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 ۱۰/۰۶/۲۰۱۷                                    ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 ها امدیو پ ها  ینگران ؛یتیو امن یاسیس ریاخ یها  چلنج

  

سیاسی،  های  باوری  بیهای سیاسی در کشور گردیده و در ادامۀ   چلنجساز تشدید   حوادث خونبار اخیر در کابل زمینه
 بار دیگر باال گرفته است.  اختالفات جمعیت اسالمی با حکومت یک

 ۴۶۱تن کشته و حدود  ۹۰در منطقۀ دیپلوماتیک شهر کابل بیش از  (۱۳۹۶جوزا  ۱۰ۀ گذشته )هفت انفجار مرگباری
ین انفجار باعث شد تظاهراتی با شعارهای و همدو روز بعد، اختالفات سیاسی سابقه  1تن دیگر زخمی برجا گذاشت.

تن به شمول پسر محمد علم  ۵نتیجه شود. این تظاهرات به خشونت کشیده شد و در  اندازی ضد حکومت در کابل راه
تن دیگر نیز زخمی شدند. یک روز بعد، در مراسم جنازۀ پسر  ۱۱ایزدیار معاون نخست مجلس سنا کشته و بیش از 

 .زخمی شدند تن دیگر ۱۰۰تن کشته و حدود  ۱۸ۀ آن نیز نتیجکه در هم رخ داد  پیمحمد علم ایزدیار سه انفجار 
این حوادث پی در پی خونین باعث تشدید اختالف جمعیت اسالمی با حکومت وحدت ملی گردید و صالح الدین ربانی 
سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان و رئیس حزب جمعیت روز دوشنبۀ گذشته طی کنفرانس خبری خواهان برکناری 

این ای  های امنیتی دولت افغانستان شد. اما حکومت با نشر اعالمیه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و رهبری تمام نهاد
 .های سیاسی تاکنون نیز جریان دارد و این کشمکش کرد را ردخواست جمعیت 

های معترضان از حکومت،  های سیاسی و خواست چلنجدر این تحلیل چگونگی حوادث و حمالت امنیتی اخیر، افزایش 
 مورد بررسی قرار گرفته است.

 
 اهیت حوادث اخیر امنیتی در کابلم
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تر ساخته است. از جملۀ  های گذشته شاهد حمالت و حوادثی بود که وضعیت امنیتی کشور را بیش از پیش پیچیده  ماه
 توان به گونۀ مثال از حمله بر شفاخانۀ چهارصد بستر سردار محمد داوود خان یاد کرد. این حوادث می

شود با استفاده از یک موتر تانکر صورت گرفته است، به حدی قوی  ظاهرا گفته میانفجار نیرومند اخیر در کابل که 
ها دالر خسارات مالی را نیز بر جا  ای بزرگ در زمین شد و در کنار تلفات سنگین جانی، ملیون بود که باعث حفره

ولی مسؤولیت آنرا هیچ المللی را در پی داشت،  های گستردۀ داخلی و بین ها و نکوهش این حادثه واکنش 2گذاشت.
ای اعالم کرد که این گروه انجام هر نوع  گروهی به عهده نگرفت. طالبان در واکنش به این حمله با صدور اعالمیه

 .3کند رساند، نکوهش می حمله و انفجاری که به غیرنظامیان آسیب می
به کمک و هدایت ادارۀ استخبارات ریاست امنیت ملی افغانستان اما اعالم کرد که این انفجار توسط گروه حقانی 

 ۱۱جمهور غنی نیز در واکنش به این حمله، حکم اعدام  در کنار این رئیس 4پالن شده بود.« آی اس آی»پاکستان یا 
طالبان اما پس از امضای این حکم در کنار هشدار  5زندانی را که شامل افراد شبکۀ حقانی و طالبان بود، صادر کرد.

  6های خود در والیات جنوبی آزاد کردند. ها زندانی که شامل پولیس و اردوی ملی بودند از زندان نتایج ناگوار، ده
در کل، انفجاری با این قوت و بزرگی داللت بر توانایی عاملین این حمله و ضعف نیروهای کشفی و امنیتی افغان 

رس و نشان دادن وضعیت شکنندۀ امنیتی شود که هدف آن ایجاد ت کند. نظر به مکان و زمان این حمله احساس می می
افغانستان به مردم بود. پس از وقوع این حمله سواالتی زیادی در بارۀ چگونکی رسیدن این تانکر به قلب شهر کابل در 

 اذهان مردم پیدا شد. 
ملت را  های امنیتی دستور بررسی این رویداد و شریک نمودن نتایج آن با جمهور غنی به تمام ارگان هرچند رئیس

اندازی نمودند که توسط برخی افراد و به  اما شماری از مردم دو روز بعد از انفجار تظاهراتی را در کابل راه 7داد،
یه بودند و ئجمهور و رئیس اجرا گان خواهان استعفای رئیس خاطر اهداف سیاسی به خشونت کشیده شد. تظاهرکننده

خواستند داخل ارگ شوند با نظامیان افغان  ها می ردند. زمانیکه آنک تالش داخل شدن به ارگ ریاست جمهوری را می
روز بعد در مراسم جنازۀ یکی از  8ها گردید. تن آن ۱۰بیشتر از و زخمی شدن تن  ۵شدن درگیر شدند که باعث کشته 
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لیت این مسوو 9تن دیگر گردید، ۱۰۰ بیش ازو زخمی شدن  تن ۱۸ هم نیز باعث کشته شدن  معترضان، سه انفجار پی
گان در شهر کابل خیمه زده و خواهان  ها را نیز کسی به عهده نگرفت و از آن ببعد شماری از تظاهرات کننده انفجار

 های شان از حکومت اند. عملی شدن خواست
 

 سیاسی بحرانگسترش 
اسالمی با ارگ همزمان با بحرانی شدن اوضاع امنیتی در کابل، اختالفات داخلی حکومت و اختالفات سیاسی جمعیت 

جمهور در امور  تر شد. احمدضیاء مسعود عضو شورای رهبری جمعیت اسالمی و نمایندۀ پیشین رئیس نیز گسترده
ثباتی  های بی جمهور برکنار گردید و از آن ببعد هشدار اصالحات و حکومتداری خوب چندی قبل از سوی رئیس

بار هفتۀ گذشته نیز ظاهر شد و  او در تظاهرات خشونت داد. های تغییر نظام را می سیاسی، جنگ داخلی و شعار
گان  کننده که به همین دلیل برخی تنظیم ردب میجمهور و رئیس اجرائیه به پیش  رئیس یبا شعارهای استعفاتظاهرات را 

به این تظاهرات، او و عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنکرۀ ملی را در کنار افراد دیگر متهم به استفادۀ سیاسی و 
 10خشونت کشاندن این تظاهرات کردند.

ها در مراسم جنازۀ پسر محمد علم ایزدیار که به شمول داکتر عبدهللا رئیس اجرائیه بسیاری از  پس از وقوع انفجار
میان حکومت و این حزب به اوج خود رتبۀ جمعیت اسالمی افغانستان در آنجا حضور داشتند، اختالفات  اعضای بلند

خارجۀ افغانستان در کنفرانس خبری اظهار  سرپرست وزارت، رئیس جمعیت اسالمی و ربانی رسید. صالح الدین
ای برای از بین بردن اعضای رهبری این حزب بوده و در این رابطه   دهندۀ توطئه  ها نشان  داشت که وقوع این انفجار

 11های امنیتی و نیز حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان را برکنار کند.  حکومت باید سران تمام نهاد
سمت مشاوریت امنیت ملی، سمت اجرایی در سکتور امنیت نیست. »اما حکومت در برابر این خواست جمعیت گفت: 

ها  چلنجشود که یبا این هم دیده م 12«دهد. مشاور امنیت ملی وظیفۀ خود را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می
الدین ربانی  سو صالح  ، چون از یکرو به افزایش استاسالمی بر سر برکناری حنیف اتمر میان ارگ و جمعیت 

اش در نشست "پروسۀ کابل" اشتراک نکرد و   سرپرست وزارت خارجۀ کشور بر بنیاد فیصلۀ شورای رهبری حزب
تفاوت گذشتن   عیت و والی بلخ نیز هشدار داده است که بییه جمئگی عطا محمد نور رئیس اجرا از سوی دیگر به تاز
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 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ما به »های جمعیت اسالمی، تاوان بزرگی در پی خواهد داشت. نور همچنان گفته است:   ریاست جمهوری از خواسته
شود که  هایی امضا می گیرد که در راس آن آقای اتمر است، قرارداد یاد داریم در سفرهایی که به خارج صورت می

ها   گیرد امضای پیمان امنیتی و امضای پیمان با برادر حکمتیار نشان دهندۀ آن است که این جرایی را به خود میشکل ا
 13«های اجرایی را دارند.  )اتمر( توانایی برنامه

 
 های معترضان خواستو سناریوی آینده 

های امنیتی قرار  سران نهاد گان در کابل، برکناری حنیف اتمر و کنند  های جمعیت اسالمی و تحصن  در صدر خواست
رسد برخی اصالحات در  های خویش اعالم کرد، به نظر می  گرفته است. همانطوریکه ریاست جمهوی در اعالمیه

اش برکنار نخواهد شد. به همین   نهادهای امنیتی وارد خواهد شد، اما به گونۀ مشخص ممکن حنیف اتمر از وظیفه
های بیشتر خواهد انجامید؛ ولی در عین   گان ممکن به خشونتکنند  ر تحصنهایی وجود دارد که اصرا  دلیل، نگرانی

رود که به دالئل مختلف از جمله به دلیل حضور نیروهای خارجی در افغانستان، در حال حاضر  حال احتمال نمی
 ثباتی جدی امنیتی در کشور آغاز گردد.  های داخلی و بی جنگ

و جمهور و رئیس اجرائیه   رئیس تظاهرات کابل، تاکید بیشتر بر استعفای های اخیر سیاسی و با این هم، در کشمکش
ۀ موقت بوده است. به معنای اینکه سران حکومت وحدت باید کنار روند و حل کردن حکومت فعلی و ایجاد ادارنحتی م

 کار آید.  تا برگزاری انتخابات، ادارۀ موقت روی
 

 در این زمینه چند نکته قابل ذکر است:
ء دهد، مطابق قانون اساسی افغانستان تا برگزاری انتخابات و آمدن جمهور استعفا اگر فرض کنیم رئیس ؛نخست
جمهور غنی   رئیس اگر .باید سپرده شودمعاون نخست ریاست جمهوری به  ویهای   جمهور جدید تمام صالحیت  رئیس

، آیا وی سپرده شودبه جنرال دوستم معاون نخست ی مربوط به او ها صالحیتتمام در حال حاضر استعفاء دهد و 
 وضعیت بهتر شود و یا آیا تمام ملت افغانستان این تصمیم را قبول خواهد گرد؟است  ممکن
اند و خواهان منحل کردن نظام کنونی اند، بیشتر  ایجاد ادارۀ موقت است. افرادی که تظاهرات کرده موضوع دوم؛

اداره این پس چگونه یک ادارۀ موقت را ایجاد خواهند کرد؟ چه کسی در راس مربوط یک حزب و یا دو حزب اند. 
 ؟ و آیا ملت افغانستان آنرا قبول خواهد کرد؟گرفتقرار خواهد 

اگر قبول کنیم که ادارۀ موقت ایجاد شد و همه مردم آنرا قبول نیز کرد، پرسش اینجاست که این اداره تا چه  سوم؛
در شرایطی فعلی امنیتی و اقتصادی، خواهد توانست انتخابات را برگزار کند، چون زمانی دوام خواهد کرد؟ آیا 

های زیادی در طی بیش از دونیم سال نتوانست انتخابات پارلمانی را در کشور برگزار کند، پس  حکومت فعلی با تالش
 چگونه ممکن است، ادارۀ موقت توان این کار را داشته باشد؟

دارد که با ایجاد ادارۀ موقت وضعیت فعلی بهتر شود. چون در حال حاضر وضعیت امنیتی ضمانتی وجود  آیا؛ چهارم
ها افراد ملکی در   ها نیروی امنیتی، ده  تر شده و هر روز در کنار ده  در والیات و حتی مرکز روز به روز وخیم

 شوند.  ها کشته و زخمی می  ها و انفجار  حمله

 پایان
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