
 

 همقدم

در دولت وحدت  لیدی ااناتاد ان وارد     سیاسی بحران

لرحیه جتیتی شته است؛ برای تخا ین بار از زلدان  

، عبدتا  عبدتا    (هلاهد  ٢٢ عمدر ) این دولت تشکیل

زبان به ات قاد عینی از اشرف غنی گشددده و وی را بدا   

در ات قداد  عبارا  لدرد حمیه قرار داده است. تنتترین 

کای که حدصیه بحث را تدتارد،  "غنی گفت:  اشرفاز 

 ."لیاقت ریاست را هم تتارد

ارگ ریاسدت  بالااصیه پس از ات شار این سخنان، 

عبدتا    به ات قادا  ای صریح و جتیپاسخ ، جمهدری

را لندایر بدا   وی  هدای  صدحبت این  ارائه کرد و عبتا 

بیددان ایددن داتاددت. داری  ی دولددت لدددازین و روحیدده

تددان تشداته لهمدی     سخنان از سددی دو رهبدر را لدی   

گیددری بحددران در ررم هددری سیاسددی   لبنددی بددر او 

تداتت تشاته شکاف رو  ااناتا ان داتات؛ بحراتی که لی

به گا رش جتیتی در لیدان تخبادان ایدن کشددر و     

ی تر شدتن یدد دولدت شدکننته تیقد      تمادی از ضعیف

 گردد.

پیرالدن دالیل تشتیت اخ الادا  ردراین، دندت    

 تدان ذکر کرد:   عالل را لی

نامعین بودن مبانی قاانونی مراعیتیو ی    -١

 قدرت ریاسو اجعایی

دولت بده  ، تاکندن از اب تای تشکیل دولت وحت  لیی

تعهتا  لنتر  در تدااقنالده تشدکیل دولدت وحدت      

اساسدی،   تعدتیل قداتدن    تشکیل کمی ده  لیی از جمیه:

 کار  شناسدایی ات خابا ، تدزیع  در سیا م اصالحا 

الک روتید، برگدااری ات خابدا  پارلمداتی و شددراها و     

و  لنظددر بحدث  ه قداتدن اساسدی بد     جرگه لدیهتشکیل 

و ات خاب تخادت  دادتای تنییر تظای ریاس ی بررسی 

اس فاده ء الکان سد ،همین الر، عمل تکرده است. وزیر

و از وضعیت لدجدد را ادراهم وورده  اشرف غنی و تیم ا

داداراتش دالن زده  ی روزاااون عبتا  و هیو به تارضا

ای که ردی روزهدای اخیدر بده شدکل       است؛ تارضای ی

ه را تشان داداز اقتالا  اشرف غنی، خدد ات قادا  تنت 

 .است

یکددی از لهم ددرین لعفددال  اعیددی حکدلددت در 

هدر  سدهم   تدزیع قتر  و عتی شفاایت در ااناتا ان، 
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 وناز ید از دو لقای رئیس جمهددر و رئدیس اجرایدی    

در کده   هغنی خداس  از اشرف عبتا  پیدس ه باشت. لی

اسدام   دول دی، بدر  هدای   ااراد جتیت در پات ات صاب

همدین اخ الادا ،    .تالده سیاسدی عمدل کندت     لدااقت

رئدیس  دادا  و   یدر وزلدجب به تأخیر اا ادن ات خداب  

 و تیدا تا دنت لداه قبدل   این کشدر النیت لیی شدرای 

عبدتا  از   لدجب براتایخ ه شدتن تارضدای ی شدتیت   

، ریدیس کمیادیدن لاد قل اصدالحا  اداری     ات صاب

 شته است.از سدی غنی  وقای تادر تادری،

 فرار نیعیهای طعفدار تبداهلل -٢

یکی دیار از دالییی که در تبیدین لدضدع گیدری بدی     

شددار روزاادداون و سددابقه عبددتا  لمددرو لددی شدددد، ا

تارضای ی اااینته رراتاران وی از لدقعیدت و جایاداه   

رئیس اجرایی است؛ ریف رو به گا رشی از هدداداران  

پایااه اج ماعی عبتا  لع قتتدت کده وی بدا وجددد     و 

اینکه از ورای بیش ر و پایااه اج ماعی گاد رده تدری   

برخدردار بدده، در اراینت تشکیل و پیشبرد الدر دولت 

به بازیاری درجه دوی در سدههر سیاسدی   ت  لیی وح

گیدری   تبتیل شته است. بر این لبنا لدضدع ااناتا ان 

، در واقع تالشی برای احیای پایاداه اج مداعی   عبتا 

ظهددارا  را در خدددد اسددت؛ بدددیهه وتکدده او ایددن ا    

ای کدده در جمددع هددداداراتش بدده لناسددبت  سددخنراتی

برگداار شدته   لراسم بارگتاشت برادرزاده وقای کرزی، 

 بدد، بیان کرد.

 محوری ی تدم یجود سنو همکاری قوم-3

لیدان رهبدران   یکی دیار از عیل اخ الاا  رو به رشت 

لتاراتده   دان در گرایشا  قدیت دولت وحت  لیی را لی

و سددنت اسددد بتادی دیرپددا در  ارهنددد  سیاسدددی   

به عندان دول ی  ااناتا ان جا جد کرد. ااناتا ان اوالً

شدکل گرا ده و از هنادای    اسد عمار  درئه جعیی و با ت

پددد ون   و هدای بدارگ در تدار    تیا تفدذ قتر  تشکیل

هدا همدداره قدتر      بایار گا رده بددده ااتیداً پشد دن   

اتت و هدی  سدن ی    قبفه کردهسیاسی در این کشدر را 

های لخ یدف   از همکاری و همارایی لیان اقدای و گروه

ریشه نابراین سیاسی در تاریخ این کشدر وجدد تتارد. ب

های این بحران را لی دان در جالعه شناسدی سیاسدی   

ااناتا ان تیا جا جد کرد. دولت وحت  لیدی، تددعی   

ه اسدت کده بدا    از حکمراتی را در این کشدر شدکل داد 

لتاراتده و اسد بتادی ایدن کشددر      سنت و ارهن  قدی

بنابراین دولت وحت  لیدی   هی  گدته سازگاری تتارد.

ه که الکان رشت و تمد ون بایار در با ری شکل گرا 

 دشدار است.

الا دلیل اصیی تشتیت بحدران در دولدت وحدت     

تشدتیت  لیی هر ده که باشت، تک ه لهم ون اسدت کده   

ها در افای سیاسدی   ، با تصاعت سایر بحراناین بحران

اسدد راتهید ااناتادد ان اددراهم شددته اسددت؛ سددایر    

بده   یر در این کشددر رو های اخ هایی که در سال بحران

 اتت، عبارتنت از: تصاعت بدده

 دیلو ی شورشیان الف( بحعان در توازن قوا میان

شکی تیات که در یدد سدال اخیدر، شدرشدیان و در     

اتدت.   کاب کردههای لهمی  ررم وتان، رالبان لداقیت

النیدت  به بیان دیادر، تداتمندتی دولدت در برقدراری     

لهمدی از ایدن کشددر بده رددر      های  حتاقیی در بخش

 شدد.  ای با تردیت لداجه لی اااینته

 بحعان در فعایند صلح:ب( 

لحددر کده اشدرف غندی تمدالی       اراینت صیح پاکا ان

اکندن در سرلایه سیاسی خدد را برای ون هاینه کرد، 

بدرد؛ بده    بات به سر لی ن حالت، در بنیتر خدشبیناته

که از پاکاد ان بده    ه استتهتیت کرد غنی ای که گدته

کنت و این کشدر را به دادگداه   سازلان لیل شکایت لی
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کشاتت. بیان دنین سخناتی در لدرد پاکاد ان، بده    لی

خدبی گدیای تنش در روابد  دو کشددر اسدت و ایدن     

دهددت کدده روتددت صددیح    تددنش اااینددته تشددان لددی  

، لهم رین اب کار اشرف غنی لحدر و در ت یجه پاکا ان

 را ه است.بات قرار گ در بن

 تع ی فاسدتع اقتصاد سیاسی ضعیفج( 

ااناتا ان به ردر ااایندته ای ون را  بحران دیاری که 

کنت، زوال و اااد رو به گا رش در اق صداد   تجربه لی

، به ٢001های پس از  اق صاد ااناتا ان در سال است.

اسدت و  شت  از حفدر تیروهای خارجی ل دأار بددده   

بایاری از کادب و کارهدا    اکندن با خرو  این تیروها،

؛ از حجددم در ایددن کشدددر ل دقددف یددا کادداد شددته   

و گردش پددل   های خارجی کاس ه شته گذاری سرلایه

 در اق صاد وشکارا کاهش یاا ه است. در همین راسد ا، 

ابداتی   بدی ، اتدا  تجدار  ااناتاد ان   بر اسام بررسی 

در ااناتادد ان   سیاسددی و اق صددادی و اادداایش تدداالنی

های  ن این کشدر را لجبدر کرده تا سرلایهگذارا سرلایه

گذاری  سرلایهو حجم  کننت خار خدد را از ااناتا ان 

 درصددت ٢۶در سددال گذشدد ه کدداهش   در ااناتادد ان

کاهش یاا ه بدد الا این رقم در سال جداری، کاهشدی   

 دهت. تی را تشان لیدرص 3۶

به بیان دیار، کید اق صاد کددد شته است الا 

ااداد در  المییدی شدفاایت،    سدازلان بدین  سد، از دیار 

بدرای ایدن کشددر    خمدر اصدیی   به عندان را  ااناتا ان

را  ٢005تا ان ، از اانا٢015ااناتا ان تیقی تمدده و 

به  ،اااددر واقع  به لراتب ااستتر  لعرای کرده است.

پدد این دولت ریشه دواتته که تماینته  و تحدی در تار

راً لتعی شت که تمدالی  سازلان لیل در ااناتا ان اخی

ارکان دولدت ااسدت هاد نت و کداری از دسدت کادی       

 ویت. برتمی

 جمع بندی

تشتیت بحران در ررم دولدت وحدت  لیدی را اگدر در     

های لالن این کشدر قدرار   کنار تصاعت در سایر بحران

اتدتاز تیدره و تداری از ویندته ایدن کشددر        شمددهیم، 

اخ الادا  لیدان دو   گیدری   تتاوی او گردد.  ترسیم لی

تداتت ارص ی رالیی برای رالبان و پاکا ان  رهبر، لی

اراهم تمایدت؛ بده بیدان دیادر، بارگ درین برتدته ایدن        

تداتت پاکاد ان باشدت. اگدر     اخ الف رو به گا رش، لی

تیروی تظالی تدپدا و  ساخ ارهای به درون این اخ الف 

ی تفدذ یابت، تداتایی اتتک وتان بدرا  شکننته ااناتا ان

حفظ النیت حتاقیی با دشداریهای بیشد ر و بیشد ری   

 لداجه خداهت شت. 

از لنظر لنااع ایران، پرسش کییتی ون است که 

وینته عبتا  و تیروهای حالی وی دده خداهدت شدت     

از پددیش در ایددن صددحنه سیاسددی   ویددا وتددان بددیش 

هدایی   بایت به جا جدی راه تشین خداهنت شت  حاشیه

قدش و جایاداه عبدتا  و بده     برای لماتعت از کاهش ت

ران در صحنه سیاسدی  ردر کیی تیروهای تادید به ای

 این کشدر بدد.


