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اشاره:
کشتهش�دن مال اختر منصور رهبر طالبان در حمالت پهپادهایآمریکا در بلوچس�تان پاکس�تان در اول
خردادماه وضعیت پیچیدهای را رقم زده است که میتواند معادالت داخلی و منطقهای را تحتتأثیر قرار
ده�د .مضامین ضمنی حملهآمریکا برای پاکس�تان ،پیامدهای مرگ مال اختر بر مذاکرات صلح ،آینده
امنیت در افغانستان و دولت داخلی ،تأثیر تحوالت داخلی طالبان بر آینده پیشروی داعش در افغانستان
و اتهامات مطرحش�ده برضد ایران در خصوص همکاری با طالبان مهمترین ابعادی هس�تند که در پرتو
این رویداد قابل بررسی هستند.

مقدمه
شامگاه یکم خردادماه وزارت دفاعآمریکا
با انتشار بیانیهای اعالم کرد خودروی حامل
مال اختر رهب��ر طالبان را به دس��تور باراک
اوباما در ش��اهراه ارتباطی ایران به پاکستان
و در منطقه بلوچستان مورد هدف پهپادهای
خود قرار داده که در اثر این حمله وی جان
باخته است .روز سوم خرداد باراک اوباما و
سپس جان کری وزیر امور خارج ه آمریکا،
از اقدام خود دفاع کرده و آن را اقدامی مهم
و ج��دی و تنها راه برای برگرداندن صلح به
افغانس��تان نامیدن��د که باید به عن��وان اهرم
فشاری علیه طالبان برای برقراری مذاکرات
صلح مورد استفاده قرار گیرد .به عقیده آنها
مال اختر مانع بزرگی در برابر صلح به شمار
میآم��د .ای��ن اظهارنظر همچنین از س��وی
دبی��رکل ائتالف نظامی نات��و نیز مورد تأیید
قرار گرفت .در این میان مقامات پنتاگون نیز
کشتن مال اختر را از آنرو توجیه کردند که

به عقی��ده آنها او در حال طراحی حمالتی قریبالوقوع علیهآمریکا
و نیروهای ائتالف در افغانستان بود.
در این میان ،وزارت خارجه دولت پاکستان در واکنش به مرگ
رهب��ر طالب��ان و حمالت پهپادیآمری��کا ضمن انتش��ار بیانیهای این
حمالت را تعرض به خاک پاکستان دانست وآمریکا را به مداخله در
روند صلح افغانستان متهم کرد .وزارت امور خارجه پاکستان همچنین
اع�لام کرد که در محل حمله پهپادآمریکایی به خودروی حامل مال
اختر محمد منصور ،پاس��پورتی ب��ا نام جعلی ولی محمد و عکس مال
اختر پیدا ش��ده که نش��ان میدهد حامل آن به ایران سفر کرده است.
پس از آن برخی منابع غربی مدعی شدند که وی تقریباً یک هفته قبل
از کشتهش��دن ،به مدت دو ماه در ایران حضور داشته و در این مدت
مذاکراتی را در خصوص جلوگیری از پیوستن بدنه طالبان به داعش،
جلوگیری از گس��ترش داعش به ویژه در مرزهای شمالی افغانستان و
مرز افغانستان-تاجیکستان و قاچاق مواد مخدر با نهادها و دستگاههای
مختلف در ایران انجام داده است که البته ورود این شخص به ایران و
انجام مذاکره اساساً از سوی وزارت خارجه ایران تکذیب شد.
در هر حال گروه ش��بهنظامی طالب��ان که ابتدا ضمن تکذیب خبر
مرگ مال اختر آن را ش��ایعهای برای تضعیف روحیه طالبان توس��ط
کابل وآمریکا میدانس��ت با گذش��ت چند روز ای��ن خبر را تأیید و
* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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بالفاصل��ه از میان چند گزینه ،س��راجالدین حقان��ی ،مال یعقوب ،مال
ش��یرین و مال هیبتاهلل آخوندزاده ،اقدام ب��ه انتخاب رهبر جایگزین
ک��رد و آخرین گزین��ه یعنی مال هیبتاهلل آخوندزاده را که بس��یاری
از اعض��ای طالبان ،وی را یک عالم و معلم مذهبی و چهرهای نس��بتاً
ناشناخته میشناس��ند به عنوان رهبر طالبان و سراجالدین حقانی را به
عنوان جانش��ین آن برگزید .مال هیبتاهلل در زم��ان حکومت طالبان،
ریاست یک مدرسه دینی را بر عهده داشته است.
با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت کشتهش��دن مال اختر به
دالیل متعدد در ش��رایط کنونی رویدادی بس��یار مهم است .سرعت
شتابان و پیچیدگی روندهای داخلی افغانستان ،بینتیجه ماندن مبارزه
 14س��اله س��ربازان خارجی برای بازگرداندن ثب��ات و امنیت به این
کش��ور ،افزایش منازعات و انش��عابات در طالب��ان پس از مرگ مال
عمر ،اختالفات داخلی دول��ت وحدت ملی ،بیاعتمادی مردم افغان
به حکوم��ت مرکزی ،فراهمش��دن زمینه برای نف��وذ داعش در این
کش��ور از جمله شرایطی هستند که این رویداد را بسیار حائز اهمیت
میسازند .بر همین اس��اس به نظر میرسد مرگ منصور پرسشها و
چالشهای مهم��ی را فراروی آینده طالبان و داعش در افغانس��تان،
روابط پاکس��تان وآمریکا ،آینده مذاکرات صلح و وجهه بینالمللی
ای��ران در منطقه ایج��اد میکند .از آنجا ک��ه چگونگی تأثیرگذاری
مرگ مال اختر بر ش��رایط امنیت��ی داخلی و منطقهای تا حد زیادی به
درک واقعی��ت و چگونگی وقوع این رویداد مرتبط اس��ت در ادامه
ابتدا به بررسی ابعاد فوق میپردازیم و سپس پیامدهای این رویداد را
برای طالبان و منطقه ارزیابی خواهیم کرد.
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بازیگران درگیر در مرگ مال اختر :انگیزهها و تمایالت
از مس��ائل مهمی که میتواند چگونگی س��ناریوهای مربوط به آینده
امنیت منطقه را رقم بزند ،شناسایی بازیگران درگیر در مرگ مال اختر
و تمایالت آنهاس��ت .طی یک ماه گذشته گمانهزنیهای گوناگونی
نس��بت به چگونگی شناسایی و تش��خیص خودروی حامل مال اختر
توسط پهپادهایآمریکایی صورت گرفته است .صرفنظر از منابعی
که این اقدام را اساساًآمریکایی و مبتنی بر فعالیت نیروهای اطالعات و
جاسوسیآمریکایی میدانند برخی منابع نیز بسته به نوع گرایششان،
آن را به همکاری اطالعاتی ایران یا پاکستان باآمریکا نسبت دادهاند.
برای مثال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اس�لامی افغانستان این مسئله
را به ایران نس��بت داده و مدعی ش��ده اس��ت که ای��ران در همکاری

اطالعاتی مخفیانه با آمریکا اقدام به افش��ای
موقعیت مال اختر نموده است.
پاکس��تان وضعیتی به مرات��ب پیچیدهتر
دارد زیرا با کشتهش��دن مال اختر این سومین
رهبر یک گروه تروریستی –پس از بن الدن
و مال عمر – اس��ت که در خاک این کشور
به سرنوشت مرگ دچار میشود و این مسئله
نکات مهمی را در خصوص صداقت پاکستان
در مبارزه با تروریس��م و افراطگرایی مطرح
میکند .در چنین شرایطی میتوان دو فرض
را برای مشارکت پاکستان در مرگ مال اختر
در نظر گرفت که هریک انگیزههای خاصی
را به همراه دارد.
ف�رض اول :پاکس��تان از قصد آمریکا
برای کشتن مالاختر مطلع بوده و در این زمینه
با آمریکا همکاری اطالعاتی داشته است :در
صورت صحت این فرض میتوان انگیزههای
مختلفی را در تصمیم پاکس��تان به مشارکت
با آمریکا در مرگ مال اختر دخیل دانس��ت.
برخی از مهمترین این انگیزهها عبارتند از:
 .1ت�لاش ب��رای بازس��ازی رواب��ط ب��ا
آمری��کا .توضیح اینکه در ماههای گذش��ته
ب��ه رغم تالشهای البی پاکس��تانی ،کنگره
این کشور با اعطای کمکهای مالی نظامی
به پاکس��تان برای خری��د جنگندههای اف-
 16مخالف��ت و تصویب ای��ن کمکها را به
بهبود نقش این کشور در مبارزه با تروریسم
من��وط کرد .در واکنش به این اقدام کنگره،
مقامات پاکستان آمریکا را تهدید کردند که
امکانات مورد نیاز صنایع دفاعی خود را در
جای دیگر (روس��یه) دنبال خواهند کرد .با
این حال به نظر میرسد وابستگی همیشگی
پاکستان به منابع کمک مالی آمریکا از یک
سو و ترس از نزدیکی بیشتر آمریکا به رقبای
منطقهای مثل هند باعث ش��ده تا این کشور
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برای بهبود روابط خود ب��اآمریکا از طریق
همکاری اطالعاتی تالش کند.
 .2انگیزه پاکس��تان از هم��کاری در قتل
م�لا اختر را میتوان در نارضایتی پاکس��تان
از مس��ئله همکاری ایران ،افغانس��تان و هند
در بن��در چابهار نیز جس��تجو کرد .در چنین
حالتی پاکس��تان که تا پی��ش از این خود را
تنها دروازه ورود هند به افغانس��تان و آسیای
میانه و پل ارتباطی شمال به جنوب و همچنین
کانال انتقال ادوات جنگی ناتو به افغانس��تان
میدانس��ت اکن��ون ب��ا امض��ای موافقتنامه
همکاری هند و ایران و افغانس��تان در چابهار
خود را در خطر انزوا میبیند و این موافقتنامه
را تهدی��دی مس��تقیم علیه امنیت پاکس��تان
میداند و بر این اس��اس به دنبال آن است که
با گسترش آشوب و ناامنی در افغانستان برای
هر دو کشور همجوار رقیب خود یعنی ایران
و هند ناامنیها را تشدید و مانع همکاری آنها
شود .این فرض را میتوان به عنوان انگیزهای
برای در مظان اتهام قرار دادن ایران به عنوان
مقصد س��فر مال اختر از س��وی پاکستان هم
تصور کرد.
 .3ای��ن انگیزه که بیش از دو انگیزه قبلی
اهمی��ت دارد به احتمال نارضایتی پاکس��تان
ن
از عملک��رد طالبان و تالش ب��رای جایگزی 
و تقویتک��ردن داعش به ج��ای طالبان در
افغانستان مربوط اس��ت .در قالب این فرض
پاکستان از عملکرد مال اختر به عنوان یکی از
عوامل مستقیم اطالعاتی خود ناراضی بوده و
از این طریق تالش میکند با تضعیف جایگاه
طالبان عملکرد داعش را در سطح فراتر قرار
دهد .در چنین ش��رایطی حتی میتوان تصور
کرد که سازمان اطالعات پاکستان وآمریکا
به درک متقابل جدیدی از شرایط رسیدهاند
ک��ه ب��ر مبن��ای آن و در ف��رض خوشبینانه

خواه��ان بهبود ش��رایط به نفع مذاک��رات صلح افغانس��تان از طریق
تضعی��ف طالبان تندرو و همکاری با طالبان اهل س��ازش و در فرض
بدبینانه خواهان تضعیف طالبان به نفع داعش هستند.
فرض دوم :پاکستان از قصد آمریکا برای کشتن مال اختر مطلع
نبوده و حمالت پهپاده��ای آمریکا بدون اجازه و اطالع قبلی دولت
پاکستان صورت گرفته اس��ت .در یک نگاه کلی صحت این فرض
بیانگر وخامت روابط پاکس��تان وآمریکا خواهد بود .توضیح آنکه
تا قبل از هدف قرار گرفتن مال اختر حمالت پهپادهایآمریکایی به
پاکس��تان تنها محدود به نواحی وزیرستان شمالی و جنوبی و مناطق
قبایلی پاکس��تان بود که در چارچوب مذاکرات دوجانبه دو کش��ور
در س��ال  2010در خصوص محدود ش��دن حمالت پهپادها صورت
میگرفت .این درحالی بود که بلوچس��تان ب��ه عنوان یکی از نواحی
پرآشوب و در عین حال مخفیگاه امن برای طالبان و دیگر گروههای
افراطگرای پاکستان -که تصور میش��ود مقر شورای کویته حاکم
بر طالبان نیز هس��ت -به رغم درخواستهای مکررآمریکا هیچگاه
هدف حمالت دولت پاکس��تان ق��رار نگرفت و اجازه حمله به آن به
پهپاده��ایآمریکا هم داده نش��د .حملهآمریکا به منطقه بلوچس��تان
ب��رای اولین ب��ار و ب��دون اجازه دولت پاکس��تان میتوان��د گویای
پایان صبر دولتآمریکا در مقابل سیاس��ت مماش��اتطلبی پاکستان
در قبال تروریس��م و حاوی این پیام مهم باش��د ک��ه از این پس هیچ
جای پاکس��تان برای تروریستها امن نخواهد بود .در چنین شرایطی
پاکس��تان از جرگه متحدان آمریکا برای مبارزه با تروریس��م حذف
خواهد ش��د و با توجه به اهمیت نقش آمری��کا در موازنه بین هند و
پاکس��تان این کشور شکس��ت دیپلماتیک بزرگی را تجربه میکند.
ضمن اینکه تمامیت مرزی و هوایی این کشور در آینده نیز همچنان
از سوی آمریکا نقض خواهد شد.
 .1ارتباط ایران با مال اختر :چرایی و چگونگی
یک��ی از مهمترین ابعاد رویداد مرگ مال اختر که ارتباط مس��تقیمی
با منافع ایران دارد ،طرح ش��ایعاتی مبنی بر س��فر مال اختر به ایران و
مذاکره با مقامات ایران اس��ت .صرف نظر از درستی یا نادرستی این
شایعات س��ئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که جمهوری
اس�لامی ایران و گروه طالبان در صورت برقراری رابطه چه منافع و
اهداف��ی را دنبال خواهند کرد؟ و آیا برق��راری روابط با انگیزههای
مورد نظر با عقالنیت و منافع ملی ایران تناسب دارد؟
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ب��ا وجود آنک��ه مقامات ایران وج��ود چنین ارتباطات��ی را منکر
ش��دهاند اما در مقابل ،مقامات رسمی طالبان بر سه دیدار رسمی بین
اعضای ارش��د طالبان با ایران (دوبار از سوی مقامات سیاسی طالبان
در دفت��ر قطر در ژوئن  2013و می  2015و بار دیگر در س��ال 2015
از سوی رهبری رئیس کمیسیون نظامی طالبان ،ابراهیم صدر) صحه
گذاشتهاند.
اگرچه با توجه به تفاوتهای ایدئولوژیک شدید بین ایران شیعی
و طالبان افراطگرای س��نی در ن��گاه اول همکاری و مذاکره ایران با
این گروه دور از ذهن اس��ت اما نباید از نظر دور داش��ت که شرایط
محیط��ی از قبیل نگرانی ایران از تبدیل طالبان به متحد عربس��تان در
افغانس��تان و ترس از گسترش هرچه بیش��تر داعش در این کشور از
قدرت الزم برای س��وقدادن ای��ران به مذاکره با طالب��ان برخوردار
هستند .در طرف مقابل نیز نگرانی طالبان از قربانیشدن به نفع داعش
و تالش برای کاس��تن از وابس��تگی خود به پاکس��تان میتواند زمینه
گرایش طالبان به ایران و حتی روسیه باشد.
بنابراین بهرغم عدم تأیید چنین تعامالتی از س��وی ایران ،باید در
نظر داشت در شرایط کنونی عقالنیت سیاسی و توجه به منافع ملی به
عنوان س��رلوحه سیاست خارجی و دیپلماسی میتواند زمینهای برای
برقراری ارتباط با گروهها مالیم باش��د تا از میزان خشونتطلبی آنها
کاسته و موقعیتشان را در برابر گروههای تروریستی افراطی تقویت
نمایند.
پیامدهای مرگ مال اختر برای افغانستان و طالبان و آینده
مذاکرات صلح
پس از کناررفت��ن احمد کرزای ب ه عنوان رئیس جمهور سرس��خت
در مقابل پاکس��تان ،به دلیل رابطه نزدیک اش��رف غن��ی با مقامات
اس�لامآباد ،سیاست دش��منی افغانس��تان و پاکس��تان تا حدی کنار
گذاشته شد .در واقع اش��رف غنی که طی سفر خود به پاکستان قبل
از دیدار با مقامات سیاس��ی توانس��ته بود با مقامات ارتش و سازمان
اطالعات این کش��ور دیدار کند امیدوار بود که این مقامات از نفوذ
خود بر طالبان اس��تفاده ک��رده و آنها را به صل��ح و آرامش دعوت
کنند .اما عدم تحقق وعدههای مقامات پاکس��تان و افزایش شدت و
دامنه ناامنیها باعث چرخش در سیاست غنی نسبت به پاکستان شد.
در این میان پاکس��تان با شرکت در کمیس��یون چهارجانبه مذاکرات
صلح با مش��ارکت چین،آمریکا و افغانستان ،موظف شد تا مقامات
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طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند اما عدم
جدیت پاکس��تان یا سرس��ختی م�لا اختر به
عنوان رهبر مخالف مذاکره و صلح تاکنون
مانع از تحقق این امر شده است .پرسشی که
مطرح اس��ت این است که هماکنون با توجه
به مرگ مال اختر و نامش��خص بودن مواضع
رهبر جدید طالبان نسبت به مذاکرات صلح،
آینده افغانس��تان و مذاک��رات صلح به کجا
خواهد رفت؟
در ی��ک ن��گاه کلی ب��ا توجه ش��رایط
توصیف ش��ده برای منطقه به نظر میرس��د
سناریوهای زیر برای آینده افغانستان ،طالبان
و مذاکرات صلح قابل طرح است:
•وضعیت عملی��ات نظامی ،امنیت
افغانس��تان و دولت داخلی؛ بر اساس تجربه
مرگ رهبر سابق طالبان – مال عمر -میتوان
تصور ک��رد که این گروه برای نش��اندادن
ت��داوم قدرت خود پس از م��رگ مال اختر
حمالت خ��ود را در نقاط مختلف کش��ور
به روال س��ابق ادامه دهد .ام��ا در عین حال
میتوان انتظار داش��ت با آغاز جنگ قدرت
در می��ان رهب��ران آن ،و تا زمان��ی که رهبر
جدید بتواند به اقتدار و مش��روعیت الزم در
میان ش��اخههای مختلف طالبان دست یابد،
انس��جام و ش��دت این ناامنیها کاسته شود؛
این امر تا حدودی از دامنه انتقادات نس��بت
ب��ه ناکارآمدی دول��ت غنی در ام��ر تأمین
امنیت در افغانس��تان خواهد کاس��ت .تداوم
این وضعیت نیز به میزان قدرت رهبر جدید
بس��تگی دارد .البت��ه نباید انتظار داش��ت که
این ش��رایط تأثیری بر وضعیت کلی جنگ
و ناامنی در افغانس��تان داش��ته باشد .در این
میان دولت افغانس��تان میتوان��د از فرصت
مرگ مال اخت��ر منصور برای جذب س��ایر
رهب��ران طالبان ک��ه قب ً
ال برای ش��رکت در

تحلیل

مذاکرات اعالم آمادگی کرده و با مخالفت
مال اختر روبهرو ش��ده بودند ،استفاده کند.
همچنین باید توجه داش��ت ک��ه اگر فرض
همکاری پاکستان باآمریکا در قتل مال اختر
ثابت ش��ود این امکان وجود دارد که طالبان
پاکس��تانی و افغانی با یکدیگر متحد شده و
با هم��کاری القاعده به عن��وان متحد جدید
خود حمالت ش��دیدی را در دو سوی مرز
افغانستان و پاکستان صورت دهند .در چنین
ش��رایطی دور جدیدی از س��تیزهجویی در
منطقه آغاز خواهد شد و مرز بین گروههای
مختل��ف ش��بهنظامی داخل��ی ،منطق��های و
بینالملل��ی مبه��م خواهد ش��د .در هرحال
این مس��ئله بدیهی اس��ت که مرگ رهبران
گروههای تروریس��تی به تنهایی در استقرار
صلح و امنیت نقش��ی نخواهد داش��ت ،بلکه
تغییر جه��ت منافع قدرتهای مداخلهگر در
افغانستان است که میتواند به صلح و امنیت
در افغانستان منجر شود .بنابراین در صورت
تداوم سیاستهای اوباما در سیاست خارجی
دولت آین��ده آمریکا و ت��داوم رقابتهای
منطقهای در افغانستان میتوان انتظار داشت
که دور جدیدی از مداخالت نظامیخارجی
در این کشور –این بار با بهانه گسترش نفوذ
داعش -آغاز شود.
•آینده طالبان و گس��ترش حضور
داعش در افغانس��تان؛ به نظر میرس��د که با
توجه به یکدس��ت نب��ودن گ��روه طالبان و
احتمال تداوم انشعاباتی که از زمان مرگ مال
عمر آغاز ش��ده بود ،جنگ قدرت جدیدی
در میان اعضای طالبان آغاز ش��ود .در چنین
شرایطی میتوان انتظار داشت که بدنه اصلی
طالب��ان دچار ضعف ش��ود و ش��رایط برای
گس��ترش نفوذ داعش در افغانس��تان فراهم
آی��د .در واقع ب��ا توجه به اینکه در ش��رایط

کنونی بخش عمده س��ربازگیری داعش در افغانستان از میان طالبان
ناراضی صورت گرفته اس��ت قابل پیشبینی اس��ت که آن بخش از
طالبان که از انتخاب رهبر جدید یا سیاستهای وی ناراضی هستند-
ب��ه ویژه در صورتی که رهبر جدید طالب��ان خواهان مذاکره و صلح
باش��د -به داعش بپیوندند .در عین حال مرگ مال اختر فرصتی برای
آن دسته از اعضای طالبان محس��وب میشود که خواهان مذاکره با
دولت هستند.
در همی��ن رابط��ه ،در نظرس��نجی صورتگرفته توس��ط پایگاه
ویکیاستار از متخصصان و کارشناسان مسائل افغانستان در خصوص
تأثیر کشتهشدن مال اختر بر گسترش نفوذ داعش در افغانستان نزدیک
به نیمی از پاس��خدهندگان معتقد بودند که این رویداد باعث افزایش
نسبی حضور داعش در افغانستان خواهد شد.
کش�ته ش�دن مالاختر بر توس�عه نفوذ داعش در افغانستان چه
تأثیری برجای خواهد گذاشت
به طور قابل توجه افزایش مییابد
به طور نسبی افزایش خواهد یافت
تغییرنمیکند
به طور نسبی کاهش مییابد
به طور قابل توجه کاهش مییابد

60

50

40

30

20

10

0

•مذاکرات صلح؛ همانطور که اش��اره شد در صورت بروز
جن��گ قدرت در میان طالبان این احتمال وجود دارد که بخش��ی از
طالبان خواهان مذاکره و بخشی دیگر مخالف با آن باشند .در چنین
شرایطی به نظر میرسد که وضعیت مذاکرات پیچیده و مبهم خواهد
ش��د .حضور گروههای متن��وع با انگیزههای مختل��ف در مذاکرات
از جمله دالیل این پیچیدگی اس��ت .عامل دیگ��ری که میتواند به
افزایش این پیچیدگی کمک کند ،اختالفات بین پاکستان وآمریکا
اس��ت .توضی��ح آنکه این دو کش��ور ب��ه عنوان اعضای کمیس��یون
چندجانب��ه صلح ب��ا یکدیگر دچار اختالفاتی هس��تند ک��ه با حمله
پهپادهایآمریکایی بر شدت آنها افزوده شده است .بر این اساس به
نظر میرسد اختالفات داخلی این دو کشور بتواند مذاکرات صلح را
دچار چالش و وقفه کند.
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کشتهشدن مال اختر؛
سناریوها و پیامدها

در نظر س��نجی صورتگرفته از س��وی مرکز مطالعات پاکستان
و خلی��ج در مورد سرنوش��ت مذاکرات صلح افغانس��تان که از مردم
عادی انجام ش��ده ،حدود  45درصد از پاسخگویان معتقد بودند که
در ش��رایط کنونی خارجشدن مذاکرات از مسیر اجتنابناپذیر است
و تنها  6درصد هنوز نسبت به تداوم مذاکرات صلح خوشبین بودند
در حالی که  40درص��د باقیمانده بین دو جواب مردد بوده و اعالم
کردند که «نظری در این خصوص ندارند».
آی�ا فک�ر میکنید م�رگ مالاختر رهب�ر طالبان میتوان�د بار دیگر
مذاکرات صلح را از مسیر خود خارج کند؟
 54 .00درصد
 40 .00درصد
نمیدانم

خیر

بلی
 6درصد

در مقابل در نظر س��نجی صورت گرفته توسط ویکیاستار اکثر
تحلیلگران تغییر مهمی را در چشمانداز صلح ندیدند .از مجموع 94
شرکتکننده در نظرسنجی  81نفر معتقد بودند که این مسئله بیتأثیر
خواهد بود یا تأثیر اندکی بر مذاکرات صلح خواهد داشت.
نتیجهگیری
همانطور که مالحظه ش��د مرگ رهبر طالبان ب��ه عنوان یک متغیر
بس��یار مهم میتواند به تغییر در ش��رایط امنیتی افغانس��تان -هرچند
به صورت کوتاهمدت – منجر ش��ود .آش��کارترین وجه این تغییر
احتمال بروز جنگ قدرت در میان طالبان و گرایش بخشی از طالبان
به داعش اس��ت که این مس��ئله میتواند به افزایش خشونت و ترور
در افغانستان و حتی گسترش آن به کشورهای همجوار منجر شود.
برهمین اس��اس توجه به پیامدهای این رویداد و بررسی سناریوهای
احتمال��ی که دامنه تهدیدات امنیتی ایران را به حداقل برس��اند ،در
اولویت سیاس��تگذاری خارجی خواهد بود .بر این اس��اس به نظر
میرسد در پیشگرفتن سیاست انفعالی در مقابل تهدیدات برخاسته
از مرزهای شرقی تناسبی با منافع ملی ندارد و با توجه به اهمیت خطر
داعش و افزایش بیثباتی در افغانس��تان ،جمهوری اسالمی ایران به
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عن��وان بازیگری پویا و فع��ال در روندهای
امنیتی افغانستان نقش ایفا کند .در این میان
همانطور که اشاره شد حتی مداخله و نفوذ
در روندهای مرب��وط به طالبان نیز میتواند
به عنوان ابزاری در جهت منافع ملی به کار
گرفته ش��ود .به عبارت دیگر در ش��رایطی
ک��ه آمریکا ب��ه عنوان درگیرترین کش��ور
در مب��ارزه نظامی با تروریس��م پس از چند
س��ال مطابق منافع ملی خ��ود بحث مذاکره
با طالب��ان خ��وب را در پیش گرف��ت و با
گذشت زمان کشورهای افغانستان و چین و
پاکستان هم به آن پیوستند ،ایران نیز از این
قابلیت برخوردار اس��ت تا با مفهومسازی و
صحنهگردانی تحوالت کشورهای آشوب
زده در همس��ایگی خود از جمله افغانستان
تحوالت را به نف��ع خود رقم زند .عالوه بر
این مشارکت در پیمانهای دو و چندجانبه
برای جلوگیری و کاه��ش دامنه تهدیدات
نی��ز میتواند ب��ه تأمین مناف��ع ایران کمک
کند.

