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چکیده

دط از اؼغبل افغبنعشبن سوظه نیروهبی نبسو ثه ههجهری ایرا هب ه ظهبل  2001م،
سغییرار اظبظی ه اانکؽوه ث وقوَ دیوظز که ازخلهه نههب ،اادهب سغییهر ه
قبنون اظبظی و ؼ لگیری قبنون اظبظی خداد ثو ک ثهر اظهبض ن ،نٍهبمظیبظهی
خدادی ثب یحشوای اظالیی و هوا هبی یوکراسیه ؼه لگرفهز .ظهوال نوؼهشبه
حبلر ن اظزک قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ثرای کدام یرخهُ سفهلی گیهری،
اقشداه قبنونی ثیؽشری هنٍر گرفش اظز؟ ث نٍر ییهظدک ه اان قبنون اظبظیک
از نهب هبی سفلی گیری یهلی یبنند هابظهز خلههوهی ،ح ویهز ،ؼهوهای یههی
یشؽ ل از ولعی خرگ و یؽرانوخرگ  ،لوا خرگ  ،قهو قمهبهی و ظیعهش ا اهی
سؽ یل ؼد اظز؛ للن هل بهی و سّبیهی ک ییهبن قهوای سفهلی گیرنهد ثهرای
گر غ ینبظت سر ایوه اخراای و اخرای قبنون اظبظی وخو اه  ،ه قبلت ظیعهش
هل بهی قوا ،قوای سقنینی و قمهبای نیهس ه ثعهیبهی از یواقهُ از قهدهر کنشرلهی
ینبظجی هقیبض ثب قو یدرا ثرخوه اهند ایب ثب اان وخو  ،ههیطخلهوه ثه ِنهوان
ههیط قو یدرا  ،للن ثرخوه اهی از اخشیبهار قبنونیگعشر سر نعهجز ثه ظهبار
قوا ،اقشداه نهبای ها هق ییزند .نوؼش دهیػهو ثهر ن اظهز سهب ثهب اس هب ثه هوغ
سوـیفی و سحهیهی و ثهر گیری از هوا ر نٍری یعشخرج از ظبخشبه نٍبم دبهللبنی
و هابظشی ،یحوهاز نقػ ههیطخلهوه ها ه سفلی گیریهبی ظیبظی ،اخشلهبِی،
فرهنگی و اقشفب ی کؽوه افغبنعشبن سدسا وسحهیل کند.
کلیدواژه ها :هابظز خلهوهی ،ح ویز ،لوا خرگ  ،ولعی خرگ  ،یؽرانوخرگ ،
ظشر یح ل  ،ظیعش ا اهی.
اظشب ابه گرو ِهوم ظیبظی انؽگب ثیرخند

hfarzanepour@birjand.ac.ir

 یرثی گرو ِهوم ظیبظی انؽگب ثیرخند (نواعند یعئول)
سبهاخ هابفز ،1394/6/29 :سبهاخ دذارغ1394/9/3 :

P_zanganeh@birjand.ac.ir
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 .1مقدمه
از نٍر سبهاخی ،قبنون اظبظی ک از ا ظو حدو زا ی فر ه ثراثر ِله ر قدهر و
ازظوی اگر حد و یرز اِلبل سؽ یالر حبک ها ه ثرخوه ثهب حهوز حقهور فهر ی
سرظی یینلباد ،ظشبوه نهمشیاظز ک دطاز انقالة ـنّشی ثب ههد دباهبن ا ن ثه
خو ظری ح بم و سبیین زا یهبی فر ی ث وقوَ دیوظز .قوانین اظبظهیکؽهوههب ه
اثر سغییرار سدهادی خبیّ  ،اِ از ؼرااه یعبِد ِینهی و ههنهی و سحهوبر ثنیهب انی
یبنند انقالة و کو سب ،دب ث ِرـ وخو ییگذاهند .ظنگ ثنهبی اولهین قهبنون اظبظهی
ظز نوؼش ه افغبنعشبن نیس ،اثشدا ه زیبن ایبناهلل خبن دی هاسی ؼد و دهط از ن ثهو
ک هوند اـالحبر ه اانکؽوه ؼشبةگرفز .ایب دهط از ثرکنهبه ؼهدن ایهبن اهلل خهبن،
افغبنعشبن چبه ؼوة ؼد و ثب هوی کبه یهدن نب هخهبن ،سلهبیی ظهز وه ههبی وه
ایبناهلل ث فرایوؼی ظذر ؼد و زیین ؼ لگیری ویین قبنون اظبظی اان کؽوه فراه
ید .ثب هوی کبه یدن ٌبهرؼب  ،وثبه نیس سغییراسی ه قبنون اظبظی ااهنکؽهوه اادهب
ؼد و ِالو ثر اهِبن ث حقور و زا یهبی فر ی ،نقػ یعشقل و یوثری ثرای ؼهب ه
نٍرگرفش ؼد .ثّدهب ه قهبنون اظبظهی چههبهم افغبنعهشبن ه زیهبن او خهبن ،هههیط
خلهوه ،خبی ؼب ها گرفز .ه چنین ااهن سغییهرار ثهبهوی کبه یهدن ثجهرم کبهیهل و
ندیت اهلل ه قبلت قبنون اظبظی دند و ؼؽ افغبنعشبن نیس س هراه ؼهد .ندیهت ثهرای
دیؽجر ورح هبی خو ثر لسوم ثبزنگری ه قبنون اظبظی سبکید کر  .ث هرحبل هلبننهد
هظ گذؼش سبهاخ افغبنعشبن ک سغییر اولبَ ظیبظی یندر ث سغییرقبنون اظبظی ییؼهد.
اان ثبه نیس ثب کنبه هفشن ندیت اهلل و هوی کبه یدن یدبههدان ،هفشلهین قهبنون اظبظهی
افغبنعشبن ؼ ل گرفز .ثب هویکبه یدن ولز یدبهدان ،قبنون اظبظی وه ندیهت اهلل
یهغی ؼد و قبی هثبنی هکنبه اگر فّبلیزهب ،کلیعهیون قهبنون اظبظهی سؽه یل ا و
قبنون اظبظی هفش ها سوؼیح کر  .هرچند اان قبنون هظهلیز نیبفهز و اخهرا نؽهد ایهب
اخشیبهار زاب ی ها ث ههیط خلهوه ا  .ث نجبل حله نٍبیی یرا هب ثه افغبنعهشبن و
اادب ح ویشی خداد یشنبظت ثب الگوهبی یوکراسی  ،هؽشلین قبنون اظبظی افغبنعشبن،
یشبثر از ؼرااه خداد ث سفوات هظید .ه اان قبنون اظبظیکه خداهدسران نعهخ ن
اظز ،ا ؼج نعجشب ینعهدلی از هل هبهی قهوا ثهرای خههوگیری از سلرکهس قهدهر
ظیبظی ه ا کبنون و سقعی وٌباف ولز ه ثین قهوای یخشههف از خلهه ؼهوهای
یهی ،ح ویز (کبثین ) ،ظشر یح ل (ؼوهای ِبلی قمبای) و ،...وراحی و اخشیهبهار
گعشر ای نیس ثرای ههیط خلهوه ه نٍرگرفش ؼد .ثنهبثراان ،ثرهظهی یحشهواای قهبنون
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اظبظی خداد افغبنعشبن از لحبي نحو نقهػ فرانهیکهبنونههبی یهه سفهلی گیهریکه
زارثنبی ح ویز و قدهر ه افغبنعشبن وهان خداد اظهز ،یهوه سوخه ااهن نوؼهش
دصوهؽی ییثبؼد.

.2رویکرد نظری
هخفوؾ هاثى ییبن قوای یوخو ه ا نٍبم ظیبظی ،و سفعیر ِلهد وخهو اه .
ه سفعیر اولک ث نواعندگبن قبنون اظبظهی  1787ااهببر یشحهد ایرا هب و والهّبن
قبنون اظبظی  1791فرانع یرثون اظز ،سقعی یعبوی قهوا و اظهشقالل کبیهل نههب از
ا داگر یىرح اظز و ه سفعیر وم ،گلبن ثر ن اظزک سف ی یىهق قهوا نه ِلههی
اظز و ن ث یفهحز ییثبؼد .ثر اان اظبض قدهر ظیبظی و حبکلیز ا هی اظهز و
یٍبهر یخشهف اِلبل اان قهدهر ثباهد ثشواننهد ثهب هه هاثىه هل هبهی اؼهش ثبؼهند
(ِبل  .)225 :1376،ث هرحبل ثراظبض یجبحث یذکوه ،ظه نهوَ هشاه یخشههف سحهز
ِنبوان هابظشی ،دبهللبنی و یجشنی ثر هل بهی قوا قبثل ؼنبظبای اظز.

 :5-2رژین ریاستي

اان نوَ هشا  ،ثلر سف ی یىهق قواظز .اّنی ههیطخلهوهی ک کبهگساه ِهبلی قهو
یدرا اظز ،ثرای یدر یحدو ی ثب های یعشقی هلگبنی ثرگساد ییؼهو  .نلبانهدگبن
قو یقنن ه انشخبثبسی خداگبن ث وظیه یر م ثرای یدر یؽخفی انشخبة یهیؼهوند.
ه اان هشا حبکلیز یهی ه و نوثز سدهی ییکند و کبهگساهان و قو  ،نٍرا ه اه
ظىح قراه ییگیرند و هر و یشعهبواب اهای دؽهشوان ظیبظهی و هاء ِلهویی هعهشند.
هیچا از و قو یذکوه نلیسوانند ،وه کبهکر خو ها ک ثر یجنبی قهبنون اظبظهی و
اها یر یی ؼ لگرفش  ،کوسب کنند .ااببر یشحد ایرا ب ،نخعهشینکؽهوه اثهداَ کننهد
هشا هابظشی اظز .ه اانکؽوه ،ههیط خلهوه ه ههیطکؽهوه و هه هههیط ولهز
اظز و نقػ یحوهی اه  .یوهاط ووهش نیس ه ثیبن اهلیز نٍهبم هابظهشی ،یهواه ی
یبنند سخففی ثو ن ظشگب هبیکبهگساه ،ولهُ قهبنون ثه وظهیه یدهبلط و اظهشقالل
ظشگب هبی اخراای ها از یه سران یؽخف هبی چنین نٍهبیی ثرؼهلر اظهز (قبلهی
ؼراّز دنبهی .)191 :1387 ،ث هرحبل سف ی یىهق قوا ث لیل دیبیهدهبی ینفهیکه
اه  ،یوخت انففبل و از ه گعیخشگی نهب هبی ح ویز ییگر و ایهروز چنهدان
یوه سوخ نجو و ایری نبیّقول وغیر قبثل قجول سهقی یی ؼو .

 841کاوًنهای تصمیم گیری درقاوًن اساسی جدید افغاوستان؛...

 .2-2رژین پارلواًي

اان نوَ هشا  ،یجشنی ثر سف ی نعجی قوا اظز و ث لیل اانک ه اان یهدل ،حبکلیهز
یهی ازظوی یر م و از یدرای انشخبثبر ث نلباندگبن دبهللبن ظذر ییؼو و از وراهق
دبهللبن ث اؼخبؾکبهگساه و ظبار قوا ینشقل ییگر ؛ لذا ظشگب هبی قهوا ثه ا هداگر
واثعش اند .اّنی ه ِین سلباس و سف ی ثباد دبظخگو و یعول ظهشگبهی ثبؼهند که از
ن نبؼی ؼد اند .ا ی از یؽ الر ِلد هشا دبهللبنی اان اظزک چون دبهللبن یهی-
سواند ث اظشیمبح ولز ثذر از  ،یل ن اظز ه یواه ثیؼهلبهی از ااهن حهق ثهرای
ظبقه کر ن ولز اظشفب کند .اان ایر ثبِث ثی ثجبسی کبثینه ههب و ظهقون دیهبدی نههب
خواهد ؼد .ث هرحبل سبثیرگذاهی هرا از قوا ثر ا داگر ،سخففی نجو ن ظشگب ههب،
دبظخگوای دبهللبن ه ثراثر یهر م و یعهولیز ولهز ه ثراثهر دبهللهبن از یهه سهران
یخشفبر نٍبم دبهللبنی اظز (هلبن.)193،

 .9-2رژین هبتٌيبر ّوکاري قَا
اان نوَ از هشا هب از سف ی انّىب دهذار قهوا حبـهل یهیؼهوند .وٌهباف نهب ههبی
ح ویز از ه یشلباسند و اان وٌبهف هرکدام ث اهگبنهبی یخشههف ظهذر ؼهد انهد.
ل ن اهگبنهب ه اندبم ایوه یرثون ث خو کبیال سخففی نیعشند ،ثه واههر ِله هر
نهب ه یواه ی ا داگر ها قىُ ییکنند .افسون ثر ن هرکدام از قوا ،وظبهل یشقبثل سهبثیر
ثر اگری ها اهند و ثر اان اظبض للن اانک هر اه از قهوا اهای ـهالحیز ههبی
یعشقل و یشلباس از اگری هعشند ایب ثرخی از یعبهل و یولوِبر هکؽهوههبی یجشنهی
ثر اان نوَ از هشا ظیبظی ،یجشنی ثر سداخل و هل بهی قوا ثنب ؼد اظز(قبلهی:1370،
 .)380ثنبثراان هشا هبای ک ثنحوی هل بهی قوا ها دذارفش اند ،ث هشا ههبی دبهللهبنی
یؽهوهند الجش ـر اها ثو ن دبهللبن کبفی نیعز .ثه ه اان هشا هب چند ن ش ثباهد
یوه سوخ قراهگیر  -1ثین قوای ظ گبن هل بهی وخو اؼش ثبؼد  -2قهو یدراه
از و ثخػ ههیط یله ز و کبثین وزها سؽ یل ؼد ثبؼد -3 .هیهبر وزاهران ثباهد ه
ثراثر دبهللبن (یدبلط یقنن ) یعئولیز ظیبظی اؼش ثبؼد .ثعیبهی از کؽوههب ث ظلز
دذارغ اـل سف ی نعجی قوا دیػ ییهوند و اان ؼیو از اگر ؼیو هب ،ثیؽهشر یهوه
سوخ قبنونگذاهان قراهگرفش اظز (ؼّجبنی .)73 :1373 :ثب سوخ ث سولهیحبر ثهبب ه
اان یقبل ثر نی سب ثب سىجیق هوا ر نٍری فور ثهب یولهوَ ااهن نوؼهشبه اّنهی قهبنون
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اظبظی خداد افغبنعشبن ،نقػکبنونههبی سفهلی گیهری ها ه هونهد سفهلی ظهبزی و
اخرای سفلیلبر ثرخعش نلبای .

.3کلیاتی دربارۀ قانون اساسی جدید افغانستان
قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ه قبلت  12ففل و  162یب ه سبهاخ  22قوض الی 14
خدی  1382هدری ؼلعی سوظه لوا خرگ ثه اسفهبر هاء ثه سفهوات هظهید و ه
سبهاخ  6لو  1382سوظه حبید کرزی ههیط ولز انشقهبلی افغبنعهشبن سوؼهیح و سنفیهذ
گر اد .ففل اول قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ؼبیل  21یب سحز ِنهوان ولهز ثه
واصگیهب و خفباؿ کهی هشا خلهوهی اظالیی افغبنعشبن ییدر از  .ه ففل وم ن
نیسک ؼبیل  38یب ییثبؼد ،ث حقور اظبظی و وٌباف اسجهبَ ه ثراثهر ولهز اؼهبه
گر اد اظز .هه چنهین ه ففهل ظهوم ه قبلهت دهبنس یهب وٌهباف ،اخشیهبهار و
ـالحیزهبی ههیط خلهوه هِرـ هبی اخراهی یقنن و قمبهی یؽخؿ ؼد اظهز.
ففل چهبهم ( ؼبیل 10یب ) ث هیبر ولز و وٌباف کبثین اؼبه ییکند و ه ففهل
دند ک  29یب ها ؼبیل ییگر ؛ ث سرکیت ،وٌباف و ظبخشبه قهو یقننه خلههوهی
اظالیی افغبنعشبن ،ؼبیل و یدهط ولعهی خرگه و یؽهرانو خرگه و نحهو سفهوات
قوانین در اخش ؼد اظز .هلچنین ففل ؼؽ ؼبیل  6یب ث لوا خرگه ثه ِنهوان
ِبلیسران یٍهر اها یر م افغبنعشبن و سرکیت ااهن یدههط و اخشیهبهار ن اخشفهبؾ
اه  .ففل هفش اان قبنون اظبظی ؼبیل 20یهب  ،قهو قمهبهی افغبنعهشبن و سرکیهت و
ـالحیزهبی ن ها یؽخؿ یینلباد  .ففل هؽش قبنون اظبظهی افغبنعهشبن ،ؼهبیل 7
یب اظزک ثر اظبض ن نحو ا اه خلهوهی اظالیی افغبنعشبن و سفلیلبر کؽهوهی
و ظبخشبه ؼوهاای کؽوه افغبنعشبن یؽخؿ ؼد اظهز .ففهل نهه ثهب ؼهػ یهب ثه
چگههونگی اِههالن ولههّیز الههىراهی و نحههو ا اه خبیّهه ه ولههّیز خنههگ،
اغشؽبغ ،فبر وجیّی و اب حبلز هبی یؽبث ییدر از و ـالحیزهبی ههیط خلهوه و
یدبلط یقنن ها ه اان ؼرااه ث سفوار ییکؽد .ه ففل هه ثهب و یهب ثه نحهو
سدداد نٍر ه قبنون اظبظی افغبنعشبن در اخش ؼد و ففل اهبز ه نیهس ثهب  7یهب ثه
اح بم یشفرق اخشفبؾ اه  .ففل واز ه قبنون اظبظی افغبنعشبن نیس ک اـول 158
سب  162ها ؼبیل ییؼو ؛ ث یواه ی یبنند وٌباف ولهز انشقهبلی افغبنعهشبن ،ثرگهساهی
هلسیبن انشخبثبر هابظز خلهوهی و ؼوهای یهی و لسوم اخرای قبنون اظبظی از سبهاخ
سفوات و دط از سوؼیح ههیط خلهوه اخشفبؾ اه  .اکنون دط از ؼهرح یخشفهری
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ه یوه کهیبر قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ،هرا
قبنون اظبظی ث سف ی یوه ثرهظی قراه ییگیرند.

از نهب هبی سفلی گیری ه اان

 .4نقش نهادهای تصمیمگیری در قانوناساسی جدید افغانستان
ثر اظبض قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن هابظز خلهوهی ،ح ویز ،ؼوهای یهی ،لوا
خرگ  ،ظشگب قمبء و ظیعش ا اهی از ِلد سهران نهب ههبی اخرااهی و سفهلی گیهری
یحعوة ییؼوند ک ؼرح و سففیل ،وٌباف و کبهکر هبی هر ا از اان نهب هب یوه
سوخ اان نوؼشبه ییثبؼد.

.5-4ریاست جوَْري

ههیطخلهوه ث ِنوان ِبلیسران یقبم ظیبظی و ههیطکؽهوه افغبنعهشبن ،نلهب وحهدر
یهی اانکؽوه یحعوة ییؼو  .اخشیبهار ههیطخلههوه ه افغبنعهشبن ثعهیبه گعهشر
اظز .دبظخگوای و یعولیز ههیطخلهوه ه یقبثل دبهللبن ثه گونه ای نیعهز که از
للبنز اخراای و حقوقی و ظیبظی ثببای ثرخوه اه ثبؼد .لذا ه قبنون اظبظی ،ـهرفب
ث یعوولیز ههیطخلهوه ه ثراثر یهز و لوا خرگ اؼبه ؼد اظهز(ؼهرافی:1387،
 .)9ففل ظوم قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ،از یب  60سب  70ث وٌهباف و یعهولیز-
هبی او اؼبه اه  .یب  60قبنون اظبظی خداهد افغبنعهشبن ،هههیطخلههوه ها ه هاض
ولز خلهوهی اظالیی افغبنعشبن قراه ا ک وی یشنبظهت ثهب اح هبم قهبنون اظبظهی
ـالحیزهبی خو ها ه ِرـ هبی اخراهی و سقنینی اِلبل ییکند .ثهب نٍراخلهبلی ثه
یوا  62 ،61و  63اان قبنون اظبظی ک ث سرسیت ه یوه نحو انشخبة ههیط خلهوه،
ؼرااه وی و نحو ظوگند او ییثبؼد ،ییسهوان ثرسهری او ها ه هونهد اِلهبل قهدهر
هابفز .یب  64ه ثرگیرند ؼرح ـالحیزهب و وٌباف گعشر ای اظهز که قهبنون
اظبظی ثرای ههیط خلهوهسّیینکر اظز .اه اان وٌباف ِجبهسند از -1 ....یراقجز از
اخرای قبنون اظبظی :ثراظبض قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن هههیط خلههوه ِهالو ثهر
اخرای قبنون ،وٌیف نٍبهر ثرحعن اخرای قبنون اظبظهی ها نیهس ثرِههد اه  .هههیط
خلهوه ییسواند اان ـالحیز خو ها از وراق سؽ یل کلیعهیون یعهشقل نٍهبهر ثهر
قبنون اظبظی اِلبل نلباد(یب  )157انشفبة اِمهبی کلیعهیون ،یعهشهسم سبایهد ولعهی
خرگ ییثبؼد .ثنبثراان ـالحیز انشفبة اِمبء ا ـالحیز اب وٌیف کهی ییثبؼهد
ک یعشقال سوظه ههیط خلهوه و یؽشرکب ثب ولعی خرگه اِلهبل یهیؼهو  -2 .سّیهین
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خىون اظبظی ظیبظز کؽوه ث سفوات ؼوهای یهی  -3فریبندهی کهل قهوای یعههح
افغبنعشبن  -4اِالن حرة و یشبهک ث سباید ؼوهای یههی  -5اسخهبه سفهلیلبر بزم ه
حبلز فبَ از سلبییز اهلی و حفً اظشقالل .ثر اظبض ثنهد  5یهب  ، 64اینیهز یههی
کؽوه و اسخبه سداثیر و سفلیلبر بزم ه اان هاثى از ـالحیزهبی هههیطخلههوهی
اظز -6 .فرظشب ن قوای یعهح ث خبهج از افغبنعشبن ثب سبهید ؼوهای یهی :ثراظهبض ثنهد
 6یب  -7 ،64اار نلو ن لوا خرگ ث اظشثنبی حبلز ینهدهج هیهب  69ااهن قهبنون
اظبظی :ثر اظبض ثند 7یب  -8 . 64اِالم خنگ و الهىراه ثه سبهیهد ؼهوهای یههی و
خبسل ا ن ث ن  :ثر اظبض ثند  8یب  . 64ه چنین ثراظهبض یهب  ((143هرگهب ثه
ِهز خنگ و خىر خنگ ،اغشؽبغ وخی  ،فز وجیّی اهب حبلهزههبی یثهل ن حفهً
اظشقالل و حیبر یهی از یدراای ک ه قبنون اظبظی سّیین ؼد اظهز نهبیل ن ثبؼهد،
حبلز الىراه از وراق ههیط خلهوه ثب سباید ؼوهای یهی ه سلبم اب ثّمی از ظهبحبر
کؽوه اِالم ییؼو  -9 )).افششبح اخالض ؼوهای یهی و لوا خرگ ثر اظبض ثند  9یب
 -10 64سّیین و قجول اظشّفبی یّبونین هابظز خلهوهی ثراظهبض یهب  60و ثنهد 10
یب  ، 64از ـالحیزهبی ههیط خلهوه اظزِ .الو ثر اان ،ثر اظهبض یهب « 68ههر
گب ا ی از یّبونین ههیط خلهوه اظشّفب و اب وفبر نلباهد ِهوق وی ؼهخؿ اگهر
سوظه ههیط خلههوه ثه سيایهد ولعهی خرگه سّیهین یهیگهر » -11 .سّیهین وزهای
خبهنوال(ههیط اوان ِبلی کؽوه) ،ههیط ثبن یرکهسی ،هههیط اینیهز یههی و هههیط
ظیبظز ث سباید ولعی خرگ و ِسل و قجول اظشّفبی نهب ثراظهبض ثنهد  11یهب .64
 -12سّیین ههیط و اِمبی ظشر یح ل ثب سباید ولعی خرگ ثر اظبض ثند  12یب 64
و سخفیف و ِفو یدبزار یح ویین :ثراظبض ثند  18یب  -13 .64سّیین ،سقبِهد ،قجهول
اظشّفب و ِسل قمبر ،ـبحت ینفجبن قوای یعهح ،دهیط اینیز یهی و یهبیوهان ِهبلی
هسج ثراظبض ثند  13یب  -14 . 64سّیین ظران نلباندگیهبی ظیبظهی افغبنعهشبن نهس
ول خبهخی و یوظعبر ثین اللههی یىبثق ثب ثند  14یب  -15 . 64قجهول اِشلهب نبیه
هبی نلباندگبن ظیبظی خبهخی ه افغبنعشبن و سوؼیح قوانین و فرایین سقنینی ثر اظهبض
ثند 15و  16یب  -16 .64هخوَ ث هفراندوم یىبثق ثب یهب  .65ااهن یهب اِهالم یهی-
اه ک ههیط خلهوه ییسواند ه یولوِبر یه یهی ظیبظی ،اخشلبِی و اب اقشفهب ی
ث های ِلویی یر م افغبنعشبن یراخّ نلباد .یراخّ ث های ِلهویی نجباهد ینهبقك
اح بم اان قبنون اظبظی و اب یعشهسم سّدال ن ثبؼد.
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ث هرحبل یواه ی ک ث ِنوان ِلد سران وٌباف ههیطخلههوهی ه قهبنون اظبظهی-
افغبنعشبن هکرؼد اظز ،نؽبنگر اهلیز نقػ و خباگب یه هابظز خلهوهی ه هونهد
سفلی گیریهبیکالن هکؽوه افغبنعشبن ییثبؼد .وظهّز ااهن اخشیهبهار ظهجت ؼهد
اظز ک ِد ای از ینشقدان ،اخشیبهار گعشر ههیطخلهوهی ها ثه ینسله گهرااػ ثه
ح ویز اظشجدا ی سهقی نلو و نعجز ث ن هؽداه هند از خله ِجد الخهبلق هؼهید،
اظشب ا ثیبر انؽگب خواهر لّل نهرو ه انشقب از اخشیبهار گعشر هههیط خلههوه ه
قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ثر اان ثبوهاظز ک هابظز خلهوهی یىهق که وهی ن
قدهر ه ظز ا قوم اب ا نفر قراه گیر  ،خو یقدی ا خنگ اخههی اگهر ه
اان کؽوه خواهد ثو (گفشگو ثب درفعوه ِجهدالخبلق هؼهید ) 31 :2003 ،ایهب ه ِرـه
واقّیبر ظیبظی و اخشلبِی ه افغبنعشبن نیهس هههیطخلههوه سهب کنهون از قهوم دؽهشون
انشخبة ؼد اظز ک اان ایر نؽبن هند انحفبه قدهر ؼخؿ اول کؽهوه افغبنعهشبن
ه ظز قوم دؽشون اظز .ثىوهیک اان ایر زیین زیین اِشراق و انشقهب ثعهیبهی از
اقوام و گرو هبی غیهر دؽهشون ها فهراه ظهبخش اظهز .ایهب ه قهبنون اظبظهی خداهد
افغبنعشبن ،ی بنیسمهبای وراحی ؼد ک ه قبلت هوا ر هل بهی قوا ،یحهدو ازههبای
ها ثر قدهر یىهق ههیطخلهوه اِلبل ییکند ،ث ووهیک ثر اظهبض اـهل  69قهبنون
اظبظی افغبنعشبن ث یعولیز ههیط خلهوه ه ثراثر ولعی خرگ اؼبه اه که یىهبثق
اان اـل ه ـوهسیک ههیط خلهوه ث خراهلی یبنند اهس بة خراا لد ثؽری ،هه -
چون خیبنز یشه گر  ،اان اسهبم ثباد از ظوی ا ثههث کهل اِمهبی ولعهی خرگه
سقبلب ؼو و اگر اان سقبلب از ظوی و ثهث اِمبی ولعی خرگ سبایهد گهر  ،ولعهی
خرگ ه خالل یدر ا یب لوا خرگ ها اار یی نلباد .ه چنین هرگب  ،لوا خرگه
اسهبم ینعوة ها ث اکثراز و ثهث های کل اِمب سفهوات نلباهد ،هههیط خلههوه از
وٌیف ینففل و یولوَ ث یح ل خبؾ یحول ییگهر  .ااهن فر انهد خهو نؽهبنگر
اِلبل قدهر نهب هبی کنشرل کنند اظز.
.2-4حکَهت
یىبثق یب  71قبنون اظبظی افغبنعشبن ،ح ویهز یشؽه ل اظهز از وزها اظهزکه ثه
هابظز ههیطخلهوه اندبم وٌیف ییکند .ح ویز اب ؼهوهای وزاهران ،هعهش یرکهسی
قو اخراهی اظز ک دط از ههیطخلهوه ث ِنوان ِهبلیسهران یرخهُ ا اهی و اخرااهی
کؽوه از ن اب ییؼو و ه هاثى ثب ایوه یخشهف کؽوه ،سفلی گیری یینلباهد .یهب
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هفشب و ا سب هؽشب م قبنون اظبظی افغبنعشبن ؼرح وٌباف ح ویز ها ث ِنوان ا هی
از نهب هبی سفلی گیری ه ظیعش ظیبظی افغبنعشبن ک زار نٍهر هههیط خلههوه ا اه
ییؼو  ،یوه ثحث و ثرهظی قراه یی هد .هیبر وزاهران ثه هابظهز هههیطخلههوه،
سفلیلبر یؽشرم و ظش خلّی ها ه یعبهل یخشهف ه ِرـ یههی و ینبظهجبر ثهین
اللههی افغبنعشبن ،اسخبه و اخرا یینلباد ک ثّمهی از ااهن سفهلیلبر اخرااهی ثهو و
ثرخی اگر ،ثّد از ایمبی هههیطخلههوه ،اخهرا یهیگهر  .اـهل  73قهبنون اظبظهی
افغبنعشبن ه اؼبه ییکند ک وزها ییسوانند از اِمهبی ؼهوهای یههی اهب خهبهج از ن
سّیین ؼوند .ثنبثراان هلبنووهیک یب  74ثه نحهو سخههف وزاهران قجهل از سفهدی
وٌیف اؼبه اه  .ثر اظبض یب  ،75وٌهباف و اخشیهبهار ح ویهز ها یهیسهوان ه 5
یحوه ا اهی و اخراای ،ظیبظی ،اینیشی ،یبلی و ثو خ و قبنونگهذاهی سقعهی نلهو  .ه
ثّد ا اهی و اخراای از نخب ک یعوولیز ایوه ا اهی و اخراای کؽوه ث ووه کبیل ثهر
ِهد ؼوهای وزاران و قو اخراای اظز ،ییسوان گفز ک هظهیدگی ثه ایهوه ا اهی و
اخراای ،ثخػ قبثل سوخهی از ِله ر ؼوهای وزاران اظز .ؼوهای وزاران ه ِرـه
ا اهی و اخراای ث و گون ِلل ییکند .از ا ظو ث سدوان اظشراسصی ییدهر از و از
ظوی اگر ث سّراف هوؼهبی یوثر و ی بنیسمههبی ینىقهی ا اهی یجهب هر یهینلباهد
(یحلدی سل ی .)250-253 :1390 ،ث اان سرسیت وٌیف ح ویهز ه ِرـه ظیبظهی
هلبنند ظبار وٌباف ن ه و ثخػ سدوان اظشراسصی و اخرای ن ،قبثل سّراف و ثیهبن
ییثبؼد .وٌباف ِلد ح ویز ه ِرـ ظیبظی ث سنٍی ظیبظز اخههی و خهبهخی
یرثون ییؼو ک ثر یحوههبی حفً اظشقالل ،فبَ از سلبییز اهلی ،ـیبنز ینهبفُ و
حیثیز افغبنعشبن ه خبیّ ثین اللههی و ه یدلوَ اِلبل حبکلیز هونی و ثیرونی و
سنٍی هواثه خبهخی و ینبظجبر ثیناللههی افغبنعشبن ثب ظهبار کؽهوههب اظهشواه خواههد
ثو  .ه ِرـ اینیشی نیس ،قبنون اظبظی ح ویز ها یوٌف ث ثرقراهی و سهبیین نٍه و
اینیز ِبی یی نلباد سب ه ظبا ن ،ای بن زندگی هام و ثدون نگرانی ثهرای ؼههروندان
فراه اد .ه حوز قبنونگذاهی نیس ،ـالحیز قبنونگذاهی ه اخشیبه دبهللبن و ؼوهای
یهی اظز ایب ث ینٍوه سعراُ ه اندبم ایوه ،اِلبل یداراز ثهشر و اندبم ظراُسر ایهوه
اخراای ،ولُ و سفوات یقرهار ث ح ویز اب هلبن هیبر وزاران واگذاه ؼد اظهز.
ه چنین ه ـوهر لروهر و ه حبلز سّىیل ولعی خرگ  ،سرسیت فرایین سقنینی ه
زیین یعبهل غیریبلی نیس ه ـهالحیز ح ویهز قهراه ا ؼهد اظهز(هلهبن-257 ،
 .)254یب  76نیس ث وٌیف ولُ یقرهار از ظوی ح ویز ثرای سىجیق خىون اظبظی
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ظیبظز کؽوه و سنٍی وٌباف خواػ اؼبه اه  .یب  77نیساِالم یی اه ک هر اه
از وزهاء ه اخل یحدو قبنون اظبظی ث ِنهوان یهران واحهدهبی ا اهی ،قهوانین ها
اخرا یینلباند؛ ث ووهیک هر ا از وزها نعجز ث وٌباف یؽخف خواػ نس ههیط
خلهوه و ولعی خرگ یعئولیز اهند .یب  79ث ولّیشی اؼبه ییکند ک لوا خرگ
سّىیل اظز ک ه ن ـوهر ح ویز ییسواند فرایین سقنینی ـهب ه کنهد که ثّهد از
سوؼیح ههیط خلهوه خنج قبنونی دیدا ییکنهد .ااهن فهرایین ثباهد ه خهالل  30هوز از
سبهاخ انّقب نخعشین خهع ؼوهای یهی ث ن سقدا ؼهو و ه ـهوهسی که از وهر
ؼوهای یهی ه ؼو  ،از اِشجبه ظبقه ییگر  .ثنبثراان نههب ح ویهز ثه ِنهوان ا هی
ازکبنونهبی سفلی گیری ه قبنون اظبظهی خداهد افغبنعهشبنِ ،ههیهغه اخشیهبهار و
وٌبافیک ه ایوه قبنونگذاهی ظیبظی ،ا اهی و یبلی و ثو خ اه  ،دیرو فرایین ههیط
خلهوه اظز ک اان ایر نؽبن از اهلیز و ثبب ظشی هههیطخلههوه ه ظهبخشبه قهبنون
اظبظی اان کؽوه اه .
 .9-4شَراي هلي
ؼوهای یهی افغبن ،ثیبنگرنوِی سف ی نعجی قوا ه قبنون اظبظی افغبنعشبن اظز ک ثر
اان اظبض اان نهب سقنینی ه سّبیل و هل بهی ثب ههیط خلهوه قراه ییگیر  .یب 81
سب  109ففل دند قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ثه ؼهوهای یههی افغبنعهشبن در اخشه
اظز .ثىوهیک یب  81اان قبنون اظبظی اٌهبه یی اه ک ؼوهای یهی ث حیث ِهبلی
سران اهگبن سقنینی ،یٍهر اها یر م ن اظز و از قبوج یهز نلبانهدگی یهیکنهد .هه -
چنین هر ِمو ؼوها ه یوقُ اٌهبه نٍر ،یفبلح ِلویی و ینبفُ ِهیبی یر م افغبنعهشبن
ها یوه قمبور قراه یی هد .یوا  83و  84قبنون اظبظهی خداهد افغبنعهشبن ه یهوه
نحو انشخبة اِمبی ولعیخرگ و یؽرانو خرگ اظز؛ ثىوهیک ثهر اظهبض یهب 83
نحو سّیین اِمبی ولعی خرگ از وراق انشخبة زا و ظری ییثبؼد .ایب ه یهب 84
نیس ک ث نحو انشخبة اِمبی یؽرانو خرگ در اخش اظز؛ ه و یوه نقهػ سّیهین-
کنند ههیطخلهوه یحعوض اظز .ا ی انشخبة یّهولین و یّیوثین ث یدر  5ظهبل و
اگری اسنخبة 50نفر ،زن ث ِمواز یؽرانوخرگ ک نؽهبنگر ههه ییهسی و سّبیهل
ییبن قوا ه ا ظبخشبه هابظشی یجشنی ثر هل بهی قواظزک ح باز از سهرخیح نعهجی
اقشداه ههیطخلهوهی اه  .ایب یب  92ک ث سؽراح نحو اظشیمبح ههر اه از وزهاء،
سوظه ولعیخرگ ییدر از  ،نؽبنگر اهلیز نهب قبنونگذاهی هکنشرل قهو یدراه ه

حسیه فرزاوهپًر ي پیمان زوگىه 847

قبلت ظیعش سّبیل قوا ییثبؼد .ث ووهیک ثر اظبض اان یب  ،ولعی خرگ ث دیؽهنهب
ثیعز هـد کل اِمب ییسواند هر ا از وزهاء ها اظشیمبح نلباد .ایب هلبنوهوهیکه
ثر اظبض اـل  92و ، 93قبنون اظبظی افغبنعشبن ،ولعهی خرگه و یؽهرانوخرگ  ،حهق
ظوال و اظشیمبح ازکبهگساهان نهب اخراای ها اهند .ه یقبثل اان اخشیهبه ،ؼهوهای یههی
حق ظوال و اظشیمبح از ههیط خلهوه ها نداه  .زارا ثر اظبض یب  « 69ههیط خلهوه
ه ثراثر یهز و ولعی خرگ یىبثق ث اح بم اان یب یعئول ییثبؼهدِ .هالو ثهر ااهن
اقشداه فبهق ک ههیطخلهوه ها از سیرهض ولعی خرگ خبهج ییکنهد .وی از ااهن حهق
نیس ثرخوه اه اظز ک یىبثق یب  79اّنی ه حبلهز سّىیههی ولعهی خرگه  ،فهرایین
سقنینی نیس ـب هکند .ه چنین ه یب  94قبنون اظبظی اانگونه ِنهوان یهیؼهو که
یفوث هر و یدهط ؼوهای یهی ثباد ث سوؼیح ههیط خلهوه ثرظد  ،یگر ااهنکه ه
اان قبنون اظبظی ووه اگری سفراح گر اد ثبؼد .اان یب خبور نؽبن ییکند ک اگر
ههیط خلهوه ثب یفوث ؼوهای یهی یوافق نجبؼهدٌ ،هر  15هوز یهی سوانهد ن ها ثه
ولعی خرگ ثرگر اند .ثب ظذری ؼدن اان یدر و ه ـوهسی ک وظوم های کل اِمب
ن ها سفوات نلباد ،یفوث سوؼیح و نبفذ ییگر  .خهو اگری از سّبیل و هل هبهی
ییبن قوا ث اان ـوهر اظز ک ه یب  100قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن نیهس ،هیهبر
یخشهىی ث سّدا یعبوی از اِمبی ولعی خرگ و یؽرانو خرگ اادب ؼهد اظهز .ه
ـوهسیک هیبر یخشهه نشواند اخشال نٍر ها هفُ کند ،یفوث ه ؼد ث حعبة یهی-
اد ک ه اان حبلز ولعیخرگ ییسواند ه خهع ثّدی ،نها ثهب و ثههث های کهل
اِمب سفواتکند .اان سفوات ثدون اهاه ث یؽرانو خرگ ثّد از سوؼیح ههیط خلهوه
نبفذ ؼلر ییؼو  .ه چنین ه یب  98قبنون اظبظیخداد افغبنعهشبن که ثه ثو خه
ولز و نحو هظیدگی ث ن یرثون اظز ،سّبیل و هل بهی و نهب سقنینی و اخرااهی
یؽهو سر اظز ث ووهیک ثو خ ولز و ثرنبی هبی ح ویز از وراق یؽرانو خرگه ،
هلرا ثب نٍرا یؽوهسی ن ث ولعی خرگ سقدا ییگر  .سفلی ولعی خرگ ثّهد از
سوؼیح ههیطخلهوه نبفذ ؼلر ییؼو  .اان یب ه ؼهرااه ثه سهبخیر افشهب ن هونهد
سفوات ثو خ اٌهبه یی اه ک سب سفوات ثو خ خداد ،ثو خ ظهبل گذؼهش سىجیهق
ییگر  .اان یب هلچنین اؼبه ییکند ک ح ویز ه خالل هثُ چههبهم ظهبل یهبلی،
ثو خ ظبل اند ها ثب حعبة اخلبلی ثو خ ظبل خبهی ث ؼهوهای یههی سقهدا یهی-
نلباد .ه چنین ولعیخرگ نلیسواند سفوات ثو خ ها ثیػ از ا یب و اخبز اخذ و
اب اِىبی قرل ها ک ؼبیل ثو خ نجبؼد ،ثهیػ از  15هوز ثه سهبخیر انهداز  .ثنهبثراان
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هرگب ولعیخرگ ه اان یدر هاخُ ث دیؽنهب اخذ و اب اِىبی قرل سفهلی اسخهبه
ن ند ،دیؽنهب سفوات ؼد یحعوة ییگر  .ه اان یب ه نهباز اقشهداه ثرسهر ،از ن
قو اخراای اظز .ه یب 107نیس ،ثبب ظشی ههیطخلههوه ثه ِنهوان ثهببسران قهدهر
اخراای کؽوه ث اان ـوهر اظز ک ثرگساهی خهعبر فور الّب ؼوهی یهی ه ااهبم
سّىیل ث ایر ههیط خلهوه ـوهر ییگیر  .هاان هاظشب یهب  104نیهس زیهبن سؽه یل
خهعبر یؽشرم یدبلط ها ه ـوهر سؽخیؿ لهروهر از ظهوی هههیط خلههوه و
افششبح وه سشقنینی و اخالض ظببن از ظوی وی ها یوه سوخ قراه ا اظز .سؽ یل
و سّیین اِمبی ؼوهای ثبزنگری قهبنون اظبظهی ا هی اگهر از اخشیهبهار ثهبب ظهشی
ههیطخلهوه نعجز ث قوای اگر اظز .ک ثهر اظهبض یهب  150قهبنون اظبظهی « ثه
ینٍوه اخرای دیؽنهب سّدال هیئشی از ثهین اِمهبی ح ویهز ،ؼهوهای یههی و ظهشر
یح ل ث فریبن ههیط خلهوه سؽ یل گر اد و ورح سّدال ها سهی ییکننهد .ثنهبثراان
ثب ظیری ه وٌباف و ـالحیز هبی ؼوهای یهی افغهبن ثه ِنهوان ِهبلی سهران هکهن
قبنونگذاهی ه کؽوه افغبنعشبن ث اان اظشنشبج ییهظی که نهوِی کنشهرل و یوازنه و
ظوا ک نبؼی از اهلیز سّبیل ییبن نهب هابظز خلهوهی و نههب قبنونگهذاهی اظهز،
ه قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ث چؽ یهیخهوه  .ثهر اظهبض اـهل 94ااهن قهبنون
اظبظی ،قوانین یفوة ؼوهای یهی افغبن نیس ثباد ث سوؼیح ههیطخلهوه ثرظد .ایب ااهن
قبنو ن اان حق ها ث ههیط خلهوه ا اظز سب ٌر  15هوز ،بال یخبلفز خهو ها
ث ولعی خرگ اهاه هد .ایب از ظوی اگرهلین قبنون ثر اظبض اـهل سف یه نعهجی
قوا اان حق ها ثرای ولعی خرگ نیس ث هظلیز یهی ؼنبظهد که ه ـهوهر سفهوات
اکثراز اِمبء ثدون خبلز ههیط خلهوه ،یفوث یوه نٍرسوؼیح ؼهد و نبفهذگر .
ه چنین ه اـل  92قبنون اظبظی افغبنعشبن ثب سوخ ث سداخل و هه ییسی وٌباف و
اخشیبهار و نهب اخراای و سقنینی ،ولعی خرگ از اان حق قبنونی ثرخوه اه اظهز که
از هرا از وزهاء ولهز ه خفهوؾ یعهبهل خبهاه یله هز ،درظهػ نلهو و ه
ـوهر لسوم نهب ها اظشیمبح نلباد .ایب هلین ؼوهای یههی ثه یوخهت یهب  ،69حهق
ظوال و اظشیمبح از ههیط خلهوه ها نداه  .ثنبثراان ه ظیعش قبنونگهذاهی افغبنعهشبن
ه خفوؾ نهب سقنینی ،نوِی سداخل نعجی وٌباف و اخشیبهار ه اهسجبن ثهب هابظهز
خلهوه و ثّمب ثرسری نعجی اان خباگب ث چؽ یی خوه .

 .4-4لَیِ جرگِ
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لوا خرگ از وکهل لوا ث یّنی کؽوه ثسهگ و خرگ ث یّنی حهق  ،گرو و ِهد -
ای از یر م ک ثرای سفلی گیری ه ایوه و حل یؽ الر و هفُ اخشالفبرگر ه یی-
اند؛ سؽ یل ؼد اظز .گر هلبای اگرکوچ و یشّهق ث ا قجیه ثبؼد"خرگ " گفشه
ییؼو و اگهر ثهسهگ و از سلهبم نقهبن کؽهوه ثبؼهد" لواه خرگه " نبییهد یهیؼهو
(نبیی .)122-122 :1387،لوا خرگ ه افغبنعهشبن ظهبثق وهوبنی اه و اهای اهزغ
ظیبظی اظز و ثب یوخو از ظیبظی اانکؽوه هلرا ثو اظز .ثه هرحهبل ه قهبنون
اظبظی خداد افغبنعشبن ،یب  110سب  115از ففل ؼؽ اان قبنون اظبظهی ثه سؽهراح
فّبلیزهبی لوا خرگ افغبن در اخش اظز .یثال ه یب  110قبنون اظبظی ،لهلن ن-
ک لوا خرگ ها یٍهر اها یر م افغبنعهشبن ثهر یهیؼهلبه  ،ن ها یشؽه ل از اِمهبی
ؼوهای یهی و هوظبی ؼوهاهبی وباز و ولعوالیهب یی اند .ه چنین ثهر اظهبض ااهن
یب وزها ،ههیط و اِمبی ظشر یح ل و لوی خبهنوال(ههیط اوان ِبلی کؽوه) یهی-
سوانند ه خهعبر لوا خرگ ثدون حق های اؼشرام وهزند .ثر اان اظبض ،لوا خرگه
ه هون ظیعش کنشرل و یوازن ای ک ه قهبنون اظبظهی افغبنعهشبن وهرح هاهسی ؼهد
اظز؛ ییسواند هخفوؾ ِلد سران یعهبهل کؽهوه از خلهه ِهسل هههیط خلههوه
سفلی گیری کند .ثىوهیک هیب  111ید اظز ک لواه خرگه ه اهسجهبن ثهب ظه
یولوَ  -1اسخبه سفلی ه یوه یعبال یرثون ث اظشقالل ،حبکلیهز یههی  ،سلبییهز
اهلی و یفبلح ِهیبی کؽوه ثبؼد -2 .سّدال اح بم قبنون اظبظی ه ییبن ثبؼهد و -3
یحبکل ههیط خلهوه ث ح یب  69اان قبنون اظبظهی ،ااهر یهیگهر ِ .جهدالخبلق
هؼید ،اظشب انؽگب خواهر لّل نهرو ه یفبحج ثب نؽهرا هااحه زا ی ه سحهیهل و
ثرهظی کبهکر لوا خرگ افغبن ه ِرـ ِلل ظیبظی و اخشلبِی ثر ااهن ثهبوه اظهز
ک  " :لوا خرگ ا هیبن یهی اظز و یی سواند ا نیبز خوة ه خبیّ یهب ثبؼهد.
ایب ین ث اان نٍر هعش ک ثرای ا نیبز خوة و ا هیبن یهی ک ثراظبض خواظهز
یهز ثبؼد ،ثباد از وظبال و اثساهکبهی گرفش ؼو که ن وظهیه ههب اهای اه ـهجغ
یقدض و واقّب یهی ثبؼد " .ایب وی للن اان انشٍبه واقُ ثینبن از لوا خرگ ِ ،له هر
ن ها یثجز اهزابثی نلیکند و ییگواد " :لوی خرگ فّهی نچ از وظیه هب و ای بنبر
ن نلبابن ییؼو  ،ـجغ هوؼنگری نداه ِ ،هشػ اان اظز ک یهب سدرثه لواه خرگه
قجهی ها ییخواهی س راهکنی  .ه لوا خرگ اول ثر اظبض یجبنی یوکراسی ک خبیّه
ها ث ظوی سرقی و ثب انی ثجر  ،ثرخوه ـحیح ـوهر نگرفز .ثنبهب ااهن لواه خرگه
ه ک ه دیػ هوی یبظز ث اقین ییگوا ک هوی هلبن اظبض و درنعیخ اظهز" .
(گفشگو ثب دروفعوهِجدالخبلق هؼید )31 :2003 ،ثنهبثراان لواه خرگه افغهبن هقبلهت
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سف ی نعجی و یىهق قوا نقػ ثبز اهندگی اه و اخبز ظرکؽهی و ظهوء اظهشفب از
قدهر ها ث ِبلی سران یقبم اخراای کؽوه اّنی ههیط خلهوه نلی ههدِ .هیهرغ ااهن
یعبل  ،لوا خرگ ث ِنوان ِبلی سران اهگبن ه قبنون اظبظی ث هظلیز ؼهنبخش ؼهد
و ثدون اها ههیطخلهوه یوخو از یعشقهی نداه و اهلی نیعز .یثال سباید سوافقنبی
اینیشی یرا ب سوظه لوا خرگ افغبن و اظشن ب حبید کرزی ،ههیطخلهوه افغبنعهشبن
از ایمبی ن ،ثیبنگر اقشداه ههیط خلهوه ه ثراثر لوا خرگ اظز .ثهر ااهن اظهبض سهب
ههیط خلهوه اها ثر اخرا نداؼش ثبؼد ،لوا خرگ ِلال کبهی از دهیػ نخواههد ثهر .
ثحث و خدل ثر ظر سوافقنبی اینیشی ثبِث ؼد سب ههیطخلهوه افغبنعشبن و هههیطلواه
خرگهه ه یقبثهههل ههه ثباعهههشند و فمهههبی هوز دباهههبنی نؽعهههز یشؽهههنح ؼهههو .

() www.hamshahrionline.ir

 .1-4قَُ قضائيِ

یب  116سب  135قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ث سؽراح هکن یعهشقل قهو قمهبهی ه
اانکؽوه در اخش اظز .یب  116یی گواد " :قو قمبهی هکن یعشقل ولز خلهوهی
اظالیی افغبنعشبن ییثبؼد .قو قمبهی یرکت اظز از ظشر یح ل  ،یحبک اظهشینب و
یحبک اثشدا ک سؽ یالر و ـالحیز نهب سوظه قبنون سنٍی یهیگهر  ".ایهب ه یهب
 117نیس ک ث سرکیت اِمبی ظشر یح ل ییدر از  .از ورفی نقهػ سبثیرگهذاه هههیط
خلهوه و از ظوی اگر ،نقػ ی لل ولعی خرگ ها نؽبن یی هد .اان یب اٌهبه یی-
اه ک  ....ظشر یح ل یرکت از ن ِمو اظز ک از ور هههیط خلههوه ثهب سبایهد
ولعی خرگ ث سرسیت زار سّیین ییگر  .ظ نفر ثرای یهدر  4ظهبل ،ظه نفهر ثهرای
یدر  7ظبل و ظ نفر ثرای یدر  10ظبل .هه چنهین ه یهب  117نیهس هههیط ظهشر
یح ل از ظوی ههیط خلهوه سّیین ییگر ک اان ایر نؽهبنگرنقػ یحهوهی هههیط
خلهوه ث ِنوان ههیطکؽوه اظز .ثر اظبض یب  119قبنون اظبظی نیس « اِمبی ظشر
یح ل قجل از اؼشغبل وٌیف  ،ظوگند ها ه حموه ههیط خلهوه ث خب یی وهنهد و ثهر
اظبض یب  132قبنون اظبظی «قمبر ث دیؽنهب ظشر یح ل و سبایهد هههیط خلههوه
سّیین یی گر ند» .ه چنین سّیین لوی ثبهنوال( ا ظشبن ِبلی) و ِسل و قجول اظشّفبی او
ثر اظبض ثند  11یب  64و سّیین و ثبزنؽعشگی و قجول اظشّفب و ِسل قمبر ثر اظهبض
ثند  13یب  ،64از خله وٌهباف هههیط خلههوهی اظهز .ه اـهل  120ااهن قهبنون
اظبظیک ث ـالحیز قو قمبهی اؼبه اه  ،نهوِی ههه ییهسی نبؼهی از اظهشقالل
نعجی قوا یؽبهد ییؼو ک ؼبیل هظیدگی ث سلبیی ِبوی از ور اؼخبؾ حقیقی
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اب حقوقی اظز .یب  121قبنون اظبظهی افغبنعهشبن ،ثرهظهی یىبثقهز قهوانین ،فهرایین
سقنینی  ،یّبهدار ثینالدول و ییثبرهبی ثیناللههی ثب قبنون اظبظهی و سفعهیر نههب ثهر
اظبض سقبلبی ح ویز و اب یحبک ها از اگر ـالحیزههبی ظهشر یح له اهب قهو
قمبهی یی اند .ثر اظبض یب  124اح هبم ظهبار کبهکنهبن ا اهی یبننهد سفهر  ،انف هبم
،سرفیُ ،سقبِد ،یدبزار و ی بفبسؽبن ،سوظه ظشر یح ل یىبثق ثب قبنون ـهوهر یهی-
گیر ک اان یب نیس ثیبنگراهلیز سّبیل قوا و سبثیرگذاهی نهب قمبای ثر ظیعهش ا اهی
اظز .ایب یب  125هلبنند یب قجهی ،سّبیل قوا ها ث اان ؼرح نؽبن یی هد ک ثو خه
قو قمبهی ثب یؽوهر ح ویز از ور ظشر یح ل سرسیت گر اد و ث حیهث خهسء
ثو خ ولز ،سوظه ح ویز ث ؼوهای یهی سقدا ییؼهو  .یهب  127نیهس ثه نحهو
یحبکل ههیط و اِمبی ظشر یح ل اؼبه اه ثر اان اظبض هر گب ثیػ از ا ثهث
اِمبی ولعی خرگ  ،یحبکل ههیط اب ِمو ظشر یح ل ها ثر اظبض اسههبم ثه خهرم
نبؼی از اخرای وٌیف اب اهس بة خنباز سقبلب نلباند و ولعی خرگ ااهن سقبلهب ها ثهب
اکثراز و ثهث کل اِمب سفوات کند ،یشه از وٌیف ِسل و یولوَ ث یح ل خبؾ
یحول ییگر  .ث هرحبل ثراظبض یب  ،127نهب سقنینهی یهیسوانهد ه قبلهت سف یه
نعجی قوا ث ِسل ههیط و اِمبی ظشر یح ل ثذر از ک اان ایر ییسواند زیین ظهبز
خبلز خرابنهبی ظیبظی ه قو قمبهی افغبن ثبؼد ک ث نٍر ییهظد ث خوثی وراحی
نؽد اظز .ایب ه یب  133ک ث نحو ِسل قبلی اؼهبه اه  ،ظهبزوکبهِسل قبلهی
ث گون ای وراحی ؼد ک خرابنهبی ظیبظهی یبننهد یهب  ،127یهیسوانهد زیینه ظهبز
خبلز خرابنهبی ظیبظی ه هوند قمبای ثبؼد .ث وهوهیکه اگهر هههیط خلههوه ه
خواظز ِسل قبلی ها سباید ن ند؛ وی ِسل نلیؼو .
ثنبثراان هر چند قبنون اظبظیکؽوه افغبنعشبن ثب سؽراح وٌباف نههب قمهبای ،وٌهباف
اان نهب ها ه دبظداهی از حقور یؽروَ یر م یؽخؿ کهر اظهز .ایهب ااهن قهوانین
نوؼش  ،زیبنی کبهثعز ِلهی یىهوثی خواهد اؼز ک ه ا فر اند ینىقهی و ِهبهی
از هرگون کصسبثی ،سوظه یدرابن ـبلح اخرا ؼهو  .از یؽه السی که نههب قمهبای ثه
ِنوان یح ل قبنون اظبظی ییسواند ثب خو ث هلرا وه اان اظز که نههب یل هن
اظز ث ا ا اه ثیـالحیز سجدال ؼد و نشوانند هلباز یر یهی ها ثهب خهو اؼهش
ثبؼند و اب ه ؼ ل اگر یل ن اظز نهب قمبای ث ِنوان یح له قهبنون اظبظهی ثه
یداخه ه هوند ظیبظی کؽوه ظز ز و ثر خال خواظش یر م ه قوانینی ک نبفهذ
ییکنند ث دبهللبن و قو یدرا ح نلباند ک چگون اقدام کنند ( انههدل،ثیسهب-180 :
 .)169ه چنین ثب واکبوی اـل  133قبنون اظبظی افغبنعشبن ،ث نقیف اگری دی یهی-
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ثرا ک هلبن ِسل نهبای قمبر ث وظیه ههیط خلهوه اظز .اان یولهوَ یهیسوانهد
ؼبهج خبلز خرابنهبی ظیبظی ها ه هوند قمهبای ااهن کؽهوه سقواهز نلباهد .زاهرا
ههیطخلهوه ،یىبثق اان اـل ثب دیؽنهب قمبر ظشر یح ل ییسواند ،قبلهی ها ِهسل
نلباد و ثب سباید ولعیخرگ  ،اِمبی ظشر یح ل ها انشخبة نلباند .اان یولوَ ثیبنگر
اقشداه فبهق ؼخؿ ههیطخلهوه ،خهز نٍبهر ثر قو قمبهی اظز؛ ث گون ایک چنین
فر اندی ،نهباشب ث ثیثجبسی و واثعشگی ظشگب قمبای یندر خواهد ؼد.

 .6-4سيستن اداري

ه هون هر واحد ظیبظی یعشقل ،ثرای ا اه ایوه و اادهب حهداکثرکبهاای ه خهدیبر
هظبنی ،سقعیلبسی ـوهر ییگیر (نبیی .)123 :1387،سقعیلبر ا اهی ه افغبنعشبن ،از
زیههبنیک ه سیلوهؼههب ،کبثل ها دباشخههز خههو قههراه ا ؛ ـههوهرگرفش ه اظههز .ه زیههبن
نب هؼب ( )1880-1901نیس افغبنعشبن ث دنح اابلز اـهی و چهبه اابلهز فرِهی سقعهی -
گر اد .ثّد از ح ویز یؽروو و سفوات قبنون اظبظی ه ظبل  ،1964افغبنعهشبن ثه
26وباز سقعی ؼد (یحلد دهوه .)38 :1385،یفهب 136سهب  142قهبنون اظبظهی خداهد
افغبنعشبن نیس ث سؽراح ظیعش ا اهی ه اانکؽوهدر اخش اظز .یهب  137ااهن قهبنون،
ِنوان یی اه ک ح ویز ثب حفً اـل یرکساز ثرای سؽراُ ایوه اقشفب ی ،اخشلهبِی
و فرهنگی ـالحیزهبی بزم ها یىبثق قهبنون ثه ا اه یحههی سفهواك یهینلباهد که
ثراظبض اان یب ظبخشبهح ویز ک زاریدلوِ ههیطخلهوه اظز ،ه قبلت سّبیل و
هل بهی ک ییبن قوا وخو اه  ،ثرخهی از یعهولیزههبی خهو ها ثه ظیعهش ا اهی
یحول ییکند .یب  138ییگواد :ه هر وباز ا ؼوهای وباشهی سؽه یل یهیؼهو .
اِمبی ؼوهای وباشی وجق قبنون ث سنبظت نفوض از وراهق انشخبثهبر زا ِ ،لهویی،
ظری و یعشقی از ور ظبکنین وباز ثرای یدر  4ظبل انشخبة یهیگر نهد .ؼهوهای
وباشی نیس ا نفر ها ث ِنوان ههیط انشخبة یینلباد .یب  139ه ییگواهد ؼهوهای
وباشی ثب هل بهی ا اه یحهی ث ینٍوه سبیین اهدا ولز و ثهجهو ایهوه وباهز ثه
فّبلیز ییدر از  .ث ووهیک اِمبی ااهن ؼهوهاهب از وراهق انشخبثهبر ِلهویی زا و
ظری ثرای یدر  3ظبل از ور ظبکنین یحل انشخبة ییؼهوند .هه چنهین یهب 141
قبنون اظبظی افغبنعشبن ث سؽراح نقػ ؼبهوالیهب در اخش اظز .ثر اان اظبض ؼهبهوالیهب
ثرای ا اه ایوه ؼهری انشخبة ییؼوند .نقػ یهر م ه سفهلی گیراههب و ؼه لگیهری
نهب هبی یحهی از لوازم یوکراظی ث خفوؾ ه نٍبمهبی ا اهی غیر یشلرکس ث ؼهلبه
ییهو  .از اان هو ث لیل سّیینکنند ثو ن نهب هبی انشخهبثی یحههی ه افهسااػ ثهجهو
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ا اه یحهی ،دیػثینی و اادب اان ؼوهاهب از ِنبـر اظبظهی نٍهبم سلرکهس ا اهی اظهز
(یحلدی سل یِ .)279 :1390،هیهغ نجو ظنخیز ییبن نٍبم ؼوهاای و نٍهبم یشلرکهس
ا اهی ،قبنون ؼوهاهبی وباشی ثرای اان ظش از ؼوهاهب ثب سوخ ث یفب قبنون اظبظهی،
وٌبافی ها دیػ ثینیکر اظز ک ثرخی از نهب ؼبیل  -1یؽهبهکز هسّیهین اههدا
ح ویز ه حوز اقشفب ی ،اخشلبِی ،یّبه  ،ثهجو یحیه زاعز و ظبار ایوه یرثون
ث وباز  -2اهاه یؽبوه و نٍبهر ه یوه اظهشفب یهوثر از ینهبثُ یهبلی وباهز -3
یؽبهکز ه حل ینبزِبر قویی و یحهی(هلبن .)282 ،ث هر حبل ؼهوهاهبی یحههی ثهب
اانک ثرگساد یر یند و ِسم و اه یر م ها ه ِرـ ظیبظز و ا اه یحهی ث نلباػ
ییگذاه ایب از نٍبهر ولز ک زار نٍر ههیطخلهوه اظز ،ه ایبن نلیثبؼهند .نٍهبم
ِدم سلرکس ث یّنبی ِدم نٍبهر ولز نیعز ،ثه ث یفههوم کهبهػ نٍهبهر ولهز
ییثبؼد .از اان هو قوانین و یقرهار یرثون ث ؼهوهاهبی یحههی ،یهواه ی ها ینٍهوه و
یقره یی اهند ک یالحٍ نهب یل ن اظز ه ثرخی زیبنهب اب ی بنهب ،فّبلیز ِهب ی
ؼوهاهب ها چبه اخشالل نلباد ،از اان هو ولز ییسواند ،ؼوهاهبی یحهی ینبوقی ها که
چبه حبلز الىراه ؼد اند ،ث سّهیق ه وه و ث ووه یوقز سّىیل نلباهد (هلهبن،
 .)282-295ثنبثراان ظیعهش ا اهی افغبنعهشبن ثه و ؼهیو یرکهسی ثه وظهیه ا اهار
یرکسی و یحهی ثب یؽبهکز ؼوهای وبابر و ؼبهوالیهبی ؼهری ا اه ییؼهو  .سهفیهق
اان و انگیس یحهی و یهی ،یعهلب ِبهی از سنػ نخواهد ثو  .اان سنػ هه یهیسوانهد
ظبزند ثبؼد و ه ها هظیدن ث ـهح یهی یوثر واقُ ؼو و ه ییسواند ث یهبنّی ه
ها اهدا یهی سجدال ؼو (حجیجی فر .)126 :1364،ث هرحبل ثر اظبض قبنون اظبظهی
افغبنعشبن ،ظیعش ا اهی یعشقیلب سحز نٍبهر و فرایین ههیطخلههوه اظهز و فهرایین
وی ه قبلت ثخؽنبی ث ظبار ثخػهبی ا اهی اثالْ ییؼو .

 .5نتیجهگیری
ثب سوخ ث ا هکنی ثو ن قو یدرا و اخشیبهار گعشر هابظز خلههوهی و ااهنکه
دبهللبن حق ِسل ههیطخلهوه ها نداه و ههیطخلهوه نیس نلیسواند ،دبهللهبن ها ینحهل-
کند و ه چنین از ورفی وزهاء و کبثینه ه ثراثهر دبهللهبن ،یعهئولیز ظیبظهی اهنهد و
هل بهی قوا یبثین قو یدرا و یقنن وخو اه  ،ییسوان گفز ک اان نٍبم ،نٍهبم نیله
هابظشی و نیل دبهللبنی یجشنی ثر هل بهی قوا اظز ایب خنج هابظشی ن ثعهیبه ثهر خعهش
ییثبؼد .ه نگب اول و گذها ث قبنون اظبظی خلهوهی اظالیی افغبنعشبن ،ث ااهن نشیده
ییهظی ک نٍبم ح ویشی افغبنعشبن ،هابظشی اظز .زارا ههیط خلهوه ث ووه یعهشقی و
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ه انشخبثبر خداگبن از ظوی یر م ثرگساد یی ؼوند و اهای اخشیهبهار ثعهیبه گعهشر
اظز .ه واقُ هابظز کؽوه ،ظلجل اقشداه و وحهدر یههی اظهز و ه قجهبل ِله هر و
اقدایبر خو و کبثین ثباد دبظخگو ثبؼد .الجش دبظخگوای و یعئولیز هههیطخلههوه ثه
ِنوان ههیط قو یدرا ث حدی نیعز ک از للبنز اخرای حقوقی وظیبظهی ثهر خهوه
اه ثبؼد .ثب وخو واصگی هبی یسثوه؛ ثباد اهِبن نلو که هشاه ظیبظهی ه افغبنعهشبن،
هابظشی اظز؛ ایب ا ظهعه خفوـیبر اگر ه نٍبم ظیبظی افغبنعشبن وخو اه که
ثبِث یی ؼو نشوان از ن ث ووه کبیل ثب ِنوان هشا هابظشی اب نلو  .ظبز وکبه سف ی
قوا ه قبنون اظبظی خداد افغبنعشبن ث گون ای دهیػ ثینهی ؼهد اظهز که ه نهباهز از
سف ی نعجی و هل بهی قوا ظر ه یی وه و از خهبسی ؼجی هشا دبهللبنی اظز .از اان
هو ثرخی از ؼبخؿهبی نٍبم دبهللبنی ها یی سوان ه نٍبم ظیبظی افغبنعشبن ثرؼهلر که
اان ؼبخف هب ن ها از نٍبم هابظشی وه یی کند .اان ؼبخف هب ثه قهراه زاهر اظهز-1 :
لروهر سياید ولعی خرگ نعجز ث سّیین وزهاء و ظبار یقبیهبر ثهنهد دباه کؽهوه-2 .
یعئول ثو ن هر ا وزهاء ه قجبل وٌباف ؼبن نس ولعی خرگ  -3 .ـهالحیز اؼهشن
ولعی خرگ یجنی ثر سؽ یل کلیعیون سحقیق ه یوه اِلبل ح ویز -4 .اظشیمبح ههر
ا از وزهاء ک یل ن اظز ثب هأی ِدم اِشلب  ،ثرکنبهی نبن ها ث نجبل اؼش ثبؼد-5 .
ورح ظئوال ،اظشیمبح و خواة هر ا از وزهاء سوظه کلیعیونههبی یخشههف ؼهوهای
یهی .از ورفی اگر ،ولز نیس اهای ـالحیز هب و ثرسریهبای نعجز ث قو یقنن اظهز
ک هوند هل بهی و قو یدرا و یقنن ها ث وهوه یشقبثهل افهسااػ یهی ههد .از خلهه
اان  -1 :ه زیبن سّىیهی ولعی خرگ ه ـوهر لروهر ح ویز یهی سوانهد فهرایین
سقنینی ها ولُ و ث اخرا گذاه  -2 .ح ویز یی سواند ثب دیؽنهب ورح قبنون ث ؼهوهای
یهی ،ث واص ه یوه ثو خ و ایوه یبلی ،ها ظیبظشگذاهی هب و اقدایبر خهو ها هلهواه
نلباد -3 .ح ویز اهای ـالحیز ولُ یقرهار ه زیین سىجیق ظیبظزهبی کؽهوه و
سنٍی وٌباف خو ییثبؼد .ثنبثراان از یدلهوَ سهداثیر و یقهرهار قهبنونی که ه یهوه
هواثه قو یقنن و یدرا ه قبنون اظبظی فراه ؼد اظز ،ث اان نشید یی هظی که ه
نٍبم ظیبظی افغبنعشبن ثب وخو سف ی وٌباف هرا از قوا ثرغ ٌبهر هابظشی ن ،سهبثُ
نٍرا هل بهی و سف ی نعجی قوا اظز .از اان هو انففبل کبیل و اب سف ی یىههق قهوا
ک بزی نٍبم هابظشی اظز ه اان قهبنون اظبظهی دذارفشه نؽهد اظهز .ایهب ثهب وخهو
یحوهاز ظیعش هل بهی قوا ،ههیطخلهوه از اخشیبهار نعجی ثیؽشری ه اهسجبن ثب ظبار
قوا ثرخوه اه اظز .ثنبثراان ه ثحث از هاثى ههیطخلهوه ثه ِنهوان ِهبلیسهران یقهبم
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اخراایکؽوه افغبنعشبن ثب ظبار قوای یوخو ه ااهن کؽهوه یهیثباعهز ثه و ظهش از
اخشیبهار انحفبهی و یشداخل اؼبه کر  .ینٍوه از اخشیبهار انحفبهی اّنی ن ظهش از
سفلیلبسی ک ههیطخلهوه ه اسخبه ن نیبزیند سباید و هل هبهی ظهبار قهوا نیعهز .ایهب
ینٍوه از اخشیبهار یشداخل ث ن ظش از سفلیلبسی اوالر ییؼو ک ههیطخلهوه یی-
ثباعز ه اسخبه ن ،نٍر ظبار نهب هبی سفلی گیرند ها ثب خو ث هلرا اؼش ثبؼهد سهب
ثشواند سفلی یوه نٍر خو ها اخرا کند .لذا ثر اظهبض اخشیهبهار انحفهبهی و یشهداخل
ههیطخلهوه ه اهسجبن ثب اگرکبنونههبی سفهلی گیهری و هه چنهین اخشیهبهار هراه
ازکبنونهبی سفلی گیری ه افغبنعشبن نعجز ث ا داگر ،خدولی ث ؼرح زار قبثل سرظی
اظز.
ًْاد تصوينگيرًدُ

ًَع اختيارات

اًَاع ٍظایف ٍ اختيارات
سوؼیح قوانین و فرایین سقنینی

انحفبهی

ـهههدوه فهههرایین ح ویهههز ه

انحفبهی

ـوهر سّىیهی ولعی خرگ
یعولیز ظیبظی ه ثراثر دبهللبن

یشداخل

سّیههین ههههیط و اِمههبی ظههشر

یشداخل

یح ل ثب سباید ولط خرگ
ریاست جوَْري

افششبح یدهط ؼوهای یهی

انحفبهی

سّیین و یّرفهی وزهاء ثه ولعهی

انحفبهی -یشداخل

خرگ و ِسل و اظشّفبی نهب
سّیهههین اههه

ظهههوم اِمهههبی

انحفبهی

یؽرانوخرگ
انشقهههبل ثرخهههی از ـهههالحیشهبی

انحفبهی

ؼوهای یهی ث ح ویز ه حبلز
الىراه
سؽ یل و سّیین اِمهبی ؼهوهای

انحفبهی

ثبزنگری قبنون اظبظی
سّیههین و ِههسل قمههبر دههط از

یشداخل

سخفیف و ِفو یدبزار یح ویین

انحفبهی

دیؽنهب ظشر یح ل
هخوَ ث هاء ِلویی
سّیههین وزهای خههبهنوال (ههههیط
اوان ِبلی کؽهوه) هههیط ثبنه

انحفبهی
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یرکههسی ،ههههیط اینیههز یهههی و

یشداخل

ههیط ظیبظز دط از سباید ولعی
خرگ
اِالن خنهگ و یشبهکه ثه سبایهد
یشداخل

ؼوهای یهی
اسخهبه سفههلیلبر بزم ه حبلههز
فبَ از سلبییهز اهلهی و حفهً

انحفبهی

اظشقالل کؽوه
سّیین خىون اظبظی کؽهوه دهط
یشداخل

از سفوات ؼوهای یهی
سّبیل ثب قو قمبهی ثر ظر ثو خ
حکَهت

یشداخل

گههساهغ ثهه ؼههوهای یهههی ه
خفوؾ ثرخی از فّبلیشهباػ

حکَهت

یشداخل

سنٍی هواثه خهبهخی و ینبظهجبر
ثههین اللههههی افغبنعههشبن ثههب ظههبار

یشداخل

کؽوههب
سبیین نٍ و اینیز ِلویی
یشداخل

ولههُ و سفههوات یقههرهار ثهه

انحفبهی

ینٍوه سعراُ ه ایوه اخراای
ـههدوه فههرایین سقنینههی دههط از

یشداخل

سوؼیح ههیطخلهوه
ای بن ِسل ههیطظشر یح ل

ه

ـوهر اهس بة خرم ث سقبلهبی
شَراي هلي

ا

انحفبهی

ظوم اِمبی ولعی خرگه و

سفوات و ظوم اِمهبی ولعهی
خرگ
اظشیمبح و ا ن های ِدم اِشلهب

انحفبهی

ث وزهاء سوظه ولعی خرگ
سوؼههیح قههبنون دههط از اظههشن ب
انحفبهی

ههیطخلهوه از سوؼیح ن
اهاه نٍر یؽوهسی سوظه یؽهرانو
خرگ

ه یهوه ثو خه

ولهز و

ثرنبی هبی ان ؽبفی ح ویز
زیینه ظههبزی ثههرای ِههسل ههههیط
خلهههوه ح از سفههوات و ظههوم

یشداخل
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ولعههی خرگ ه ه ـههوهر سبایههد

یشداخل

لوهی خرگ
ِسل ههیطخلهوه ه ـوهسیکه
قجل از ن هههیطخلههوه از ظهوی
ا
لَیِ جرگِ

یشداخل

ظوم ولعی خرگه یهشه ثه

خیبنز یهی و خراا لهد ثؽهری
ؼد ثبؼد و ظذط سوظه و ظوم
ولعی خرگ ن ها سباید کند.
سّهدال اهب سدداهد نٍهر ه قهبنون

قَُ قضائيِ

اظبظی

انحفبهی

هظههیدگی ثهه ِههبوی اؼههخبؾ

انحفبهی

حقیقی و حقوقی
یىبثقز قوانین و فرایین سقنینی ثب
قبنون اظبظهی و سفعهیر ن ثه ه

یشداخل

خواظز ح ویز و یحبک
سّیین ثو خ قو قمبهی از وهر
ظشر یح ل دط از یؽهوهر ثهب

یشداخل

ح ویز
فّبلیز ؼوهاهبی یحهی ه خهز
سيستن اداري

انحفبهی

ثهجو ایوه وباز
سّهیههق فّبلیههز ؼههوهاهبی یحهههی
سوظه ح ویز ه ـوهسی

ااهن

یشداخل

ؼهههوهاهب ه حبلهههز الهههىراه
قراهگیرند.
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