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 ستین یحکومت موقت، منطق لیطرح تشک

به طرح تعلیق انتخابات ریاست جمهوری پیش  عکس الملشماری از فعاالن مدنی و آگاهان مسایل سیاسی در 

منطقی به نظر نمیرسد  طرز دیدرو و تشکیل حکومت موقت به منظور پایان جنگ هجده ساله کشور میگویند این 

 و عملی شدن آن میتواند مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال ببرد.

سیاسی کشور است.  ۀهای اساسی در این پیوند، موضوع مشروعیت نظام آیندمیگویند یکی از بحث فعاالن مدنی

گیری حکومت موقت راه حل نیست و اگر یک نظام مشروع در افغانستان جاگزین وضعیت  به باور آنان شکل

 کنونی نشود، وضعیت از دید عامه و در افکار عامه بسیار بحرانی خواهد شد. 

صبح گفت:  8گو با  و دوم عقرب در گفت و بیست رییس مجتمع جامعه مدنی روز سه شنبه، عزیز رفیعی،

تواند تشکیل شود. هیچ افغانستان نیاز به یک نظام مشروع دارد و این نظام مشروع صرفاً از طریق انتخابات می»

یه جرگه و تشکیل حکومت زیرا لو تواند این مشکل را حل کند،جرگه نمی راهکار دیگری به شمول برگزاری لویه

ها نیستند که یک نظام غیر کنم امریکاییمن فکر می»آقای رفیعی افزود: « تواند حقوقی و مشروع باشد.موقت نمی

دهد، جاگزین نظام مشروع میمشروع را در کشور حاکم کنند تا یک گروه که خود را مشروعیت دینی و قومی 

 «در داخل افغانستان شود.

 مشکالتدانند و از آگاهان مسایل سیاسی همچنان تشکیل حکومت موقت را خالف قانون اساسی می در همین حال،

 دهند که با روی کار شدن آن به بار خواهد آمد. خبر می

فرهنگی و اقتصادی  رود اوضاع اجتماعی،گیری حکومت موقت احتمال میل با شک آگاه سیاسی گفت، ودیر صافی،

اصالً تشکیل حکومت موقت در موجودیت یک »فراوان مواجه شود. آقای صافی افزود: مشکالت کشور با 

به باور آقای صافی   «مردم است. ۀخالف قانون اساسی و اراد حکومت دیگر که بر اساس رأی مردم آمده است،

 بان فراهم سازد.گوهای صلح با طال و ایاالت متحده امریکا باید با استفاده از حکومت کنونی زمینه را برای گفت

استریت ژورنال بحث به تعلیق درآوردن انتخابات ریاست جمهوری پیش  این در حالی است که به گزارش وال

 مپ، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا قرار دارد. والروی میز اداره دونالد تر رو و تشکیل حکومت موقت،

 خاص ۀنمایند زاد،ی نگاشته است که قرار است زلمی خلیلپایه امریکای های بلند استریت ژورنال به نقل از مقام

از دولت این کشور و  ایاالت متحده امریکا برای مصالحه طالبان با حکومت افغانستان، ۀوزارت خارج

های پایان مداران افغان بخواهد که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را به تعویق بیاندازند و روی تالشسیاست

 شوند تا طالبان در روند سیاسی مدغم شوند. جنگ متمرکز
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 هال کمش

متفاوتی همراه است.  مشکالتبحث به تعلیق درآوردن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت موقت با 

حکومت افغانستان بر اساس قانون  ارگ ریاست جمهوری مخالفتش را با این طرح اعالم کرده و گفته است،

خ تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اساسی کشور و تاری

 کامالً متعهد است.  13۹8سال 

 تداوم در پروسه مردم»صبح گفت:  8معاون سخنگوی رییس جمهور به خبرنگار روزنامه  حسین مرتضوی، شاه

مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور  ۀاراددیگر به جز خواست و  ۀاست و هیچ گزینساالری الزمی 

 «صراحت دارد، قابل قبول نیست.

امریکا با رهبران سیاسی خاص  ۀنمایند اعضای مجلس سنا در پیوند به دیدارهای زلمی خلیلزاد، در همین حال،

ون اول مجلس سنا در های بسته بیرون شود. محمدعلم ایزدیار، معاگویند که روند صلح باید از اتاقکشور، می

افغانستان به ختم جنگ و تامین صلح پایدار نیاز »دوم عقرب در مجلس گفت:  و شنبه بیست نشست روز سه

«. دارد، اما مردم افغانستان خبر ندارد که امریکا با طالبان در مورد صلح، روی کدام نقاط به تفاهم رسیده است

زاد در مورد صلح افغانستان خانه به خانه بزرگان سیاسی لیلآقای خ»زلمی زابلی عضو مجلس سنا همچنان گفت: 

گان مردم افغانستان هیچ اطالعی از برنامه روند صلح ندارند و این برای مردم افغانستان رود، ولی مردم و نمایندمی

است جمهوری شود امریکا خواستار به تعلیق درآمدن انتخابات ریآقای زابلی افزود، گفته می« برانگیز است.سوال

اگر این تصمیم پس از تفاهم با طالبان گرفته شده خوب است در غیر آن منطق »شده تا روند صلح مختل نشود، 

 «.ندارد

گوید تا کنون بحث روی تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل حکومت موقت میان ریاست اجرایی اما می

 ته است.حکومت افغانستان و ایاالت متحده امریکا صورت نگرف

صبح، افغانستان و  8با خبرنگار روزنامه  خاصگوی  و معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفت امید میثم،

تاریخ انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات مطابق »ایاالت متحده امریکا را دو دوست استراتژیک خواند و گفت: 

های مشخص دارد و  زاری انتخابات مسوولیتکند و حکومت هم در راستای برگقانون اساسی کشور اعالم می

 «ها را به موقع انجام دهد. تالش خواهد کرد این مسوولیت

گوید هر روند سیاسی و هر تعامالت که زیر نام صلح صورت گیرد که منجر به صلح ایتالف بزرگ ملی اما می

د و سخنگوی ایتالف بزرگ عضو ارش رحمان اوریا،ل عادالنه در کشور باشد از آن حمایت خواهند کرد. فض

هر گاه حکومت موقت منجر به تأمین صلح و پایان جنگ هجده ساله شود و به نماد وحدت ملی بدل »ملی گفت: 

 «کنیم.از آن روند حمایت می شود،

گیری حکومت موقت و تعلیق قرار دادن روند انتخابات ریاست  بحث شکل به باور اعضای ایتالف بزرگ ملی،

 ۀبه گون»گویند حکومت وحدت ملی نتوانسته وظایفش را لیل ضعف حکومت کنونی است. آنان میجمهوری به د

 مشروعیت خود را از دست داده و از حمایت مردم نیز برخوردار نیست. انجام بدهد و از همین رو،« شاید و باید

وقت با تأخیر برگزار گیری حکومت م اگر انتخابات به دلیل شکل»سخنگوی ایتالف بزرگ ملی همچنان گفت: 

مشروط بر این که در این روند احزاب و  هیچ اعتراضی نخواهیم داشت، شود و در نتیجه آن صلح به میان آید،

 «های سیاسی شامل و نقش فعال داشته باشند.ایتالف
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شود که شماری گیری حکومت موقت در حالی مطرح می بحث تعلیق انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و شکل

 گی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند. جان بس،های ایاالت متحده امریکا مصروف آماد از مقام

گی برای ما متعهد هستیم در عرصه آماد»تویترش نگاشته است که  ۀسفیر ایاالت متحده امریکا در کابل در صفح

ها در پیوند به غانستان همکار باشیم. افغانانتخابات ریاست جمهوری با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت اف

 «زمان انتخابات تصمیم خواهند گرفت.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در  بر بنیاد تقویمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعالن شده است،

شماری از استریت ژورنال نگاشته است که  برگزار شود. در همین حال روزنامه وال 13۹8یکم حمل  و سی

های امریکایی موضوع احتمال به تعلیق درآوردن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تشکیل حکومت مقام

 اند. های امریکا برای ترویج دموکراسی در افغانستان خوانده موقت را در تضاد با تالش

 پایان

 

  

 

 

 

 

  

 
 


