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 مقدمه
 
مقصود قانون اساسي تاسيس يك چوآات رسمي براي ايفا قدرت دولتي براي  ) 1

به عنوتن حداقل، يک قانون . همگان و تفسير وظايف و اجراأ نقش رفتارشان است
 . اساسي مؤثر دو آار الزم است انجام دهد

اول اينكه بايد مؤسسات مختلف، حد و حدود قدرتي آه مي خواهند بكار ببرند و 
نقشهايي آه بايد اين مؤسسات ايفاء آنند را تعيين آرد و قوانين عملي را برقرار آرد، 
آه البته تصويب آنها در اولويت باشد، برای حل و فصل تعارض هايی که ممکن است 

 . بين اين مؤسسات بوجود آيد
ينكه بايد مشخص شود افرادي آه موسسات را اداره ميكنند چگونه انتخاب مي دوم ا
 . شوند

 
تاريخ نشان مي دهد بيشترين دوام سياسي و دولت موفق  براي آنهايي است آه به  )2

 : يكديگر به اندازه آافي اعتماد داشته باشند و در موارد زير توافق داشته باشند
  ـ چوآات اصلي براي مؤسسه1
خطري آه از اين هرازگاهی براي از بين بردن آنان توسط قدرتهاي حكومتي  -2

 . بوجود مي آيد
اگر قدرت دولت بين شعبه ها و نمايندگيهاي مختلف تقسيم شود، اعتمادها نيز نسبت به 

اين قدرت به وسيله برنده ها (اينكه در يك شخص قدرتمند متمرآز شود بيشتر مي شود
 .) مي آنند، به وجود مي آيدآه بازنده ها را سرآوب 

 
کار سخت اين است که تدبيري بکار رود که از کار مؤسسه اي آه بخواهد قدرت  ) 3

را از متمرآز شدن باز دارد و آار دولت ديكتاتور را آسان آند جلوگيری شود، که در 
عين حال از متالشي شدن قدرت جلوگيري ميكند آه اين  روش، وضعيت را به سمت 

 . لت بي تاثير و غيرعملي سوق مي دهدداشتن دو
 
 : قدرت دولتي مي تواند به چند پايه مختلف تقسيم شود ) 4

اول اينكه تقسيم منطقه اي هم در بين ماموران دولت و هم در بين دولتهاي محلي براي 
 . در دست گرفتن قدرت در رابطه با موضوعات محلي اتفاق افتد

با اعطاي قدرت قانون گذاري به . ورت گيرددوم اينكه تقسيم وظايف ممكن است ص
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و ) قوه قضائيه(تفسير قدرت به مؤسسه ديگري اعطاء ميشود ) قوه مقننه(يك مؤسسه 
 ). قوه اجرائيه(اجراء قدرت هم به مؤسسه ديگري واگذار ميشود 

تاسيس دو دفتر : براي مثال. سوم اينكه تك تك مؤسسات خود مي توانند  تقسيم شوند
يا تاسيس دو دفتر سياسي و تخصصي در قوه )  جرگه و شوراي مديرانلويه(مجلس 
 . اجرائيه

 
قانوني بودن درازمدت نگهدارندگان دفتر سياسي به ميزان قابل توجهي بستگي به  ) 5

و اين هدف نياز به توسعه . قابل قبول بودن براي قشر گسترده اي از مردم دارد
ي را آه بر آنها و به حزبهاي سياسي مكانيزمهايي توسط مردم عادي دارد آه آس

 . حكومت مي آند انتخاب آنند
 
اگر يك مؤسسه جديد آه به وجود مي آيد ميداني را براي فعاليت احزاب به وجود ) 6

آورد آه اين احزاب خود را برنده ببينند، اين مؤسسه موفق تر است تا آنكه فقط يك 
زندگان در حال استراحت هستند و هيچ حزب خود را برنده ببيند آن هم در زمانی آه با

 . فعاليتي ندارند
 

 گزينه های قوه اجرائيه
 

 قوه اجرائی
 
در (به اين نكته مهم بايد توجه داشت آه چه اختياراتي قوه اجرائيه بايد داشته باشد ) 7

 ). برابر قوای مقننه و قضاييه
 
قانوني و امتياز در آشورهاي قديمي مثل انگلستان، قدرتهاي اجرائی يك قدرت ) 8

مخصوصی بود برای پادشاه بود و اين قدرت در مواردي مثل اعالم جنگ، بستن 
از آن پس، به تدريج، . قراردادها يا قوانين ديگر و بخشودن مجرمان را هم شامل بود

قدرت های بيشتر فقط از طريق قوانيني آه توسط مجلس وضع می شد می توانست به 
 . قوه اجرائيه اعطاء شود

 
در دولتهاي جوان تر مثل اياالت متحده آمريكا و استراليا، نوشتن و تنظيم قانون ) 9

اساسي به قوه اجرائيه اعطاء شد تا اينكه افراد دولتي را تعيين آنند و به موازات آن 
از قبيل نقش رئيس جمهور آمريكا بعنوان (قدرتهاي ويژه اش را هم به مردم بشناسانند 

محدوده دقيق اختيارات قوه اجرائيه به وسيله ديوان عالی . )رئيس کل قوای نظامي
 ). داددگاه عالی در استراليا(قضائی تعيين شده است 
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هم به وسيله وزيران و هم (در بسياري از آشورها، انجام آارهاي قوه اجرائيه ) 10
ر تابع موشکافی قوه قضائيه است اگر دراجراء، عالقه تك تك افراد ب) آارمندان دولتي

به .  روي انجام آارهاي اداري تاثير بگذارد يا موجب آاغذ بازيهاي اداري شود
محكمه ها می توان اين قدرت را داد که هر جا که تصميمات گرفته شده با استفاده 

نابجا از قانون بده و يا با بي اهميت جلوه دادن قانون،  و يا وقتی که  افراد ناآارآمد 
 .د را باطل نمايدگزارشات مناسبی ارائه ندهن

  
 شكل قوه اجرائيه 

 
دو انتخاب اصلي معموًال، فورًا به ذهن می آيد وقتی يک دولت قرار است ) 11

 : طراحی شود
يكي سيستم رئيس جمهوري خالص است که در آن رئيس جمهور براي يك دوره 

رئيس جمهنور آسي . مشخص انتخاب مي شود و يك تيم وزراء را رهبري مي آند
مهمترين مثال از کشورهای مدرن .  قدرت را تا انتخابات بعدي بر عهده دارداست آه

 . اياالت متحده آمريكاست
 

ديگری نظام پارلمانی است آه توسط صدراعظم رهبري ميشود و صدراعظم رهبر آن 
حزب است يا رهبر ائتالفی از احزاب را بر عهده دارد و مي تواند به حمايت اآثريت 

ي هاي قانوني، مصونيت ايجاد کند و در عين حال می تواند با اعضاء در گردهماي
شرط وزير شدن اين است آه . رأی عدم اعتماد اعضای مجلس از رهبری عزل شود

شخص بايد يكي از اعضاء مجلس باشند و يا به سرعت عضو مجلس شود، مثل 
 ). نيوزلند(انگلستان و آانادا و استراليا و زالندنو 

 
دو، سيستم هاي مختلف و مختلط بسياري وجود دارد آه در آن ولي بين اين ) 12

صدراعظم عمًال حکومت می کند ولی رئيس جمهوری هم وجود دارد که حالت 
، يا رئيس )مانند سنگاپور و آلمان و اسرائيل(سمبوليک دارد به عنوان رئيس دولت 

 در موضوعات) نه سمبوليک(جمهور و صدراعظم هردو باهم قدرت های واقعی
 ). مانند فرانسه(متفاوت دارند 

 
 وظايف قابل اجراء رئيس جمهور

  
حاميان بسياری را در خيلي ) بدون صدراعظم(يك نظام رئيس جمهوري خالص ) 13

 : از زمينه ها به خود جذب مي آند
اول اينكه يك سيستم رئيس جمهوري نياز به وجود يک رهبر قدرتمند را اجابت ميكند 

 . می کند آه عضو ارشد در سيستم سياسی واقعًا چه کسی استو اين معموال روشن 
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دوم اينكه رئيس جمهوری که بر اساس يک انتخابات تميز به قدرت رسيده است می 
تواند تا حدودی ادعای حقانيت کند،  در حاليكه ممكن است در نظامی که در آن 

ورت مبهم صدراعظم وجود داشته باشد معامله مخفي در پشت درهاي بسته و به ص
است که منجر به انتخاب صدراعظم بعد از انجام انتخابات می شود که اين فضای تيره 

 . ای را می تواند ايجاد کند
سوم اينكه وقتی دوره ثابتی برای يك رئيس جمهور وجود داشته باشد، می توان در 

مورد ثابت ماندن رويه ها و سياست های دولت مطمئن بود حداقل تا دور بعدی 
 .تخاباتان
  

 . اما، سيستم رئيس جمهوري يك عده ضعفهاي قابل مالحظه نيز دارد ) 14
اول اينكه، اگر يك آانديداي رئيس جمهوري موفق به سادگي رأي بياورد يعني اآثريت 
آراء را آسب آند، هيچ تضميني وجود ندارد آه شخص پيروز در انتخابات از حمايت 

 . شوداآثريت افراد رأي دهنده بهره مند 
دوم اينكه با وجوديکه دولت رئيس جمهوري قدرتمند است ولي تك تك اعضاء آابينه 

 . دولت شخصا ضعيف می باشند، که نتيجه آن به وجود آمدن سياست فلج است
سوم اينكه سيستم رئيس جمهوري يك دستور العمل براي بوجود آمدن بال برای 

سی عميقًا متفاوت از يکديگر فکر جوامعی است که در آن متفکرين و برگزيدگان سيا
عمًال فقط اجازه يک ) بدون صدراعظم(يك سيستم رئيس جمهوري خالص . می کنند

 .برنده را می دهد و بازندگان بسياری تا زمان انتخابات بعدی دلخور خواهند بود
 

آنهايي آه از مدل هاي آمريکايی الهام ميگيرند بايد بدانند آه اين مدل عمال فقط ) 15
ك مثال در عصر حاضر از يك آار هموار در سيستم رئيس جمهوري خالص است و ي

و سرانجام . اينكه عمل توسعه اين سيستم شامل يك جنگ مشقت بار در جامعه است
اينكه ساختن مؤسساتي آه مردم عادي را براي اطاعت آردن بدون چون و چرا 

ند آه بزرگترين رهبر ظاهر تشويق ميكنند به نسبت مؤسساتي آه فقط در زماني آار آن
 . شود، بهتر است

 
 وظايف قابل اجراء پارلمان

 
 يك قوت نظام پارلمانی آه زياد به آن اشاره شده است، اينست آه ابزارهاي ) 16

ولي .  قانوني براي از بين بردن بن بست ها يا دولتهاي بي تدبير را در دست دارد
 : ود انواع بسيار مختلفي داردسيستم پارلماني آه از طرف مجلس تعيين مي ش

در بعضي جاها، انضباط بين اعضای حزب چنان قوی شده است که مجلس تبديل شده 
 سال گذشته 60برای مثال، در استراليا، .  است به جايی برای مباحثه در موضوعات

 .است از آخرين مرتبه ای که دولت استراليا به وسيله مجلس ملغی شده است
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هيئت انتخاب آنندگان تجزيه شده و با نسبتي از نمايندگان شرآت در ديگر مكانها، 
آننده به وسيله توانايي آه در تضعيف يك دولت دارند، به هم ملحق ميشوند و حزب و 

چنين تدبيری در مقابله با احزاب مذهبي فوق افراطي در . گروه اقليت تشكيل مي دهند
، دولتهاي عاقل يا مبتکرخود را فلج در اين قبيل سيستمها. اسرائيل استفاده شده است

 . مي يابند
 

يك موضوع مهمتر برای قرار دادن قوه مجريه در مجلس اين است که پاسخگو ) 17
اگر قرار باشد که وزرا از اعضای پارلمان باشند، مجبور . بودن تضمين می گردد

 خود خواهند بود که در جلسات آن شرکت کنند و به طور منظم در مورد فعاليت هاي
و کارمندان خود و وزارتخانه های تحت رهبری خودشان زير سؤال قرار گيرند و 

يك انتقاد به اين دسترسي و رسيدگي اينست آه عامل خوبي براي . پاسخگو باشند
برآنار آردن و جلوگيري از آار در پستهاي دولتي است زيرا آنها آرزو دارند آه 

اما راههايي براي حل اين . تار نشوندهيچگاه در احزاب و درگيريهاي سياسي گرف
در انگلستان بعنوان مثال تك تك افراد آه عضو هيئت دولت هستند : مشكل وجود دارد

که قدرت ) لرد(مي توانند مادام العمر تعيين شوند به طور مستقيم توسط مجلس اعيان 
می بسيار کمتری دارد از منتخبين مجلس عوام، اما به هر حال، روش خوبی فراهم 

 . آورد برای اينکه اشخاص برجسته وارد خدمات دولتی شوند
 

 مستخدمين اداري قانوني
 

بعضي از پست هاي قوه اجرائيه بهتر است به وسيله اشخاص حرفه اي پر شود و ) 18
اين مورد شامل آنهايي آه مشورتهاي . اين اشخاص بايد مستقل از احزاب سياسي باشند

د، و نيز افرادی آه انتخابات را ترتيب مي دهند و متبحري در مورد قانون مي آنن
افرادی آه به جرم و جنايت رسيدگي مي آنند و حدود آنرا تعيين مي آنند و آساني آه 

بايد  با مأمورين دولتی بي آفايت برخورد کنند و آساني آه ماموران دولت را براي 
 . خدمت آردن به دولت و بانكداري استخدام مي آنند

 
 تپيشنهادا

 
  قدرت قوه اجرائيه 

 
در افغانستان، اين مهم است آه قدرتهاي مخصوصی که دولت دارد به وسيله ) 19

شخصي آه نمي تواند به برگزيده نظر اآثريت اعتماد آند . محكمه دقيقا مشخص شود
اين تشكيالت غير قابل بيان و : يا اينكه يك اراده قضايي براي قدرت اجرائی تعيين آند

 .د بحث برانگيز استبه طور زيا
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در جاييكه قدرتها به طور سريع، با يقيين و قاطعانه بايد آارهايشان را انجام  ) 20

يك مثال در اين مورد قدرت : دهند، بايد قدرت را بجاي قوه مقننه به قوه اجرائيه داد
براي تحويل دادن نيرو به جبهه جنگ در شرايطي آه دشمن از خارج حمله آرده باشد 

مثل . بقيه مسئوليتهاي اجرايي مهم ديگر بايد هدايت ارتباطات از خارج باشد. است
امضاء قراردادها و تصديق قراردادها، قرض آردن هاي بخش دولتي و انتشار پول 

 . رايج
  

به هر حال، جائيكه قدرتها مورد سوء استفاده قرار ميگيرند، قوه اجرائيه بايد به ) 21
 : نترل خود درآوردطور محتاطانه محيط را تحت آ

براي مثال محدوديت زماني ميتواند جايگزين استفاده نيروها به وسيله حكم قوه اجرائيه 
 . بدون حمايت و ثبات مجلس شود

 
تصميمات اختياري وابسته به تك تك افرادي خاص است آه بايد تابع انضباط ) 22

 . سيستم تجديد نظر قانوني باشند
 

 پيشنهادات
 

  تشكيالت اجرائی
 

در اين جا هيچ تشكيالت اجرايي آامل وجود ندارد ولي از يك سيستم رئيس  ) 23
دولتي آه آارهاي اجرايي بر عهده دارد بايد در يك . جمهوري خالص بايد دوري شود

 . مجلس پايه گذاري شود و پاسخگوي مجلس باشد
 

ست آه اگر رئيس دولت رسمي الزم به قضاوت آردن در مورد آن باشد، ممكن ا) 24
اعضاء مجلس باشد و %) 75شايد (انتخابات رياست جمهوري به وسيله اآثريت مردم 

اين آار براي تضمين آردن يك انتخابات اجتماعي نسبت به يك انتخابات جنجال 
 . برانگيز است

 
قدرت يك رئيس جمهور بايد آامال محدود شود و اين محدود آردن براي ) 25

رئيس جمهور نبايد بتواند به . صدراعظم مي باشدجلوگيري از نزاع و رقابت با 
قانوني آه از نظر مجلس گذشته و توسط مجلس تصويب شده، راي مخالف بدهد، ولي 

 بايد يك حق از طرف خودش داشته باشد آه اين راي ها را به باالترين مقام 
 . محكمي ارجاع دهد تا اينكه مطابقت آن راي و حكم با قانون اساسي مشخص شود
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 بايد فقط تعدادي وزير منصوب شود آه براي رياست وزارتخانه ها مفيد باشند و ) 26
اين براي دولت بهتر است آه تعداد آمي از چيزها را به خوبي انجام دهد تا اينكه تعداد 

 .  انجام دهدنادرستبسياري از آارها را 
 

 پيشنهادات
  

 اداره جات رسمي و قانوني 
 

 : عباتي آه در زير نامبرده مي شود بايد تهيه شوديك اساسنامه براي ش) 27
 معاون رئيس ديوان عالي، مشاور ارشد مستقل حقوقی به دولت ) 1
 . آمسيون انتخاباتي مستقل آه جوابگوي تمام جنبه هاي اجراي انتخابات است) 2
مدير دادستانی که هدايت آننده پيگيريهاي دولتي باشد آه تشخيص دهد که آيا ) 3

 . را می توان به محكمه آورد يا خيردعاوی 
مامور رسيدگي به شكايات مردم آه آامال قدرت رسيدگي به شكايات تك تك افراد  ) 4

 .را در زمينه هاي اجرئی قوه اجرائيه دارد
آميسيون خدمات اجتماعي، آه از خواسته هاي نابجا براي جذب نيروهاي تازه ) 5

 . جلوگيري مي آند
ل آردن و انتشار پول رايج را بر عهده دارد و  از تورم بانك مرآزي، تبدي) 6

 . جلوگيري مي آند
مامور و مفتش رسيدگي به حقوق و حسابها آه رسيدگي مي آند آه آيا هزينه هاي ) 7

دولت حسابرسي مي شود يا خير و کارمندان شايستگي آافي براي دستيابي به اين 
 .حقوق را دارند يا خير

 
 شعبات براي استقالل و غير وابستگي سياسي، آه ممكن است آمك دادن به اين) 28

قابل توجه باشد آه قدرتي آه براي انتصابات در شعبات به وجود مي آيد، به وسيله 
 . شعبات بين المللي مستقل تضمين ميشود

 )  ساله و يا شايد هم براي مادام العمر20 تا 10اين انتصابات براي يك دوره (
رئيس محكمه قضايي بين المللي، : براي مثال: ين المللي مستقلو در مورد شعبات ب(

سرپرست مؤسسه بين المللي دموآراسي و دستيار انتخاباتي و هدايت آننده تشكيالت 
 .) صندوق جهاني پول

 
 گزينه های قوه مقننه 

 
 قدرت قوه مقننه
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 گستره محتواي بخصوص قدرتهاي سازنده قانون در قوه قضائيه ميتوانند فقط در) 29
مذاآرات اساسی در بين مردمان افغاني در مورد طبيعت خاص سيستم سياسي آه آنها 

 . آرزوي داشتنش را دارند مشخص گردند
 

 : اگر نظام فدرال انتخاب شود، گزينه های زير را بايد در نظر گرفت) 30
 مثال در استراليا، دولت مرآزي مي تواند قدرت اختصاصي را به واليت هايي آه در
حال اجراء قدرت در مناطق هستند و در مناطقي هستند آه اعتباري براي مرآزيت 

مثال در آانادا، واليات مي توانند قدرتهاي ويژه اي را به  .شدن ندارند، اعطاء آند
مناطقي آه در حال اجرای قدرت در مناطق هستند واعتباري براي مرآزيت شدن 

ديوان عالی براي به دست گرفتن قدرت ولي در هر دو مورد، . ندارند، اعطاء آند
تعيين مي شود آه قوانين بايد در مواقعي آه به طور مرآزي غير قابل اجرا هستند و 

 . با قوانين واليات ناسازگارند، حكمفرمايي آنند
 

اين سازش (اگر چه يك سيستم فقط با قانونگذار مرآزي سازش پذيري دارد ) 31
يچ حمايت قانوني طبق قانون اساس بهره نمي پذيري با دولت محلي است آه از ه

قانون اساسي ممكن است به طور مفيدی قدرت قانون گذاري را براي تعيين پايه .) برد
هاي حقوقي آه هيچ اختيار و مسئوليت سياسي ندارد و مي تواند تخلف آند را محدود 

 . آند
 

ج آن مالياتهاست يك مسئوليتي آليدي مجلس، پيش بيني براي ماليات گيري و خر) 32
برگرداندن بودجه دولت توسط مجلس، جدي ترين حالت ). آه همان بودجه است(

به هر حال داليلي براي انسجام سياست وجود دارد آه . تحريم است آه مي تواند بشود
مجلس نبايد قدرت تجديد نظر و اصالح بودجه را داشته باشد آه اين خود يك 

 راي مساعدت ويژه براي اعضاء يا حمايت دستورالعمل تقاضاهاي بي وقفه ب
 . آنندگان آنان است

 
 تشكيالت قوه مقننه

 
يعني داراي يك (قانون گذاران معموال يا از يك انجمن يا دفتر شورا تشكيل شده) 33

يعني داراي دو (يا از دو انجمن و دفاتر مجلس شورا تشكيل شده ) مجلس مقننه است
 .مجلس يك شورايي آامال آمياب است).  باشدمجلس مقننه و مجلس شوراي مديران

بحث اساسی به نفع در چنين مجالسی اين است آه آنها . زالندنو يك نمونه معاصر است
 . از بوجود آمدن بن بست جلوگيری می کنند

 
انگلستان، اياالت متحـده آمريكا ،آاندا :مجـالـس دو شـورايي بيشـتر رايج هستند ) 34
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، مثالهاي )1964طبق قانون اساسي سال(اپن، هند و افغانستان ،استراليا، فرانسه، ج
بيشترين شوراي منتخب دموآراسي آه معموال وجود دارد انجمن سفلي . متداول هستند

 . و بقيه انجمن عليا ناميده ميشود
 :قدرت مجالس دو شورايي شامل موارد زير است

آه صحيح نيستند، جلوگيري شوراها مي توانند از تنظيم عجوالنه قوانين يا قوانيني 
آنند و همينطور از ساخته شدن قوانين بدون داشتن بازتابهاي مناسب نيز جلوگيري 

شوراها ميدان براي ضد بهره بردن فراهم مي آنند تا اينكه مناظره سياسي با . آنند
شوراها فضاهاي زيادي براي تعهدات سياسي به وجود مي آورند . جامعه تطبيق شود

 .  اهداف خود را در مسير صلح جويانه بيابندبراي اينكه
 

 . مي توان از بن بست دوري جست يا در راههاي مختلف زيادي هدايت آرد ) 35
اين . موافقت فقط از طرف يك انجمن ممكن است براي تصويب بودجه نياز باشد

انجمن معموال جايي است آه صدراعظم از حمايت اآثريت براي انتصاب در شعبات 
مجلس عليا ممكن است هيچ قدرتي براي مخالفت آردن با ) مجلس سفلي.(ي بردبهره م

اين . اقتباس نهايي از يك قانون ندارد باشد ولي فقط مي تواند آن را به تاخير اندازد
احتياجي به بودن يك قدرت سطحي و پيش پا افتاده ندارد، از زمانيكه قوانين عجوالنه 

يروي تجديد نظر بيشتري از جزئيات قانون گذاري طرح شده آه قوانين بدي هستند و ن
 . را به تاخير مي اندازد

 
. يك قوت سيستم مجلس، فراهم آردن حوزه مشارآت در بين سيستم آميته هاست) 36

آه دائمي و هميشگي (بيشترين مجالس تاسيس شده يك موقعيت و اعتبار مهم دارند
مثل (و دوام آوردن موضوعات و انتخاب آميته ها، و براي مخاطب قراردادن )است

از قبيل يك (و يا موضوعات را به طور ناگهاني صعود دادن ) هزينه هاي عمومي
 ). موضوع خاص در دست دولت بودن

 
در قانون ممكن است يك تعدادي از افراد محدود شوند آه يا در مجلس و يا مثل ) 37

بحث اصلي در .  دارنديك عضو پر قدرت در انجمن پاييني باشند و توان اين آار را
 مورد محدوديت شرايط، آاستي ها ييست آه توسط افراد سياسي حرفه اي به وجود 

مي آيد آه اينان آساني هستند آه منافعشان از دسترس مردم عادي اجتماع دور مانده 
بحث اصلي بر خالف دسترسي محدود به اداره مورد اعتراض اينست آه آنهايي . اند

د ممكن است آه با شرايط انحصاري يا ابزارهاي خشونت به دنبال آه آنار گذاشته ان
 . عالئقشان مي روند

 
  پيشنهادات
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 قدرتهايي آه بايد به وسيله مجلس بكار گرفته شود بايد به وسيله توجه آردن، ) 38
خطر سوء استفاده از قدرت بايد در افكار نگهداشته شود و روش . مشخص نشوند

 . ي براي جلوگيري از سوء استفاده ها بايد مطرح شودحفاظت آردن قانون اساس
 

 . مجلس نبايد قدرت تجديد نظر قانون اساسي داشته باشد) 39
 

انجمن بااليي بايد قدرت به .  مجلسي آه داراي دو شورا ست بايد تاسيس شود) 40
د هر انجمني باي. تاخير انداختن داشته باشد ولي نه اينكه قوانين طرح شده را رد آند

 انجمن پاييني بايد به طور محبوب . براي خودش يك سيستم آميته اي داشته باشد
 عضو و بيشتر وزيران بايد اعضاء انجمن پاييني 480انتخاب شده باشد با تقريبا 

انجمن بااليي شامل تعدادي افراد انتخاب شده نيستند ولي شامل وزيران قبلي و . باشند
 . ماموران ارشد مجلس هستند

 
 نه های انتخاباتیگزي

 
ولي آنهايي آه در مقام . اعضاء انجمن پاييني بايد در به طور محدود خدمت آنند) 41

وزيران يا ماموران عالي رتبه مجلس خدمت آرده اند بايد براي انتصاب در انجمن 
در حاليكه قبال صدراعظم و يا وزيران قبلي بوده (بااليي شايسته انتخاب باشند و

در حالتيكه آارمند (طالح خانه نشين شوند و به زندگي خود ادامه دهند،بايد به اص)اند
 . بايد در يك دوره يا دوره هاي بيشتر خدمت آنند)جزء در دولت بوده اند

 
 . سيستم هاي انتخاباتي مختلف، بر شرکت پذيری در انتخابات تاثير می گذارند) 42

ر دوره اي  مشخص ايفاء يك تصور اآثريت است آه بر انتخابات گروه مشخص آه د
يك تصور ديگر . نقش مي آنند و به اآثريت اجازه مي دهد آه بر اقليت غلبه آنند

 تناسب است آه بر بازتاب قوانين قوه مقننه بر افكار مختلف درون يك انتخابات 
گسترده متمرآز مي شود و نمايندگان اختيار دهنده به اين افكار هستند آه در ميدان 

 . ديگر مذاآره آنندسياست با يك
 

در جوامع تقسيم شده آه با نزاع به وجود آمده اند اين مورد دومي بيشتر حقيقت ) 43
 . دارد و اين يك تمرآز در يك اتاق براي برندگان يك شرآت آننده مي باشد

 
 . توجهات عملي جدي، ميدان را براي فعاليت انجينران انتخاباتي محدود ميكند) 44

 جزئي و جمعيت به طور زياد غير متحرك غير ممكن است آه بدون يك سرشماري
بتوان يك سيستم منصف براي تك تك اعضاء در نواحي انتخاباتي به وجود آورد، آه 

 افغانستان براي انتخابات و 1964 از قانون اساسي سال 43اينچنين به وسيله مقاله 

10 



 ممكن است آه از بدون محاسبه، در سطوح آالن، غير. لويه جرگه ساخته شده بود
سيستمهاي جالب توجه از قبيل انتخابات امتيازي آه به راي دهنده نياز دارد، استفاده 

شود انتخابات امتيازي، انتخاباتي است آه به راي دهنده براي باال بردن رتبه 
 . آانديداها، به خاطر برتري يافتن نياز دارد

 
آشور آامل مثل يك انتخاباتي اين ممكن است وسوسه انگيز باشد آه براي يك ) 45

است و استفاده از بعضي انواع سيستم هايي آه متناسب با ليست است آه راي دهندگان 
به اين اتحاديه هاي مشخص يا ليست ها راي مي دهند و آرسي ها در مورد تناسب 

اما بعضي از سيستمها ممكن . بيش از حد راي ها آه در اتحاديه ها يا ليست ها هستند
 ا موفق و راهي آردن يك آانديدا به مجلس، احساسات مردم را است ب

 . ناديده بگيرند
 

 پيشنهادات
  

 . راي دهندگان بايد در سطح واليتي راي بدهند) 46
 

 تا بايد پر شود 480سهم تعداد واقعي آرسي هايي آه در هر واليت از مجموع ) 47
ر طول انتخابات، انتخاب شده بر پايه تعداد راي دهندگاني است آه واقعا در واليت د

 . اند و اين تعداد همان درصد از آراء است آه در سراسر آشور راي داده اند
 

  از تمام آرسي هايي آه در بايد در يک واليت پر شود از يك سيستم تناسب 3/2) 48
 . ليست استفاده مي آند تا اينكه اين سهم ها را به بر ليستهاي مختلف تحويل دهد

 
 از آرسي 2 /3ي اجازه دادن به تك تك آانديداها براي داشتن جايگاه مناسب،برا) 49

در چنين سيستمی، .   هاي يك واليت بايد از بين سيستم راي گيري تصويب شده باشد
راي دهندگان در کنار نام تمام کانديداهايی که آنها را قبول دارند عالمت می گذارند و 

 .  گرفت که بيشترين رای را آورده باشندکرسی ها به کانديدهايی تعلق خواهد
 

 ياداشتهاي پاياني 
 
انتشارات (طرح ريزي سياسي و حكومت )): قدرت سازمانها: ((رجوع آنيد به -1

 ، cornellپوهنتون 
 . آندرو مك اينتاير:  نويسنده- م 2003

 
، ترنس اليونز: نويسندگان)) نقش انتخابات از قبل توافق شده: ((رجوع آنيد به -2
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 استفان جان 
اجراء )): پايان جنگهاي مدني((آوسينس و . استرمن، دونالد واتچايلد و اليزابت ل

 توافق نامه صلح 
 .227-228 تا صفحه 215-235صفحه ) م2002لين رايز، : نويسنده(
 
قدرت اجرايي بايد به رئيس   :II.1قانون اساسي ايالت متحده آمريكا، اصل  -3

 جمهور ايالت 
 رئيس جمهور آمريكا بايد فرماندهي ارتش II.2، اصل …يكا تفويض شود متحده آمر
 و نيروي 

و قدرت اجراأي : 61، قانون اساسي استراليا، بخش …دريايي را بعهده گيرد 
 آشورهاي مشترك 

المنافع بريتانيا بر عهده ملكه است و وزير دفاع هم به نمايندگي از ملكه مي تواند اين 
 عمل را 

 .  براي اجراء و نگهداري قانون اساسي و قانون بريتانيا گسترش مي يابدانجام دهد و
 
در سيستم قانون متداول، مكانيزم تجديد نظر قضايي، صدور حكم توسط محاآم  -4

 مشهورتر 
 . بود

درخواست دستگيري و (حكم جلب همـراه با ذآر دليل : مهمترين حكمها عبارتند از
 آوردن فردي قبل 
، )در خواسـت يك مـامـور رسـمي براي افزودن اقتدارش(،   )هاز شـروع محكمـ

 ممنوعيت 
نقض (، فرستادن حكم به محكمه پايـين تر)توقف يك روند نامناسب در مسير آارش(

 تصميم 
در خواست يك تصميم براي دستيابي به حكم صحيح و مطابق (و امريه ) نادرسـت
 ). قانون

 
بعد از اولين انتخابات عمومي، هيچ وزير  :64قانون اساسي استراليا، بخش  -5

 مختاري نبايد يش 
 ماهه بر منصب خود باقي بماند مگر اينكه عضوي از مجلس شوراي 3از دوره 

 مديران يا خانه 
 . نمايندگان شود

 
 اين بخش ها، حكومتهاي پادشاهي قانوني هستند آه راس هر بخش، پادشاهي  -6

 است آه 
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 . انوني و رسمي يا قوانين غير رسمي محدود مي شودقدرتهايش بوسيله مقررات ق
 
تشكيل دهندهي قانوني و نيـروي : رجوع آنيد به رئيس جمهور ها و اآثريت ها -7

 محرآه 
ماتئو سوبرگ : ، نويسندگان) م1992آمبريج ، انتشارات پوهنتون آمبريچ، (انتخاباتي 

 شعوگارت و 
 . آري. م.جان

 
يلي از محققين در دومين دوره رياست جمهوري اين دقيقا مشكلي بود آه خ -8

 روسيه بوريس 
 . يلتسين به آن پي بردند

 
. 1وليوم . ، مجله دموآراسي))خطرات حكومت رئيس مابانه((جوان لينز، -9

 سال . 1شماره 
  51- 69:صفحات.  م1990

 
مجله علوم اجتماعي بين )) ناپايداري نظام هاي جهان سوم((رجوع آنيد به  -10
 . لليالم

 . 199 - 243:  صفحات- م 1993، سال 136 شماره -ريگز . فرد، و: نويسنده
)) چوآاتهاي قانوني و يكپارچگي دموآراتيك((آلفرد استفان و سيندي اسكاچ،  -11
 حكومت ((

 . ـ جهان سياست))پارلماني بر عليه حكومت رياست مابانه
 

آاوشي در ساختارها، : ي جيواني سارتوري، تشكيل دهندهي قانوني مقايسه ا -12
 مشوق ها و 

 . 101صفحه ) 1996نيويورك، مك ميالن، (نتايج 
 

 افغانستان از چنين مسئوليتي جلوگيري ميكرد از ميان 1964قانون اساسي  -13
 شرط ها در اصل 

به عنوان رهبر يا هيچ يكي از اعضاي دولت ) پارلمان(هيچ عضوي از شورا :  آه86
 به عنوان 

رجوع آنيد به محمد هاشـم آمالي، . نمي تواند فعاليت آند) پارلمان(را عضوي از شو
 قانون در 
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 ) م198. بريل
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 ل قومندي آ

بريتانيا متناقض است، قانون فرمانداري آل بريتانيا بايد حكم فرما شود و قانون گذار 
 براي رفع اين 

 . تناقض، بايد قانون فرمانداري را لغو آند 
توسط باالترين )بدرستي(هر چيز، عبارت قانون فرمانداري آل بريتانيا: يادداشت

 محكمه استراليا به 
 . اري آل بريتانيا تفسير شداعتبار قانوني قانون فرماند

اما، قانون فرمانداري آل بريتانيا آه بدون مجوز صحيح قانوني بنيانگذاري شد آامال 
 قانوني نخواهد شد 

 . و بر قوانين فرمانداريها غالب نخواهد بود
 

 قانون اساسي اياالت متحده 22مشهورترين محدوديت شرايط شامل اصالحيه  -15
 : آمريكا است
 .  نبايد بيش از دوبار براي ليست رياست جمهوري انتخاب شودهيچ شخصي
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 .55صفحه )م1999انتشارات آآادمي ملي، : واشينگتن دي سي(
 

مهندسي انتخاباتي :  رجوع آنيد به بنجامين ريلي، دموآراسي در جوامع تقسيم شده-18
 براي 

 ).  م200آمبريج، انتشارات پوهنتونكمبريج، (مديريت تضادها 
 33-36صفحات 
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