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 «فرمان به وزیر گوش دار و نخستشاه صدارت»

معامله گران که اکنون است "هردم خیالی"  بیانگرمتن آن  شرح نزگونه معلوم میشود، اماهراً طاظ فوق عنوان)
تام "موش و پشک" )ارتونیک فلمهای ک نوع از مسخره بازی های  منتج به والء گردیده ن مبتآبه کشور سیاسی 

دلو  6محترم حمید ارجمند در روزنامه وزین  هشت صبح مورخ شنبه  بقلمکه این نوشته  . میشود( ایند جیری
که ریشه در  استکشور درسر در گمی ها از نشانه ای واضح  ( به نشر رسیده 2019جنوری  29)مطابق 1397

ً اقتباس وقدرت طلبی و سازش های بی محتوای  جهت به اصطالح سیاسیون کشور دارد. اینک متن نوشته را عینا
   : (دارممعلومات خدمت عالقمندان این پورتال تقدیم می

 حمید ارجمند

 ( :)آغاز مقاله

در چند سال گذشته هر 
زمانی که موضوع انحصار 
قدرت و یا عدم مشارکت 

ی سیاسی مطرح عادالنه
گردیده است، نظام ریاست 
جمهوری به باد انتقاد قرار 
گرفته شده است. اوج بحث 

اد تعدیل نظام سیاسی و ایج
وزیری پس از پست نخست

تشکیل حکومت وحدت ملی 
ی تقسیم قدرت در و مساله

دانست ولی نهایتاً و دو سالی پس از آن بود. آقای عبدهللا که خود را برنده انتخابات می ۲۰۱۴سال 
توانست نتیجه انتخابات را ریاست جمهوری اشرف غنی را پذیرفت، بدون هیچ سهمی از قدرت، نمی

های آن در قانون، به ت ریاست اجرایی، بدون یک تعریف مشخص و عملی از صالحیتبپذیرد. پس
عنوان یک راه حل ایجاد و آقای عبدهللا در راس آن قرار گرفت. در چارچوب توافق میان دو رقیب 

ای برای تعدیل قانون اساسی و ایجاد منصب صدارت بود؛ توافقی که تاز، ریاست اجرایی مقدمهپیش
نامه در روی کاغذ به آن بلی گفت ولی در عمل یک گام نمادین نیز برای تعدیل م توافقیک طرف مه

گیری این خواسته صرف نظر کرد و هیچ گاهی هم به نظام سیاسی بر نداشت. آقای عبدهللا نیز از پی
آمد که این موضوع هوادارانش توضیح نداد که چرا از داعیه ایجاد صدارت دست کشید. به نظر می

گویند، هیچ کسی در جناح عبدهللا هم دید، و آن طوری که نزدیکان سیاسی وی میزیاد عملی نمی را
  در پشت این خواسته ایستاد نبود.
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های عمده آن حاال در محور حنیف اتمر ای که آقای عبدهللا از آن برخاسته است و چهرهجریان سیاسی
اند و برخی دار نظام پارلمانیکند. برخی طرفجمع شده اند، هنوز هم بحث تغییر نظام را مطرح می

وزیر فرد تخنیکی و دار پست صدارت به سبک فرانسه و ترکیه. در این دو کشور، نخستهم جانب
را پیدا « صدرات عظما»مسوول امور اجرایی حکومت است. یعنی، همین پست ریاست اجرایی نام 

دار قای قانونی و عطامحمد نور فعالً طرفشود. کسانی مانند آهای آن مشخص میکرده و صالحیت
  ی محدود نظام صدارتی اند.همین نسخه

 : نشینی عقب

خورشیدی در یک  ۱۳۹۵اند. آقای قانونی در سال شان عقب نشستهها از مواضع قبلیالبته، آن
های دولت را سخنرانی به صراحت نظام ریاستی را ناکارآمد دانست که با انحصار قدرت تمام نهاد

نه را گاسازد. به گفته او، ساختار سیاسی فعلی کشور نتوانسته استقالل قوای سهوابسته به خود می
داران تغییر نظام از آیی طرفحفظ کند و به تمرکز قدرت انجامیده است. آقای قانونی که در گردهم

قرار دارد « آستانه تغییر قانون اساسی»گفت، تأکید کرد که افغانستان در ریاستی به پارلمانی سخن می
  است.« یک ضرورت ملی»و این 

د. از نظر آقای قانونی، برای رسیدن به نظام پارلمانی، البته، او خواستار فوری نظام پارلمانی نبو
بگذرد که در نتیجه آن ساختار سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به « مرحله گذار»افغانستان باید از 

  وزیر داشته باشد، تغییر کند.سیستم مختلط ریاستی که یک نخست

دار یک نظام چند سال گذشته طرف های شاخص تیم آقای اتمر، درآقای عطا، یکی دیگر از چهره
اش با ارگ و حاال حنیف اتمر، از گام، متناسب با توافقات سیاسیبهپارلمانی فدرالی بوده است ولی گام

  اش دست کشیده است.ی رادیکال سیاسیاین خواسته

در دیدار با برخی از اعضای حزب جمعیت در بلخ گفت که اگرچه در  ۱۳۹۶آقای نور در سال 
های جاری نظام فدرالی در کشور قابل اجرا «وضعیت بحرانی و کشمکش»ط امروزی به دلیل شرای

تواند مشکالت موجود را کاهش دهد و زمینه مشارکت نیست، ولی ساختاری شبیه نظام فدرالی می
شدن ساختار نظام مرکزی و های چنین نظامی را پارلمانیگیمردم در قدرت را فراهم کند. او ویژه

ها باید به ها دانست و افزود که والیتها، شهردارها و ولسوالشدن مسووالن محلی مانند والیابیانتخ
  عنوان واحدهای مستقل مالی در نظر گرفته شوند.

زبان، در کنار داکتر عبدهللا که قبالً متعهد به نظام پارلمانی اما فعالً هر دوی این چهره بانفوذ فارسی
ها نظام صدارتی در زمان ظاهرشاه است، اند. الگوی آنجرایی رضایت دادهبود، به ارتقای ریاست ا

نیست و ایجاد پست صدارت « تغییر رادیکال»گرد غیرقابل توضیح. آقای قانونی خواستار یک عقب
ی نظام داند. آقای نور نیز با اشاره به سابقههای افغانستان میدر نظام ریاستی را مطابق واقعیت

غانستان، آن را تعدیل در نظام ریاستی ندانست. وی با این که در گذشته حتا از نظام صدارتی در اف
ی های رییس جمهور دفاع کرده بود، ولی حاال حتا از ایدهی صالحیتشبه فدرالی و تعدیل گسترده
جا است که آقای نور طرح موضوع نظام پارلمانی از گیرد. جالب ایننظام پارلمانی نیز فاصله می

  نب خود را تبلیغات رقبای خود دانست.جا
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های سیاسی موجود در این مواضع گوناگون در ارتباط به تعدیل نظام، قسماً ناشی از فشارها و واقعیت
های سیاسی به منظور اعمال فشار بر های جناحی و لفاظیافغانستان است و بخشی هم منبعث از نزاع

  ارگ.

 : «ساالراننظام جنگ»پارلمان 

های شاخص وابسته به آن، از جمله آقای اتمر که یکی از وزیران شاخص دوران کرزی چهرهارگ و 
و یکی از معماران حکومت وحدت ملی بود، در گذشته از مدافعان سرسخت نظام ریاستی با همین 

گی افغانستان در برابر احزاب پارچههای شاهانه آن بوده و آن را برای حفظ ثبات و یکصالحیت
ساالر که آقای عطا و قانونی نیز در این کتگوری های مرکزگریز و جنگگروه سیاسی و
دانستند. موافقت آقای اتمر با ایجاد پست گنجند، ضروری میهایی چون غنی و اتمر میتکنوکرات

های قبل از انتخابات و به منظور تشکیل زنیصدارت در چارچوب نظام ریاستی را باید ناشی از چانه
ها دانست، و معلوم نیست که چقدر های سیاسی بانفوذ در میان فارسی زبانباتی قوی با جریانتیم انتخا

رغم ضدیت شدیدش با ایجاد پست صدارت، تحت به آن وفادار خواهد ماند. قبالً آقای غنی نیز علی
آن ای تن داد که در نامهمیالدی به پذیرش توافق ۲۰۱۴فشار فضای بحرانی پس از انتخابات سال 

  بینی شده بود.جرگه پیشتعدیل نظام سیاسی از طریق لویه

ای کامالً قومی شده است. مدافعان و مخالفان واقعیت این است که موضوع تغییر نظام سیاسی مساله
بینند. دیگر را از عینک مسایل قومی، سیاسی و تاریخی میهای یکتغییر قانون اساسی نیات و برنامه

داند و آن می« انحصار قومی قدرت»کند، مبنای خواستش را اسی را طلب میآن که تعدیل نظام سی
تاکید « گی افغانستانپارچهوحدت ملی و یک»کند، روی جریانی که از نظام ریاستی دفاع می

اکنون، این دو جناح سیاسی برای رسیدن به ارگ، با همین دو دیدگاه متفاوت ایتالف   نماید.می
  ی در پی نخواهد داشت.ااند که نتیجهکرده

اش نیز نیست. به این حساب، تغییر نظام را از حنیف اتمر نباید توقع داشت و این کار در توانایی
اشرف غنی و طالبان، در صورتی که مذاکرات فعلی نتیجه بدهد، به لحاظ قومی در موضع 

لحاظ با پایگاه قومی خود تواند از این مندتری در دفاع از دولت مرکزی قرار دارند. اتمر نمیقدرت
داری ضعیف ومرج سیاسی و حکومتوارد منازعه شود. به خصوص، افغانستان با توجه به هرج

مند و حتا مستبدانه است تا نامتمرکز تر به گرایش عمومی به موجودیت دولت مرکزی قدرتارگ بیش
اش در قای اتمر در سخنرانیاتفاقاً، آ های دموکراتیک چندحزبی است.و پرجنجال که از خاصیت نظام

اش، به صراحت نظام پارلمانی را رد کرد. از لحنش پیدا بود که متوجه ذهنیت ی تیم انتخاباتیجلسه
ی نفوذش است که این نظام سیاسی را در کنار نظام منفی نسبت به نظام پارلمانی در میان حوزه

افق خود با جریان موتلف خود، به داند. او برای توجیه توومرج سیاسی میفدرالی معادل هرج
  موجودیت پست صدارت در زمان ظاهرشاه اشاره کرد.

 : حضرتاعلی« صدراعظم صایب»وزیر مردم، نه  نخست

اتفاقاً مشکل نیز در همین جا است. افغانستان برای دموکراتیک ساختن قدرت باید از الگوی سیاسی 
های سلطنتی مطلقه با کرسی صدارت وجود منظام صدارتی ظاهرشاهی فراتر برود. در منطقه نظا

« مآب ایشانجاللت»های است و منویات و فرمایش« شاه»در خدمت « صدر اعظم»دارد که در آن، 
ها هیچ نقشی در دموکراتیک کردن قدرت سیاسی و مهار کند. صدراعظم در این نوع نظامرا اجرا می
  ی شاه و رییس جمهور ندارد.قدرت مطلقه
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ی های قومی طبقهطلبی و درگیریها، سلطهتان، بحران سیاسی اصلی با توجه به تضاددر افغانس
های مختلف سیاسی در درون نظام ریاستی نهفته است. مگر این که رییس جمهور با ایجاد پست

شان گون را در درون ساختار سیاسی کنونی گردهم آورده و جلو اعتراضاتهای سیاسی ناهمجریان
طرح آقای اتمر نیز همین است. ایجاد معاونیت سوم و پست صدارت برای آوردن سه  را بگیرد.

قومی تاجیک، هزاره و ازبیک در کنارش و شکست دادن اشرف غنی. وی در -جریان سیاسی
اش روی عنصر مشورت و ساختارهای مشورتی مانند یک شورای عالی، تاکید کرد که در سخنرانی

های سیاسی، در سطوح مختلف نیست. آقای اتمر ها و چهرهتمام جریان واقع چیزی جز امتیاز دادن به
  تواند.برد که با ایتالف گسترده از پس آقای غنی در انتخابات برآمده میگمان می

های بانفوذی چون قانونی و به این ترتیب، ایجاد پست صدارت از سوی اتمر و حمایت بخشی از چهره
شدن نظام سیاسی، دید تا دموکراتیک« تقسیم قدرت»چوب موضوع عطا از این طرح را باید در چار

جلوگیری از انحصار اقتدار سیاسی و مهار قدرت بدون توازن رییس جمهور. آقایان قانونی و عطا 
قومی متعلق به خود اند تا به چالش -شان و جریان سیاسیتر به دنبال افزایش مشارکت سیاسیبیش

  ی آن.های شاهانهصالحیتکشیدن نظام ریاستی موجود با 

موسا »ها حاضر اند که تر توزیع محدود قدرت است. بنا بر این، آنبحث آقای قانونی و عطا بیش
اند. در این نظام را به میراث برده« ظاهرشاه»های رییس جمهوری شوند که صالحیت« شفیق

گی قدرت جمهور به ساده ماند، رییسها به حالت خودش باقی میها برسر تقسیم کرسیسیاسی، تنش
عزل و نصب کسانی چون قانونی و عطا را نیز خواهد داشت. اگر رییس جمهور صالح ببیند حتا 

تواند محدود کند. در این نظام، هیچ نهادی وجود ندارد که های مقامات ارشد را نیز میصالحیت
اش را ملغا و غیرقانونی های رییس جمهور را متوازن بسازد و یا تصامیم غیردموکراتیک وصالحیت

  یا تعدیل کند. زیرا، سایر نهادهای دولت نیز وابسته به رییس جمهور اند.

اش، در قانون اساسی، بازی دار نظام پارلمانی به خاطر تعریف جایگاه اداریجریان سیاسی طرف
عظما توانند به پست صدارت دموکراتیک ساختن نظام سیاسی افغانستان را باخت. اعضای آن می

توانند محدود کنند و بار ی رییس جمهور افغانستان را نمیبرسند، ولی هرگز قدرت یکتا و شاهانه
 قای ارجمند(آنوشته یان )پا شان در دست ارگ خواهد بود.دیگر سرنوشت سیاسی و اداری

 صبح8با تشکر از روزنامه 
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