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)27(تحليل سياسي هفته

و پيامدهاي پيام  الدين رباني ترور برهانها
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را دسـت گـروه طالبـان نگرانـي جمهـور سـابق افغانسـتان بـه رئـيس الدين ربـاني ترور برهان هـاي قابـل اعتنـايي

و ثبات سياسي در افغانستان ايجاد كرده است چشمدرخصوص  دهـد كـه عليـرغم اين اتفاق نشان مـي. انداز امنيت

و اقدامات معطوف به تأمين امنيت در افغانستان همه تالش و ناامن است ها . شرايط اين كشور تا چه اندازه متزلزل

او. ور شده اسـتتر 2001الدين رباني مهمترين فردي است كه در افغانستان از سال برهان و تـرور افـرادي نظيـر

و بـر افـزايش نـاامني جمهور افغانستان خود نشـانه قـوي مبنـي نيز ترور چندي پيش برادر حامد كرزاي رئيس هـا

ام چالش . هاي اخير است نيتي در اين كشور طي سالهاي

و نيز جايگاه وي در ترتيبات سياسي اين كشور ترور برهان الدين رباني با توجه به شرايط كنوني افغانستان

و پـيش حاوي پيام و پيامدهاي مهمي است كه توجه به آنها براي درك مسائل كنـوني بينـي فرآينـدهاي احتمـالي ها

. ميت اساسي برخوردار استآتي افغانستان از اه

ها پيام

و مصـالحه در ايـن.1 و پيشـبرد رونـد آشـتي و امنيـت در افغانسـتان و تمايل طالبان به برقراري صلح عدم تعهد

رباني رئيس شوراي عالي صلح در افغانسـتان بـود كـه وظيفـه. استالدين رباني برهانكشور مهمترين پيام ترور 

ب و خارجي براي پايان دادن در تماس با طرفاو سابقه. رعهده داشتمذاكره با گروه طالبان را هاي مختلف داخلي

و ناامني در افغانستان وي را به نماد پيام و آور به مناقشه رو ازايـن. امنيت در اين كشـور تبـديل كـرده بـود صلح

با هدف قرار دادن وي آشكارا به و آشتي ملي در فرآيند معناي مخالفت طالبان . شـود افغانسـتان قلمـداد مـي صلح

. اعتقاد طالبان به مذاكرات صلح در افغانستان استدرواقع اين ترور تأييدي بر عدم

و برخـي مقامـات دولـت ازسوي ديگر اين ترور، نشان.2 دهنده نادرسـتي ادعاهـاي مطـرح شـده ازسـوي آمريكـا

و بهبود اوضاع امنيتي در افغانس از ها بـه آمريكايي. تان استمركزي درخصوص پيشرفت فرآيند صلح ويـژه پـس

و آرامـش در ايـن كشـور خبـر كشته شدن اسامه بن و ارتقاي ضريب ثبـات الدن از پديد آمدن اوضاع امنيتي بهتر

و بمبگذاري حال آنكه ترور. دادند مي ويـژه در چنـد هفتـه اخيـر افـزايش قابـل هاي متعدد ازسوي طالبان كـه بـه ها

ويم توجهي يافته است نشان دهد كه وضعيت امنيتي افغانستان برخالف ادعاهاي مقامات آمريكايي تغييري نكرده

. روند رو به نزولي نيز داشته استحتي زعم برخي تحليلگران به

به ديگر ترور برهان پيام مهم.3 امتيـاز دادن بـه ايـن آمريكايي دست گروه طالبان آن است كه سياست الدين رباني

و ترغيـب بـه مشـاركت در فرآينـد صـلح نتيجـه تـرك كـردن آنهـا بـه گروه براي متقاعد . بخـش نيسـت خشـونت

و يا تصويب قطعنامه آمريكايي هـا بـر كه منجر به لغو تحـريم 1989و 1988هاي ها اقداماتي نظير مذاكره با طالبان
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توانـد به طالبـان مـيزياكردند كه اعطاي امت ضد برخي از سران طالبان شد را در چارچوب اين استدالل توجيه مي

و بدين موجب انصراف آنها از اقدامات خشونت و بار در افغانستان شود ترتيب زمينه بهتري براي برقـراري صـلح

حـال آنكـه تـدارك چنـدين حملـه تروريسـتي ازسـوي طالبـان در نقـاط مختلـف. ثبات در اين كشور فـراهم شـود 

و نيـز تـروره افغانستان بالفاصله پس از تصويب اين قطعنامه و نيـز اقـداماتي چـون تـرور بـرادر حامـد كـرزي ا

ميالدين برهان و رباني نشان و عملكرد طالبـان كـه قتـل، تـرور دهد كه اعطاي امتياز به اين گروه در شيوه فعاليت

از سياست آمريكا مبني. طلبي يكي از مهمترين اجزاي آن است تغييري نخواهد داد مبارزه سـوي بر مذاكره با طالبان

و همين مسئله انگيزه و دولت مركزي افغانستان قلمداد شده هـاي آنـان بـراي سران اين گروه نشانه ضعف آمريكا

اي براي اعطاي امتيازات بيشـتر درواقع هرگاه كه اراده. بار خويش را چند برابر كرده است افزايش حمالت خشونت

و خشونت ناامني،به طالبان شكل گرفته الـدين كمااينكه تـرور برهـان. گروه نيز افزايش يافته است ها ازسوي اين ها

و متحـدان آن درخصوص رباني درست زماني به انجام رسيد كه اخباري  حمايـت از يـك طـرح بـا موافقت آمريكا

مي ارائه شده ازسوي دولت افغانستان مبني به ازاين. رسيد بر گشايش دفتر سياسي طالبان در قطر به گوش نظر رو

شدرسد مي و اعطاي امتياز به آن . كه رباني قرباني سياست آمريكا براي مذاكره با طالبان

رباني از منتقدان. سياست آمريكا در افغانستان برمبناي حذف نيروهاي جهادي مخالف آمريكا تنظيم شده است.4

و عالوه. جدي حضور آمريكا در افغانستان بود همـين مسـئله حساسـيت بر آن، وي رابطه نزديكي با ايران داشـت

در. ساخت آمريكا نسبت به او را دوچندان مي و مواضـع وي حضور رباني در اجالس بيـداري اسـالمي در تهـران

و فاصـله او از آمريكـا بـود  از ازايـن. اين اجالس خود مبين نزديكي وي به گفتمان انقـالب اسـالمي رو حـذف وي

مياي سازگار با مناف حادثهصحنه سياسي افغانستان  عدم واكنش فعال آمريكا نسـبت بـه. شودع آمريكا محسوب

. ترور وي خود نشانه خرسندي واشنگتن از حذف رباني است

هايي باشد كه از احتمال هماهنگي آمريكا با طالبـان بـراي تـرور ربـاني خبـر تواند مقوم تحليل اين مسئله مي

و مالقات از تماسدر چند ماه گذشته اخبار مستندي آنكه ويژهبه. دهند مي ها بـا مقامـات هاي محرمانه آمريكايي ها

و خارج افغانستان منتشر شده اسـت  در. طالبان در داخل هـدف آمريكـا از ايـن مـذاكرات تقويـت حضـور طالبـان

و محـدود كـردن هاي عنوان تضميني براي تداوم دخالت ساختار قدرت آينده افغانستان به واشنگتن در اين كشـور

تحقـق ايـن اهـداف با هدف حذف يكي از موانع فـراروي الدين رباني برهانترور. در افغانستان است حضور ايران

. صورت گرفته است

 پيامدها

و آشتي در افغانستان مهمترين پيامد ترور برهان.1 و تعويق فرآيند صلح  رياسـت رباني.الدين رباني است تطويل

كه،شوراي عالي صلح افغانستان را برعهده داشت و تمـاس بـا گـروه نهادي هـاي مسئول اصلي برقراري ارتبـاط

و تحقق كـه ايـن نهـاد صلح بود، حال آنكـه تـرور رئـيس مخالف خصوصاً طالبان براي پيشبرد فرآيند آشتي ملي

و به مراتب قابل اعتماد براي تمام گروه و اقوام بود از دشواري فرآيندهاي معطوف به برقـراري شخصيتي ملي ها
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بهقطعاً. كندميدر افغانستان حكايت صلح و امنيـت بـه خأل رباني در افغانستان عنـوان يـك عنصـر مشـوق صـلح

و همين مسئله توقفي عمده براي پيشبرد مذاكرات صلح ايجاد خواهد كـرد  ازسـوي. زودي قابل جبران نخواهد بود

ص ديگر ترور رباني نااميدي بسياري از گروه لح از طريق مـذاكره بـا طالبـان را در پـي ها نسبت به موفقيت فرآيند

و همين مسئله مي ، تيـره شـدن ايـن وضـعيت نتيجـه. ها از چنين فرآيندي را كاهش دهد تواند حمايت خواهد داشت

. انداز برقراري صلح فراگير در افغانستان خواهد بود چشم

مياتتشديد اختالف.2 د پيامدتواند قومي در افغانستان و ربـاني ارتباطـ.ر افغانسـتان باشـد ديگر تـرور ربـاني ات

در. هاي استثنايي با تمام جوامع قومي افغانستان داشت تماس يك تاجيـك بـود، امـا سـازمان او هرچند كه او خود

و ساير مناطق، جاللپكتياهاي قندهار، بزرگي از پشتونندوران مبارزه با اتحاد جماهير شوروي از فرماندها آباد

و تالشو. تشكيل شده بود و تقريب اقوام مختلف در افغانستان داشت هاي مهمـي بـرايي نقش مؤثري در نزديكي

و تنش كاهش رقابت اي است كه در آن تعلقـات جامعه افغانستان جامعه. هاي قومي در اين كشور انجام داده بود ها

و در اين ميان وفاداري محسـوب بسـتگي فروملـي قـومي محـور اصـلي هم هاي فروملي بر هويت ملي برتري دارد

هـاي شدت نيازمند وجود افرادي است كه وراي مالحظـات قـومي در پـي تقويـت بنيـانبهاي چنين جامعه. شود مي

م. هويت ملي هستند شاعرباني از خصي بود كه در راستاي همبستگي اقـوام افغـاني فعاليـت چشـمگيري دود افراد

و ازاين تأثير منفـي،ان بر روند همبستگي ملي از طريق وحدت اقوامرو حذف وي از صحنه سياسي افغانست داشت

. بر جاي خواهد گذارد

مي.3 اكنـون.ا با حكومت مركزي افغانستان به رهبري حامد كرزي را افزايش دهده تواند مخالفت ترور رباني همچنين

ب هاي تاجيك در افغانستان ترور برهان جناح كمالدين رباني كه خود يك تاجيك بود را و سهله انگـاري حكومـت كاري

و بر همين اساس انتقادات از  و عبداهللا يكي از رهبـرا در اين زمينه عبداهللا. اند دولت را افزايش دادهنسبت داده ن تاجيـك

و وي را در تـرور ربـاني مقصـر قلمـداد كـرده اسـت، از مخالفان دولت . انتقادات تندي را متوجه شخص كرزي كرده

و دولت انتقادها از حامد مركزي افغانستان به حدي افزايش پيدا كرده كه برخي كارشناسان احتمال وقـوع يـك كرزي

ها توسـط گـروه طالبـان، ضمن اينكه ترور رهبر برجسته تاجيك. اند جنگ داخلي ديگر در افغانستان را محتمل دانسته

ر ها با سياست دولت مركزي مبني مخالفت و مصالحه با اين گروه از كاهش حمايـت.ا افزايش خواهد دادبر مذاكره هـا

رسـد تجديـدنظر نظـر مـي رو بـه ازايـن. حكومت مركزي در نهايـت تضـعيف دولـت كـرزي را در پـي خواهـد داشـت 

و مـورد حمايـت آمريكا  توانـد مـي سـت درخصوص سياست مذاكره با طالبان كه اساساً يك سياسـت طراحـي شـده

. الدين رباني در افغانستان باشد برهانكاهش تبعات منفي ترور مؤثري براي راهكار 

زد الدين رباني ضربه مهمي به موقعيت تاجيك حذف برهان.4 رو قابل ازاين. ها در ساختار قدرت افغانستان خواهد

بيني است كه آنها براي جلوگيري از فرسايش موقعيت خود در افغانستان تمهيدات مختلفي را در دسـتور كـار پيش

. قرار دهند


