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 !یمناباید بد یتا ساختار حکومت را تفاوت نظام سیاسی
 
 

یر نظام متمرکز غیر مسلکی و نادرست، از اصطالح تغبشکل  ابعضی از سیاست مداران مشهور م چند روز می شود
اصطالحات،  از کمی معلومات مسلکی رنا بب اکه این چهره ه د. معلوم می شودنیاا می نمهبه غیر متمرکز صحبت 

ای سیاسی و هد و تفاوت میان نظام نشدارا می با اترمینالوژی و ادبیات سیاسی، برداشت های منحصر به فرد خود ر
، صدارت یتحکوم ساختار اگر در یک دننفکر می ک اآنه .دان هرا تا هنوز درست درک ننمود ساختار های حکومتی
موقف  هدر حاِل ک ظام سیاسی آنکشور غیر متمرکز میگردد در غیر آن متمرکز باقی می ماند.اعظم ایجاد شود پس ن

نظام سیاسی متمرکز را به غیر متمرکز تبدیل نمی نماید بل تنها ساختار حکومتی را از ریاستی به نیمه  ،مصدراعظ
آنها  دیدهٔ جداگانه میباشند که ذیالً ریاستی تبدیل می نماید. در ادبیات مسلکی، نظام سیاسی و ساختار حکومتی دو پ

  :معرفی می نماییم را
 

  :ننظام های سیاسی و اشکال آ •
 

  :ساخت و یاهم واحد-نظام سیاسی متمرکز، تک  -1
 

ساخت دولتی، عبارت از نظام می باشد که تمامی قلمرو، والیات، ولسوالی ها و محالت -نظام سیاسی متمرکز یا تک
کزی آن اداره شود. ادارات محلی از هیچ نوع آزادی حکومتی، برنامه ئی و بودجوی در یک کشور توسط حکومت مر

برخوردار نمی باشند، آنها و مسؤلین آنها نماینده های حکومت مرکزی می باشند و جهت تطبیق پالنها و برنامه های 
  .دنمرکز، گماشته می شوند و همچنان پل ارتباطی میان مردم و حکومت و دولت مرکزی می باش

 

  :تساخ-نظام سیاسی غیر متمرکز، فدرال و یاهم چند  -2 
 

در این نوع نظام، در پهلوی حکومت مرکزی حکومت های ایاالتی با داشتن رئیس حکومت یا صدراعظم و یا رئیس 
جمهور جمهوری مربوط به فدراتیف وجود می داشته باشد. حکومت های ایاالتی یا محلی از استقاللیت حکومتی و 

وی در سطح محل در مطابقت با قانون اساسی آنکشور برخوردار می باشند. به همین خاطر به این نوع نظام بودج
  .دسیاسی از اصطالح غیر متمرکز استفاده می شود چون نظام دولتی اش غیر متمرکز می باش

 

  .به شکل مطلقه و مشروطه می باشند هنظام های شاهی ک  -3 
 

لیبیا و دیگر نظام های استبدادی  ندی ایران و نظام سیاسی جماهریهٔ خهمچنان باید نظام های فرعی همچو نظام آ - 4
  .دنظامی را نباید فراموش کنیم. به استثنای ایران این شکل نظام ها ساختار جمهوری نمی داشته باشن

 

  :نساختار های حکومتی و اشکال آ •
 

  .دساختار حکومتی ریاستی که رئیس جمهور رئیس حکومت و رئیس دولت میباش -1
 

ساختار حکومتی نیمه ریاستی که دارای صدراعظم می باشد و رئیس جمهور رئیس دولت و   - 2
صدراعظم رئیس حکومت میباشد. این ساختار حکومتی نیمه ریاستی به دو شکل می باشد که بنام 

در ساختار حکومتی نیمه ریاستی  .ده ریاستی ضعیف یاد می شونهای نیمه ریاستی قوی و نیم
ضعیف، صدراعظم و حکومت توسط حزب یا ائتالف حاکم پارلمانی تشکیل می گردد، اما در نیمه 
ریاستی قوی، صدراعظم جهت تشکیل حکومت از سوی رییس جمهور انتخاب می شود تا حکومت 

  آورد. خود را تشکیل و از پارلمان رای اعتماد بدست
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  :تادامه و وضاح

 

و  ساخت میتواند دارای ساختار حکومتی ریاستی، نیمه ریاستی قوی-حاال یک نظام سیاسی غیر متمرکز یا چند  -1
مریکا ساختار حکومتی اش ریاستی است اما نظام سیاسی اش غیر متمرکز و فدرال. انیمه ریاستی ضعیف باشد. مثالً 
سی فدارلی دارد، اما نظام حکومتی اش نیمه ریاستی قوی است و قدرت و صالحیت در عین حال روسیه هم نظام سیا

دست رئیس جمهور می باشد. و در اخیر پاکستان هم نظام غیر متمرکز و فدرال دارد با  حکومت به معرفی رئیس
قف ساختار حکومتی نیمه ریاستی ضعیف، حکومت توسط حزب حاکم پارلمان ایجاد میشود و رئیس جمهورش مو

  .دتشریفاتی دار
د دارای ساختار های حکومتی فوق الذکر باشند. مثال ننساخت نیز می توا-و نظام های سیاسی متمرکز یا تک  -2

ساخت می باشد اما ساختار حکومتی آن نیمه ریاستی ضعیف می -کشور هنگری دارای نظام سیاسی متمرکز یا تک
موقف تشریفاتی دارد. از سوی دیگر فرانسه با  یس جمهورکم ایجاد می شود و رئاباشد، حکومت توسط حزب ح

رئیس جمهور  قوی میباشد و ساخت دارای ساختار حکومتی نیمه ریاستی-داشتن نظام سیاسی جمهوری متمرکز یا تک
همچو رئیس جمهور فدراتیف روسیه رول مرکزی را بازی میکند. هستند کشور های همچو افغانستان که نظام سیاسی 

  .دمتمرکز با ساختار حکومتی ریاستی را دارا می باشن جمهوری و
د نرد در صالحیت های رئیس جمهور تغیرات بیاونهصدراعظم میخوا فبا ایجاد موق رسیاست مداران فوق الذک اصالً 

اعظم و انتقال مسؤلیت اجرائی  ترادد. با ایجاد موقف صنزدر آن شریک سا اخویش ر و خودرا یا یکی از دوستان
یر نمی کند بل تنها ساختار غت نافغانستا ساخت-رکز یا تکم، نظام سیاسی متمصدراعظ از رئیس جمهور بهحکومت 

یاستی ضعیف. اما رحکومتی ریاستی به نیمه ریاستی تبدیل می شود آن هم یا به نیمه ریاستی قوی و یا هم به نیمه 
و  خواست های سیاسی مربوط می شود نه لویه جرگه قانون اساسی به ر نماید، پس آن مربوطیاگر گاهی هم تغ
  .یبا یکی از نامزدان ریاست جمهور نسیاست مدارا معامالت پنهانی

که لویه جرگه قانون اساسی، متشکل از تمامی  دان فراموش نموده نچهره های مطرح سیاست افغانستا فکر می کنم
طبقه  کشور میباشد. و رئیس های شورا های ولسوالی ی ملی، رئیس های شورا های والیتیااعضای مجلسین شور

ولسوالی تاحاال برگزار نشده  یکه انتخابات شورا ها دان شدهن یکبار هم متوجه حتی هسال گذشت 18 در سیاسی کشور
. خالصه بخش اعظم از اعضای دنه جرگه تا حاال هیچ وجود ندارناشورا های ولسوالی در مشر و نماینده های تاس

   لویه جرگه قانون اساسی اصال موجود نمی باشد و در چنین شرایط تغیر و تعدیل قانون اساسی ناممکن می باشد.
را بیان و  شخوی ساختار حکومتی ر نظام سیاسی و یاهمیتغ هٔ نامرقبل از اینکه ب بناً، سیاست مداران مشهور کشور

تا  دبپرسن و یا هم از جوانان مسلکی در مورد دبزنن اول به منابع اکادیمیک سر امی شود ت د، بهترنیاعالن می نما
که نظام سیاسی متمرکز و غیر متمرکز چه است و ساختار های حکومتی یعنی چه و  دگرد ان روشنشیموضوع برا

نمایند. خواست و عالیق  از کدام اصطالحات استفاده خویش یها تواسخح نمودن چه نوع میباشند و هنگام مطر
ه در د  »در غیر آن شاید مسئلهٔ  دسیاسی سیاست مدار باید با ادبیات سیاسی نزدیک به دیدگاه اش همخوانی داشته باش

، دبارزات سیاسی می باشهم یکی از مسایل مهم در م . دوم اینکه توجه به عالم اسبابدشو« اکجا و درخت ها در کج
از منظر اکادیمیک خارج از  زیرا هر موضوع و یاهم موضعگیری که شرایط، دالیل و اسباب عینی نداشته باشد،

   و آرمانگرایی خوانده خواهد شد. دعلمی می باش هدایر
اما در عین  یخیلی سیاس نشا نیز همچو خواست های همیشگی نسیاست مداران افغانستا به همین دلیل این خواست

جهت انتقال صالحیت های حکومتی از مرکز به اداره های محلی  تا هنوز برنامهٔ  ازیر غیر مسلکی میباشد، اً جد حال
. جریان فدرال دندارن روی دست اصالً  ساخت-به غیر متمرکز چند را ساخت-و تغییر نظام سیاسی متمرکز یا تک

یف طتوسط آقای ل مقد هب با برنامهٔ روشن و قدم ر افغانستانخواهی یا غیر متمرکز سازی نظام سیاسی و قدرت د
آقای پدرام  زد پس بهتر است انهمی خوا واقعا نظام سیاسی غیر متمرکز هسیاست مداران ک .پدرام رهبری می شود

فقط  چنین معامالت .دگردن سیاسی با کاندیدان ریاست جمهوری پنهانی د نه اینکه وارد معامالتنیاحمایت و پیروی نم
  .به همه از یک تشریک مساعی قدرت تجه و فقط قدرت طلبی می باشد نه عدالت خواهی

، تنها ایجاد لو عم ردر واقعیت ام ،سیاست مداران که موضوع غیر متمرکز سازی نظام سیاسی را مطرح نموده اند 
وقف مورت ایجاد در ص در حاِل که .دنهساخت می خوا-سیاسی متمرکز تک مموقف صدراعظم را با حفظ نظا

ولسوالی ها و محالت وارد  سطح والیات، در و تصمیم گیری خدمات حکومتی صدراعظم، هیچ تفاوت در عرضهٔ 
نظام  تدر هردو حال که تصمیم را رئیس جمهور می گیرد یا صدر اعظم، دباش بی تفاوت دمردم شای نمی شود. برای

تا حاال  ممرد ن در نظرداشت مشکالت و خواست هایساخت باقی می ماند و تصمیم بدو-سیاسی، متمرکز و تک
  .دش خواهد توسط رئیس جمهور گرفته شده است بعد از آن توسط صدراعظم گرفته
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و  تشکیل حکومت ها و قدرت تبدیل به نیمه ریاستی شد و مسؤلیت نافغانستا فرض کنیم که ساختار حکومتی حاال
به  طوری یسیاس ائتالف های در نتیجه نهایی اگر تقسیم شد، اما تصمیم گیری ها میان رییس جمهور و صدراعظم نیز

 موقف ریاست  هب نه نافغاستا« هصدراعظم خوا»همین سیاست مداران  که دنیمیان آ
از  یا برای بار سوم هم به مبارزه تغیر نظام سیاسیآکرد؟  دخواهن صدارت اعظم، پس چه هب هم نه و درسن جمهوری

  ؟دپردازن یم یک صدارته به چند صدارته
حرکت،  یراعظم خواهدص هدر را هآنک خالصه یک بار دیگر هم به تکرار می گویم که سیاست مداران گرامی قبل از

یکی از کتاب های مبادی علوم  به و یا هم دکنن با جوانان مسلکی مشوره ،دموضعگیری و سخنرانی نماین
نظام های سیاسی و ساختار  مسایل ابتدایی و تخنیکی هطه بدر راب را شخوی اندکی دانش و فهم مراجعه نموده، سیاسی

   سواد سیاسی شان زیر سوال قرار نگیرد. تا دسازن ، مسلکییهای حکومت
 

 با احترام
 ععلی سمی
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