر این توانمندی را نداشته باشند، احتمـال  ؛ اماها را خواهد گرفت حرکت
 داعش، بلکه جریان د شبهجدی

ً
دیوبنـدی حنفـی ضـد غـرب کـه فکـر  یاه نظامی، نه الزاما

تواننـد حرکتـی  انـد، میشان متمایل به غرب و آمریکا شده رتبه سیاسیکنند رهبران عالی می
ی مختلف افغانستان از جملـه در هاهای جدی قومی در جا د. این جریاننجدید را شروع کن

ان از قندهار، پکتیا و ننگرهار تا فراه و از طرف دیگر تا نورستان جنوب، غرب و شرق افغانست
های جدید ضد غرب  توانند نحله و بدخشان که سلفیت بیشتر از حنفی و دیوبندی است، می

  و ضد مدرنتیه را فعال کنند. 
رود که توافق صلح به  زیر بار این حرف نمی ،متوجه این مسئله استکه رهبری طالبان هم 

هاست، زیرا در این صـورت، بخشـی از بدنـه خـود را از دسـت  نار آمدن با آمریکاییمعنای ک
آورد. اینها مدعی طالب دیگری هسـتند کـه بـه  خواهد داد و بدنه او از جای دیگری سر در می

 شورای مرکزی  .پاکستان وابسته نباشد
ِ
داخل افغانستان دیگر در کویته نیست، اما پـرچم  طالب

 داعـش نهالمی طالبان خواهد بود همان پرچم تحریک اس
ِ
شـاید یـک حـزب یـا گـروه  .پرچم
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ولی این توانمنـدی در  ؛که باز هم در تفکرات با داعش سلفیت مشکل دارد شکل بگیردجدید 
که جلوی این حرکت را بگیرد. باید دید در یک سال آینـده چـه اتفـاقی  وجود داردرهبر طالبان 

  دهد. قی میان طالبان و آمریکا پشت پرده رخ میدر قطر و کویته چه اتفا یا دهد رخ می
  

  های متعدد پشتونشناخت طیف

ها در طول تاریخ افغانستان همیشه به جایگاه اول یا سیاست برادر بزرگ نظر داشـته و  پشتون
 
ِ
ها همـواره در تـالش  . پشـتونانـد قائـل بودهجایگاهی ویژه برای خود  ،سایر اقوام در مقابل

- الله قوم اصلی و برتر در افغانستان، قدرت را قبضه کنند. تنها در دوره امان اند به عنوان بوده
تشکیل شد، اقوام دیگر  ٢٠٠١خان، دوره ظهور رژیم کمونیستی و در دوره دولتی که بعد از 

ها  در ایـن سـه دوره پشـتونتوان گفـت  میاند.  ها در قدرت حضور داشته نیز در کنار پشتون
 راضی شد

ً
اقوام دیگـر نیـز در قـدرت حضـور داشـته باشـند؛ امـا در بقیـه ادوار،  ندا هتقریبا
  اند، به خصوص دو تیرة غلجایی و درانی ها قدرت را به صورت کامل در دست داشته پشتون
هـا بـوده  در دوره حکومت طالبان، قدرت در انحصـار غلجایی فقط. اند بودهیکدیگر رقیب 
بوده اسـت کـه خـود بـه دو   ها بین قوم درانی تونبیشترین تمرکز قدرت در پشدر واقع است. 

شوند. سیاستمدارهای مشـهوری ماننـد اشـرف غنـی و  دسته سدوزایی و بارکزایی تقسیم می
توان به حامد کرزای اشاره کرد. باید در  ها هم می ها هستند و از بین درانی طالبان از غلجایی
ن در افغانستان ارائه شـده اسـت کـه های پشتوهای متنوعی از جریان بندی نظر داشت تقسیم

بندی جامع  تقسیم بنابراینکند. ها را بیان میهای مربوط به پشتونهر کدام، بخشی از ویژگی
های افغانستان باشـد، وجـود ها و مسائل مربوط به پشتونطیف همهکه دربرگیرنده  یو کامل

هـا از بنـدیهـا و تقسـیمی بنـدترین ایـن دسـتهندارد. به همین دلیل، در تحقیق حاضر مهم
  های افغان مطرح شده است. پشتون

های  ها را به دو دسـته تقسـیم کـرد. یـک دسـته پشـتون توان پشتون در دیدگاهی کلی می
. دسته گیرد دربرمیاز حقانی گرفته تا آخوندزاده و سایرین را که  گرا با محوریت طالبان سنت

کرات که قدرت را در کابـل در دسـت دارنـد. از گرا یا سکوالر و تکنو های ملی دیگر، پشتون
 
ً
کم شـعار  انـد دسـت انـد، در تالش در کشـورهای غربـی تحصـیل کرده آنجا که آنان عمدتا

کنند ویژگی ظاهری تفکرات پشتون را به خصوص در  دموکراسی سر دهند، هرچند سعی می
ل و عقـد را های سنتی به جـای دموکراسـی، شـیوه حـ پوشش رعایت کنند. در مقابل پشتون
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  کنند. با این حال هر دو گروه معتقدند باید در رأس قدرت حضور داشته باشند. مطرح می
های سنتی احزاب پشتون که  بندی کارشناسان افغانستان معتقدند که باید از تقسیم بیشتر

 در قیـد حیـات نیسـتند
ً
 ریشه در دوران جهاد دارند و رهبـران آنهـا نیـز بعضـا

ً
(ماننـد  عمدتا
 ؛دکـرفـوت  ١٣٩٧رهبر حزب جبهه ملی نجات افغانستان که در سال  ،الله مجددی صبغت

رهبـر  ،سـیداحمد گیالنـی ؛فوت کرد ١٣٨٥رهبر حزب اسالمی که در سال  ،یونس خالص
اکنون با حضـور دولـت  .فوت نمود) گذر کرد ١٣٩٥گروه محاذ ملی و اسالمی که در سال 

-شدند یا در موضع اپوزیسیون فعالیت می اشرف غنی، احزاب پشتون یا در دولت مضمحل
ترین حـزب،  کنند. به لحاظ حزبی و تشکیالتی از احزاب پشتون فعـال در افغانسـتان، قـوی

 یـک اسـم هسـتند بـا 
ً
 محلی از اعراب ندارند و صرفا

ً
حزب حکمتیار بود. بقیه احزاب عمال

ن حـزب حضور یک شخص که اگر شخص رأس حزب به هر دلیلی حضور نداشته باشد، آ
بندی بـود؛  ها قائل به یک دسـته رود. به زعم این کارشناسان، باید درون پشتون نیز از بین می

هـای  گرا قائل بود. با وجود اینکه جریان ـ سکوالر و اسالم یعنی باید تنها به دوگانة تکنوکرات
ا گرا درون بدنه سنتی جامعه پشتون از طریـق شـبکه تبلیـغ اسـالمی، مسـاجد و علمـ اسالم
د کـرد، نـنفوذ هستند، اما گروهی که در آینـده افغانسـتان نقشـی جـدی ایفـا خواه صاحب
  .های پشتون هستند تکنوکرات

مسائلی از غرب به صورت واقعی در  ،اند در غرب تحصیل کردهکه ها  این دسته از پشتون
سـالم خواهند آن را در افغانسـتان پیـاده کننـد و مشـکلی بـا ایـران و ا شان است که می ذهن

برخـی ها مشکلی نداشـته اسـت و آنهـا حتـی در  این پشتونبا ایران چندان ندارند. بنابراین 
  .انددر راستای منافع جمهوری اسالمی کمک کرده هشد ها اجرا پروژه

  
 های افغانستان روابط ایران با پشتون

دارای فـراز و  قبـل و بعـد از انقـالب ها در افغانستان در ادوار مختلِف  روابط ایران با پشتون
رغم همسایگی و داشتن اشتراکات قـومی های فراوان بوده است. جمهوری اسالمی به نشیب

و زبانی بسیار با مردم افغانستان، بیشتر با حاکمیت و دولـت مرکـزی ارتبـاط داشـته اسـت. 
ها قوم غالب افغانستان به لحاظ جمعیتی و دسترسی به قدرت هستند. این قوم همواره  پشتون

اند.  رأس قدرت و حاکمیت بوده و تنازعات بسیاری با اقوام دیگر و حتی میان خود داشتهدر 
شود مرکزیت  ها در مناطق مختلف افغانستان گستردگی بسیار دارند. با اینکه گفته می  پشتون



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره

 3
یپ، 

اپ
 ی

83
، پاییز 

1399
  

 

 

 182  

این قوم جنوب است، اما در هرات و مناطق مرزی مشترک با ایران نیز سـاکن هسـتند کـه در 
ربـایی و شـرارت بسـیار  های اقتصادی، امنیتـی، مـواد مخـدر، آدم نند حوزهروابط مرزی ما

ها همچنین در شمال افغانستان حضور دارند و همانند کمربندی، مناطق   تأثیرگذارند. پشتون
اند، در  های شیعه در افغانستان که به ایران وابسته اند. گروه نشین این کشور را دربرگرفته شیعه

هایی دارند؛ به خصوص در  ها همواره درگیری و مسائل مختلف با پشتون ارتباطات و ترددها
نشین، یعنی شمال افغانستان یا در غور و جنوب غزنـی  دوره طالبان، شیعیان در مناطق شیعه

  ها داشتند و متحمل صدمات زیادی شدند.  بیشترین مشکالت را با پشتون
های ی و غیرعلنی طی سالسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به صورت غیررسم

گرا ارتبـاط  های ملی های سنتی و پشتون ده است با پشتونکرای بوده که تالش  گذشته به گونه
گرا که در چارچوب طالبان قرار دارنـد، بـا  های سنت . مسلم است روابط با پشتونکندبرقرار 

که طالبان بـا  هایی مواجه بوده است، هرچند در چند سال اخیر، در پی مذاکراتی محدودیت
 ٢٠١٠اند، این تابو شکسته شده اسـت. بـا اینکـه در سـال  کشورهای منطقه و آمریکا داشته

نمایندگان طالبان در ایران حضور یافتند، اما ایران از دو سال گذشـته روابـط و مـذاکرات بـا 
 اعالم کرده است. با این حال، روابـط ایـران بـا پشـتون

ً
 و علنا

ً
بـردی و ها راه طالبان را رسما

مـدت اسـت. البتـه در  ها بر اساس اشخاص و روابـط کوتاه مند نیست، بلکه این ارتباط نظام
انـد، ایـن  هایی کـه درون دولـت بوده دوره حامد کرزای به دلیل برقـراری روابـط بـا پشـتون

  ارتباطات وجود داشته است. در دولت وحدت ملی نیز رویکرد وزارت خارجه ایران ارتبـاط
   .اند، ارتباط داشته است های لیبرالی که درون دولت بوده ت بوده و با پشتوندولت با دول

 زمـانی کـه شـون ارائـه آشود باید تعریفـی از  زمانی که صحبت از پشتون می
ً
د. طبیعتـا

هـا بـه دلیـل  شویم، مطرح خواهد شد کـه هزاره شناسی  ها وارد حوزه آسیب براساس قومیت
متری برای ایران دارند. ازبک نیز به دلیل وجه اشـتراک پذیری ک وجه اشتراک مذهبی، آسیب

گونـه  اینتاجیک نیز وضعیت پذیری کمتری برای ایران دارد.  تاریخی و زبانی با ایران، آسیب
شود که آنها نه تنها با ایران در حـوزه مـذهبی وجـه می گفته ها پشتون در خصوصاست. اما 

قوم پررنگ است. در حـوزه زبـانی نیـز پشـتون اشتراکی ندارند، بلکه جریان سلفیت در این 
قـوم پشـتون دشـمن منـافع ایـران در  ،هـافـرضبا ایران ندارد. طبق این پـیش یوجه اشتراک
هـا، فرضها و پیش . اما سؤال این است اگر قومی بر اساس شاخصهشود تلقی میافغانستان 

باز کردن میدان برای رقبای شود، آیا باید سیاست خصمانه و دور شدن از آنها و  دشمن ایران 
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خود را پیش گرفت یا با توجه به فضایی که در کل منطقه حاکم است و وهابیـت، سـلفیت و 
ای  ها را (با توجه به وجود یک ارتباط ریشـه  کشورهای حوزه خلیج فارس تالش دارند پشتون

 
ً
عقـل و  مذهبی) به سمت خود جذب کنند، ایران باید راه صحیح را انتخـاب کنـد؟ طبیعتـا

د نند برای کشور فرصت باشنتوا میهم ، یرانهمسایه ابه عنوان ها  کند پشتونمنطق حکم می
و هم تهدید. اگر نگاهی به گستره جغرافیای قـومی پشـتون شـود، از قنـدهار دو قـوم عمـده 

زهـی از نیمـروز  آینـد. گسـتره قـوم علی زهی به سمت مرز ایران تا نیمروز می نورزهی و علی
شود تا نزدیکی دهانه ذوالفقار. کل مـرز ایـران  قلعه و ... شروع می هلمند، از موسییعنی از 

فرصت بـه که همراه نباشد، آن زمان است  نزهی است. اگر این قوم با ایرا در اختیار قوم علی
  ).٨: ١٣٩٩(موسوی،  شود تهدید تبدیل می

ای به  ها در مرحله بود، پشتوندرگیر مالحظات ها پشتونبا گرفتن ارتباط برخالف ایران که در 
هایی که بارها با یونس خالص و مولـوی رسـول  نظر از ارتباطراحتی با ایران ارتباط داشتند. صرف

الن تصـمیم گرفتنـد وارد سـاختارهای تشـکیالتی آنهـا شـوند، ئوبرخی مس ، زمانی که برقرار شد
ریکـایی اسـت. در صـورتی کـه مطرح شد که نباید با عبدالحق ارتباط گرفت، زیرا او عنصری آم

به آمریکا بسـیار متفـاوت بـا او  کنسولگری ایران مشخص شد که نگاه بهپس از حضور عبدالحق 
ها در افغانسـتان نداشـت.  . عبدالحق به هیچ وجه اعتقادی به تسلط آمریکاییبودها ایرانیتصور 

یـران آمدنـد. امـا طالبـان، هـا بـه ا پس از این مالقات با عبدالحق، مقامات و مسئوالن پشتون بار
، امـا در  دار پشـتون خواستند عبدالحق در ظاهر بیـرق را طالبان میزی، ندعبدالحق را به قتل رساند
های بیرونی باشد. چون عبدالحق این خواسته را نپذیرفت و این مأموریت را  واقع سرسپرده جریان

نظر از ظاهر افـراد، د. بنابراین، صرفها کشته ش ها و آمریکایی انجام نداد، با صالحدید پاکستانی
 دشـو شود، نظرات همسو با ایران در آنها مشاهده میوقتی با برخی رهبران پشتون ارتباط گرفته می

   ).٦: ١٣٩٩(رجایی، 
 تعداد توان گفت می

ِ
  احزاب سنی

ِ
کم رهبـران  . دسـتزیاد استمراه ایران، ه پشتون افغان

وال با ایران همراه هستند. این افـراد کـه از رهبـران  غندیاین احزاب مانند وحید سباوون و ار
انـد.  حزب اسالمی و پشتون هستند، علیه ایران هیچ اقدامی نکـرده و هـیچ موضـعی نگرفته
اند.  ارتباط ایران با این احزاب نیز مستمر بوده است. ایران و این احزاب از هم توقعاتی داشته

  اند.  برآورده کرده و آنها نیز با ایران همراهی کرده جمهوری اسالمی تا حدی توقعات آنها را
توانند برای ایران انجـام دهنـد، یـک بحـث  اینکه احزاب پشتون در افغانستان چه کاری می
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هایی برای ایـران ایجـاد خواهنـد  است و اینکه اگر آنها در افغانستان قدرت بگیرند، چه ظرفیت
ترین و  یافته حــزب پشــتون و ســازمان تــرین کــرد، بحثــی دیگــر اســت. حــزب اســالمی، مهم

های  پرتعدادترین حزب افغانستان است؛ امـا رهبـر ایـن حـزب، گلبـدین حکمتیـار، در برهـه
وال از حکمتیار جدا شـده اسـت.  مختلف زندگی خود رفتارهای متفاوتی داشته است. ارغندی

ن هـم پشـتون اگرچه او تاجیک است، اما نیروهایش پشتون و از حزب اسالمی هستند. سـباوو
. حزب قابـل اعتنـای دیگـر، افغـان ملـت بـه هستنداست و نیروهایش هم پشتون و هم شیعه 
شد احدی روی مسئله پشـتون بسـیار تعصـب دارد،  رهبری احدی است. در گذشته مطرح می

 از او تا به حال تعصب پشتونی دیده نشده است. احدی 
ً
نهایت تعصب زبانی دارد، در اما عمال

  ها تعصب عام وجود دارد.  تونی از وی دیده نشده است، هرچند در پشتوناما تعصب پش
های سکوالری که به طور عمده  های اخیر در پشتون  ها را در همین دهه تعصب در پشتون

توان مشاهده کرد. برای مثال، اشرف اند نیز می اند و در رأس قدرت قرار گرفته از غرب برگشته
ها نداشت، اما پـس ای به مسئله پشتون کرد، عالقه ا زندگی میغنی شاید زمانی که در آمریک

و است از انتخاب شدن و ورود به عرصه سیاست افغانستان، تعصب پشتونی او پررنگ شده 
رغم اینکه جمهوری اسالمی با سـران  بهها مصادره کند.  خواهد همه چیز را به نفع پشتون می

ارتبـاط دارد کـه مـدارس   های مهـم پشـتون مولوی طالبان ارتباط دارد که پشتون هستند یا با
هزار نفری دارند یا با رهبران جهادی پشتون ارتباط تنگاتنگ دارد و همچنین بـا  ٦تا  ٤بزرگ 
ها از ایران گالیـه دارنـد و معتقدنـد جمهـوری  اما پشتون ،های متنفذ پشتون ارتباط دارد تیره

حـدود زیـادی  رده است. این سـخن تـاسال گذشته توجهی به آنها نک ٤٠اسالمی در طول 
گونه نیست که ایران هیچ اقدامی برای آنها نکـرده باشـد، امـا در حـد  البته این .درست است

  ها از ایران نبوده است.  انتظار و توقع پشتون
های افغان اقداماتی انجـام داده، امـا  با پشتون  بنابراین درست است که ایران برای ارتباط

مند  ها از ایران گالیه ت انتظارات و توقعات آنها را برآورده کند، امروز پشتونچون نتوانسته اس
سال اخیـر  ١٠هستند. برای مثال، ایران در قندهار نمایندگی رسمی دارد. زمانی که عملکرد 

های مختلف اجتماعی،  شود در حوزه کنسولگری ایران در قندهار بررسی شود، مشخص می
قتصادی و... چه کرده است. آیا حضـور یـا عـدم حضـور ایـن فرهنگی، سیاسی، عمرانی، ا

کنـد کـه فلسـفه نمایندگی در قندهار تفاوتی دارد؟ زمانی که مسئول یک نمایندگی بیان مـی
در نمایندگی، حفظ جان کارکنان نمایندگی است، نتیجه آن رفـتن از فرودگـاه بـه  شحضور
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بـه . قابـل اعتنـایی نخواهـد داشـت خروجی کهشود  نمایندگی و از نمایندگی به فرودگاه می
انجـام بـرای آنهـا  درخـوریاقدام ایران ها معتقدند در یک دهه گذشته، همین دالیل پشتون

  است، در حالی که ایران در بامیان بیمارستان ساخته است.نداده 
های افغان، بیشتر با عناصر اصلی حاکمیت یا رهبران  ایران با پشتون  توان گفت ارتباطمی
های فرهنگی، سیاسـی، دینـی، تجـاری و علمـای پشـتون در  ی بوده است. شخصیتجهاد

اند کـه جمهـوری اسـالمی  ها و جلسات مختلف همواره اعتراض کرده ها، مناسبت مالقات
. آنهـا معتقدنـد جمهـوری کـرده اسـتها را به اقوام غیرپشـتون  ها و کمک بیشترین حمایت

ماتیـک و چـه در سـطح روابـط غیررسـمی و اسالمی ایران چه در سطح روابط رسـمی دیپل
ها داشته است. در دوره اخیر در   های مختلف، بیشترین ارتباط را با غیرپشتون پنهان، در حوزه
های فرهنگی، دینی و سیاسـی برقـرار  هایی با برخی شخصیت آباد و... ارتباط قندهار، جالل

  )١٠: ١٣٩٩. (رحمـانی، ه یابـدداشته است و باید این رونـد ادامـ شده که نتایج مثبتی دربر
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصـادی  نشین در قالب فعالیت حضور در مناطق پشتون

  های اصلی و تأثیرگذار بر افغانستان بسیار مهم است. و... برای کار با بدنه و شخصیت
شاید روی کاغذ و از منظر و دیدگاه دانشگاهی، احـزاب پشـتون در طـول تـاریخ شـکل 

اند، اما امروز چیزی از احزاب به معنای واقعی حزب  اند و کار سیستمی و حزبی کرده رفتهگ
نظـر را  باقی نمانده است که جمهوری اسالمی ایران بخواهد با آن احزاب پشتون تعامل مـد

-داشته باشد. حزب اسالمی نیز تا قبل از امضای توافق صلح با دولت، کارآمد بـه نظـر مـی
سالمی در وضعیت کنونی، چنـین کارآمـدی نـدارد. ایـن مسـئله هـم بـه رسید، اما حزب ا

گردد. زمانی که حـزب اسـالمی  های قومی، اجتماعی و مذهبی حزب اسالمی برمی ویژگی
حکمتیار با دولت توافق امضا نکرده بود، به جای حضور در شهر، در کوه حضـور داشـت و 

در آن زمان، ارتباط حزب اسـالمی بـا ها در افغانستان بود. با اینکه  مخالف حضور خارجی
 رایجمهـور بـود. بـ ها، دارای وزیر یا مشـاور رئیس ها تقابلی بود، اما در همان دولت دولت

در کنار اشرف غنـی  ،مثال، قبل از امضای توافق صلح با دولت، غیرت بهیر، داماد حکمتیار
کـرد و  ر در دولت نیز کار میتوان انکار کرد. داماد حکمتیا گرفت و این مسئله را نمی قرار می

ترین حـزب، حـزب اسـالمی  سیسـتماتیک بنـابراینیک کار سیستمی قوی وجـود داشـت. 
ای که در انتخابات  حکمتیار بود، ولی بعد از توافق صلح، این کارآمدی فرو ریخت؛ به گونه

 درصد رأی آورد. این مسئله نیـز ٣، حکمتیار کمتر از ١٣٩٨جمهوری در سال  اخیر ریاست
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 قابل پیش
ً
  بینی بود و دور از ذهن نبود.  کامال

  
  ها پشتوندر مرحله راهبردی کردن روابط با ایران 

الن ئورفتارهـای احساسـی و زیکزاکـی مسـشاهد ، اسالمی در ایرانپس از پیروزی انقالب 
. ارتباط جمهوری اسالمی با مجاهدین در دوران جهـاد، تفکیکـی ایم ودهها ب ایرانی با پشتون

و در پـی حـوادث بعـدی، ماننـد مسـئله مـواد  ها ایجاد کـرد ها و فارس شته میان پشتوننانو
. پدیـده شـدآفرین بـرای ایـران  ها بسـتری چـالش مخدر، مسائل مرزی و... موضوع پشـتون

ها ایجاد  طالبان که اکثریت از پشتون بودند نیز یک واگرایی میان جمهوری اسالمی و پشتون
ـن در  از آنجا کـه در دولت) ١٩: ١٣٩٩سازان نور،  (اندیه .کرد

ُ
هـایی کـه بعـد از اجـالس ب

 پشتون
ً
ها رقیب اصلی کاندیدای مورد حمایت ایران بودند،  افغانستان روی کار آمدند، عمدتا

  ها ندارد. این احساس ایجاد شد که جمهوری اسالمی روابطی مطمئن و درازمدت با پشتون
های  های خود و حمایت ران با توجه به هزینهاین یک واقعیت است که جمهوری اسالمی ای

تواند دست برتر را در افغانستان داشته باشد. دو نکتـه اساسـی  ها، نمی کشورهای دیگر از گروه
ها حمایـت  در این خصوص وجود دارد: نخست اینکـه بـازیگران خـارجی همـواره از پشـتون

مسـلط بودنـد و خـط دیورنـد را ها  خصوص در یک یا دو قرن گذشته که انگلیسی  اند؛ به کرده
ها  برای ایجاد حائل میان قدرت دیگر آن زمان یعنی روسیه تزاری ایجاد کردند. شناخت گسـل

ها بـه ایـن  ها نیز بر اساس شناخت انگلیسی ها بود. آمریکایی و استفاده از آنها نیز کار انگلیسی
هـا و  کـه تعامـل بـا سـایر گروه ها به ایـن معنـا نیسـت روش ادامه دادند. ارتباط ایران با پشتون

توان با آنها تعامل کرد تا منـافع جمهـوری اسـالمی  ها کاهش یابد. باید دید چگونه میقومیت
در   بیشتر تأمین شود. ناامنی، اختالف، مـداخالت خـارجی و... در افغانسـتان باعـث نـاامنی

ها  است که باید پشتونمرزها، مسئله مهاجرین، مواد مخدر و... برای ایران خواهد شد. درست 
تـر ها، باید آنهـا را دقیـق دست دید، اما در حوزه عملیاتی و اجرایی کردن برخی سیاست را یک

های تکنـوکرات  شناخت، چون هر کدام وزن خاص خود را دارند. در وضعیت فعلـی، پشـتون
لیبـرال انـد و بـا توجـه بـه ایـدئولوژی  نسل جدیدی از رهبران سیاسی پشتون را اسـتخدام کرده

ها و  هــا نیــز یــارگیری و در اســتانداری هــا و ازبک هــا، تاجیک اند از هزاره دموکراســی توانســته
گیران سیاسی جمهوری  ها از آنها استفاده کنند تا به هدف نهایی خود برسند. تصمیم فرمانداری

رسـی شناسـند. چـون زبـان افغانسـتان فا کنند افغانستان را به خوبی می اسالمی ایران فکر می
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ها  است، هر کسی اظهار نظر کارشناسی درباره این کشور دارد، در صورتی که آنچه برای افغان
  .شود اهمیت است و کمتر به آن توجه می ایران بی اهمیت دارد، از نظر

  برای دستیابی به برآورد راهبردی از وضعیت فعلی باید از چند مسئله گذر کرد:
جمهوری اسالمی نباید با احزاب سـنتی  ؛افغانستانمسئله احزاب سنتی پشتون در  ،اول 

به این اعتبار که آنها جایگاهی در قدرت افغانستان دارند، توافق و تعامل کند. شاید به اعتبار 
اما نبایـد فکـر  ،شخص حاضر در رأس حزب، در حال حاضر چنین جایگاهی داشته باشند

  تان جایگاهی خواهند داشت.ای نه چندان دور در افغانس کرد احزاب سنتی در آینده
هـای افراطـی در  رسـد جریاننظـر مـیه برخالف تصور بسیاری از کارشناسان، ب ،دوم 

هـا  کنند که ایـن جریان افغانستان به صورت طبیعی رو به تضعیف هستند. بسیاری گمان می
ای از حد افراط گذر کند، نشانه ضـعف جریـان  در حالی که اگر جامعه اند؛ تقویتدر حال 
شود؛ یعنی هـم  پشتون می های پان گرا و تحلیل رفتن آن است. این مسئله شامل جریان افراط
 معتقد به باورهای برتری قومی و... هستند و هم جریان جریان

ً
هایی که ظـاهر  هایی که کامال

گرایی اسالمی برای خود در آینده  گرا و افراط کنند با ظاهری اسالم تالش می و گرا دارند اسالم
صورت طبیعی در دل جامعه  ها به  فغانستان جایگاه بسازند. باید توجه داشت که این جریانا

 این جریان
ِ
ها نخواهد بود و بدون شک  افغانستان رو به ضعف هستند و آینده افغانستان از آن

  )١٥: ١٣٩٩. (نوروزی، آنها در جامعه افغانستان خریدار نخواهد داشت  حرف
ارتبـاط بـا  ایربـحـوزه افغانسـتان، ایـران در رأس حکومـت  به نظر برخـی کارشناسـان

ها مشکلی ندارد، چون با افراد صاحب قدرتی مثل اتمـر، اشـرف غنـی، کـرزای و...  پشتون
های  ای فرمانده جهادی هستند. ایران با تیره ای جهادی و عده که عده یارتباط دارد یا با احزاب

را زیـهـا حـداقلی اسـت،  تأثیرگذاری ایران بین پشـتون ها نیز ارتباط دارد، اما آنها و با مولوی
ل بـا یـک مولـوی یـا بـه ئوتأثیرگذاری ایران برای مثال به ارتباط شخصی و محدود یک مسـ
  شود.  ارتباط مسئول ایستگاه با مولوی بزرگ قندهار یا هرات محدود می

ان آوردنـد و بـه آنهـا ها را به هر دلیلی به ایـرای از پشتون ها، عدهمتأسفانه در حوزه نخبه
اما آنها پس از بازگشت به افغانستان مخالف ایران شـدند. ایـران بـه  ،آموزش و مدرک دادند

امکانـات بـا اینکـه . غیرانقالبی قـرار داد اساتیدآنها را در معرض  های اشتباه،دلیل سیاست
به جای  ،اردنشین از جمله زاهدان، نیمروز و بیرجند وجود د زیادی در حوزه مرزهای پشتون

 ، آنها را به دانشـگاه تهـرانآموزش دهندآنجا در د و نرباینکه دانشجویان افغان را به بیرجند ب
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  زنند.  درست آنان آسیب میبرند و با این کار به پرورش  می
بـه آن  بایـددر قالـب طالبـان کـه افغانستان  ترین جریان پشتوننکته دیگر در ارتباط با مهم

طالـب اسـت. امـارت  ،بلکه طالـب ،که طالبان، داعش یا القاعده نیستد این است کرتوجه 
. بحث امارت اسالمی مربوط به یک یا دو سـال دارداسالمی با خالفت اسالمی بسیار تفاوت 

اخیر نیست. منشور امارت اسالمی و منشور خالفـت اسـالمی بسـیار بـا هـم تفـاوت دارنـد. 
های  اسالمی بسیار با هم متفاوت است. در نامهجغرافیای امارت اسالمی با جغرافیای خالفت 

اختر و ابوبکر بغـدادی تفـاوت خالفـت و امـارت واضـح  های مال الدن یا نامه  عمر و بن مال
سال اخیر در مقابل سلفیت و داعش بحث خالفت و امارت را روشن  ٥است. اقدام طالبان در 

رح کردنـد کـه حاضـرند او را بـه وگو با طیب مطـ ها در گفت آمریکایی ٢٠١٠کند. در سال  می
قدرت برسانند به این شرط که امارت اسالمی در افغانستان، یک عربسـتان دیگـر و یـک مهـد 

گری سنی ضد شیعی در نزدیکی ایران بشود، اما این درخواست پذیرفته نشد، زیـرا ایـن  افراطی
 اب .ها ند و هم با همسایهعقالنیت در طالبان به وجود آمده است که هم باید با سایر اقوام کار کن

بین بود یا موافق قدرت گرفتن تام طالبـان در کابـل بـود. بـدون  نباید به طالبان خوش این حال
جمهوری اسالمی ایران در  خواهی با نگرش نظیر تمامیت ها ویژگی به دلیل برخی انطالب شک

دستیابی ت فعلی قصد در وضعیطالبان  تفاوت دارد. با این حال باید توجه داشت کهافغانستان 
الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی به مناسـبت عیـد  ؛ چنان که هبتکامل به قدرت را ندارد

سعید قربان گفت که ما خواهان قبض قدرت در افغانستان نیسـتیم، بلکـه همـه اقـوام بایـد در 
بدنـه ایـن اگر قرار باشد طالبـان بـه قـدرت برسـد، در نهایت باید گفت . قدرت شریک شوند
کـه برخـورد  اند به ایـن عقالنیـت رسـیده بود،حکومت خواهند کارگزاران جریان و کسانی که 

 یاه در عملکرد آنها همان تصمیمبه احتمال زیاد و  مساوی با همه اقوام و مذاهب داشته باشند
  در گذشته نخواهد بود (نوروزی، همان).شان  دوران حکومت

کننـده در افغانسـتان  صـادی و سیاسـی قـوم برتـر و تعیینقوم پشتون به لحاظ جمعیتی، اقت
جمهوری اسالمی از آنهـا غافـل شـده اسـت، بلکـه  ها نباید تصور کنند بنابراین پشتون ؛است

اشـتباه کلـی  ها داشـته باشـد. ای درازمـدت بـا پشـتون کند که ایران رابطه ضرورت ایجاب می
 تعامـل بـا  در مقطعی می که استین ها ا پشتوندر قبال جمهوری اسالمی ایران 

ِ
خواهـد از در

هایی را که بـه  خواهد این قوم را تضعیف کند تا جایگاه اقوام و جریان وارد شود و زمانی میآنها 
  را باشند و متحد تهران محسوب شوند، ارتقا دهد. گتوانند با ایران هم صورت ذاتی یا سنتی می
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انداز  سم است. برای دستیابی بـه چشـماشتباه ایران، کلی و یکپارچه دیدن جریان پشتونی
های افغانسـتان بایـد  مطلوب در خصوص راهبردی کردن روابط جمهوری اسالمی با پشتون

ها شکاف  شکافاز جمله این ها مسلط شد و کار کرد.  ها و خطوط شکاف پشتون بر شکاف
ایـران  هاسـت. قومی بـین خـود پشتون  ـ مدرن و شکاف گرا، شکاف سنتی ـ اسالم تکنوکرات

اسـت. رقابـت میـان   ها کـار نکـرده ها و گسـل شـکاف  روی ایـنبه طور جـدی هیچ وقت 
  جدی بوده است.  همواره ها ها و درانی غلجایی

درگیـری قـدرت، میـان  بلکـهنداشـتند  جایگاهی  هیچخان، سایر اقوام  الله پیش از امان
 به ایـران نزدیـک ند. درانیا بوده ها غالب  ها بوده که همیشه درانی ها و درانی غلجایی

ً
  ها غالبا

زنندگان وضع موجود در دوران گذشـته،  ها به عنوان برهم اند. مشکالت ایران با غلجایی بوده
هـا بـوده اسـت و بـه طـور عمـده،  ایـران بـا درانی  بیشتر بوده است. از زمان صفویه، ارتباط

هـا  غلجایی .انـد این قوم بودهشدند، از  حاکمانی که برای قندهار و جاهای دیگر انتخاب می
 )١٣٩٩: ١٨(نوروزی، اند. همیشه از طرف ایران پس زده شده

 رویکردی انحصارطلبانه دارند؛ چنان که به محض روی کار آمدن یـک  پشتون
ً
ها عموما

ها با هـم  ای طبیعی است؛ پشتون شوند. این مسئله پدیده سیاستمدار تاجیک با هم متحد می
بـه میـان آیـد، در حکومـت ما به محـض اینکـه پـای یـک تاجیـک دشمن خونی هستند، ا

هـای هایی کـه از پشـتون بندی میرویکردی اتحادآمیز پیش خواهند گرفت. در ضـمن، تقسـ
شـود،  ای افراطی ارائـه می ای متعادل و عده گرا، عده مدرن، غرب ، افغانستان در قالب سنتی

هـای جمهوری اسالمی ایران با پشـتون کما اینکه .رسدبسیار کلی است و دقیق به نظر نمی
  )١٩: ١٣٩٩. (موسوی، ارتباط نزدیک داشته استهم گرا  غرب
انداز مطلـوب در خصـوص راهبـردی کـردن  ی که برای دستیابی به چشمدیگر ز نکاتا

نظر جمهوری اسـالمی قـرار بگیـرد، توجـه بـه  های افغانستان باید مد روابط ایران با پشتون
ها دو بـاور را  داری است. تجربه حکومتی پشتون ها در امر حکومت تونای پش باورهای ریشه

طـور کلـی در تـاریخ  در حاکمان پشتون تقویت کرده است: باور اول، نگـاه بـه بیـرون؛ بـه 
شود. بـا  افغانستان حاکم غیر وابسته که بدون قدرت خارجی روی کار آمده باشد، دیده نمی

ها یا  ها، روس همه حاکمان این کشور به انگلیسی شودمطالعه تاریخ افغانستان مشخص می
گـردد و بـه آن پیونـد  اند. علـت ایـن مسـئله نیـز بـه بـاور دوم برمی ها وابسته بوده آمریکایی

ها همواره تـرس و  ها در حوزه قدرت است. پشتون زبان  ظن به فارس خورد. باور دوم، سوء می
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عبـدالرحمن تقویـت شـده اسـت. آنهـا بـه ایـن اند که از دوره  ای از سایر اقوام داشته واهمه
اند که میـان اقـوامی کـه همـه پشـتوانه اسـتراتژیک در خـارج از مرزهـای  بندی رسیده جمع

هـا در خـارج از  هزاره و هـا هـا، تاجیک افغانستان و در دل منطقه دارنـد، محصـورند. ازبک
دل منطقـه نـدارد  ای در افغانستان پشتوانه دارنـد و آن قـومی کـه محصـور اسـت و پشـتوانه

ای استفاده کنند تـا بتواننـد خـود را تثبیـت   های فرامنطقه ها هستند؛ لذا باید از قدرت پشتون
نظر  های خارجی باید مدها با قدرتد. بنابراین فهم دلیل ضرورت برقراری روابط پشتوننکن

  فرض توجه شود.قرار بگیرد و به آن به عنوان یک پیش
انداز مطلوب برای ایران در خصـوص روابـط راهبـردی بـا ه چشمهمچنین برای دستیابی ب

ها کار کرد؟ بـه  توان با پشتون ها باید توجه کرد مسیر چیست و چه باید کرد؟ چگونه میپشتون
ها بـا زنـدگی مـدرن اسـت.  ترین مسیر، آموزش و درگیـر کـردن پشـتونرسد با کیفیتنظر می
ة آموزش و اقتصاد درگیر شوند و این دو دریچـه بایـد ها باید با زندگی مدرن از دو دریچ پشتون

درگیر آموزش و همکاری تجـاری و باید نخبگان آنها  داخل جمهوری اسالمی پیوند بخورد. هب
اقتصادی شوند تا مشکالت ایران با آنها حل شود؛ در غیر این صورت مسـیر بـه همـین شـکل 

ه عنوان یک تهدید ذاتـی بـرای ایـران ت و سرانجامی نخواهد داشت و همیشه بفایادامه خواهد 
  باقی خواهد ماند.

رسد ارتباط با توده های پشتون گزینه مناسبی است، اما به نظر میهر چند کار کردن با توده
مثـال، در سیسـتان و بلوچسـتان و حتـی  رای. بـانجام گیردباید از طریق رهبر و رئیس قوم آنها 

اما ایـن  ؛ای است که باید با ریش سفید توافق کرد نهخراسان جنوبی، وضعیت قوم و قبیله به گو
ها سراغ طیب رفتنـد تـا بـا او کـار  مثال، آمریکاییرای . بباشدشده  ریزیکار باید دقیق و برنامه

هـا کنند نه بدان علت که طیب وزن و جایگاه ویژه دارد، بلکه پـدر او، سـدوزی، میـان پشـتون
، امکــان کــرد میگیــری بــا سـدوزی ارتبـاطدام بــه ایـران اقــدارای جایگـاه و وزن اســت. اگــر 
شد بـرای ایران وجود داشت و از این طریق می برایهای قندهار برخورداری از حمایت پشتون
های پشتون از طریـق . بنابراین هر چند ایران باید با تودهایجاد کردطالبان در مواقع لزوم چالش 

نیاز   در فضای امروز افغانستان به زمانی طوالنیآموزش و مسائل فرهنگی کار کند، اما این کار 
سال همه امکانات آموزشی و فرهنگی و... خود را در افغانستان بـه کـار  ٢٠ها  دارد. آمریکایی

تواند با رهبـران قـوم  جمهوری اسالمی می بنابراینبردند، اما چندان در این زمینه موفق نبودند. 
 رهبران احزاب پشتو

ً
ن ارتباط برقرار کند و با آنها مراوده داشته باشـد. البتـه در پشتون، و نه لزوما
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 .هایی با رهبران اقوام گرفته شده و رفت و آمدهایی صورت گرفتـه اسـت سال گذشته ارتباط ١٠
انـدازی  ها با ایجاد دانشگاه، برقراری ارتباط فرهنگی یـا راه بنابراین برای برقراری رابطه با پشتون

که ممکـن اسـت   ساله نیاز است. اما در شرایط تاکتیکی فعلی، ٣٠ا ت ٢٠آموزش به یک زمان 
مریکا باقی بماند یا توافق صلح عملیاتی شود، یا خـروج نیروهـای آترامپ در مسند قدرت در 

قدرت در دست یک جریان افراطی پشتون باشـد،  ممکن استخارجی اتفاق بیفتد یا نیفتد، یا 
ان افراطی کار کند. این اجبار بـه دلیـل وجـود مـرز جمهوری اسالمی مجبور است با این جری

مشترک طوالنی، بحث مواد مخدر، مهاجران و... خواهد بـود. اگـر ایـران ایـن اقـدام را انجـام 
و در عین ترین همسایه  و ایران به بزرگار رتک ٢٠٠١تا  ١٩٩٦ندهد، ممکن است اتفاقات سال 

  .دشوتبدیل فغانستان همسایه مهم ا ترین لمنفعحال 
  

  مواجهه با طالبان 

مدار، یکدست و تابع امیرالمؤمنین  فرماندهان محلی طالب به شدت والیتنکته دیگر اینکه 
آمد، بدون  برادر به عنوان یکی از چهار بزرگ طالب  هستند. حتی در مذاکرات صلح که مال

فـاق پـذیری کجـا ات . ایـن سـطح از والیتبر زبـان نرانـدیک جمله حتی نظر امیرالمؤمنین 
افتد؟ این فضا میان فرماندهان محلی طالب در مبارزه با داعش هم بـه خـوبی مـدیریت  می

  صمد و مال نیازی چهار سال نزدیک مرز ایران با هم جنگیدند.  شد. مال
کیـد  لذا بایـدهای سیاسی متفاوت است.  کردن با جریان ها با کارکار با مسئله قومیت تأ

کار در افغانستان باید . کرد امل را باید از یکدیگر تفکیک که موضوع تماس، اشراف و تعکرد 
طالبان. تمـاس یـک به معطوف فقط ها یا  پشتونبه معطوف فقط متمرکز بر اشراف باشد، نه 

ایـران موضوع است و تعامل چیزی دیگر. ایران دارای تماس امنیتی و سیاسی است، در واقع 
نیـز همیشـه بـر  رهبر معظم انقالب اسـالمی کند. به مسئله افغانستان نگاه  زده، نباید امنیت

کید داشته ها به چنین نگاهی نیـاز دارد. اند. ایران در افغانستان و در قبال پشتون نگاه جامع تأ
اتصاالت ژئوپلیتیکی و پیوستگی تاریخی ایران با افغانستان این توانـایی و فرصـت را ایجـاد 

رو داشـت. راهبـرد  تـری پـیشویکرد مناسـبکند تا فراتر از حوزه سیاست، وضعیت و رمی
 که شود، باید بر اساس یار مهربان باشد ای ایران، تمدن شرقی یا فضایی که تعریف می منطقه
؛ »بوی جوی مولیان آید همی/ بوی یار مهربان آید همی«دارد مانند بیت هم های تمدنی  ژانر

  )٢١: ١٣٩٩. (کلینی، گیرد یعنی با ژن تاریخی منطقه ارتباط می
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رسد با توجه به حوادثی که در افغانستان افتاده و شرایط جدید در ایـن کشـور،  به نظر می
های افغانستان تغییر کند و باید نگاهی ایجـابی بـه مقولـه  باید نوع نگاه سلبی ایران به پشتون

 حامی جریـان ائـتالف   ایران همیشه متهم بوده داشت.ها در افغانستان  پشتون
ً
است که صرفا

و با توجه بـه توافـق است اما اکنون شرایط دگرگون شده  ؛ها بوده است شمال و مقابل پشتون
ها به صورت رسمی و مشروع در صحنه مریکا و طالبان امضا شده، پشتونآصلحی که میان 

  نمایی خواهند کرد.قدرت افغانستان قدرت
، ایـران را پـس هـای مـأموریتی یـک از حوزه  نخبگان پشتون و مؤسسات پشـتون در هیچ

گرا و تکنوکرات و پشتونی که با اسالم مخالف است، ایـران را  غرب  هایاند. البته پشتون نزده
گونه نیستند. بـرای نمونـه، در حـوزه مسـائل مـذهبی و  ها این پس زده است، اما همه پشتون

لبان های خوبی وجود دارد. حتی با خود طا نخبگان مذهبی پشتون و در حوزه نظامی ارتباط
شـود.  ها کار مـی ارتباط گرفته شده است و با آنها به عنوان جمعیت درخور توجهی از پشتون

ها مشکلی ندارد؛ چنان که آنها همه اطالعات حوزه نفـوذ  بنابراین، ایران در صحنه با پشتون
دهند. برای مثال، جمهوری اسالمی از بعضی مدارس علمیه که به  خود را به طرف ایرانی می

ها هستند، حمایت کرده، اما خروجی ایـن کـار را انـدازه نگرفتـه  عمده در حوزه پشتونطور 
گیری، معیاری در نظر نگرفته است. وقتی تصمیم گرفتـه شـد بـا  است، چون برای این اندازه

هایی به  بعضی مدارس علمیه کار شود به این دلیل بود که برای مثال، مولوی حکیم دسترسی
ها برسد. مولوی نیـز در قبـال  رانی با او ارتباط گرفت تا به این دسترسیطالبان دارد. طرف ای

  د. شهای مدرسه  هزینهدریافت همکاری، خواستار حل مشکالت و 
ایران رقیبی به نام پاکستان در افغانستان دارد که باید تکلیف خود را با آن روشن کند. هر 

های پاکسـتان  آی و سیاسـت اس هد با آیها انجام د پشتون  اقدامی که ایران بخواهد در حوزه
مواجه خواهد شد. پاکستان بدون چون و چرا و به دالیل عمده در افغانستان نقش فعـال دارد 

خط مرزی دیورند اسـت کـه افغانسـتان تـا بـه حـال آن را بـه رسـمیت  دالیلآن که یکی از 
شـود.  مطـرح می ها نشناخته و دیگری ایده پشتونستان بزرگ است که از طرف برخی پشتون

های قـوم پشـتون، در پاکسـتان  طلب برای مثال زمانی که عبدالحفیظ پشتون، یکی از تجزیه
دستگیر شد، آقای اشرف غنی به صورت رسمی به پاکستان اعتراض کرد. این مسـئله نشـان 

ها وجـود  هـا و پشـتون خواهی و پشتونستان بزرگ میـان افغان  دهد که هنوز جنبش پشتون می
ها و افغانستان دنبـال  ه همین علت پاکستان دو سیاست عمده را برای ارتباط با پشتوندارد. ب
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کند طالبان مـد نظـر  االفغانی است که سعی می کند. سیاست اول در حوزه مذاکرات بین می
خود را در ساختار قدرت کابل جای دهد و سیاست دوم در بعد نظامی اسـت. اخـتالف بـر 

و اختالفــات آبـی کــه از ناحیــه رود کابــل مطــرح اســت و  سـر خــط دیورنــد و پشتونســتان
های  موضوعات اقتصادی و اختالفات سیاسی موجب شده است که پاکستان همواره از گروه

های گذشـته بـه دالیـل  افراطی به عنوان ابزار و اهرم فشار علیه کابل استفاده کند. طی سـال
کند و پاکستان  ها و شیعیان حمایت می ناخواسته این تفکیک ایجاد شد که ایران از غیرپشتون

ها؛ در صورتی که هدف ایران براساس تفکـر انقـالب اسـالمی، حمایـت از مـردم  از پشتون
المللی اسـت.  ای و بین گران منطقه مظلوم افغانستان، فارغ از قوم و نژاد آنها، در برابر مداخله

یستد و از این وضعیت رهایی خواهد افغانستان به سطحی برسد که روی پای خود با ایران می
  پیدا کند. هدف اصلی و نهایی ایران حمایت از توسعه و ثبات و امنیت در افغانستان است.

ایـران این در حالی است که در کند.  آی افغانستان را مدیریت می  اس باید پذیرفت که آی
نهادهـای  شـود. ای الزم دیـده نمی دستی و انسـجام و همـاهنگی یکافغانستان مدیریت  رد

کننده اسـت و  آی تعیین اس گیری هستند. در پاکستان تنها آی ایرانی دچار تشتت آرا و تصمیم
ها  خواهند ایـران بـا پشـتون ها نمی کند. پاکستانی ها کار می پاکستان با دولت، احزاب و توده

کـریم اسـتاد گردد.  یک دلیل آن به خط دیوراند و مسائل سرزمینی برمی .ارتباط داشته باشد
مـا بـا شـما گفتـه بـود الله صحبت کردنـد، او  وقتی با مال هبتدر این باره گفته بود خلیلی 

افتـاده اسـت.  گرفته، اتفاقی  . در هر جایی که طالب با ایران ارتباط داریمهستیم، اما اختیار ن
برای مثال شهید شدن مزاری، حمله به کنسولگری و حمله بـه مسـاجد و... بـه نـام طالـب 

و روی آن کـار بـوده در صورتی که کار طالب نبوده است، بلکه یـک مهندسـی  م شده،انجا
  )٢٥: ١٣٩٩شده است. (رجایی، 

کـه بـا بدنـه مـردم و اقـوام افغانسـتان کرد رفتاری را با مهاجرین افغان داخل ایران همان باید 
امـا در فرهنـگ و نـد، گیر  های فکری داخل ایران تأثیر می . درست است که آنها از گرایششود می

ایران باید رفتـاری تمـدنی و فرهنگـی و میزبـانی بـا کرامـت  شوند و رفتار تمدن ایرانی جذب می
محـور فعالیـت  بنـابرایند. گیـرها انجـام  پشـتونروی های بیشـتری  گذاری سیاسـتباید باشد. 

گـی محورهای غیرسیاسی مثل مسـائل اقتصـادی، فرهن باید جمهوری اسالمی با مردم افغانستان
نخبـه بایـد . کننـدو... باشد تا به راحتی به ایران بیایند و نخبگان آنهـا در ایـران احسـاس راحتـی 

به ایران بیاینـد و بـا کرامـت و عزتمنـدی زنـدگی پشتون گذار یا نخبه فرهنگی  اقتصادی و سرمایه
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  سیاسی رفتار کرد.ها،  متأثر از روابط دولتکنند. با نخبگان افغان نباید 
ای و اهمیـت رسـومات، برقـراری ارتبـاط بـا  تان با توجه به بافت قومی و قبیلهدر افغانس

بزرگ قوم، تأثیر بسیاری بر کل قوم دارد؛ بنابراین ارتبـاط بـا سـران و متنفـذین اقـوام پشـتون 
ای و سیاسی که تأثیرگذاری بسیار در صحنه  همچنین ارتباط با نخبگان جوان فرهنگی، رسانه

هـای راهبـردی بـا  ها بـرای ارتباط یار اهمیت دارد و باید از ایـن فرصـتافغانستان دارند، بس
توانـد از فرصـت مهـاجرین پشـتون کـه اغلـب در  های افغانستان بهره برد. ایـران می پشتون
  های مرکزی مانند یزد، کرمان، کرج، تهران و... ساکن هستند، استفاده کند. استان

زبـان  ها فارسـی رسانه بیشتروجود ندارد و  در افغانستان رسانه پشتوزبان درخور توجهی
شـود توسـط دانشـجوهای  های روانی که علیه جمهوری اسالمی انجام می هستند. عملیات

گیرد. این دانشجوها یا شیعه هستند یا تاجیـک.  های تهران صورت می مقطع دکتری دانشگاه
 حکومتی در رأس نشسته است و آنها (دانشجویان فارغ

ِ
ایران) هم کار خود التحصیل  پشتون

توان گفت در حوزه بورسیه دانشجویان افغـان نیـز فقـط ضـرر بنابراین می .دهند را انجام می
دانشجویان بورسیه  و شود به این مسئله توجه نمیشامل حال ایران شده است، زیرا در تهران 

و زاهـدان  های مشهد، بیرجنـد ، در حالی که دانشگاهدشون  میتهران معرفی   به دانشگاهفقط 
کـه موضـوعی  . هدف جمهوری اسالمی این است که فکر را تغییـر دهـدباید مد نظر باشند

شـود. ذهـن تاجیـک و پشـتون را بـه سـادگی  بر است و طی یک یا دو سال انجـام نمی زمان
که به تدریج مردم افغانستان  شودای هماهنگ  گونه توان تغییر داد، مگر اینکه اقدامات به نمی

توان از ظرفیت فرهنگیان افغانستان استفاده کرد. همگرایی پیدا کنند. در این رابطه میبا ایران 
ها را به طور صد درصد دارند، اما جمهوری اسالمی بـه  آنها توانایی برقراری ارتباط با پشتون

   .کند دهد و برای آنها کار تعریف نمی کند، به آنها راهکار نمی آنها کمکی نمی
سال گذشته همواره تشکیل دولت بوده است. اگر ایران بخواهد  ٤٠طی ها  دغدغه پشتون

مشخص کند که آیا مخـالف  موضوعها کار کند، از ابتدا باید تکلیف خود را با این  با پشتون
یا موافق آن؟ اگـر مخـالف تشـکیل دولـت پشـتون  تشکیل دولت پشتون در افغانستان است

گیـرد.  فق آن باشد، وضعیت دیگری شـکل میآید و اگر موا است، یک وضعیت به وجود می
ها کـار  در هر دو حالت، اگر ایران به عنوان مخالف دیده شود، نخواهد توانسـت بـا پشـتون

ها  ای در ایـران بـا سـنی باید مخالفت خود را بروز دهد و علنی کند. برای مثـال، عـدهنکند. 
 ضد شیاگر سنی گویند اند و می مخالف

ً
ر ؛ از ایـن رو هـشـوند عه میها قدرت بگیرند، قطعا
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بـا آنهـا های آن را از بین برد.  پایه اجایی که حکومت سنی بخواهد شکل بگیرد، باید از ابتد
بـا ای  همکـاری گـاه هیچدهنـد  اجـازه نمیشوند و  همین فلسفه و با این ادبیات وارد کار می

  .های مذهبی صورت بگیرد سنی
ها ارتباط دارند نیز متفاوت اسـت. ایـران  های مختلف جمهوری که با پشتون نگاه بخش

است، اما مشکل اینجاسـت   های حاکمیتی مثل حمدالله محب ارتباط برقرار کرده با پشتون
مواجه است. برای مثـال، در » تناقض«که هر گونه ارتباطی که در این حوزه تعریف شده، با 

ها اسـتفاده  ها علیه پشـتوزبان زبان خواهد از فارس ها جا افتاده است که ایران می ذهن پشتون
ای با مشارکت آنها برگزار شـود، چیـزی از  حتی در صورتی که جلسه کند. در چنین فضایی،
یک از طرفین نخواهد شد؛ چون پشتون به دنبال امتیازگیری صد درصـد  آن جلسه عاید هیچ

کـه ایـن است و طرف ایرانی هم امتیازگیری صد درصدی را مطالبه خواهد کرد. در صورتی 
دهـد  داند که طرف پشتون به او امتیـازی نمیرسد، زیرا طرف ایرانی می راهبرد به جایی نمی

خواهد امتیازی بـه او  داند که طرف ایرانی نمی مگر اینکه مجبور شود و طرف پشتون هم می
 نوچـفرمایند نبایـد مخـالف باشـیم  العالی) می ظله صورتی که حضرت آقا (مد. در بدهد

توانند شکلی از حکومت اسالمی را داشته باشند. منطق حضـرت آقـا ایـن  آنها میهریک از 
   .های سنی هستند است که متحد طبیعی ما مذهبی
کشوری و گسترده باشد. ممکن است مسئوالن  یها باید نگاهنگاه ایران به مسئله پشتون

رتباط داشته باشند، امـا ها ا نشین با پشتون های ایران در افغانستان در مناطق پشتون نمایندگی
شود و نگـاه کشـوری و نگـاه  این ارتباط شخصی است چون منافعش نصیب دو شخص می
تواند در پاکستان اثرگذار باشـد،  گفتمانی به آن وجود ندارد. ایران حتی از طریق این اقوام می

  دارند. های قومی با پشتون افغانستان چون جمعیت زیادی از پاکستان پشتون هستند و ارتباط
هـا تغییـر تر بودن در منطقه است، باید میان پشـتون که ایران به دنبال برادر بزرگ  این فرضیه

سازی را از بدنه دنبال کنـد، نـه  کند. جنس سیاست ایران با پاکستان فرق دارد. ایران باید قدرت
د را در آی پاکستان که پیوسـتگی بـه حـوزه خـو اس نفوذ بازیگرانی مانند آی  بر اساس شاخص
ها میان انگلیس در بخش امنیتی و آمریکا در بخش نظامی دنبال کرده و همیشه  تقسیم سیاست

  خواه بوده و سعی کرده است ایران را متوقف کند.  به خواست خود، بازی کرده و تمامیت
رسـد تـا بـه ها تعیین کند. به نظر مـی جمهوری اسالمی باید محتوای گفتمانی با پشتون

وجود نداشته، بلکه گفتمان احساسی ها  و دوراندیشانه نسبت به پشتونی یعقال حال گفتمان
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ها ضـعیف  ضمن شناخت جمهوری اسالمی از پشتون و اعتقادی پیش گرفته شده است. در
توان شناختی دقیق پیدا کرد که هم بـا  و ناقص است و نیاز به شناختی دقیق است. زمانی می

ای  ها به مسـائل نگریسـت. بـا نگـاه از بیـرون و مطالعـه توند و هم با نگاه پشکرآنها زندگی 
ها بــه دسـت آورد. مسـائل مختلفــی از قبیـل بافــت  تـوان شــناختی از پشـتون تـاریخی نمی

شناسی، سابقه تـاریخی، مسـائل مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی و  اجتماعی، اخالق و روان
 پشتون

ِ
ئل کار کرد. به طـور طبیعـی ها نیازمند شناخت است و باید روی این مسا جغرافیایی

ای ضعیف و نـازک اسـت؛ در صـورتی کـه الیـه اتصـال  ها، الیه نقطه اتصال ایران با پشتون
ها با پاکستان بسیار قطور است؛ علت آن عقبۀ طـوالنی و عمیـق پشـتون پاکسـتانی و  پشتون

های  ها کار کنند، چون اغلب شخصیت توانند روی پشتون ها می خط دیورند است. پاکستانی
آنها نزد قـوم پشـتون بسـیار نافـذ   بازر قوم پشتون در این کشور هستند. افراد اصلی که حرف

ها  کنند. ارتباط پاکستان و سرویس امنیتی این کشور بـا پشـتون است در پاکستان زندگی می
گرا هسـتند و تنهـا کـار  بسیار قوی است. احزاب قوی پشتون در پاکستان وجود دارند که قوم

خـان اچگـزی و کسـانی کـه در اروپـا و در  کنند. برای مثـال، محمـود سیاسی می حزبی و
کنند. همه آنها بـا  گذاری می کنند، در آنجا پایگاه دارند و سرمایه کشورهای غربی زندگی می

 ؛های پاکستانی ارتباط دارند و در دو طرف خط دیورنـد اثرگذارنـد ها و با سرویس پاکستانی
  .هایی که مهاجرند، ارتباط دارد نازک از پشتون  ک الیهکه ایران با ی در حالی

بایـد جمهوری اسالمی نه تنها در محور شیعه و تاجیک  برای کمک به حل مسایل افغانستان 
موقعیت داشته باشد، بلکه باید در حوزه نخبگان پشتون نیز به دنبال این مسئله باشد، زیرا تنهـا بـا 

نظر  نخواهد شد. البته باید این مسئله را مدحل افغانستان مسایل موقعیت محور شیعه و تاجیک، 
 باید روابط قرار داد که 

ً
 چارچوب روشنی داشته باشد. چرا که ها  پشتونبا جمهوری اسالمی لزوما

 از یک گروه کوچک نخبگانی پشتون در فضایی که اتهام وجود دارد، کاری ساخته نیسـت؛ 
ً
قاعدتا

  )٢٥: ١٣٩٩(زارعی، 
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