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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

زموږ گوند د ملي او دموکراتيکو قواو او گوندونو سره د پراخ  
تفاهم  له الرې غواړي په هيواد کې  د يو لوی، غښتلي او 
سرتاسري گوند د نه موجوديت رامنځته شوې خال پای ته 
ورسوي.  د افغانستان د خلکودترقی ملي متحدگوند ددغه مهم او 
ضروري امر په پام کې نيولو سره ټولو ته د صفا، صميميت او  

  ورورۍ په فضا کې د وحدت تر پولې د تفاهم الس اوږدوي
 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی متحد ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

 با گام های استوار بسوی تحکیم وحدت 
تحکیم وحدت صفوف حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، از اهداف ووظاایاف  اعیاای 
حزب ، واحد های اولیه وشوراهای حزب محبوب ما میباشد. وحدت سازمانی وارگانیا  باه 
حزب ما این توانمندی و امکان را میدهد  تا آن همه وظایفی که در برابر حزب ما قرار دارد 

 ، با موفقیت انجام گردد.

تدویر جلسه مشترک بیروی های اجرائیه  دوحزب برادر همسو ) حزب متحدملی افغانساتاان 
درشهر کاابال کاه درناتایاجاه  آن  ۵۹۳۴جوزا  2وحزب ملی  ترقی مردم افغانستان(بتاریخ 

وحدت هردوحزب اعالم گردید، در حیات سیاسی حزب متحد ملی ترقی مردم افغاانساتاان  از 

 اهمیت  بزرگ سیاسی  واجتماعی برخوردار است .

در حدود دوسال تفاهم ومذاکرات سودمند وهدفمند  این  دوحزب باا درناظارداشات خاواسات 
تاخیرناپذیر شرایط موجود سیاسی واجتماعی  کشور مبتنی  بریارورت جادی هاماباساتا ای 
نیروهای ترقی خواه ، موجب آن گردید تا این احزاب به ایفای نقا  شاایساتاه شاان در راه  
تامین  وحدت  نایل آیند وال وی باشند برای همبست ی و تساند سایر نیرو های دموکراتی   

 وعدالت خواه کشور.

برطبق میکانیزم ادغام تشکیالتی ، پروسه وحدت در تمام شوراهای حزبی تاسطاو   واحاد 
(  ۵۹۳۴/    ۴/      62های اولایاه حازب آغااز گاردیاده وباا پایاروی از مصاوباه ماور )  

داراالنشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  اعیاای داراالنشاای حازب  باه والیاات  
کشور سفر نموده  ودرکار  تدویر جلسات مشترک فعاالنه سهام گارفاتاه  وایان شاوراهاا را 
درتحقق ادغام تشکیالتی  هردو حزب همکاری الزم رسانیده اند که تااکاناون پاروساه ادغاام 
تشکیالتی در شوراهای  حزبی والیات هرات، فراه، فاریاب ، جوزجان، سرپل، بغالن، بالاخ، 

گاناه  آن باا 61سمن ان ،لغمان ،نن رهار ،کندهار،پکتیا،زابل ، شورای شهر کابل ونواحی 

 موفقیت  تحقق یافته  واین پروسه  درسایر شوراهای والیتی ادامه دارد.

باپایان ادغام  تشکیالتی  درشوراهای حزبی ،که گام های استوار بسوی تحکیم وحدت حزب 
متحدملی ترقی مردم افغانستان محسوب می ردد، زمینه مساعد می گردد  تا حزب متحد ملی 
ترقی مردم افغانستان  با اتخاذ تدابیر موثر وسازنده برای تدویر کن ره حزب این عالی ترین 

 ارگان حزبی آماده گی های الزم ب یرد.

اکنون تمام شوراهای حزبی ما بعداز ادغام تشکیالتی موظف هستند  تاپیشنهادات ونظاریاات  
اعیای حزب را از سطو  واحد های اولیه حزبی تا شاوراهاای حازبای پایاراماون بارنااماه، 
اساسنامه،  پالیسی وخط مشی حزب جمع بندی نموده وعنوانی کمیتاه تادارک کانا اره  کاه 
درآینده  نزدی  ایجاد خواهد گردید.به دفتر مرکزی حازب ارساال بادارنادکاه ایان اسانااد باه 
کن ره ارایه ومورد بحث کن ره قرارمی یرد. سرخط تحقق میکانیزم ادغام تشکایاالتای تاماام 
شوراهای حزبی  تاسطو  واحد های  اولیه حزبی ،وحادت حازب ماتاحاد مالای تارقای ماردم 
افغانستان را دربستر سیاسی کشور هر بیشتر تقویت میبخشد وحزب ما را قادر مایاساازد تاا 
درمیان مردم رفته ، روابط حزب را با توده های زحمتک  مردم تاحاکایام باخاشایاده وبارای 
خواست ها ونیاز های مردم مبارزه عادالنه خودرا با موفقیت ادامه بدهد . تحقق مایاکاانایازم 
تشکیالتی ووحدت تمام سازمان های حزبی حزب متحدملی افغانساتاان وحازب مالای  تارقای 
مردم افغانستان  که به حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مبد ل گردیده  از دستآورد های 
بزرگ سیاسی برای حزب ما  به شمار میرود وما به ایان دساتاآورد بازرگ سایااسای حازب 
افتخار می نمائیم ،این وحدت ما هرچه بیشتر تحکیم خواهد یافت  وحازب ماا اناجاام تافااهام 
ومذکرات را برای دست یابی به وحدت باسایر احزاب وسازمان ها ی سایااسای  تارقایاخاواه 

 بازهم ادامه خواهد داد واز آن صمیمانه ودوستانه  استقبال خواهد نمود.

با پایان ادغام تشکیالتی  درتمام شوراهای حزبی  ، وظیفه بزرگی دی ر دربرابر حزب وتمام 
شوراهای حزبی واعیای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان قرار دارد که هامااناا تادویار 
موفقانه کن ره حزب است که رویداد بسا بزرگ در حزب خوانده میشود وحزب ماتاحاد مالای 
ترقی مردم افغانستان را درحیات سیاسی آن وارد مرحله جدید خواهد ساخات ، حازب بارای 
تحقق وظایف  جدیدسیاسی واجتماعی  ودر روشنی برنامه  جدید حزب مبارزه عادالنه خاود 
را درکنار مردم افغانستان ادامه داده ونق  شایسته خود را درعرصه سایااسای واجاتامااعای 

 کشور با موفقیت انجام خواهد داد.  

 ــ وحدت حزب را به مثابه مردم  چشم خود حفظ مینمائیم.

ــ به پی  بسوی کن ره باشکوه ، شفاف وپربار درحیات سیاسی حزب محبوب ما.           

   

  
ِی ایٓ ِعت خٍكات ظاؼاالٔهاا 

زااؿت تااساات ؼیاااقاات ؼـاا ااك 

پااٛ٘ااأااع ظٚحاا ااٛؼ ِااسااّااع ظاٚظ 

ؼاٚل ؼئا اف زاؿت ظؼ ناٙاؽ 

 حابً ظایؽ گؽظیع :
 ۱۳۳۱.ب اؼیص ٘هت ِا اؿاْ ۱ 

-ؼٚی اخٕعای غیً ظایؽ گؽظیع: 

-بسث ؼٚی ِكایً تهک اتتای. 

گػاؼل نعبٗ تهک تت ِؽحؿی 

ظؼ ِااٛؼظ واایااٛٔاایاای پااؽٚقااٗ 

گااػاؼل -اظؼاااَ تهااکاا ااتتاای. 

حااّاا ااكاا ااْٛ تااعاؼ  ٚ زااعت. 

ؼٚی  ۱۳۳۱ِ ؿا۲۳ْ.ب اؼیص ۲

گػاؼل حّ  ٗ تعاؼ  ٚزاعت -اخٕعای غیً: 

ٚ ٔااراااؼت بااؽ تااسااباا ااك پااؽٚقااٗ اظؼاااَ 

گػاؼل ناعاباٗ تهاکا اتت ظؼ -تهک تتی . 

ِٛؼظ ویٛٔیی پؽٚقٗ اظؼااَ تهاکا اتتای. 

ؼٚی اخإاعای  ۱۳۳۱عمؽت ۱۳.ب اؼیص ۳

گػاؼل نعبٗ تهک تت ِؽحاؿی اؾ -غیً : 

-ویٛٔیی تسمك پؽٚقٗ اظؼاَ تهک اتتای. 

گػاؼل حّ ك ْٛ تبٍ ػ ٚ ـاؽ٘إار اؼ حااؼ 

 ذ.َ.َ.ت.َ.ا. يی درؼقأٗ 

خٍكات ِكایً اظؼاَ تهکا اتتای ظؼ ناٛؼا 

٘ای ٚالی ی ؼا ِٛؼظ بؽؼقی لاؽاؼ ظاظٖ   

ٔااٛالااى ٚ ِهااکااتت حاااؼی ِهااطااى ٚ 

تعاب ؽ الؾَ اتاطااغ گاؽظیاعٖ  آنؼؽٌ ؼـع 

 ًِٛبات يااظؼ ناع. تاعاعاظ اؾ اعُاای 

ظاؼاالٔها خاٙات حاّاه ٚ ٘اّاکااؼی ایآ 

پؽٚقٗ بٗ ٚالیات قفؽ ّٔٛظٖ حٗ ظؼ ٔ ا اداٗ 

ظؼ نااٛؼا ٘ااای ٚالیاا اای بااؽااتْ  ٘ااؽات 

 ـاؼیات  بٍص  ٕٔیؽ٘اؼ  ٌؽّاْ  خاٛؾخااْ 

 قؽپً  قّٕایااْ  ـاؽاٖ  ٔاٛازای 

ب كت گأٗ نٙؽ حااباً ٚ ناٛؼای 

نٙؽ حابً پؽٚقٗ اظؼاَ تهک تتی 

ِٛـمأٗ يٛؼت گؽـ ٗ اقات. ظؼ 

قایؽ ٚالیاات باٗ ٔكابات ِاعااغیاؽ 

تطٕ کی اظؼاَ يٛؼت ٔیؽـا اٗ ٚ 

یااا ٘اا ااات بااؽٔاایااهاا ااٗ ٚ گااػاؼل 

ؼقّی ٔكپؽظٖ أع. گػاؼل حّا ا اٗ 

تااعاؼ  ٚزااعت بااا ٘اا ااات زااؿت 

تفاُ٘ ٚ ظِٛحؽاقی اـاؽاأكا ااْ ٚ 

قااایااؽ ازااؿات ٚ ٔااٙاااظ ٘ااای حااٗ 

ِؽاخعٗ ّٔٛظٖ بٛظٔع اؼایٗ گاؽظیاع 

حٗ ِٛؼظ په ا اباأای خاٍاكاٗ لاؽاؼ 

گؽـت  ظؼ ِٛؼظ تًاِ ُ ِهطى 

اتطاغ گؽظیع. ظؼ خٍكٗ پ ؽاِْٛ حاؼ ؼقأاٗ 

یی ذ.َ.َ.ت.َ.ا گػاؼل حّ ك ْٛ تباٍا اػ ٚ 

ـؽٕ٘ر اؼایٗ گؽظیع.ضٛبی ٘ا  ٔاٛالاى ٚ 

ؼاٖ ٘ای ب ؽْٚ ؼـت ِهطى  حٗ باعاع اؾ 

بسث ّ٘ٗ خأبٗ  تًاِ ُ الؾَ گؽـ ٗ ناع . 

٘کػا ظؼ خٍكات ؼٚی ِكایً تهک اتتای ٚ 

ؼٚیااعاظ ٘ااای حهااٛؼ بااسااث ٘ااّااٗ خااأاابااٗ 

 يٛؼت گؽـ ٗ اقت. 
  کيیسیًٔ تبنیغ ٓ فرَّگ .

 تدویرجلسات داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

کننننناننره از وااه يننونننانننی کنناننناننرس 
Congressus  به معنی اجتماع بنرای

تبادل نظر وتفاهم، گرفتنه شنده اسنت.در 
اصطالح بين الملنلنی کنننانره بنه منعنننی 
اجتماع سران کشورها يا نماينده گان آنها 

برای اهداف مشخص است، حاالنکه در 
کنننفننراننس ننيننز هننمنيننن اهننداف مننننظننور 
ميباشد.اما نظر به شرکت کننده های اينن 
اجتماعات ينا منوضنوعنات منورد بنحن  
درآنها به بعضی شان کنانره و بنعنضنی 

ديار کنفرانس گفته ميشود. کنارشننناسنان 
را در   حقوق بين المللی تنفناوت اينن دو

سطح و موقف اشخاص شرکت کننده ويا 
در اهنننننمنننننينننننت 
موضوعات مورد 

 میرمحمدشاه رفیعی

 تدویر موفقانه کن ره حزب آرزوی همه گان و نیاز شرایط زمان

 بقیه در صفحه دوم

جهان متمدن انواع مختلف و متعددی 
از نظام های انتخاباتی را که پنايناناه 
اساسی دمنوکنراسنی هنا شنمنرده منی 
شود در خود تجربه کرده اسنت. کنه 
ما در اين جا نخست انواع آن هنا را 

 به معرفی ميايريم. 

 اول: نظام اکثریتی

ننظنام اکنتنرينتننی بنر پننن  نننوع  
 است. 

 الف: نظام اکتريتی ساده

 ب: نظام راًی دسته جمعی 

پ: نننظننام راًی دسننتننه جننمننعننی 
 حزبی

 ج : نظام انتخاباتی راًی بديل

چ : نظام انتخاباتنی دو منرحنلنه 
 يی 

 دوم: نظام های نمایندگی تناسبی 

اصننل بنننننينناديننن تننمننامننی نننظننامننهننای 
نمايندگی تناسبی تبديل آگناهناننه سنهنم 
يک حنزب از آراً بنه کنرسنی هنای 
پارلمانی متناسب با آن آرا اسنت. دو 
گونه اصنلنی از ننظنامنهنای تننناسنبنی 

 وجود دارند. 

 تناسبی ليستی  – ۱

 تک راًی قابل انتقال  – ۲

برخی مساًينل دينانرينکنه منرتنبنط بنا 
 نظام های تناسبی می شود.

 : وسعت حوزه انتخاباتی الف

: حند نصناب دحنند اقنل راًی ب
 الزم برای انتخاب شدن(

 : ليست های باز : بسته وآزادج

 : اتحاد  د

 : نظام های مختلط و

: ننظنام تننناسنبنی منبنتنننی بنر  ز
 اعضای مختلط

 : نظام موازی  ه

 ساير نظامهای انتخاباتی

: نظام تک راًی غنينر قنابنل الف
 انتقال 

 : نظام انتخاباتی راًی محدود ب

: نظام انتخاباتنی منبنتنننی بنر  ج
شننننننننمننننننننار  بننننننننوردا             

Borda Count    

در رابطه به ننظنام هنای اننتنخنابناتنی 
برخی مالحظنات دينانر ننينز وجنود 
دارد کنه النبننتنه در جناينن  تنوضنيننح 

حننال بننر                 خننواهنند شنند. 
 ميارديم به آغازين سخن

نظام های اکتريتی چاونه نظام های  
هستند. نخست منينپنردازينم بنه ننظنام 

اکننتننريننتننی سنناده. قنناعننده نننظننام هننای 
اکتريتی ساده است. پس از آن که آراً 
به صندق ها انداخته شند و شنمنار  
آراً صننورت گننرفننت آن کنناننندينندا يننا 
احزابيکه بيشترين آراً را کسب کنرده 
باشند پيروز انتخابات اعالن ميشوند. 
د البته ممکن است شرايط دياری هم 
برای پينروزی وجنود داشنتنه بناشند( 
باوجود اينن شنينوه هنای تنحنقنق اينن 
اصل و قاعده در عنمنل شنکنل هنای 
گوناگونی به خود ميايرد. بناً ميتوان 
پن  نوع نظام اکتريتی را از هنم بناز 

 شناخت که در فوق تذکر يافت. 

 اول نظام اکثریتی ساده: 

نظام اکتريتی ساده ،ساده ترين شنکنل 
نظامهای اکتريتی اسنت و در آن از 
هننر حننوزه انننتننخننابنناتننيننکننه يننک نننفننر 

انتخاب می شود و راًی دهنی در آن 
کانديد محوريست. اسامی کانديندهنای 
که تبت نام کرده انند بنه راًی دهنننده 
گان ارايه ميشود. و آنها از بنينن اينن 
اسامی يک و تنهنا ينکنی از آننهنا را 
انتخاب ميکنند. کانديدای پيروز کسی 
است که بيشترين آراً را از آن خنود 
کننرده بنناشنند. امننروزه نننظننام هننای 
اکننتننريننتننی سنناده بننينن  از هننمننه در 
بريتانيا و آن دسته از کشورهنای کنه 
بطور تاريخی تنحنت تناتنينر و ننفنوذ 
بريتانيا بوده اند ينافنت منينشنونند. هنم 
چنان کانادا،اياالت متنحنده امنرينکنا ، 
تعداد از کشور هنای حنوزه کناراينب 
در امريکای التين ،برازيل .در آسنينا 
پن  کشور چون بنننانالدين ، بنرمنه، 
هند، ماليزی و نينپنال و بسنيناری از 

کشور های 

 کرام الدین )نجات(

 رفقای عزیز،دوستان و هواخواهان حزب!

قرار است عنقريب کناره شکوهمند حزب متحدملی 
ترقی مردم افغانتسان،درشهرزيباو تاريخی کابل برگزار 
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پيهم ما،يکبارديار ازهمه رفقای 

عزيز،دوستان،هواخواهان،شخصيتهای سياسی و مستقل 

وهمه نهادهای سياسی واجتماعی دعوت بعمل ميايد تا 
اسناداساسی و رهبری کننده حزب را بادقت مورد 
مطالعه قرار داده،غرض انکشاف وتکميل هرچه 

بهترآنها،نظرياتسودمند خودرا تحرير به ايميل آدرس 
دفترمرکزی حزبد
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 ساير نشرات و مطبوعات حزبی ارسال فرمايند.

همچنان به همه شوراهای حزبی ابالغ مياردد تا در 
جلسات خوي  روی اسنادنظرخواهی نموده،نتاي  آن 
جمعآوری و به دفترمرکزی حزب انتقال دهند تا بعداز 

 توحيد به کميته تدارک کناره سپرده شود.

 منتظرهمکاری ونظريات مفيد شما عزيزان هستيم.

 با احترام 

 کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

 اطالعیه

 بقیه در صفحه سوم
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 پاچا( دافغانستان۱۱۲۱تر۱۱۱۱د
 

هللا٭خان اوعلياحضرتی حبیب  امان د امير 
٭ لمسی ، د عبد الرحمان خاندامير  زوی ،سرورسلطانی٭
 دوست محمد٭ خان کړ وسی ،  د امير افیلاميرمحمد 
ی  چی هغه بيا د سکو پاینده خانی ، د سردار دخان٭کو

احمد نيکه بارکزی محمد زی زوی ؤچی د  حاجی جمال
د پغمان  د زرګر په دره کی    معاصرؤ. دی  شا بابا

 د دطاق ظفر سره (  زېږېدلی ؤ. 
فرهنګ وايی: سياسی تربيه يی د سراج االخبار ه : ـیـترب

په ايډيولوايک مکتب کی تکميل کړی وه . دجاه طلبی او 
پاچهی ذوق يی له خپلی مور عليا حضرتی سراج الخواتين 
څخه په ميرا  وړی ؤ . دی داميرحبيب هللا خان دريم او 
يوازنی زوی ؤ چی په حربی ښوونځی کی يی لوست کړی 

د ۱۳۱1  ؤ اوله اردو سره د نادی په تماس کی ؤ . 
جرمن  -لومړۍ نړيوالی جګړې په جريان کی يې د ترک

له ګډ هْيت سره رابطه قايمه کړه او د انګريز ضد 
احساسات يی چی د هر افغان سره موجود وه ، د دوی د 
تبليغاتو له الری لوړی درجی ته ورسيدل اود ترک ؤالمان 
په طرفداری دانګريز سره وجنګ ته دشامليدو دپلويانو په 
سياسی ډله کی داخل سو چی په سرکی يی د ده اکا سردار 

٭ ؤ. سره د دې چی د دوی سره دده اتحاد نصرهللا خان
موقتی ؤ او دامير په قتل سره پای ته ورسيدی خو داکا او 
خپلی مور په مرسته يی د روحانيونو او دقبايلو دمشرانو په 

حبیب دامير     ۱۱۴۰منځ کی نفوذ او روشناسی پيدا کړه .  
 په فرمان دعين الدوله لقب ورکړه سو .  هللا خان 

خان د قتل  امیرحبیب هللاد   سره برخورد:  د نصرهللا خان
په سهار چی  درباريانو د هغه د ورور نصرهللا خان سره 
بيعت وکړ اوهغه په جالل آ باد کی باچا سو، له اما ن هللا 
خان څخه يې هم بيعت وغوښت . خو د کابل نظاميانو او 

خان سره بيعت کړی ؤ ، په يو  اما ن هللاملکيانو چی د 
ليک کی له جريان څخه نصرهللا خان ته خبر ورکړ اوله ده 

څخه يې وغوښتل چی دی هم بيعت کابل ته را وليږی .     
دی د خپل پالر دقتل په دسيسه کی دخيل  اما ن هللا خان

اود سلطنت غاصب  باله.     د جالل آ باد نظاميانو چی 
دامان هللا خان پلويان وه ، دی اونور درباريان تر نظارت 
الندی ونيول . دده بيرغ يې دواليت له تعمير څخه را کښته 
کړ او د جمعې خطبه د اما ن هللا خان په نامه وويل سول .  

خان سره بيعت  اما ن هللاده هم له باچهی څخه استعفا او د 
عنایت د معين السلظنه  ۸ر پکابل ته واستاوه . د مارچ 

٭ سره کابل ته راغی او د ارګ د حرم سرای په هللا خان

دربار کی د محاکمې  پپ  سراچه کی توقيف سو.  وروسته

 په غونډه کی په ابدی حبس محکوم سو.

ااااا:  پاچهی ااااااا  ا  د فبروری  ۱۱۱۱د  اا 

شنبې په شپه چی يی پالر  ۱د  ۱۲۱۲حوت۲۱=  ۲۱پر
دلغمان په کله ګو  کی ووال سو؛ ده يوه ورځ وروسته 

کلنی کی خپله باچهی اعالن   ۲۲په جمعه  په کابل کی په 
کړه ځکه ده دپالر په وکالت په پالزمينی کی دسلطنت 

په جالل چی ٭ نصرهللا خانچاری مخ ته بيولی . د ده اکا 
ده هغه غاصب او د  ،آباد کی ځان پاچا اعالن کړی وو

 انه کی الس لرونکی وباله . پالر په و
٭ پرتړون چی د عبدالرحمنده دانګريزانو سره دامير       

روسيی د نا تحريک سوی حملی په مقابل کی يی له ده 
څخه دحمايی اوهم د نظامی موادو او پولی مرستی په 
مقابل کی دافغانستان خارجی روابط دانګريزانو په واک 
کی ورکړی وه ؛ تجديد نظر وغوښتی .  انګريزانو چی په 

موجوده وضع کی تغير نه غوښتی نو 
خبره دافغان ؤ انګليس ودريم جنګ ته 

د می پر دريمه   ۱۱۱۱ورسيده چی د 
پيل سو . برتانيا چی دلومړی نړيوالی جګړی څخه ستړی 
راوتلی وه په داسی حالت کی نه وه چی دهند 
پرسرحدوجګړه مخ ته بوزی نو په راولپنډی او ميسوری 
او کابل کی تر اوږدو مذاکرو وروسته سوله وسوه او 

غازی او ملی  امان هللا خانافغانستان خپلواک سو .  
 قهرمان وشميرل سو

:.   خپله توجه يی په افغانستان کی  مثبت کارونه 
اصالحاتو او موډرن کولوته متمرکزه کړه . دعمده اروپايی 
او اسيايی دولتوسره يی ډپلوماتيک اوتجارتی روابط 
برقرارکړه. مکتبونه يی پرانستل چی فرانسوی ، جرمنی 
اوانګريزی ابی پکښی لوستل کيدی . اساسی قانون يی 
تصويب کړچی د ټولوافغانانو دپاره فردی آزادی ګانی 

 اومساوی حقوق تضمين سوی وه. 
ده يونوی پايتخت د داراالمان په نامه جوړکی چی د       

پارلمان او حکومتی ادارو تعميرات او دلويانو کورونه 
پکښی وه . مامورين يی تشويق کړه چی غربی کالی 
واغوندی او ښځی مخ لڅی راووزی . موډرن کيدل 
افغانستان ته ګران تمام سول او دافغانی ټولنی دسنت 

 ګرايانودمقاومت سره مخامخ سو . 

ده دهيواداستقالل اعالن کړاو په نتيجه کی د انګريزانو  
سره د افغانستان دريم جنګ وسو چی تر متارکی او 
مذاکرو وروسته دافغانستان ازادی په رسميت وپياندل 

افغانستان لومړنی هيواد ؤ چی شوروی اتحاد يې په سوه .  
رسميت  وپېاندی او بالمقابل شوروی لومړنی هيواد ؤ چی 

 افغانستان يې په رسميت وپېاندئ. 
کلو زياته وه؛   ۱ده د خپلی پاچهی په دوره کی چی تر      
واره لويی جرګی راوبللی. دافغانستان لومړنی اساسی   ۳

قانون د ده په دوره کی تصويب سواو مختلفو چاروته يی 
. دده په دوره کی دلومړی   قوانين او لوايح تدوين کړه

واردپاره ښځی د تحصيل دپاره خارج ته واستول سوی. 
دښځو حجاب ليری کړه سو، په واليتو او مرکزکی زيات 
ښوونځی پرانستل سول اوخارجی استادان ورته استخدام 
شول . ازادی جريدی خپری سوی او داستقالل د مدافع 

م امان هللا  ۱۱۲۲/ ۲/۲= ۱۳۴1اردو بنسټ کښيښوول سو.
 ړ.د" شاه" لقب غوره كخان د امير دلقب پرځای ځان ته 

اسيايی او   ۱۲په اواخروکی د   ۱۱۲۲د   د اروپا سفر:
په   ۱۱۲۸مياشتنی سفر والړی او د   ۲اروپايی هيواد و په 

په دسامبر کی   ۱۱۲۲جون کی هيواد ته راستون سو.  د 
يی دايتاليا ددولت په بلنه خارج ته سفر پيل کړ. له هند ، 
مصر ، ايتاليا ، فرانسی، بلايک ، سويس ، المان ، برتانيا 

وکړه ترکيی اوايران څخه يی ليدنه  ،، لهستان ، شوروی
په جوالی کی هيواد  ته راستون سو او خپل   ۱۱۲۸او د 

رفورمو نه يی ترالس الندی ونيول چی دښورښو باع  
شول او دپرديو السو ودی اورته لمن ووهل څو خبره د 

 د باچهی سقوط ته ورسيده .امان هللا خان 
حبيب  هللا د شنوارو او بيا د    خه استعفا :څله باچهي 
٭د ښورښ اوکابل ته د هغه دننوتلو په نتيجه کلکانی
( له پاچهی څخه ۱۱۲۱\۱\۱۰د=۱۳۴۲/۱۴/۲۰کی

٭ ورور پاچاسو او عنایت هللا خانمستعفی او پر ځای يی 
د ی کندهار ته والړی . په کندهار کی يی بيرته لښکر تيار 

نيولی وه او  کلکانی  کی ځکه د نوی امير څخه باچهی
پرکابل راغی خو لښکر يی د غزنی په جنګ کی مات او 
بيرته کندهارته تر شاسو ځکه سليمانخيلو دشور بازار د 

 حضرت په لمسون دده پرضد تحرکات پيل کړی وه .
چی کندهار ته ورسيدی؛  امان هللا خان  له هیواده وتل: 

دبرتانوی هند  ۱۳د می پر۱۱۲۱ښارته داخل نسو او د 
چمن ته والړی او له سلطنت څخه يی په دی دليل الس 
واخستی چی نه غواړم دولس وينی توی سی . د جون پر 

دهند له بمبيی څخه د سمندر له الری ايټالياته والړ او ۲۲
په فبروری کی يې ۱۱۳۴دعمرترپايه هوری پاته سو . د 

په  ۱۱۳۳په انقره کی د کمال اتاتورک سره وليدل . د 
جوالی کی يې له استانبول څخه ليدنه وکړه  . ددې کال په 
نومبر کی له افغانی تابعيت څخه محروم کړه سو . د 

پونډو په شاؤ خواکی ۱۱۴ايټاليې حکومت د مياشتی د 
د کمال اتاتورک په جنازه کی  ۱۱۳۸مرسته ورسره کول . 

يې له سلطنت څخه ۱۱۰۲د ګډون د پاره انقرې ته راغی . 

استعفا کابل ته واستول چی د افغانستان په 
يې په روم کی ۱۱۰۱مطبوعاتو کی خپره سوه .  

د ظاهر شاه د سفر پر وخت له هغه سره وليدل او 
 تر منځ يې پوخالينه وسوه . 

 ۱۱۲۴اپريل   ۲۲  =   ۱۳۳۱تور   ۱   ړ ینه :م
په ايټاليا کی وفات اوجسد يی په جالل اباد کی د 

 وڅنګ ته ښخ سو.  پالر
 

 عبدالرشید آرین
 امان هللا خان غازی

دوهم مخ                                                                                                                م پرله پسی ګنه۴۴م او۴۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                

بح  درآنها ميدانند.به نظر اين کارشنناسنان 
و ينا وزرا   اگر اجتماع از روسای کشورها

تشکيل شده باشد و يا اگر موضوع اهنمنينت 
وياه ی بين المللی داشته باشد کنانره اسنت 
و هننرگنناه از مننقننامننات پننايننينننننتننر و روی 
موضوعات کم اهميت تنر بناشند کنننفنراننس 

 ميباشد.

به نظر بعضی ديار از کارشناسان کنننانره 
برای حل مسايل سياسی است و کنننفنراننس 
برای وضع قواعد حقنوقنی و منواردمشنابنه 
آن، اما در قرن اخير به اين تفاوت ها توجه 
صورت نارفتنه و اکنتنر اجنتنمناعنات بنينن 

 المللی را کنفرانس مياويند.

و اما کناره در احزاب سياسی مخنصنوصناً 
در احزاب دموکرات وترقيخواه از اهنمنينت 
وياه ای برخوردار است و سنرننوشنت هنر 
حنزب سننيناسننی و چنناننونناننی آيننننده ی آن 
مربوط به تدوير کناره آن حزب ميباشد که 
مطابق نورمهای تشکيالتی و اصول حزبنی 
تدوير گرديده باشد.کناره عنالنينتنرينن منقنام 
تصميم گيرنده در حزب اسنت کنه در ينک 

 دوره زمانی معين تدوير مياردد.

احننزاب سننينناسننی بننه تنندويننر و بننرگننزاری 
کنفرانس های حزبی بنابر ضنرورت زمنان 
و مطابق شرايط اجتماعی گام برميدارند اما 
درکنفرانسهنای حنزبنی اعضنای کنننفنراننس 
کمتر انتنخنابنی بنوده و بنينشنتنرگنزينننشنی و 
مطابق فيصله مقامات بناالينی حنزب تنعنينن 
مياردنند.درکنننفنرانسنهنای حنزبنی منقنامنات 
عالی حزب انتنخناب ننمنينانردنند،کنننفنراننس 
غننرض بننحنن  و تصننمننيننم گننيننری روی 
موضوعات عاجل و مهم ملی وبين النمنلنلنی 
و پننروگننرامننهننای سننينناسننی احننزاب دعننوت 
مياردند. مصوبات کنفرانس قنوت اجنراينی 

 مصوبات کناره را ندارند.

کناره های حزبی ايکنه منطنابنق اصنول و 
موفقانه تدوير نارديده باشند اهميت بنينشنتنر 
از يک کنفرانس را نمينداشنتنه بناشننند.بنرای 
تدوير يک کناره موفق ضرورت اسنت تنا 

 اينکه:

  اننننتنننخننناب ننننمنننايننننننندگنننان در فضنننای
دمننوکننراتننيننک و آزاد بنندون اعننمننال 
هرنوع فشار و تحميل نظريات خنارج 
از سننازمننانننهننای حننزبننی مننربننوطننه 

 ،صورت گيرد.

  فضننای الزم ومصننون سننينناسننی در
جننريننان تنندويننرکننننناننره بننرای بننحنن  
واظهارننظنرينات وعنقنايند ننمنايننندگنان 

 موجود باشد.

  آگاهی قبلی اعضای منتخب کنانره از
موضوعات و مسايل منورد بنحن  در 
کناره يک امرحتمی و ضنروری بنه 

 شمار ميرود.

  اعضنای منننتنخنب کنننانره از مسنايننل
عننمننومننی سننينناسننی جننهننان و اوضنناع 

اجتماعی کشور معلومات همنه -سياسی
جناننبنه داشننتنه بناشنننند و هننمنچنننان از 
تجارب الزم سياسی و شنهنرت ننينک 
درمننيننان اعضننای حننزب بننرخننوردار 
باشند. بناًء موجوديت افراد متماينل بنه 
عاليق گروهی و اعمال  ورفنتنارغنينر 
دموکراتيک برای بهبود کار و ننتناين  

 متمر کناره موتر ومفيد نيست.

  تجارب جهانی ميرساند که اتحاد عمنل
ونظر هيات رهبری و برگنزار کنننننده 
گان کناره ميتواند نتاي  مطلوب و بنا 
 اهميت را در کار کناره داشته باشد.

  ضننرورت اسننت تننا تننمننام مننطننالننب
ومننوضننوعننات مننرامننی ومننربننوط بننه 
تغيرات ساختاری حزب قبل از ارائنه 
بنننه کنننننننانننره در سنننازمنننان هنننای 
محالت،مورد بح  و مداقه قنرار داده 

 شود.

وظايفی را که کناره های حزبی بايد انجنام 
دهد فوق العاده مهم و با سرنوشت آتی 
حزب رابطه مستقيم دارد، اين وظايف 

 عبارت است از:

  تائئيد و يا آوردن تغينرات در بنرننامنه
 عمل واساسنامه حزب

  تعين و انتخاب عاليترين مقام رهنبنری
 کننده حزبدشورای مرکزی حزب(

  ساير مطنالنب ومنوضنوعناتنينکنه
کميسينون هنای تندارک کنننانره 
مطابق شرايط و اوضاع موجود 
کشور و جهان بح  روی آننهنا 

 را ضروری ميپندارند.

  احننزاب حنناکننم و يننا احننزابننی کننه در
قدرت دولتی شريک باشند موضوعات 
و مطالب مربوط به حکومت داری و 
خننط منن  جنناری دولننتننی را نننيننز در 
کناره های حزبی منورد بنحن  قنرار 

 ميدهند.

برعالوه تعين و اننتنخناب اعضنای شنورای 
مرکزی که بايد به دقت و توجه همه جناننبنه 
صورت گيرد و بايد افراد نخبنه بنا صنفنات 
وخصايص عالی انسناننی وآگناه از مسناينل 
سياسی به صفت اعضای شنورای منرکنزی 
انتخاب گردنند؛اسننناد ومندارک کنه غنرض 
تصويب به کناره حزبی ارائه مياردد ننينز 
بايد مورد توجه بيشتر کارشناسان ومحققينن 
عننرصننه هننای مننخننتننلننف عننلننوم مننانننننند 
اقتصاد،سياست،علوم اجتماعی وحتی اديبان 
و زبان شناسان دجهت زيبايی وپويايی متنن 
،طرز ارائه وساختار نوشتاری آنهنا( قنرار 

 داده شوند.

اگرچه تا کنون در کشورما بينشنتنر احنزاب 
از چهره های افراد و رهبران آن شننناخنتنه 
شده اند اما درشرايط کنونی جهان منعناصنر 
و رشد و ترقی علم و فرهنگ برنامنه هنای 
عمل احزاب و چاونای ساخنتنارهنای آننهنا 
منورد تننوجننه الزم مننردم و اهننل خننبننره و 
آگاهان امورسياسی قرار منينانينرد.بنننابنرآن 
اسننناد ومندارک ايننکنه تنننهننا بنه مشنوره و 
مطابق سليقه اعضای رهبری حنزب تنهنينه 
گرديده باشد نميتواند جوابنانوی ننينازمننندی 
هننای جننامننعننه و خننواسننت واراده اعضننای 

 حزب باشد.

درکشور ما تا کنون کناره که بتنوانند تنمنام 
خواستها ونيازمندی های جامنعنه واعضنای 
مربوط به احزاب سنيناسنی را تنمنتنينل کننند 

 کمتر تدوير گرديده است.

دربسا اوقات توافق جناح هنا و فنرکسنينون 
هننای داخننل احننزاب درمننقننامننات رهننبننبننری 
باع  ناديده گنرفنتنن کنمنبنودی هنای اسننناد 
حزبی گرديده است تنا آننجنائنينکنه اکنتنرينت 
احزب موجود کشور در هنالنه ابنهنام قنرار 
داشته و هويت حزبی آنها از بنرننامنه هنای 
عمل شان مشخنص شنده ننمنينتنوانند.احنزاب 
سياسی بايد يا راست باشند ينا چنپ وينا در 
ماورای راست يا ماورای چپ قرار داشنتنه 

 باشند.

هرچند احزاب راست وافراطی افنغنانسنتنان 
هننويننت مشننخننص دارننند امننا احننزاب چننپ 
دموکراتيک بنعنداز دهنه هشنتنادخنورشنيندی 
برنامه بسي  کننده و مشخص ترقينخنواهناننه  

 را کمتر ارائه نموده اند.

امننروز فضننای آزاد و دمننوکننراتننيننک کننه 
برخالف انارشيزم و تفوق طنلنبنی رهنبنری 
باشد نياز زمان و ضرورت تحول و توسعه 
احننزاب سننينناسننی دمننوکننرات وتننرقننيننخننواه 
محسوب ميانردد.حناالننکنه عندم آگناهنی و 
ناتوانی فعالين و رهبری حزبی در استفادهء 
سالنم از دمنوکنراسنی حنزبنی زمنينننه الزم 
انارشيزم و بی باوری را دراحزاب سياسنی 
ترقيخواه بوجودميآورد.همچنان عنده ی از 
فعالين و رهبران سياسی تحت تاتنينرسنوابنق 
سياسی گنذشنتنه و حناکنمنينت تنک حنزبنی، 
نميتوانند فعاليت گسترده و دموکنراتنينک را 
در حزب تحمل کنند و به چينزی کنمنتنر از 
رهبنری راضنی ننبنوده و آننرا کسنر شنان 

 بخوي  ميپندارند.

بنآبران در تدوير کناره حزبی بايد شنراينط 
آزاد دموکراتيک هم در گزين  و اننتنخناب 
نماينده ها و هنمنچنننان شنراينط الزم بنحن  
ومذاکره درمورد چاونای منحنتنوی اسننناد 
که برای کناره آماده مينشنود بنه منينان آيند 
واز هننرنننوع سنناز  وتننوافننق فننرکسننيننونننی 
غرض تحميل افراد نامطلنوب کنه شنايسنتنه 
رهبری و مقامات عنالنينه حنزبنی رانندارنند 

 جلوگيری بعمل آيد.

واضننح اسننت کننه تننا تنندويننر يننک کننننناننره 
معياری ومنطنلنوب راه طنوالننی پنين  رو 
داريم و مشکالت وپرابلم های متعدد در راه 
آن وجود دارد امنا سنعنی وتنال  صنورت 
گيرد تا کنانره حنزبنی منا دکنننانره حنزب 
متحدملی ترقی مردم افغانستنان( نسنبنت بنه 
هريک از کناره هايی کنه در سنابنق داينر 
گرديده بهتر ومنتنکنی بنراصنول واسناسنات 

 دموکراتيک حزبی تدوير گردد.

 بقیه از صفحه اول

 تدویر موفقانه کن ره....



بطًٛو خاٍاٛگا اؽی اؾ هٌاٛظٖ 

نعْ غضایؽ هت ؾیاؽ ؾِا إای ٚ 

٘ٛا ظؼ نٙؽ٘ا  تاساکا اُ حإااؼٖ 

٘ای ظؼیای هِٛ ٚ قایؽ ظؼیا٘اا  

زاافاات ٚ تااٛقااعاا  خاإاایااتت ٚ 

 خٍٛگ ؽی اؾ وپاٚي هْ.

ایداظ هقایهیاٖ ٘ا  قٕاتٛؼیُ ٘اا  .۲۱

ٚ پاااؼ  ٘ااای تاافاؽیااسای بااؽای 

 هقایم ِؽظَ.

تآِ ٓ أکهاؾ ِ ٛاؾْ نٙؽ٘ا ٚ  .۲۲

ظ٘اااات ٚ زاااً ِهاااکاااً بااای 

قااؽپاإااا٘اای اؾ ِااؽیااك اعااّاااؼ 

ِستت خعیع ِكکٛٔی ٚ ِإااؾي 

اؼؾاْ لاا ااّاات ٚ اتااطاااغ تااعاباا ااؽ 

ِؤثؽ اؾ خأب ظٌٚات باّإاراٛؼ 

تٙ ٗ ِكکآ ٚ تاٛؾیاع ِاٍاکا ات 

٘ااای عاااِااٗ بااؽای نااٙااؽٚٔااعاْ 

ِك سك ٚ ـؽاُ٘ قاؾی قٙاٌٛات 

٘ا ٚ ضاعِاات اخا اّااعای باؽای 

 هٔٙا.

ضاتّٗ ظاظْ بٗ ِفاقع اخ ّاعی ٚ  .۲۳

اضتلی  ضاي اا  ِابااؼؾٖ عاٍا اٗ 

اع  اظ بٗ ِٛاظ ِطعؼ  ِهؽٚبات 

اٌُکٍی  ظضأ ات  ظؾظی  لاّااؼ  

اضاا ااساااؾ ٘ااا ٚ قااایااؽ ِااٛاؼظ 

 تؽٚیح حٕٕعۀ ـكاظ ظؼ خاِعٗ. 

ِااؽظَ  تنرقنی ِاٍایمنتننحندزاؿت  .۲2

اـؽأك ااْ  باؽ هؾاظی ٚ أكااْ 

هؾاظ ِ کی اقت. أكاْ هؾاظ ظؼ 

ب اْ أعیهٗ ٚ ِٛاَع  هؾاظ ظؼ 

تهک ً قااؾِااْ ٘اای ِاعٔای ٚ 

ِٕدٍّٗ ق اقی  هؾاظ ظؼ اتاطااغ 

 تًاِ ُ نٙؽٚٔعأٗ.

زؿت  ِا باؽای ِاباعي قااضا آ  .۲۱

هؾاظی ٚ ظِٛحؽاقای باٗ اؼؾل 

٘ای ِاٍای ٚ قاؽتااقاؽی تاتل 

ِی ٚؼؾظ ٚبؽ عٍ ٗ ّ٘ٗ انکااي 

تبع ٍ بؽ ِابإاای لاَٛ  ِاساً  

ٔژاظ  ؾباْ  ِاػ٘اب  عاماایاع 

قاا اااقاای  خاإااف  ِااٛلااؿ 

اخ ّاعای ٚالا اًااظی لاؽاؼ 

ظاؼظ. زؿت ِا بٗ زکُ لؽهْ 

عر ُ اٌهآْ بٗ حؽاِت غاتای 

أكاااْ ازاا ااؽاَ ِاا اایااػاؼظ. اؾ 

زاامااٛق ٚ هؾاظی ٘ااای اقاااقاای 

ِّٕ٘ٛاْ ِسابك ازاکااَ لاأاْٛ 
اقاقی اـؽأك اْ ٚ ِاٛاؾیآ لاباٛي 

نعۀ ٍِی ٚ ب ٓ اٌٍٍّی زاّاایات ِای 

 حٕع. 

ِااؽظَ مننتننحنندمننلننی تننرقننی زااؿت  .۲2

اـؽأك اْ  بؽابؽی زمٛلی ؾٔاْ ؼا 

با ِؽظاْ  قإار ِاساه ٘اؽگاٛٔاٗ 

زؽحت ظِٛحؽاتا اه ٚ پاایا  ایادااظ 

خاِع  ظِٛحؽات ه ِای ظأاع ٚ ظؼ 

ؼاٖ تكااااٚی زاااماااٛق قااا ااااقااای  

اخ ّاعی ٚ ِاعٔای ؾٔااْ باا ِاؽظاْ 

ِااباااؼؾٖ ِاا ااکاإااع. ٔااماام ِااؤثااؽ ٚ 

ؼ٘بؽی حٕٕعۀ ؾٔاْ ؼا ظؼ يافاٛؾ 

ِك ّؽ اؼتاماا ِای ضٛیم بٗ ِٛؼ 

بطهع. اؾ خٕبم ؾٔااْ ظؼ ٘اّاٗ 

ابعاظ ٚ تؽح اب ٘اای هْ  باؽای 

زًااِٛي زااك بااؽابااؽ  ظقاا ااّااؿظ 

بؽاباؽ باؽای حااؼ باؽاباؽ  ِإاع 

ضهاٛٔات ٚ ِاسااـارات لاأاٛٔاای 

 بؽابؽ زّایت ِ کٕع. 

ِاؽظَ تنرقنی ِاٍای  متنحند زؿت .۲2

اـااؽااأكاا اااْ   زااؿت تااسااٛالت 

اخ ّاعی بٗ ٔفع تٛظٖ ٘ای ِاؽظَ 

اقت. ععاٌت اخا اّااعای هؼِااْ 

ِاااقاات.  زااؿت ِااٍاای ِااؽظَ 

اـؽأك اْ بؽای تاٛؾیاع عااظالٔا  

ثؽٚت ٘ا ٚ ظؼهِاع ٘اای ِاٍای  

ععَ تّؽحؿ لعؼت ٚ ثاؽٚت ظؼ 

ظقات زاٍاامااات ِااسااعٚظ ِااباااؼؾٖ 

 ِ کٕع.

 در عرصِ تٔسعِ فرَّگی : -ٓ

ایداظ ـؽٕ٘ر ِ ؽلی  پ اهاؽـا اٗ  .۱

ٚ ظِااٛحااؽاتاا ااه بااا تااٛخااٗ بااٗ 

اؼؾناااٙاااای ظیااإااای  قااإااآ ٚ 

اؼؾنٙای پكٕعیعۀ ٍِای ٚ ظقات 

هٚؼظ٘ای عاٍاّای  ـاؽ٘إایای ٚ 

 زمٛلی خاِع  خٙأی. 

ِباؼؾٖ بؽای باؾقاؾی ٚ ِاعؼْ  .۲

قاؾی ٔراَ ـؽٕ٘یی حهٛؼ اعاُ 

ق ك ُ تعٍ ُ ٚ تؽب ٗ  تسً اتت اؾ 

عااٌاای ٚ ِكاٍااکاای  عااٍاَٛ  ٘إااؽ ٚ 

اظب ات با اق فاظٖ اؾ تداؼت خٙاأای 

ٚ ظقات هٚؼظ ٘اای تاؽلای عاٍاّای  

تطٕ کی ٚ ـؽ٘إایای خاٙاأای باعْٚ 

 تعًب ٚ تٕر ٔرؽی.

زاّااایات اؾ تاٛقااعااٗ  ِااسابااٛعااات   .۳

ناابااکااٗ ٚقااایااً اِااتعااات خااّااعاای 

) خااؽایااع  ؼاظیااٛ ٚ تااٍااٛیااؿیااْٛ  

أ ؽٔت ٚقایؽ پعیعٖ ٘ای تکٕاٌاٛیی 

اِااتعاااتاای ٚ اؼتااباااِاای  قاا اإااّااا  

ت اتؽ(  تاٛخاٗ باٗ باٙاباٛظ ؾٔاعٖ گای 

ـؽٕ٘ی اْ ظؼ حهٛؼ  تٛقعٗ ٚ ؼٕی 

قاؾی ـؽ٘إار پاؽبااؼ ٚ تااؼیاطای 

 حهٛؼ. 

تٛخٗ بٗ تؽب   حااظؼ٘اا ٚ ِاعاٍاّا آ  .2

ِكاااٍاااکااای ِاااعااااؼؾ ٚ اقااا ااااظاْ 

پاٛ٘إا ااٛٔاٙاا  اؼتاماای قااسار ظأاام 

ِكاٍاکای ٚ تاطاًاًاای هٔاٙاا ٚ 

ـااؽا٘ااُ هٚؼی نااؽایااّ ِاإاااقااب 

 ؾٔعگی بؽای هٔاْ.

په ا اباأای اؾ ؼناع ؾبااْ ٘اای  .۱

قاحٕاْ ایٓ قؽؾِ ٓ ٚ  تعٍ ّات 

اب عائی اخباؼی ٚ زاك هِاٛؾل 

بٗ ؾباْ ِاظؼی بؽای ٔٛخاٛأااْ 

 ٚ خٛأاْ اـؽأك اْ. 

ِسٛ حاًِ ب اكاٛاظی اؾ ِاؽیاك  .2

تأق ف ِکاتب قاٛاظ زا ااتای ٚ 

ِ ُّ ٚ بك ح حٍ ٗ ٔ ؽٚ٘ا ظؼ ؼاٖ 

أاااعاؾی حاااّاااپاااایااآ ٚقااا اااع ٚ 

قااؽاقااؽی ِااٍاای بااٗ ِاإاارااٛؼ 

هِٛؾل قٛاظ باؽای ٘اّاِٛإااْ 

 ِسؽَٚ اؾ قٛاظ ز اتی.

تؽب ت قاٌُ خاٛأااْ ٚ حاٛظحااْ  .2

حهاااٛؼ)اعاااُ اؾ ظضااا اااؽاْ ٚ 

پكؽاْ(  بطًٛو باؾِأاعگااْ 

لااؽبااأاا اااْ خاإاار اؾ ِااؽیااك 

هِٛؾل ٘اای ِاداأای ظؼ تاّااَ 

قسٛذ تاعاٍا اّای ٚ تاساًا اٍای  

تعٍ ّات ِ ٛقّ اخباؼی  تعّا اُ 

ِکاتب زؽـٗ ای  حاٛؼـ ٘اای 

لً ؽ اٌاّاعت هِاٛؾل زاؽـاٗ  

بٙبٛظ نؽایّ تعٍ ُ ٚ تسً اً ٚ 

٘اای ـؽا٘اُ هٚؼی ًِاؽٚـا ات 

قاٌُ ـکؽی ٚ ؾِ ٕٗ ٘اای ٚؼؾنای 

 بؽای هٔاْ.

ِباؼؾٖ بؽ َع تٌٛ ع ٚ لاواق ِاٛاظ  .8

ِطعؼ بٗ ِثابٗ بطم خعایی ٔا پاػیاؽ 

 إِ ت ٍِی حهٛؼ. 

ِااطاااٌاافاات بااا خاإاار ٚضهااٛٔاات ٚ  .۳

تؽٚیح اـکاؼأكاْ ظٚق أٗ  تاساّاً 

پػیؽی  ٔرُ پػیؽی   لأاٛٔایاؽایای  

ِهااٛؼٖ پااػ یااؽی  اِااأاات ظأكاا اآ 

قؽِای  ٍِی ٚ ِؽخر ظأك ٓ ِٕااـاع 

ٍِی ٚاخ ّاعی باؽِإااـاع ناطاًای 

 ٚگؽٚ٘ی.

ِباؼؾٖ عٍ ٗ تّاَ أٛاع أاساؽاـاات   .۱1

ضؽا ـا ت ٚ اِؽاٌ گّؽاٖ  حإإاعٖ  

ظ ؼ ب ٓ ؼٚنٕفکؽاْ اـؽاْ  اعُ اؾ 

لَٛ گؽائی   ؾبا ْ  گؽائی    قّت 

گؽائی  ٚ ظ یـیـؽپٕعانا اٙاای حاٙإاٗ 

بّثابٗ ِاأاع خاعی ظؼ ؼاٖ تاداعظ ٚ 

پ هؽـت خاِع  اـؽأی ٚ تسکا اُ 

 ٚزعت ٍِی اـؽأٙا.

ؼنع اؼؾنٙای ـؽٕ٘یی  زافات   .۱۱

هثاؼ تاؼیطی ٚ باق أی ٚ ـاؽا٘اُ 

قاااؾی ؾِاا اإااٗ بااؽای گكاا ااؽل 

تسم مات باق اْ نإااقای باٗ ٘اع 

ؾ نٕاضت عّ م ؽ ِع ٔ ت ٘ا ٚ 

تا ؼیص باق أی حهاٛؼ ٚ اتاطااغ 

تعاب ؽ خعی خٙت خٍٛگا اؽی اؾ 

زاافااؽیااات ٚ حاااٚل ٘ااای ضااٛظ 

قؽأ  هثاؼ باق أی ٚ لاوااق هْ 

 بٗ ضاؼج اؾ حهٛؼ.

باااؾگااؽظأاا ااعْ هثاااؼ تاااؼیااطاای ٚ  .۱۲

باق أی ؼااؼت ناعٖ اؾ ِاٛؾیاُ 

ٍِی بٗ حّه یٛٔكاکاٛ ٚ قاایاؽ 

ِؤقكات ب ٓ اٌاّاٍاٍای  زافات ٚ 

ٔیٙعاؼی هثاؼ ٚ هبعات تااؼیاطای 

 حهٛؼ.

زااّااایاات اؾ ِااؽاحااؿ عااٍااّاای ٚ  .۱۳

تسما امااتای باطاًاٛو احااظِای 

عٍَٛ اـؽأك اْ  ایداظ نؽایّ ٚ 

اِکأات ِٕااقاب باؽای تابااؼؾ  

ؼنع ٚ نیٛـایی اقا اعاعاظ ٘اای 

ـسؽی ٚ ایداظگؽ اـؽاأاٙاا  اعاُ 

 اؾ ؾٔاْ ٚ ِؽظاْ. 

زاااااّاااااایااااات اؾ ظأهاااااّااااإاااااعاْ   .۱2

پژٚ٘هیؽاْ  ِک هف ٓ  ِط ؽعا آ 

ٚ پاا ااهاا اااؾاْ عااؽياا  عااٍااَٛ ٚ 

ـااؽ٘اإاار  تااآِاا اآ ؾِاا اإااٗ ٘ااای 

باؾگهات هباؽِٚإاعأاٗ باٗ حهاٛؼ ٚ 

ان ؽاي هٔٙا ِسابك تطًى ٚ ـاٙاُ 

ِكٍکی هٔاْ ٚ ایداظ نؽایّ ِٕاقاب 

 ؾٔعگی بؽای هٔٙا. 

زّایت اؾ هؾاظی ـکاؽ ٚ با ااْ   .۱۱

هؾاظی لٍُ ٚ ِسبٛعات  تاٛقاعا  

ؼقأٗ ٘ای گؽٚ٘ی ٚ ظق ؽقای 

ِؽظَ بٗ تکٕااٌاٛیی ِاعاٍاِٛااتای 

بس ث ٚقاایاً َاؽٚؼی باؽای 

 پ هؽـت خاِعٗ.

در عرصۀ رٓابظ بینٌ امنينننننی ٓ  -ز

 سیاست خارجی: 

زّاایات اؾ ِإاهاٛؼ قااؾِااْ ِاٍاً  .۱

ِ ساع ٚ اؼتاماای ٔامام هْ ظؼ اِاؽ 

زاافاات يااٍاار  اِاإاا اات خااٙااأاای ٚ 

ّ٘کاؼی  ب ٓ اٌٍٍّی  په ا اباأای اؾ 

ايتزات ظؼ قاؾِااْ ِاٍاً ِا اساع 

ِاساااباك باٗ ٚالاعاا ات ٘اای حإااٛٔاای 

 خٙاْ.

زااؿت ِااا ظاناا اآ قاا اااقاات ـااعاااي  .۲

اع ّاظ قاؾی ٚ ّ٘کاؼی با ّ٘كایٗ 

گاْ ٚ حهٛؼ ٘ای ِٕساماٗ ٚ پا اٛٔاع 

ال ًاظی ٚ ـؽ٘إایای ٘ای عّ ك 

با ایآ حهاٛؼ ٘اا ؼا َاؽٚؼی 

ِی نّاؼظ ٚ عاماع ِاٛاـاما إااِاٗ 

٘ای ق اؽاتا اژیاه وإاع خاأاباٗ 

إِ ت ٚ ّ٘کااؼی ِإاساماٛی ٚ 

خٙأی ناًِ َّأت ٘ای عاعَ 

تداٚؾ ٚ ععَ ِعاضٍٗ ٔارااِای ٚ 

ععَ تاٙاعیاع باٗ اقا اعاّااي لاٖٛ  

ّ٘چٕاْ عمع ِٛاـما إااِاٗ ٘اا ظؼ 

باؼٖ أؽیی  تؽأؿیت ٚ تداؼت 

هؾاظ ٚ تااعااؽـااٗ  زاافاات ِااساا ااّ 

ؾیكاات  خااؽیاااْ هؾاظ ٔاا ااؽٚی 

حاؼ  حاال ٚ قاؽِاایاٗ ؼا باؽای 

حهااٛؼ ِااا ِاافاا ااع ٚ َااؽٚؼی 

 ِ عأع.

په  بأی اؾ قا ااقات با اساؽـای  .۳

ِثبت ٚ ـاعااي ضااؼخای ؼاؽٌ 

تآِ ٓ ِٕاقبات ظٚق أاٗ ِابا إای 

بؽ اع ّاظ ٚ ٘اّاکااؼی ِا امااباً 

ق اقی  ال ًاظی ٚ ـؽٕ٘یی باا 

حهٛؼ ٘اای خاٙااْ باطاًاٛو 

٘ااّااكااایاایاااْ بااؽ باإاا اااظ ايااٛي 

ِكاٚات ٚ ازا اؽاَ ِا امااباً باٗ 

اق متي  زاحّ ت ٍِی  تّاِا ات 

اؼَی ٚ ععَ ِعاضٍاٗ ظؼ اِاٛؼ 

 ظاضٍی یکعییؽ.

په  بأی اؾ زك تع  ٓ قؽٔٛنت  .2

ًٍِ باعْٚ ِاعاضاتت ضااؼخای. 

ّ٘بك ایای باا ِابااؼؾات هؾاظی 

ضٛا٘أٗ ٚ ظاظ ضاٛا٘اأا  باؽزاك 

 ِؽظِاْ ِٕسمٗ ٚ خٙاْ.

ِبااؼؾٖ باؽای ياٍار ٚ اِإا ات  .۱

ِٕسمٛی ٚ خٙأی  ِإاع تاٌٛا اع  

هؾِایهات ٚ گك ؽل قتزاٙاای 

٘ك ٛی  ح ّ اٚی  با ااٌاٛییاکای 

ٚقایؽ قتذ ٘ای حه اؼ خّعای 

 تا ِسٛ حاًِ هْ. 

پهاا اا اابااأاای اؾ زااً ِاإاااؾعااات  .2

ِٕسماٛی ٚ خاٙاأای اؾ ِاؽیاك 

ِػاحؽٖ  ظیاٌٛگ ٚ قایؽ ؼا٘باؽظ 

 ٘ای زً يٍر هِ ؿ .

زّایت اؾ ِكاعی خاِعٗ خٙأی  .2

ؼؽٌ تآِ ٓ تكاٚی زمٛق ٍِاً 

ٚ اقااا اااماااؽاؼ ٔاااراااُ عااااظالٔاااٗ 

ال ًاظی ٚ أکهاؾ حهٛؼ ٘ای 

 ـم ؽ ٚ حُ ؼنع.

زّایت اؾ ِكاعی خااِاعاٗ با آ  .8

اٌااّااٍااٍاای ظؼ ِااباااؼؾٖ عااٍاا ااٗ 

تااؽٚؼیااؿَ  تاابااعاا ااٍ ٔااژاظی  

خٕایات قاؾِاْ یااـا اٗ  تاٌٛا اع  

 پؽٚقف ٚ لاواق ِٛاظ ِطعؼ. 

زّایت اؾ عاماع ِاٛاـامات ٔااِاٗ  .9

٘ااای ظٚخااأاابااٗ ٚ واإااع خااأاابااٗ 

ق اقی  ال ًااظی ٚ ـاؽ٘إایای 

حهٛؼ باا ٘اّاكاایایااْ ٚ قاایاؽ 

حهاٛؼ ٘اای خاٙااْ باا ؼعاایاات 

 ِٕاـع ٍِی اـؽأك اْ. 

ظؼ خٙت تسمك ِٕعؼخات ِؽإِاِٗ ٚ 

اقاقٕاِ  زؿت  بؽ اقااـ پا اهإاٙااظ 

نٛؼا٘ای ِاؽباِٛاٗ ٚ تاائا اع اؼگااْ 

٘ای ؼ٘بؽی زؿت ِٛؼظ تمعیؽ لاؽاؼ 

 ِ ی ؽٔع.

ٔٛع ٚ قسر تمعیؽ تٛقّ ِؽؾاٌعاّاً 

خعاگأٗ اؾ خاأاب با اؽٚی اخاؽائا اٗ 

 زؿت تع  ٓ ٚ ِهطى ِ یؽظظ.

اعُااای زااؿت ٔكااباات عااعَ  -ت

ؼعایت ِساٌبات اقاقٕاِٗ ٚ تاطاٍاؿ 

اؾ ايٛي  ِٛاؾیٓ ٚ ظقات اؽ زاؿبای 

 غیت  تأظیب ٚ ِداؾات ِ هٛٔع:

اضؽاج اؾعُاٛیات -اضساؼ.-تٛي ٗ.

 زؿت.

ویٛٔیی تأظیب ٚ ِدااؾات اعُاای 

زؿت تٛقّ ِؽؾاٌعًّ خاعاگاأاٗ اؾ 

خأب ب ؽٚی اخؽائ ٗ زؿت تٕر اُ ٚ 

 ِهطى ِ یؽظظ.

 ِاظۀ قی ٚ یکُ: ظـاتؽ زؿبی

ِمؽ نٛؼای ِؽحؿی زؿت ظؼ ناٙاؽ 

حابً بٛظٖ ٚ ظـاتؽ ٚ ّٔایٕعٖ گی ٘اای 

زااؿباای هْ ظؼ ٚازااع ٘ااای اظاؼی ٚ 

 ِستت ایداظ ِ یؽظٔع.

 ِاظۀ قی ٚ ظَٚ :أستي زؿت 

ظؼ يٛؼت بؽٚؾ اَٚاع ٔاا ِكااعاع 

حٗ تعاَٚ حاؼ زؿت ظؼ خٙات تاساماك 

ا٘عاؾ ِؽاِی هْ ٔاا ِاّاکآ گاؽظظ  

َِٛٛع تعٍ ك لكّی یا حٍی ـعااٌا ات 

٘ا  ضا اُ حااؼ یاا أاساتي زاؿت ظؼ 

خٍك  ـاٛق اٌاعااظۀ ناٛؼای ِاؽحاؿی 

تست ؼٛؼ ٚ بؽؼقای لاؽاؼ گاؽـا اٗ  

تًّ ُ ٔٙایی ظؼ ؾِ إاٗ باٗ ظٚ ثاٍاث 

هؼای اعُای زاَؽ ظؼ خٍكٗ اتطاغ 

ٚ َِٛٛع ِی اعتِا ا  ؼقاّای باٗ 

هگاااا٘ااای اعُاااای زاااؿت  قاااایاااؽ 

ِّٕ٘ٛاْ ٚ ٚؾاؼت ععٌا اٗ ؼقاأا اعٖ 

 ِ هٛظ.

 ِاظۀ قی ٚ قَٛ: ازکاَ أ ماٌی 

اٌاای تااعٚیااؽ حاإاایااؽٖ ؼـاا ااك پااٛ٘ااأااع 

ظح ٛؼِساّاع ظاٚظ ؼاٚل باٗ يافات 

ؼئ ف ٚؼـما عبعاٌسی ِاٌه ٚأدٕ ٕؽ 

ِسّع حب ؽ بٗ يفت ِعاٚٔا آ زاؿت 

 تٛظ ؿ گؽظیعٔع . 

ظؼ واؼوٛت ِٕاـعٗ ٍِی با تعٙعات ؼٚنآ ِا امااباً ٚ 

ِ کأ ؿَ ٘ای ٔراؼتی تٛاـاك ناعٖ باؽای اخاؽای ایآ 

 تااااعااااٙااااعات َااااؽٚؼی ٚ ِهااااؽٚع ِاااای ظأااااع.

زؿت ِا اؾ ق اقت بی ِؽـی ِثبت ٚ ـعاي ضاؼخی  2

ؼؽٌ تاِ ٓ ِٕاقبات ظٚق أٗ ِابا إای باؽ اعا اّااظ ٚ 

ّ٘کاؼی ِ مابً ق اقی  ال ًاظی ٚ ـؽٕ٘یی با حهٛؼ 

٘ای خٙاْ بطًٛو حهٛؼ ٘ای اقتِی   ِٕاساماٗ ٚ 

ّ٘كایٗ گاْ بؽ بإا ااظ اياٛي ِكااٚات ٚ ازا اؽاَ باٗ 

اق متي  زاحّ ت ٍِی   تّاِ ت اؼَی ٚ ععَ ِعاضٍاٗ 

 ظؼ اِااٛؼ ظاضااٍاای یااکااعیاایااؽ پاا ااهاا اابااأاای ِاای ٔااّااایااع.

زؿت ِاا بااٚياؿ ایإاکاٗ باٗ تاّااَ خإابام ٘اا ٚ  2

خؽیأات ظِٛحؽات ه تاؼیص حهٛؼ اؼج ِای گاػاؼظ ٚ 

بٗ ؾزّات ٚ تتل ٘ای ؼ٘بؽاْ ازاؿات قا ااقای ظؼ 

خٙت هباظی ٚ نګٛـأی اـؽأك اْ عاؿیاؿ ازا اؽاَ ِای 

 ٔاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع.

ٌٚی باظؼ ٔرؽ ظانت نؽایّ ٚ اَٚاع حٕٛٔی حهٛؼ   

ِٕاـع ُٔٙت ٚ زؿت ِا ٚ ض ؽ ٚ ـتذ ِؽظَ ؼٔح ظیعٖ 

ٚ قؽ بٍٕع ِ ٙٓ باق أی ِا تًّ ُ ظؼ ِٛؼظ تعٚیؽ ٚیاا 

عااعَ تااعٚیااؽ ِااساااـااً یاااظبااٛظ اؾ هٔااٙااا بااٗ اتاافاااق هؼا 

 ظاؼاالٔهاااااااوزااااااؿت يااااااٛؼت ِاااااا اااااایاااااا ااااااؽظ.

ؼ٘بؽی ٚحاظؼ٘ای زؿت زك ٔعاؼٔاع ظؼٔهاكات ٘اا  8

 ًِازبٗ ٘اِٚتلات با ؼقأٗ ٘ا ِؽایؽ ِساٌبات ِؽاَ 

ٚ اقاقٕاِٗ زؿت ياسابات ِٚاَٛاعایا اؽی ٔاّاایإاع. 

اؼتکات وٕ ٓ اعّاي عاعٚي اؾاياٛي زاؿبای باٛظٖ ٚ 

 ِااا اااطاااٍاااؿ ِاااٛؼظ باااااؾپاااؽـ لاااؽاؼِااا ااایااا ااااؽظ.

زؿت ِاِبك ازکاَ لأْٛ اقاقی ضٛا٘اْ زاحّا ات  ۳

ِؽظَ بؽ قؽٔٛنت ناْ اقت ٚاؾظٌٚات ِإا اطابای حاٗ 

ايااٛي ؾؼیاآ ِاإااعؼج لااأااْٛ اقاااقاای ؼاحااٗ ٘ااّااٗ 

نٙؽٚٔعاْ حهٛؼ ؼاِ كاٚی اٌساماٛق ظأكا اٗ ٚتااِا آ 

ععاٌت ؼاظؼ تّاَ ناواْٛ زا اات قا ااقاییالا اًااظی ی 

ٚـؽٕ٘یی اـؽأك اْ یه اِاؽ َاؽٚؼی باؽای تااِا آ 

يٍر ٚثباتیتؽلی ِا اٙآ ٚؼـاا ِاؽظَ تاٍامای ٔاّاٛظ ٖی 

 ؼعااااایاااات ٔااااّااااایااااع ی پهاااا اااابااااأاااای ِاااا ااااکاااإااااع.

زؿت ِا تهک ً ٘ای قا ااقای ؼا حاٗ ظؼؼاقا اای  ۱1

نیٛـای ِ ٙٓ ٚتاِ ٓ ؼـاٖ ِؽظَ گاَ بؽِ عاؼظی ٚقایاً 

ِٛثؽ ظأك ٗ ٚ خٙت تاِ ٓ تمٛیت ٚاؼتمای ٔامام هٔاٙاا 

ظؼِك ؽ یاظ نعٖ ِباؼؾٖ ِ کٕعی قعی ٚتتل ّ٘ هایای 

ضٛظؼا ظؼ خٙت تاِ ٓ ّ٘إ٘یی ّٚ٘كٛیای ٔا اؽٚ٘اای 

ّ٘فکؽیتدعظ ٍِبی ظِٛحؽات ٚتؽلی پكإاع اؾ ِاؽیاك 

تدّع هٔٙا ظؼخبٙٗ ٘ایائ تؾ ٘ا ٚٚزعت ٘ای قا ااقای 

قاؾِأی بانداعت ٚگػنت ٘ای ِعمٛي ِٚثّؽاظاِٗ  –

ِ ع٘ع . ّٚ٘كٛی با ٔ ؽٚ٘ای َاع ِاٍای ٚعاماب گاؽا 

ؼاظؼنؽایّ ـعٍی َاؽٚؼ ٔاعأكا اٗ ٚ٘اؽگاٛٔاٗ تاباأای 

ظؼایٓ ٔ ؽٚ٘ا ؼا ِؽایؽ ايٛي ٚا٘عاؾ زؿت ِٚإااـاع 

 ِاااااااؽظَ ناااااااّاااااااؽظٖ ِاااااااؽظٚظ ِااااااا اااااااعأاااااااع

زؿت ِ سع ٍِای تاؽلای ِاؽظَ اـاؽاأكا ااْ تااِا آ  ۱۱

ؼٚابّ ِف ع ٚ حاؼی باازؿات يٍر ٍِب یتؽلای ضاٛاٖ 

ٚبهؽظٚقت ؼاظؼقسر ِٕسمٗ ٚخٙاْ َؽٚؼی ظأك ٗ 

وٕ ٓ ؼٚابّ ؼا با ؼعایت ازکاَ لأْٛ اقاقی .لٛأا آ 

ٔااـااػٖ حهااٛؼ باااظؼٔاارااؽ ظاناات ِاإاااـااع عااٍاا ااای ِااؽظَ 

 ًِٚااااااٌااااار ِاااااٍااااای تااااااِااااا ااااآ ِااااا ااااإاااااّاااااایاااااع.

زؿت ِاا اؾزاك تاعا ا آ قاؽٔاٛنات ِاٍاً تاٛقاّ  ۱۲

ضٛظنااْ زاّاایات ٔاّاٛظٖ ٘اّاباكا ایای ضاٛیام ؼا باا 

ِباؼؾات اق فتي ٍِبأٗ ٚظاظضٛا٘أٗ بؽ زك ِاؽظِااْ 

ِاإااساامااٗ ٚخااٙاااْ ظؼقااؽضااّ قاا اااقاات ضاااؼخاای ضااٛظ 

 لؽاؼِ ع٘ع.

 بقیه از صفحه  پنجم

 برنامه حزب...

 بقیه از صفحه  چهارم

 اساسنامه...

 بقیه از صفحه ششم

 خطوط اساسی پالیسی....

جزيره کوچک در جنننوب اقنيناننوس 
آرام مورد استفاده قرار ميندهننند. در 
افننريننقننا پننانننزده کشننور کننه اکننتننراً 
مستعمرات سابق افنرينقنا هسنتننند از 
 نظام اکتريتی ساده استفاده ميکنند. 

 محاسن نظام اکتريتی ساده: 

از نظام اکتريتی ساده نظر به ساير نظنام 
های اکتريتی در وهلنه اول بندلنينل سناده 
بودن  و نيز تمايل  به برننده گناننی کنه 
خود را نماينده گان مسًول پناسنخنانو در 
مقابل حوزه های جغرافنيناينی مشنخنصنی 

 می دانند دفاع شده است. 

محاسن مهم نظام اکتريتی سناده عنبنارت 
 اند از: 

اين نوع نظام امکان گزيننن  بنی درد   –
سر را در بين دو حزب عمده برای رای 
دهندگان فراهم ميکند. مشکالت بنيادينننی 
که احزاب سوم يا احزاب اقلنينتنی کنه از 
دو حزب اصلی جندا شنده انند در ننظنام 
های اکتريتی ساده با آن روبنرو هسنتننند 
در بسياری از موارد با عن  شنده اسنت 
ننظننام حننزبننی بننه يننک نننظننام دو حننزبننی 

و ينک  ‹‹ چنپنی ››متشکل از يک حزب 
کنه جناينانزينن  ››دست راستی  ›› حزب 

يک دياردرقدرت  ميشنونند تنمناينل پنيندا 
کند. در اين نظام حزبنی احنزاب سنوم ؛ 
اغلب تضعيف ميشوند و تقريباً هنينگ گناه 
با آن اندازه از حمايت مردمی دست نمی 

يابند کنه بنه اسناس آن بنتنوانننند در 
صدی  از کرسی هنای منجنلنس راه 
که قابل قياس با کرسی هنای کسنب 
شده توسط دو حزب اصلی باشند از 

 آن خود کند. 

اين نظام انتخاباتی موجب شکل گنينری  -
حکومت های ميشونند کنه در آننهنا فنقنط 
يک حزب قدرت را بدست ميايرد. اهندا 
کننرسننی هننا بننه عنننننوان جننايننزه کننه بننه 
بننزرگننتننريننن حننزب کننه در نننظننام هننای 

بنرای  ›› اکتريتی ساده رواج دارد. يعنی 
در صدد  ۰۱متال در حاليکه يک حزب 

 ۱۱آراً ملی را از آن خنود کنرده اسنت 
کرسی های مجلس را در اختيار در صد 
 ميايرد. 

اين نظام زمينه ظهور يک اپوزيسنينون  -
منسجم را در مجلس قانون گذاری فراهم 
ميکند. در جوامع که به لنحناظ قنومنی و 
منطقه ای شديداً چند پاره هستند. استنفناده 
از نظام انتخاباتی اکتريتی سناده تنوصنينه 
ميشود زيرا احزاب سنيناسنی را تشنوينق 

کنلنينسنای  ›› ميکند که خود را بنه شنکنل 
درآورند يعنی بنخن  هنای  ‹‹ تجدد طلبان

مختلف جنامنعنه را تنحنت پنوشن  قنرار 
 دهند. 

ايننن نننوع نننظننام انننتننخننابنناتننی احننزاب  -
افراطی را از داشتن نماينده در پنارلنمنان 
منع ميکنند. غنينر از زمناننينکنه حنمناينت 
انتخاباتی يک حزب اقنلنينت افنراطنی بنه 
لحاظ جغرافيايی در يک منطقه متنمنرکنز 
است ولی بعيد است که آن حزب بنتنوانند 
تحت لوای نظام اکتريتی ساده کرسنی را 

 در پارلمان بدست آورد. 

اين نوع نظام اننتنخنابناتنی ارتنبناط بنينن  -
حنوزه هنای اننتنخنابنينه و ننمنايننندگنان آن 
حوزه هنا را تنقنوينت منی کننند چنرا کنه 
مجلس قانوناذاری را شکل ميدهد که از 
نمايندگان مناطق جغرافيايی تشنکنل شنده 
است. نمايندگان منتخب خنود را بنينشنتنر 
نماينننده گنان ينک شنهنر؛ شنهنرسنتنان ينا 
منطقه مشخصی می دانند تا ننمناينننده ای 

 يک حزب خاص. 

اين نظام انتخاباتی به رای دهنننده گنان  -
اجازه می دهد تا بجای اننتنخناب از بنينن 
احزاب از بينن افنراد دسنت بنه اننتنخناب 

 بزنند. 

اين نوع نظام انتخاباتی شانس اننتنخناب  -
شدن را به کانديند هنای مسنتنقنلنی کنه از 
حمايت مردمی برخوردارند، ميدهد. اينن 
امر بوياه می تواند در نظامهنای حنزبنی 
در حال توسنعنه کنه در آن هنا سنيناسنت 
هنوز حول پيوند های خانوادگی , قنبنينلنه 
ای و خويشاونندی منی چنرخند و هنننوز 
مبتنی بر سازمان حزبی قدرتمنند ننينسنت 

 ،اهميت داشته باشد.

نظام اکتريتی ساده بندلنينل سناده بنودن  –
استفاده و فهم ان ها مورد تنحنسنينن قنرار 
گرفته اند. زيرا يک رای معنتنبنر صنرفنا 
نيازمند گذاشتن يک عالمت جنلنو ننام ينا 
نماد يک کانديد اسنت. حنتنی اگنر تنعنداد 
کنناننندينندهننا روی بننرگننه رای زينناد بنناشنند 
شنمنار  ارب بنرای منجنرينان اننتنخنابننات 

 بسيار ساده است.

نقاط یاعاف ناظاام اناتاخاابااتای اکاثاریات 

 بقیه از صفحه اول

 نظام های انتخاباتی

 ادامه بحث در شماره آینده...

 صفحه سوم                                                                                                    ۴۴و   ۴۴ماهنامه حقیقت زمان                                                                                شماره مسلسل   



څلورم مخ                                                                                                                م پرله پسی ګنه۴۴م او۴۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                

اعُای زؿت يؽؾ ٔرؽ اؾ ِٛلؿ 

زؿبی ضٛیام ظؼ باؽاباؽ اقااقإااِا  

زؿت ظاؼای زمٛق ٚ ِکٍافا ات ٘اای 

 ِكاٚی ِ بانٕع.

 ِاظۀ ٘ه ُ : زمٛق اعُاو

اعُااای زااؿت ظاؼای زاامااٛق غیااً 

 ِ بانٕع:

اؼای  پ هٕٙاظ ٚ ابؽاؾ ٔرؽ نفا٘ای ٚ 

تسؽیؽی ظؼِٛؼظ ِكاایاً ِاساؽٚزا  

قاؾِأی ظؼ خٍاكاات ٚ ِاساباٛعاات 

زؿبی تا لاباً اؾ اتاطااغ تًاّا اُ ظؼ 

 ؾِ ٕٗ.

حأعیع ّٔٛظْ ضٛظ ٚ یاا ظیایاؽاْ باٗ 

 ِماِات زؿبی.

اباؽاؾ هؾاظ ؼای باٗ ٔااِاؿظاْ ِاٛؼظ 

 ٔرؽ ضٛیم بٗ ِماِات زؿبی.

ظـاااع اؾ زاامااٛق ضااٛیاام ظؼ تااّاااَ 

خٍكات ٚ اؼگأٙاای زاؿبای بهاّاٛي 

 حٕیؽٖ ظؼيٛؼت اتتؾ زمٛلم.

أاا ااماااظ قاااؾٔااعٖ ٚ ِااثااّااؽ اؾ حاااؼ ٚ 

 ـعاٌ ت اعُا ٚ اؼگأٙازؿبی.

ِك ف ع ناعْ اؾ زاّاایات زاؿت ظؼ 

 اِٛؼ ق اقی  اخ ّاعی ٚ ـؽٕ٘یی.

ٔاااِااؿظ نااعْ بااا زااّااایاات زااؿت بااٗ 

 حؽقی ٘ای أ طابی ظؼ قسر حهٛؼ.

زك هگا٘ی یااـا آ اؾ ـاعااٌا ات ٘اا ٚ 

تًاِ ُ اؼگاْ ٘اای بااالتاؽ زاؿبای  

زك ِسٍع نعْ اؾ اخؽاهت ظؼ ؼابسٗ 

 بٗ پ هٕٙاظات ٚ ٔرؽیات ضٛظ.

أ طاات ناعْ باسا اث ؼئا اف زاؿت 

 يؽؾ بؽای ظٚ ظٚؼٖ.

 ِاظۀ ُٔٙ : ٚظایؿ اعُاو

اعُای زاؿت ظاؼای ٚظاایاؿ هتای 

 ِ بانٕع:

ؼعایت ٚ عٍّی ّٔٛظْ اقاقات ظیآ 

ِمعـ اقتَ  از ؽاَ بٗ قایاؽ اظیااْ  

ازکاَ لأْٛ اقاقی  لاأاْٛ ازاؿات 

ق اقی ٚقایؽ لٛأ ٓ ٔاـاػۀ حهاٛؼ ٚ 

از ؽاَ بٗ ؼقَٛ ٚ عٕعإاات پكإاعیاعٖ 

 ِؽظَ ظؼ ؾٔعٖ گی ؼٚؾِؽٖ.

ـعاٌا ات ِا اعاَٚ ٚ ضكا ایای ٔااپاػیاؽ 

خٙت ٔ ً بٗ ا٘عاؾ ِٕعؼج ِؽاَ ٔاِٗ 

 ٚ ؼعایت ِساٌبات اقاقٕاِٗ زؿت. 

تبٍ ػ ٚ تاَٛا ار ا٘اعاؾ ٚ قا ااقات 

زؿت ظؼ ِ اْ الهاؼ ِط ٍؿ ِؽظَ ٚ 

ٔااٙاااظ ٘ااای اخاا ااّاااعاای  ياإاافاای ٚ 

 ـؽٕ٘یی.

خٍب ٚ خػت اـؽاظ بٗ يفٛؾ زاؿت 

بااّاإاارااٛؼ تاامااٛیاات تهااکاا ااتتاای ٚ 

قاؾِأی  گك ؽل قازٗ تأث ؽ ٔفاٛغ  

تٛقعٗ ٚ تسک ُ پایٗ ٘اای اخا اّااعای 

 زؿت.

پؽظاضت باّاٛلاع زاك اٌاعاُاٛیات ٚ 

اعأٗ بطاِؽ تمٛیت بٕ ٗ ِاٌی زؿت  

ِكاعع قاض ٓ ؾِ إاٗ تهاٛیاك قاایاؽ 

اعُا ٚ ٘ٛا ضٛا٘اْ زاؿت ظؼ ایآ 

 ِٛؼظ.

اؼتمای قسر ـُٙ ٚ ظأم قا ااقای ٚ 

ِكٍکی ضٛیام اؾ ِاؽیاك ِاسااٌاعاٗ 

 ح ب ٚ هثاؼ عٍّی ق اقی ٚ اظبی.

ِباؼؾٖ با ـكاظ اظاؼی  ِٛاظ ِطعؼ ٚ 

 قایؽ ِفاقع اضتلی ٚ اخ ّاعی.

ِمعَ نّؽظْ ٚ تؽخ ر ظاظْ بٗ ِٕااـاع 

ٍِی بؽ ِإااـاع ناطاًای  گاؽٚ٘ای  

لاِٛای  قاّا ای  ِاػ٘ابای  ٌكاأای ٚ 

ٔژاظی ٚ ِباؼؾٖ عٍ ٗ حٍ ٗ ِرا٘اؽ ٚ 

تااّااایااتت أهااعااات ِااٍااباای ٚ قااایااؽ 

 أسؽاـات.

اِاعت اؾ ظقااتا اؽ ٚ ـا اًاٍاٗ ٘اای 

 خّعی نٛؼا ٘ا ٚ اؼگاْ ٘ای زؿبی.

ِباؼؾٖ ايٌٛی عٍ ٗ حاّاباٛظی ٘اا ٚ 

ٔٛالى ظؼ حاؼ اعُا ٚ اؼگاْ ٘اای 

 زؿبی.

 فصل سٔه

 ساختار تشکیالتی

 ِاظۀ ظُ٘ : قاض اؼ تهک تتی

قاض اؼ تهک تتای زاؿت لاؽاؼ هتای 

 اقت:

 حٕیؽٖ 

 نٛؼای ِؽحؿی

 حٕفؽأف قؽتاقؽی 

 ب ؽٚی اخؽائ ٗ 

 ظاؼاالٔهاو 

نااٛؼای ِااسااً ) ٔااازاا ااٗ   نااٙااؽ   

 ٌٚكٛاٌی ٚ ٚالیت ( 

 ٚازع اٌٚ ٗ.

ِاااظۀ یاااؾظ٘ااُ : ایااداااظ ٚازااع ٘ااا ٚ 

 نٛؼا٘ا

ٚازااع اٌٚاا ااٗ  نااٛؼا ٘ااای ِااسااً 

) ٔاز ٛی   نٙاؽی ٚ ٌٚكاٛاٌای  باٗ 

اق ثإاای ناٛؼای ناٙاؽ حااباً ( باٗ 

ـ ًٍ  نٛؼا ٘اای ٚالیا ای ٚ ناٛؼا 

٘ای ٚالی ی ٚ ِاعااظي هْ ٚ ناٛؼای 

نٙؽ حابً بٗ ـ ًٍ  ب ؽٚی اخاؽائا اٗ 

 زؿت ایداظ ِ یؽظٔع.

 ِاظۀ ظٚاؾظُ٘ :ٚازع اٌٚ ٗ

ٚازع اٌٚ ٗ  زٍاما  اتًااي ٚ اؼتابااِ 

زؿت با ِؽظَ بٛظٖ ٚ بؽ اقاـ ِساً 

اٌای  ۳ؾیكت یا ِسً حاؼ با تاعاعاظ )

( عُاااٛ ایااادااااظ ِااا ااایاااؽظظ. ۱۱

ظؼيااٛؼت اؾظیاااظ اعُااا ظؼ یااه 

ِسً وٕع ٚازاع اٌٚا اٗ تهاکا اً ناعٖ 

 ِ  ٛأع.

ٚازع اٌٚ ٗ  ظاؼای ؼئا اف ٚ ِاعااْٚ 

ِ بانع حٗ اؾ خاأاب اعُاا باا ؼای 

گ ؽی هؾاظ  قؽی ٚ ِك م ُ أا اطاات 

ِ هٛٔع. ٚازع اٌٚ ٗ ظؼ قاز  ـعاٌ ات 

ضٛیم ِبك ظقات ؽ ِماِات زؿبی ٚ 

 ِٕعؼخات اقاقٕاِٗ ؼ٘بؽی ِ هٛظ.

اعُای ٚازع اٌٚ ٗ  ا٘عاؾ زؿت ؼا 

ظؼ ِ اْ ِؽظَ ٚ حٍاکا ا اؿ ِاؽباِٛاٗ 

تَٛ ر ٚ تبٍ ػ ّٔٛظٖ  خاٍاب ٚخاػت 

بٙ ؽیٓ ٘ا ؼا بٗ يفٛؾ زؿت ِٛؼظ 

 تٛخٗ ظایّی لؽاؼ ِ عٕ٘ع. 

ٚازع اٌٚ ٗ ؼٚابّ ٚ ِٕاقبات ٔؿظیه 

ٚ ظٚق أٗ ؼا با نطً ت ٘اای ِاٍای 

ٚ ـؽٕ٘یی  تداؼی ٚ لِٛی ایادااظ ٚ 

 تمٛیت ِی بطهع.

ظؼ يٛؼت کٗ ظؼ یه ِاساً وإاعیآ 

ٚازع اٌٚ ٗ ٚخٛظ ظان ٗ بانٕع  حّ  اٗ 

حاؼ ِ هکاً اؾ ؼٚئكاا ٚ ِاعااٚٔا آ 

ٚازااع ٘ااای اٌٚاا اا  ِااؽبااِٛااٗ ایااداااظ 

 ِ یؽظظ.

اع باؼ اؾ تعٚیاؽ حإافاؽأاف ٚزاعت  

بؽای نم ِااٖ ظؼٚازاع٘اای اٌٚا اٗ  

تّاَ اعُای ٘ؽظٚزؿت ّ٘اْ ِاساً 

یکدا بؽای قٗ اٌی نام ِااٖ خاٍاكاٗ 

ّٔٛظٖ ٚ خٍكات ِٛؼظٚؼأی ؼ٘بؽی 

ِ هٛٔع  تانٕااضات ٚ ِاعاؽـات الؾَ 

ِاا اااْ اعُااا بااٗ ٚخااٛظ هیااع ٚتااعااعاظ 

ٚالعی زؿبی ٘ا ظؼّ٘اْ ِسً تثب ات 

گااؽظظ. بااعااع اؾ هْ  اعُااای زااؿت 

ظؼّ٘اْ قاؾِاْ ِ ا اٛأإاع باؽاقااـ 

تٛاـاك  أا اطااباات ٚیااِاٛؼتإااقابای 

ؼ٘اابااؽی ضااٛظ ؼا بااؽای ِااعت اٌاای 

تااعٚیااؽ حاإاافااؽأااف خااٙاات أاا ااطااات 

ّٔایٕعگاْ بؽای ٔطك  ٓ حٕیؽٖ زؿت 

 تع  ٓ حٕٕع.

 ِاظۀ ق ؿظُ٘ : نٛؼا٘ای ِسٍی

ناااٛؼا ٘اااای ٔاااازااا اااٛی  ناااٙاااؽی  

ٌٚكٛاٌی ٚ ٚالی ی ِكوٌٛ ت ؼ٘اباؽی 

ٚازع ٘ای اٌٚ   ِؽبِٛ ؼا باٗ عاٙاعٖ 

ظان ٗ ٚ تععاظ اعُای هٔٙا با ظؼٔراؽ 

ظانت تععاظ اعُای زؿت ظؼ ٘اّااْ 

( ٔفاؽ تاعا ا آ ٚ  ۲۱اٌی  ۳ِسً اؾ )

اؾِؽؾ اعُای ِٕ طب نٛؼا ٘اای 

ِسٍی ظؼ حٕفاؽأاف ٘اای زاؿبای اؾ 

ِؽیك أ طابات هؾاظ  قؽی ٚ ِك م ُ 

 أ طات ِ هٛٔع. 

نٛؼا ٘ای ٔاز ٛی نٙؽی  ٌٚكٛاٌای 

ٚ ٚالی ی بعع اؾ أ طات  ظؼ ٔطك  آ 

خاٍااكااات ضااٛظ  ؼئاا اف ٚ ِاعاااٚٔاا اآ 

ضٛیم ؼا اؾ ِؽیك ؼای ظ٘ای هؾاظ  

قؽی ٚ ِكا اما اُ باٗ احاثاؽیات هؼای 

 اعُای زاَؽ أ طات ِی ّٔایٕع.

اع باؼ اؾ تعٚیاؽ حإافاؽأاف ٚزاعت  

نٛؼا٘ای ٔاز ٛی  نٙؽی  ٌٚكٛاٌی 

ٚ ٚالیاا اای بااا تااعااعاظ ِكاااٚی اعُااا 

ایداظِ یؽظٔع. خٍكات ایٓ ناٛؼا ٘اا 

بااؽای ناام ِاااٖ بااٗ ِااٛؼ ظٚؼأاای 

ؼ٘بؽی ِ هٛٔع. بعع اؾ هْ اعُاای 

زااؿت ظؼ ٘ااّاااْ نااٛؼا ِاا اا ااٛأاإااع 

بؽاقاـ تٛاـك  أ طابات ٚ یاا ِاٛؼ 

تٕاقبی ؼ٘اباؽی ضاٛظ ؼاباؽای ِاعت 

اٌی تعٚیؽحإافاؽأاف خاٙات أا اطاات 

ّٔایٕعگاْ بؽای ٔطك  ٓ حٕیؽٖ زؿت 

 تع  ٓ حٕٕع.

ظؼ ياااٛؼتااا اااکاااٗ تاااعاااعاظ اعُاااای 

نٛؼا٘اای ٔاازا اٗ  ناٙاؽ  ٌٚكاٛاٌای 

تٓ ؾیاظ بانع  ب ؽٚی  ۱۱ٚٚالیت اؾ 

تآ ایادااظ  ۱-۳اخؽائ ٗ ِ اهاکاً اؾ 

 ِ یؽظظ.

نٛؼا ٘ای زاؿت ظؼ قاسار حهاٛؼ 

٘ای ظیایاؽ ِاعااظي ناٛؼای ٚالیا ای 

 زؿت ِ بانٕع.

 فصل چْاره

 ارگاً ّای عامی حسب

 ِاظۀ وٙاؼظُ٘ : اؼگأٙای عاٌی

 اؼگأٙای عاٌی زؿت عباؼت أع اؾ:

 حٕیؽٖ  –اٌؿ 

 نٛؼای ِؽحؿی  -ت

 حٕفؽأف قؽتاقؽی  -ج

 ب ؽٚی اخؽائ ٗ  -ظ

 ظاؼاالٔهاو . -٘ـ

 ِاظۀ پأؿظُ٘ :حٕیؽٖ 

حٕیؽٖ عاٌ  ؽیٓ اؼگااْ زاؿت اقات 

حااٗ ٘ااؽ قااٗ قاااي یااه ِااؽتاابااٗ بااٗ 

ان ؽا  زع الً ظٚ ثٍث ّٔایإاعٖ گااْ 

ِٕ طب حٕفاؽأاف ٘اای زاؿبای ظایاؽ 

ِاا ااهااٛظ ٚ تًاااِاا ااُ هْ بااؽ اقاااـ 

احثؽیت هؼای اعُای زاَاؽ اتاطااغ 

ِ یؽظظ. حٕیؽۀ ـٛق اٌعاظٖ بؽ اقااـ 

تًااّاا ااُ ظٚ ثااٍااث اعُااای نااٛؼای 

 ِؽحؿی ظعٛت ِ یؽظظ.

اعُای حٕیؽٖ اؾِاؽیاك أا اطااباات 

هؾاظ  قؽی ٚ ِك ما اُ ظؼ حإافاؽأاف 

٘ااای ٚالیاا اای زااؿباای ٚ ِااعاااظي هْ 

أ طات ِ هٛٔع. تععاظ ٚ ٔٛؼَ ّٔایٕاعٖ 

گی بؽای حٕیؽٖ ٚ ِؽؾاٌعًّ تاعٚیاؽ 

أ طابات ظؼ حٕافاؽأاف ٘اای زاؿبای 

اؾِؽؾ با اؽٚی اخاؽائا اٗ تًاٛیاب 

 ِ یؽظظ.

ِاظۀ نأؿظُ٘: ٚظایؿ ٚ ياتزا ات 

 ٘ای حٕیؽٖ 

حٕیؽٖ ظاؼای ٚظاایاؿ ٚ ياتزا ات 

 ٘ای غیً ِ بانع:

 تًٛیب ِؽإِاِٗ ٚ اقاقٕاِ  زؿت.

اقاا ااّاااع گااؿاؼل حاااؼ ٚ ـااعاااٌاا اات 

نٛؼای ِؽحؿی ٚ اتطاغ تًاّا اُ ظؼ 

 ؾِ ٕٗ.

تااعاا اا اآ تااعااعاظ ٚ أاا ااطااات اعُااای 

نٛؼای ِاؽحاؿی باٗ احاثاؽیات هؼای 

 اعُای زاَؽ ظؼحٕیؽٖ.

تًٛیب ٚ تؽ ؽ ٔاَ   با اؽق ٚ ٔهااْ 

 زؿت.

بااؽؼقاای نااکااایااات  أاا ااماااظات ٚ 

پاا ااهاإااٙاااظات اعُااا ٚ اؼگاااْ ٘ااای 

 زؿبی.

 ِاظۀ ٘فعُ٘: نٛؼای ِؽحؿی

نٛؼای ِاؽحاؿی عااٌا ا اؽیآ اؼگااْ 

زؿت ظؼ ـايٍٗ ِ اْ ظٚ حٕیؽٖ بٛظٖ 

ٚ ٘ؽ قاي یاکابااؼ خاٍاكاٗ ِای حإاع. 

خٍك  ـٛق اٌعاظۀ نٛؼای ِؽحؿی باٗ 

تًٛیب ب ؽٚی اخؽائ ٗ یاا پا اهإاٙااظ 

ظٚ ثااٍاث اعُاای ناٛؼای ِاؽحااؿی 

 ظعٛت ِ یؽظظ.

ًٔات خٍكات ناٛؼای ِاؽحاؿی باا 

زُاٛؼ احاثاؽیاات اعُاا تااکاّا اً ٚ 

تًاِ ُ هْ بؽ اقااـ ظٚ ثاٍاث هؼای 

 اعُای زاَؽ اتطاغ ِ یؽظظ.

ِاظۀ ٘دعُ٘: ٚظاایاؿ ٚ ياتزا ات 

 ٘ای نٛؼای ِؽحؿی

نٛؼای ِاؽحاؿی ظاؼای ٚظاایاؿ ٚ 

 يتز ت ٘ای غیً ِ بانع:

اق ّاع گؿاؼل حاؼ ٚـعاٌ ت ب اؽٚی 

 اخؽائ ٗ ٚ اتطاغ تًّ ُ ظؼ ؾِ ٕٗ.

تااعاا اا اآ تااعااعاظ ٚ أاا ااطااات اعُااای 

ب ؽٚی اخؽائ ٗ  ؼئا اف ٚ ِاعااٚٔا آ 

زااؿت اؾ ِاا اااْ اعُااای نااٛؼای 

ِؽحؿی باٗ احاثاؽیات هؼای اعُاای 

 زاَؽ ظؼ خٍكٗ.

ِعؽـی ٔاِؿظ زؿبی ٚ یا زاّاایات اؾ 

ٔاِؿظ ظییؽی  ظؼ أ طاباات ؼیااقات 

 خّٙٛؼی.

اتطاغ تعاب ؽ بطااِاؽ تاساماك ـا اًاٍاٗ 

٘ای حٕیؽٖ ٚ تاعا ا آ خاٙاات عاّاعۀ 

 ق اقت خاؼی زؿت.

اؼتاامااای بااؽخكاا ااٗ تااؽیاآ حاااظؼ٘ااا ٚ 

ـعاٌ ٓ زاؿت باٗ عُاٛیات ناٛؼای 

ِؽحؿی  ظؼ يٛؼت کٗ تععاظ هٔٙا اؾ 

اعُااای نااٛؼای ِااؽحااؿی  %۲1 

ِٕا اطاب حإایاؽٖ تادااٚؾ ٔاٗ ٔاّاایاع. 

قبکعٚنی هْ ععٖ اعُاای ناٛؼای 

ِؽحؿی حٗ ظؼ خؽیاْ حاؼ نایك یای 

ٚ ٌ الت حاؼی الؾَ ؼا اؾ ضٛظ تباؼؾ 

ٔااعاظٖ  بااٗ ـاا ااًااٍااٗ ظٚ ثااٍااث هؼای 

 اعُای زاَؽ ظؼ خٍكٗ.

اؼای  گؿاؼل حاؼ ٚ ـعاٌ ت ناٛؼای 

 ِؽحؿی بٗ حٕیؽٖ زؿت .

 ِاظۀ ٔؿظُ٘: ب ؽٚی اخؽائ ٗ

ب ؽٚی اخؽائ ٗ اؼگااْ عااٌای زاؿت 

ظؼ ب ٓ ظٚ خاٍاكاٗ ناٛؼای ِاؽحاؿی 

بٛظٖ ٚ ظؼ زاالت عاظی ظؼ ٘اؽ قاٗ 

ِاٖ یه ِؽتبٗ خٍكٗ ِ ّٕایع. ًٔاات 

خٍكات ب ؽٚی اخاؽائا اٗ باا زُاٛؼ 

احثؽیت اعُاو تکّ اً ٚ تًاّااِا اُ 

هْ بؽ اقاـ ظٚ ثاٍاث هؼای اعُاای 

زاَؽ اتطاغ ِا ایاؽظظ. خاٍاكا  ـاٛق 

اٌعاظٖ بؽ اقاـ ـ ًٍ  ظاؼاالٔهااو یاا 

تمااَاای احاثاؽیات اعُاای با اؽٚی 

 اخؽائ ٗ ظایؽ ِ یؽظظ.

ِاظۀ ب ك ُ: ٚظایؿ ٚ يتز ت ٘ای 

 ب ؽٚی اخؽائ ٗ 

با ااؽٚی اخااؽائاا اٗ ظاؼای ٚظاایااؿ ٚ 

 يتز ت ٘ای غیً ِی بانع:

اقاا ااّاااع گااؿاؼل حاااؼ ٚـااعاااٌاا اات ظ 

 اؼاالٔهاو ٚ اتطاغ تًّ ُ ظؼ ؾِ ٕٗ.

تااعاا اآ تااعااعاظ ٚ أاا ااطااات اعُااای 

ظاؼاالٔهاو اؾ با آ اعُاای ناٛؼای 

 ِؽحؿی.

تًٛیب ِؽؾاٌعًّ تعٚیؽ حإافاؽأاف 

 ٘ا ٚ أ طابات زؿبی.

تٛؾیع حاؼ ت ٘ای عُٛیات زاؿبای 

ٚ یا تفٛیٍ يتز ت بٗ اؼگاْ ٘ای 

 زؿبی ظؼ ؾِ ٕٗ.

تع  آ ِاٛلاؿ زاؿت ظؼ ؼاباساٗ باٗ 

أ طابات ٚ قایؽ ِكایً ا٘اُ ِاٍای ٚ 

 ب ٓ اٌٍٍّی.

ِعؽـی ٔاِؿظاْ زؿبی ٚیا زّایت اؾ 

ٔاِؿظاْ ظییاؽ ظؼ أا اطااباات ٌٚكای 

 خؽگٗ.

ظؼيٛؼت ٚزعت با ازؿات ق ااقای 

ظیاایااؽ تااٛقااعااٗ نااٛؼای ِااؽحااؿی 

 ـ ًع. ۲1ٚب ؽٚاخؽائ ٗ اٌی %

بؽؼقی ِكایً ِؽباِٛ باٗ عاٛایاع ٚ 

ًِاااؼؾ ٚ ٔااراااؼت اؾ تااسااباا ااك 

 ِؽؾاٌعًّ اِٛؼ ِاٌی زؿت.

تعّ ً قایؽ يتز ت ٘ا خٙت تسمك 

ا٘عاؾ زؿت ٚ ًِٛباات حإایاؽٖ ٚ 

ناااٛؼای ِاااؽحاااؿی باااٗ اقااا اااثااإاااای 

يااتزاا اات ٘ااای ضاااو نااٛؼای 

 ِؽحؿی.

اؼایٗ گؿاؼل حاؼ ٚـعااٌا ات با اؽٚی 

 اخؽائ ٗ بٗ خٍكٗ نٛؼای ِؽحؿی.

 ِاظۀ ب كت ٚ یکُ: ظاؼاالٔهاو 

ظاؼاالٔهاو ِ هکً اقت اؾ ؼئا اف   

 ِعاٚٔ ٓ ٚ اعُای ِ بانع.

ظاؼاالٔهاو اؼگاْ ؼ٘بؽی حٕٕعۀ ظایّاا  

ـعااي زاؿت باٛظٖ حاٗ اِاٛؼ یاِٛا اٗ 

زؿت ؼا بٗ پ م ِی بؽظ ٚ اؾ ِؽیك 

نعبات ٚ حّ ك ْٛ ٘اای ِاؽحاؿی ٚ 

ِااسااٍاای  نااٛؼا٘ااای زااؿباای ؼا ظ ؼ 

خٙت تسمك ا٘عاؾ ِٕعؼج ِؽاِإااِاٗ 

ٚ ِساٌبات اقاقٕاِ  زاؿت ؼ٘اباؽی 

 ِی ّٔایع.

( ؼٚؾ ٚ ظؼ ۱۱ظاؼاالٔهاو ظؼ ٘ؽ )

يااٛؼت َااؽٚؼت باا ااهاا ااؽ اؾ هْ 

 خٍكٗ ِی ّٔایع.

تّاَ ـ ًٍاٗ ٘اای ظاؼاالٔهااو باٗ ظٚ 

ثٍاث هؼای اعُاای زااَاؽ خاٍاكاٗ 

 يٛؼت ِ ی ؽظ.

ِاااظۀ باا ااكاات ٚ ظَٚ: ٚظااایااؿ ٚ 

 يتز ت ٘ای ظاؼاالٔهاو

ظاؼاالٔهاااااو ظاؼای ٚظااااایااااؿ ٚ 

 يتز ت ٘ای غیً ِی بانع:

ویٛٔیی تسب ك ظؼقت ٚ باٗ ِاٛلاع 

 تًاِ ُ ٚ ـ ًٍٗ ٘ای زؿبی.

ؼ٘بؽی اخؽاات نعبات  حاّا اكا اْٛ 

٘ا ٚ نٛؼا ٘ای زؿبی ظؼ خٙت حااؼ 

 ق اقی  تبٍ ؽاتی ٚ ـؽٕ٘یی.

ؼ٘بؽی حاؼ ناٛؼا ٘اای زاؿبای ظؼ 

 ؼابسٗ بٗ پػیؽل بٗ يفٛؾ زؿت.

تٕر ُ اِٛؼ پؽظاضت زك اٌاعاُاٛیات 

ٚ خّع هٚؼی اعأاٗ ٚ تاماٛیات بإا اٗ 

 ِاٌی زؿت.

تااأِاا اآ ؼٚابااّ بااا قااایااؽ ازااؿات  

قاؾِاْ ٘ا ی ق ااقای ٚ ٔاٙااظ ٘اای 

خاِعٗ ِعٔی ٚ اؼگاْ ٘ای زکاِٛا ای 

بّٕرٛؼ تأِ آ ناؽایاّ ِكااعاع حااؼ 

باؽای قاااؾِاااْ ٘ااای زااؿباای خااٙاات 

 عٍّی ّٔٛظْ ا٘عاؾ زؿت.

تأ ِ ٓ ؼٚابّ زكٕٗ ِٚ مابت  ِفا اع باا 

ٔٙاظ ٘ای ب ٓ اٌٍٍّی بّٕرٛؼ ِعاؽـای 

 زؿت ظؼ قسر خٙأی.

اق ّااع گاؿاؼناات حااؼ ٚ ـاعااٌا ات 

نعبات ٚ حّ ك ْٛ ٘اای ِاؽحاؿی ٚ 

 نٛؼا٘ای ِسٍی زؿت.

يعٚؼ ًِٛبات ٚ ؼّٕ٘ٛظ ٘ا خٙات 

 ؼـع ٔٛالى حاؼ.

ِعؽـی حاظؼ ٘ا بٗ ِماِات زاؿبای ٚ 

 اؼگاْ ٘ای ظٌٚ ی.

ؼ٘بؽی نعاباات ٚ حاّا اكا اْٛ ٘اای 

ِااؽحااؿی تااٛقااّ بااؽضاای اعُااای 

 ظاؼاالٔهاو.

ایداظ ٚ اٌؽای نعاباات ٚ حاّا اكا اْٛ 

٘ااای ِااؽحااؿی ٚ ِااسااٍاای زااؿت بااؽ 

اقاااـ پاا ااهاإااٙاااظ نااعاابااٗ تهااکاا ااتت 

 ٚتًٛیب ظاؼالٔهاو.

تًٛیب ٌٛایر ٚظا افاٛی ناعاباات ٚ 

 حّ ك ْٛ ٘ای زؿبی.

تع ٓ ِكوٌٛ ٓ ٚ اعُاای ناعاباات ٚ 

 حّ ك ْٛ ٘ای ِؽحؿی زؿت.

تمؽؼ حاظؼ ٘ا بٗ پكت ٘اای زاؽـاٛی 

زؿبی ٚ ِعؽـی ٔااِاؿظاْ باٗ اؼگااْ 

 ٘ای ظٌٚ ی.

تعّ ً قاایاؽ ياتزا ات ٘اا ؼاؽٌ 

تسمك ا٘عاؾ باؽٔااِاٗ یای زاؿت باٗ 

اق ثٕای يتز ت ٘ای اضا اًاايای 

 ب ؽٚی اخؽائ ٗ.

اؼایاا  گاااؿاؼل حااااؼ ٚ ـااعااااٌاا ااات 

 ظاؼاالٔهاو بٗ ب ؽٚی اخؽائ ٗ زؿت.

 ِاظۀ ب كت ٚ قَٛ : ؼئ ف زؿت

ؼئ ف  زؿت ظاؼای ٚظایؿ هتی ِای 

 بانع:

ؼیاقت اخاتـ حإایاؽٖ  حإافاؽأاف 

قؽتاقؽی  نٛؼای ِؽحؿی  ب اؽٚی 

 اخؽائ ٗ ٚ ظاؼاالٔهاو 

ٔااّااایاإااعگاای اؾ ؼ٘اابااؽی زااؿت ظؼ 

 ّ٘إٓ٘یی ٚ هگا٘ی لبٍی ظاؼاالٔهاو 

تآِ ٓ ّ٘إٓ٘ایای ظؼ حااؼ اؼگاأاٙاای 

 ؼ٘بؽی حٕٕعۀ زؿت 

ؼ٘اابااؽی حااٍاای اِااٛؼ نااعاابااات ٚ 

 حّ ك ْٛ ٘ای ِؽحؿی زؿت 

 ؼ٘بؽی ِك م ُ اِٛؼ ِاٌی زؿت.

 فصل پَجو

 احکاه ىتفرقِ

ِاااظۀ باا ااكاات ٚ وااٙاااؼَ: زااؿت ٚ 

 أ طابات 

٘ؽعُٛ زؿت زك ظاؼظ با زاّاایات 

زاؿت باسا اث ٔااِاؿظ ظؼ أا اطاابااات 

ؼیاقات خاّاٙاٛؼی  ٌٚكای خاؽگاٗ  

نااٛؼا ٘ااای ٚالیاا اای  نااٛؼا ٘ااای 

ٌٚكٛاٌی  نٛؼا ٘ای لؽیاٗ  ِادااٌاف 

 ناؼٚاٌی ٚ ناؼٚاي ٘ا نؽحت ّٔایع.

اعُای زؿت ظؼ أا اطااباات تاعاٙاع  

تسً ً  تدؽبٗ  تطًى  ٌ االات ٚ 

نایك یی ٔاِؿظاْ ؼا ظؼٔرؽ گاؽـا اٗ 

 اؾ هٔٙا زّایت ِی ّٔایع.

ٔاِؿظ زؿت بؽای أ طاباات ؼیااقات 

خّٙٛؼی اؾ خأب نٛؼای ِؽحؿی  

ٔاِؿظاْ زؿت بؽای أ طابات ٌٚكای 

خؽگٗ اؾخأب با اؽٚی اخاؽائا اٗ ظؼ 

ِهااٛؼٖ بااا نااٛؼا ٘ااای ٚالیاا اای   

نٛؼای نٙؽ حابً ٚ ِاعااظي هٔاٙاا ٚ 

بؽای أ طابات قایؽ ِماِات ٚ ٔاٙااظ 

٘ای أ طابای اؾ خاأاب ناٛؼا ٘اای 

 زؿبی ِؽبِٛ ِعؽـی ِ هٛٔع.

 ِاظۀ ب كت ٚ پٕدُ : اِٛؼ ِاٌی

 زؿت اؾ خٙت ِاٌی ِ کی اقت بؽ :

زك اٌعُٛیات اعُااو حاٗ ٔاٛؼَ ٚ 

ِؽؾ پؽظاضت هْ تٛقّ ِاؽؾاٌاعاّاً 

 خعاگأٗ تٕر ُ ِ یؽظظ 

اعأٗ ٚ حّاه ٘اای ِااٌای اعُاا ٚ 

 ٘ٛا ظاؼاْ 

 عٛایع ٔهؽات ٚ ِسبٛعات 

 عٛایع تهبثات ال ًاظی.

ِاااظۀ باا ااكاات ٚ نااهااُ : تهاابااثااات 

 ال ًاظی

زااؿت ٘ااّااؿِاااْ بااا ـااعاااٌاا اات ٘ااای 

ق اقی  اخ ّاعی ٚ ـؽٕ٘یی ِ  ٛأاع 

بٗ ایداظ ِٛقكات تٌٛ عی  تداؼتی ٚ 

 ال ًاظی ِباظؼت ٚؼؾظ.

ِاظۀ ب كت ٚ ٘ف ُ: ب ؽق  ٔهاْ  ِٙؽ 

 ٚ اؼگاْ ٔهؽاتی

زؿت ظاؼای با اؽق  ٔهااْ  ِاٙاؽ ٚ 

اؼگاْ ٔهؽاتی ِهطى ضٛظ ِ باناع. 

اتااطاااغ تًااّاا ااُ ظؼ ِااٛؼظ اؼگاااْ 

ٔهؽاتی ٚ ِّ ؿات ِٙاؽ  ياتزا ات 

 ب ؽٚی اخؽائ ٗ زؿت اقت.

ِاظۀ ب كت ٚ ٘ه ُ: زؿت ٚ خااِاعا  

 ِعٔی

زؿت بّٕرٛؼ پؽٚؼل قاٌُ خٛأاْ  

ؾٔاْ ٚ قایؽ الهاؼ خااِاعاٗ ٚ هِااظٖ 

ّٔٛظْ هٔٙا بؽای پاقعاؼی اؾ زاماٛق 

لأٛٔای نااْ باٗ ایادااظ ناٛؼا ٘اا ٚ 

اتساظیٗ ٘ای ِؽبِٛٗ ِكااعاعت ِای 

ٔااّااایااع. زااؿت اقاا اامااتي قاااؾِااأاای 

قاض اؼ ٘ای ِ عٍك بٗ خاِاعاٗ ِاعٔای 

ؼا ؼعایت ّٔٛظٖ  هٔاٙاا ؼا ظؼ اِاٛؼ 

 ِؽبِٛٗ یاؼی ٚ حّه ِ ؽقأع.

ِاااظۀ باا ااكاات ٚ ٔااٙااُ: حاإاافااؽأااف 

 قؽتاقؽی زؿت 

نٛؼای ِؽحؿی ِای تاٛأاع باطااِاؽ 

تًااّاا ااُ گاا ااؽی ظؼ ِااٛاؼظ ضاااو  

حٕفؽأف قؽتاقؽی زؿت ؼا ظعاٛت 

 ّٔایع.

ان ؽا  حٕٕعگاْ حٕفؽأف قؽتاقؽی 

زؿت ؼا اعُای ناٛؼای ِاؽحاؿی  

ؼٚئكا ٚ ِعاٚٔ ٓ نٛؼا ٘ای ٚالیا ای 

ٚ ِعاظي هْ ٚ ناٛؼای ناٙاؽ حااباً 

 تهک ً ِ ع٘ع

 ِاظۀ قی اَ: ِکاـات ِٚداؾات

اعُاای زاؿت ظؼ ياٛؼت  -اٌاؿ 

تباؼؾ ٌ الت ٚ نایك یای ظؼ اخاؽای 

ٚظایؿ زؿبی ٚ ِباؼؾۀ يااظلاأاٗ ٚ 

بؽخكا اٗ 

 بقیه از صفحه ششم

 اساسنامه...

 بقیه در صفحه سوم



 صفحه پنچم                                                                                                    ۴۴و   ۴۴ماهنامه حقیقت زمان                                                                                شماره مسلسل   

اق مؽاؼ یه ٔراَ ظِٛوؽات ه  بؽ ِابإاای  .۳

بؽگاػاؼی أا اطااباات  پٍٛؼاٌ ؿَ ق اقی  

ظِٛواؽاتا اه ظؼ تاّااَ  عاظالٔٗ ٚ  نفاؾ  

قسٛذ ) اؾ نٛؼا٘ای لؽیٗ تاا ؼیااقات 

خّٙٛؼی (  خٍٛگ ؽی اؾ اعاّااي ٔافاٛغ 

گؽٖٚ ٘ای ق اقی ٚ ؾٚؼ ِإاعاْ  ظٌٚت  

 ظؼ پؽٚقٗ ٘ای أ طاباتی؛

ِباؼؾٖ بؽای ایداظ خاِع  ِعٔای عااؼی  .2

تبع ٍ ٚ ضهاٛٔات ٚ  اؾ ظٍُ ٚ اق بعاظ  

ِب ٕی بؽ ععاٌت اخ ّاعی  زفت وؽاِت 

ٚ زمٛق أكأی وٗ اؾ ايٛي بٕ اظیآ ٚ 

 ؾؼیٓ لأْٛ اقاقی اـؽأك اْ اقت؛

زّایت اؾ ععَ أسًاؼ لعؼت ٚ ثاؽٚت  .۱

 ظؼ ٘ؽ نىً ٚ ن ٛۀ هْ؛

تاآِا آ  په  بأی اؾ زىِٛ عاؼی ضاٛت   .2

إِا ات عااِاٗ  اـاؿایام ظاؽـا ات ٘اای 

ظٌٚت  تمٛیت قى ٛؼ ضعِات اخ اّااعای 

 ٚ ؼـاٖ عاِٗ .

زّایت اؾ أ ماي بؽضی يتز ات ٘اای  .2

تًااّاا ااُ گاا ااؽی بااٗ ِااسااتت ظؼ اِااٛؼ 

 ال ًاظی ٚ اخ ّاعی ِبك لأْٛ .

تاماكا اُ   تآِ ٓ أاىاهااؾ ِا اٛاؾْ ِاٍای  .8

عاظالٔٗ اِىأات أىهاـی ظؼ ب ٓ ِٕاِاك 

 ٚ ٚالیات .

تآِا آ ؾِا إاٗ ٘اای ِإااقاب قا ااقای   .۳

ؼٚأی ٚ ـؽٕ٘ایای  اخ ّاعی   ال ًاظی   

ٚ هِاا اؿل گاؽٖٚ ٘ااای اتاإا ااکای  ؼنااع 

ـؽٕ٘یی ّ٘ٗ ٘ٛیت ٘ای لِٛی  ؾباأای 

ٚ ِػ٘بی حهٛؼ بّٕرٛؼ تىاِاً خااِاعاٗ 

لِٛی ٚ لب اٍاٗ ای اـاؽاأكا ااْ باٗ ِاٍات 

 ٚازع.

تااعااعیااً لااأااْٛ اقاااقاای بااّاإاارااٛؼ ؼـااع  .۱1

تٕالُات ٚ ابٙااِاات ِاٛخاٛظ ظؼ هْ ٚ 

ؼاٖ گهاایای باؽای ایادااظ یاه زاىاِٛات 

 پاقطیٛ ظؼ بؽابؽ پاؼٌّاْ وهٛؼ.

تسمك عٍّی لأْٛ ازؿات ق اقی ِبإای  .۱۱

بؽ خٍٛگ ؽی اؾ تّاٛیاً هٔاٙاا اؾ ِإااباع 

ایادااظ ازاؿات  ضاؼخی  ٚ پا اهایا اؽی  

ِػ٘بای   ِسٍی   ق اقی بؽ ِبٕای لِٛی  

ٌكأی ٚ ظاؼای تهى تت ٔ ّاٗ ٔارااِای   

 ِبك ازکاَ لأْٛ اقاقی.

پایاْ ظاظْ بٗ ٔفٛغ ازؿات ٚ گؽٖٚ ٘اای  .۱۲

 ق اقی ظؼ اؼظٚ  پٌٛ ف ٚ إِ ت ٍِی.

زؿت ِاا ظؼ زااٌا اىاٗ اقااقاا  ِاطااٌاؿ  .۱۳

زُٛؼ ٔراِی ظائّی ٔ ؽٚ٘ای ضاؼخای 

ّ٘ىاؼی ب آ اٌاّاٍاٍای  ظؼ وهٛؼ ِاقت  

ؼا بااؽای تُااّاا اآ اِاإاا اات وهااٛؼ ظؼ 

واؼوٛت ِٕاـع ٍِی با تاعاٙاعات ؼٚنآ 

ِ مابً ٚ ِ ىأ ؿَ ٘ای ٔارااؼتای تاٛاـاك 

نعٖ بؽای اخؽای ایٓ تعٙعات َاؽٚؼی 

 ِی ظأع.

خااٍااب زااّااایاات ِااؽظَ اؾ ظِااٛوااؽاتاا ااؿٖ  .۱2

قاض ٓ ِا اعاَٚ  اؼگاأاٙاای ِاؽواؿی ٚ 

 ِسٍی لعؼت ظٌٚ ی.

په  بأی اؾ ایداظ ناٛؼا٘اای أا اطاابای    .۱۱

تافاٛیاٍ  ٌٚكٛاٌای  ٚ لاؽیاٗ    ٚالی ی  

يتز ت ٘ای ٔراؼتی بٗ هٔاٙاا ظؼ زاً 

زاّاایات اؾ أا اطااباات  ِكایاً ِاساٍای  

ناؼٚاي ٘ا ٚ ِداٌف ناؼٚاٌی ٘ا ِاباك 

 لأْٛ .

باؾقاؾی  اظاؼۀ ظٌٚت ظؼ واؼوٛت یاه  .۱2

ق ؽات ژی ٍِی واٛتااٖ ِاعت اؾ بااال تاا 

پائ ٓ  باطاًاٛو بااؾ قااؾی قا اكا اُ 

تًف ٗ اظاؼٖ اؾ ٚخاٛظ  ععٌی ٚ لُائی  

ّ٘ٗ عٕايؽ ِافاكاع ٚ لاأاْٛ ناىآ باٗ 

٘عؾ پایاْ ظاظْ بٗ ـكااظ اظاؼی  خاٍاب 

زّایت ِؽظَ بطااِاؽ تاآِا آ زااحاّا ات 

 لأْٛ.

تسمك ق اقت حاظؼی ِب ٕی بؽ تسً ً   .۱2

تدؽباٗ  تاطاًاى  ٌا االات  حااؼظأای  

تمٛی ٚ تعُٙع باٗ ِإااـاع ِاٍای باٗ ٘اعِؾ 

ایداِظ یه اظاؼۀ حاؼا  ِا اطاًاى ٚ باا 

تدؽبٗ  ظاؼای تٛأایی عاؽَا  ضاعِاات 

ِؤثؽ بؽای ِاؽظَ. زاؿت ِاا باؽ اياً 

ب سؽـی  حاؼایی ٚ ِكٍکی باٛظْ اظاؼۀ 

ظٌٚ ای تاآحا اع ِا اٛؼؾظ. حااؼحآ ظٌٚات 

ِدؽی قا ااقات زاکاِٛات ِإا اطاب ٚ 

ضعِت گػاؼ ِؽظَ اقات ٔاٗ ٔاّاایإاعٖ ٚ 

 ِدؽی ق اقت زؿت ِؽبِٛٗ.

ِباؼؾٖ عاٍا اٗ تاٛتااٌا ا اؽیاؿَ  أاساًااؼ  .۱8

لعؼت ٚ اعّاي ٘ؽٔٛع ضهٛٔت بٗ ٘عؾ 

 وكب ٚ زفت لعؼت ق اقی.

در عننرصننِ تننلىننیننٌ صننننن  ٓ  ننبننا  در  -ب

 کشٔر: 

زّایت اؾ زً ِكوٍٗ خإایاداٛیااْ َاع  .۱

ظٌٚاا اای اؾ ِااؽیااك قاا اااقاای. زااؿت ِااا 

ضٛا٘اْ هتم بف ٚ لسع ـٛؼی خٕر ٚ 

ضاٛٔاؽیاؿی با ااها اؽ ٚ اقاا اماؽاؼ ياٍاار 

عاظالٔاٗ ٚ عااَ ناّاٛي ظؼ اـاؽاأكا ااْ 

اقت. ِا اؾ خٍب ٚ ِهاؼحت ِاطااٌافا آ 

ِكٍر ظٌٚت ظؼ پاؽٚقاٗ ٘اای قا ااقای 

اـؽأك اْ بهّٛي ان ؽا  ظؼ أ اطااباات  

ٔٙاظ ٘ای ظٌٚ ی په  باأای ِای ٔاّاائا اُ  

ِهؽِٚ بؽ ایٕکٗ هٔٙا ضهٛٔت ؼا حإااؼ 

بیػاؼٔع ٚ اؼؾل ٘اای بإا ااظیآ لاأاْٛ 

اقاقی ؼا بپػیؽٔع. بٗ باٚؼ ِا تاتل ٘اا 

بؽای تآِ ٓ يٍر باٗ لا اّات ـاؽٚپاانای 

ٔراَ لأْٛ اقاقی بٗ تکؽاؼ ـاخعٗ قاي 

ِی أداِع. ظؼ عا آ زااي باایاع  ۱۳2۱

پػیؽـت حٗ يٍر اؼؾاْ ٚ یاه خاأاباٗ 

ٚخااٛظ ٔااعاؼظ. بااؽضاای ضااٛاقاات ٘ااای 

ِطاٌف ٓ ِكٍر ظؼ باؼٖ ٔاساٖٛ ِهااؼحات 

هٔاْ ظؼ پؽٚقٗ ٘ای ق اقی ٚ حّه باٗ 

بؽگه اأاعْ اـاؽاظ ِكاٍار باٗ ؾٔاعٖ گای 

عاظی ٚ َّأت ٘ای زماٛلای ِا ا اٛأاع 

 ِٛؼظ بسث ٚ تٛاـك لؽاؼ گ ؽٔع. 

زؿت اؾ ّ٘ٗ تتل ٘ا ظؼ خٙت تاآِا آ  .۲

يٍر  إِ ت  ظائّی ٚ بؽ و عْ اقاٍاساٗ 

ؼ ؽ لأٛٔی بعع اؾ ٔٙائی نعْ تاٛاـاماات 

ؼؽٌ تآِا آ زااواّا ات ظٌٚا ای  يٍر  

قؽتاقؽی ٚ ٍِی ظؼ خٙت ایداظ ـُای 

 باؾ ق اقی ظؼ وهٛؼ زّایت ِی ّٔایع.

در عرصِ ٍظاه حقٔقی، حقٔق ٓ آزادی  -ج

 ّای اساسی ىرده :

ِباؼؾٖ بطاِؽ اق اماؽاؼظٌٚات لاأاٛٔای   .۱

ايً تافاکا اه لاٛای ثاتثاٗ   باؽاباؽی 

٘ااّااِٛاإاااْ ظؼ بااؽابااؽ لااأااْٛ ٚ لُااا 

ٚتسب ك یکكاْ لٛأ ٓ باالی ّ٘ٗ  ايً 

ِكوٌٛ ت ظٌٚت  خاِعٗ ٚ ـؽظ ظؼ بؽاباؽ 

ّ٘عییؽ  زّایت اؾ ایداظ ٚ تسک ُ ٔراَ 

 لُایی ِك مً  بی ِؽؾ  ٚ ِكٍکی . 

ِباؼؾٖ بؽای تاآِا آ زاماٛق اقااقای ٚ  .۲

هؾاظی ٘ای ـؽظی ِاؽظَ حاٗ ظؼ لاأاْٛ 

 اقاقی حهٛؼ تكد ً گؽظیعٖ اقت.

ِبااؼؾٖ ظؼ ؼاٖ تاساماك تكااٚی زاماٛق  .۳

ق ااقای  اخا اّااعای ٚ ِاعٔای ؾٔااْ باا 

 ِؽظاْ .

ِباؼؾٖ بؽای تسابا اك بای لا اع ٚ ناؽِ  .2

اعتِ ٗ خٙأی زمٛق بهؽ ٚ ِ ثاق ٘ای 

ب ٓ اٌٍٍّی ظؼ ایٓ ؾِ ٕٗ. ِابااؼؾٖ باؽای 

تآِ ٓ زمٛق ظِٛحؽات ه ِؽظَ ٚ تاآِا آ 

هؾاظی ٘ای قا ااقای  اعاُ اؾ ایادااظ ٚ 

ـعاٌ ت ازؿات قا ااقای  اتاسااظیاٗ ٘اای 

يٕفی  زك تاراا٘اؽات ٚ اعا اًااباات 

ِكاٌّت هِ ؿ حٗ تااباع ِاساعٚظیات ٘اای 

ؼ ؽ ظِٛحؽات ه ٚ ِاٛحاٛي باٗ لاٛأا آ 

 باؾ گ ؽٔعٖ ٔهٛٔع.

پهاا اا اابااأاای اؾ ِااباااؼؾٖ عااٍاا ااٗ خاإااایااات  .۱

قاااؾِاااْ یاااـاا ااٗ ٚ تااؽٚؼیااؿَ. حهاات ٚ 

تؽاـ ه ِٛاظ ِطعؼ ٔٗ تٕٙا یاه وااٌام 

عّعٖ ظؼ بؽابؽ تسک ُ زاحّ ت ظٌٚ ی ٚ 

ایداظ ال ًاظ قاٌُ اقت  باٍاکاٗ ـكااظ ٚ 

تؽٚؼیؿَ ؼا ٔ ؿ تؽػیٗ ِا اکإاع. باؽٔااِاٗ 

ظٌٚت ٚ خاِعٗ ب ٓ اٌٍٍّی بؽای زً ایآ 

ِعًُ حاـی ٔ كت. باؽؼقای ٘اا ٔهااْ 

ِ ع٘ع حٗ احثؽیت ؾاؼع آ ضاال ضاال 

ؼا ظ٘مأاْ حُ ؾِ ٓ تهک ً ِ ع٘ع. ؾیؽا 

اؾ ؾِ ٓ حُ زايً ب اها اؽ باعقات ِای 

هٚؼٔع. اؾ ایإاؽٚ ٚیاؽاْ حاؽظْ ِاؿاؼع 

ضااال ضااال  ِااداااؾات ؾاؼعاا اآ ٚ 

ؾؼاعت بعیً بٗ تٕٙایی ِهاکاً ؼا زاً 

ّٔا اکإاع. ظٌٚات باایاع ظؼ حإااؼ تاعابا اؽ 

ح فؽی ٚ حهت بعیً  زاً ِهاکاً هت  

باااؾاؼیاااباای بااؽای تااٌٛاا ااعات ؾؼاعاا اای  

قبكایعی ٘ای زع الً بؽای حهت باعیاً 

ظؼ ياٛؼت هـاات ِابا اعای ٚ اِاؽاٌ 

ؾؼاع ی بؽای ظ٘ماأااْ  ـاماؽ ؾظایای ٚ 

حاااؼیاااباای بااؽای خااٛأاااْ ظ٘ااات ؼا ظؼ 

بؽٔاِٗ ضٛظ ظؼ ٔرؽ گا اؽٔاع. زاؿت ِاا 

ضٛا٘اْ هٔكت حٗ ظٌٚت ٚ خااِاعاٗ با آ 

اٌٍٍّی عٍ ٗ ِاـ ای پؽٚقف  تؽاـ اه ٚ 

 لاواق ِٛاظ ِطعؼ العاَ خعی ّٔایٕع.

 در عرصِ اٍکشاف اقتصادی:  -د

ٍِی تؽلی ِؽظَ اـاؽاأكا ااْ  متحدزؿت  .۱

زؿت پ هؽـات الا اًااظی ٚ أاکاهااؾ 

ِٚآ ِااقات. زاؿت ِاا اؾ قاّا اع٘اای 

اخ ّاعی ال ًاظ باؾاؼ زّایت ِ کٕاع ٚ 

ظؼ زاٌ کٗ الا اًااظ بااؾاؼ ؼا ٚالاعا ات 

عاا اإاای قاااؾِااأااع٘اای حاإااٛٔاای زاا ااات 

ال ًاظی ِ عأاع  باعیآ بااٚؼ اقات حاٗ 

أكاْ ٚ ضٛنبط ی اٚ بایع ظؼ ِسٛؼ ٘ؽ 

گٛٔٗ قا ااقات الا اًااظی لاؽاؼ ظانا اٗ 

باناع. ٔكاطاٗ الا اًااظی خااؼی باا بای 

ععاٌ ی اخ ّاعی  ب کاؼی ِاؿِآ  پاٛي 

پؽق ی  ثؽٚت أعٚؾی  خٕایت  بساؽاْ 

٘ای اضتلی ٚ ِعٕٛی  تطؽیاب عاتیاك 

ٚ عٛاِؿ أكأی ٚ ـؽٚپانای ضاأاٛاظٖ 

ٚ ِس ّ ؾیكت تاٛمَ اقات. بإااباؽ ایآ 

زااؿت ِااا ضااٛاقاا اااؼ اؼتاامااای ٔااماام 

الاا ااًاااظی ظٌٚاات  حااّااه بااٗ بااطاام 

ضًٛيی ظؼ ان ؽاي هـؽیٕی  ٔرُ ظ٘ی 

باؾاؼ  تمٛیت قک اٛؼ حااالیای ٚ بكا اح 

تّاَ ثؽٚت ٘ای ِؽظَ اـؽاأكا ااْ باؽای 

پ هؽـت ٚ ضاٛناباطا ای ِٚآ ِااقات. 

زااؿت ِااا اؾ اعاااظٖ الاا ااعاؼ ظٌٚاات ظؼ 

عؽيٗ أاکاهااـای یاعإای پاایاٗ گاػاؼی 

ظٌٚ ی حٗ ٔمم ِب عی ضٛظ ؼا ظؼ اظاؼٖ 

ال ًاظی  أبانت ِٙاؼت ٘اای حااؼی  

ایداظ انا اؽااي ٚ پای ؼیاؿی ؾیاؽبإاای 

ال ًاظی ایفا حٕع ٚ تّاَ اِکأات حهاٛؼ 

ؼا بهّٛي قک ٛؼ ضًٛيی ظؼ خاٙات 

قؽِایاٗ گاػاؼی عااِاٗ بكا اح ٔاّاایاع ٚ 

قاؾِاْ ظ٘ع  زّایت ِ اکإاع. زاؿت باا 

تٛخٗ بٗ عمب ِأعگی ناعیاع الا اًااظی 

اـؽأك اْ ٚ ٔ اؾ بٗ اق فاظٖ اؾ ظاؽـا ات 

٘ای ّ٘ٗ قک ٛؼ ٘ای ال ًاظی ٚ خٍاب 

قؽِایٗ گػاؼی ٘ای ضاؼخی خٙت ؼنع 

قؽیع ٔ ؽٚ٘ای ِؤٌعٖ ٚ تاؽلای عاٍاّای  

تطٕ کی ٚ ـؽٕ٘یی  اؾ ـک اٛؼ ِاعاضاٍاٗ 

ـعاي ظٌٚت ٚ باؽٔااِاٗ ؼیاؿی أاکاهااؾ 

ال ًاظی ٚ اخا اّااعای باطاًاٛو ظؼ 

ِؽازً از ای ِدعظ ؾیؽ بٕای ال ًااظی 

ٚ ایداظ نبکٗ ٘ای تآِ ٕات اخ ّااعای ٚ 

ؼلابت قاٌُ ِ اْ قک ٛؼ ٘اای ِاطا اٍاؿ 

 په  بأی ِ کٕع.

ِااباااؼؾٖ ظؼ ؼاٖ ؼـااع عاامااب ِااأااعگاای  .۲

ال ًاظی حهٛؼ  بك ح ِؽظَ ٚ خااِاعاٗ 

ِعٔی ظؼ خٙت تاعاّا اً باؽٔااِاٗ ؼیاؿی 

٘ااای حااٛتاااٖ ِااعت ٚ ظؼاؾِااعت بااؽای 

باؾقاؾی اـؽأك اْ  با اق فاظٖ اؾ تاّااَ 

ظؽـ ت ٘ای ِٛخٛظ قک ٛؼ٘ای ظٌٚ ی  

ِااطاا ااٍااّ  ضًااٛياای ٚ حااٛپااؽاتاا اافاای  

قؽِایٗ گػاؼی ب ه ؽ ظؼ عاؽياٗ ٘اای 

ؾیؽ بٕایی ٚ ِٕابع ِبا اعای  ؾؼاعات ٚ 

أااکااهاااؾ ظ٘ااات  ِااعاااؼؾ ٚ ضااعِااات 

اخ ّاعی. زّایت اؾ ِساٌبات ال ًااظی 

 ِعال گ ؽاْ ٚ تمٛیت خٕبم قٕعیکایی.

زّایت اؾ تّاَ انکاي ِاٌک ت لاأاٛٔای   .۳

ًِوٛٔ ت لأٛٔی قؽِایٗ ٘ای ظاضٍی ٚ 

ضاؼخی ٚ بٙؽٖ هٔٙا. زاّاایات اؾ خاٍاب 

قؽِایٗ گػاؼی ٘ای ضاؼخی ِبك لأْٛ 

ٚ ظؼ ِااسااابااماات بااا ِاإاااـااع أااکااهاااـاای 

اـؽأك اْ. ِساٌبٗ ق اقات ـاعااي ایادااظ 

نؽً ٚ ؾِ ٕٗ ٘ای حاؼ بٗ ٚق ٍاٗ ظٌٚات 

 یا تست ؼ٘بؽی هْ. 

زّایت اؾ ِاٌک ت ظٌٚت بؽِٕابع ظاؼای  .2

ِٕابع ِب عی ؾیاؽ   –اّ٘ ت ق ؽات ژیه 

ؾِ ٕی          ) ِاعااظْ(  خإایاتت  

وااؽاگاااٖ ٘ااا  اؼاَاای ظٌٚاا اای  ِاإااابااع 

اقاااقاای أااؽیی  باإاااظؼ ٚ ضااسااِٛ 

ِٛايتتی  ظنت ٘ا  ِٕابع هبی ٚ هثااؼ 

 باق أی. 

ــ اق فاظۀ ِاؤثاؽ اؾ ِإااباع ٔافات ٚ گاا   .۱

ِف  ه٘ٓ ٚ قایؽ ِٕؽاٌٙای يإاعا ای ٚ 

تهٛیك قؽِایٗ گػاؼی ٘ای بؿؼگ  اعُ 

اؾ ظاضٍی ٚ ضاؼخی  ظؼ بطام يإاایاع 

ثم ً بٗ ٘عؾ ایداظ ؾیؽبإاای پا اهاؽـا ا  

ال ًاظی ٚ ایداظ ؾِ ٕٗ ٘ای ٚق ع حااؼ 

 ٚ ان ؽاي بؽای ِؽظَ.  

په  بأی اؾ ایادااظ ٚ گكا اؽل يإاایاع  .2

ٍِی ٚ يٕع ی قاض ٓ حهٛؼ با اقا افااظٖ 

اؾ ظقااات هٚؼظ ٘اااای عاااٍاااّااای ٚ 

تااکاإااٌٛااٛییااه ِااعااايااؽ بااا ٘ااّااکاااؼی 

قک ٛؼ٘ای ظٌٚ ی  ضًٛيی ٚ ِط ٍّ 

 ٚ قؽِایٗ گػاؼی ٘ای ضاؼخی. 

زّایت اؾ تهٛیك ِ هبث آ ضًاٛيای   .2

تداؼ ٚ قؽِایاٗ ظاؼاْ ِاٍای ظؼ خاٙات 

اـاؿایاام ٚ تاٛقااعااٗ تاادااؼت ظاضااٍاای ٚ 

ضاؼخی ٚ ِاباعي حاؽظْ اـاؽاأكا ااْ باٗ 

ِؽحؿ ـعاي تداؼت ِٕسمٗ یای ٚ نااِاً 

 قاض ٓ هْ ظؼ قاؾِاْ خٙأی تداؼت.

زااّااایاات اؾ عًااؽی قاااضاا اآ ِاا ااعاَٚ  .8

ق ك ُ باأاکای حهاٛؼ  تاٛقاعاٗ ناباکاٗ 

ضااعِااات بااأااکاای ِااعااايااؽ  تهااٛیااك ٚ 

تُّ ٓ اِأات ٚ پف أعاؾ ٘اا. ِابااؼؾٖ 

بطاِؽ تعّ ً ق اقت عاظالٔاٗ ِااٌا ااتای 

ِب ٕی بؽ تمٍ ً ِاٌ ات ؼا اؽ ِكا اما اُ ٚ 

تًاعع ِاٌ ات ِك م ُ ٚ تاماكا اُ عاٛایاع 

 بؽِبٕای ِٕاـع أکهاؾ اخ ّاعی.

زّایت اؾ تٕر ُ بٙ ؽ اِٛؼ ؾِ ٓ ظاؼی  .۳

ٚ زً ِعُتت هت ظؼ خاٙات ؼناع ٚ 

ِ کأ ؿٖ قاض ٓ ؾؼاعت  ِؤٌاع أاؽیی 

بؽق  ایداظ ـاؼَ ٘ای ؾؼاع ی )ظٌٚا ای  

ضًااٛياای  ِااطاا ااٍااّ ٚ حااٛپااؽاتاا اافاای( 

ؼؽٌ تآِ ٓ ِٕاـع الهاؼ ِط ٍؿ ؾِا آ 

ظاؼاْ ٚ ظ٘مأاْ. ِباؼؾٖ بطاِؽ باٙاباٛظ 

ِااساا ااّ ؾیكاات  زاافاات ٚ ِااؽالااباات اؾ 

خٕیتت  ٔكً ز اٛأاات ٚ پاؽٔاعٖ گااْ 

 ٔاظؼ.

تؽٚیح ٔباتات ِبی ٚ تٌٛ ع اظٚیٗ بطاِؽ  .۱1

تآِا آ ٔا ااؾِإاعی ٘اای ِاٍای  تاٛقاعا  

ال ًاظ ِاٌعاؼی ٚ پ هٗ ٚؼی ٚ تهاٛیاك 

قؽِایٗ گػاؼیٙا ظؼ بطم يٕایع ضفا افاٗ 

ظق ی ٚ ِك رؽـٗ ٚ ایداظ ق اكا اُ ٘اای 

ب ّٗ ٚ باأاکاٙاای زاّاایات اؾ الا اًااظ 

يٕع ی  ؾؼاعا ای  ِااٌاعاؼی ٚ پا اهاٗ 

 ٚؼی ٚ باؾاؼیابی بؽای تٌٛ عات هٔٙا.

زّایت اؾ ِؽذ هباظ قاض ٓ ؾِ ٓ ٘اای  .۱۱

بایؽ ٚ الِؿؼٚع ٚ تٛؾیع عاظالٔٗ هْ باٗ 

ل ّت ِٕاقب بؽای ظ٘مأاْ بی ؾِ آ ٚ 

حااُ ؾِاا اآ  حااٛواای ٘ااا ٚ قااکاا ااٛؼ 

 ضًٛيی.

زّایت اؾ تآِ ٓ حهٛؼ اؾ ٌساظ أاؽیی  .۱۲

با اق فاظٖ اؾ ِٕابع ظاضٍی ٚ ضااؼخای ٚ 

زاّاایات اؾ ؼناع ٚ أاکاهااؾ يإاایااع 

أؽیی ٚ يٕایع قبه ٚ تاٌٛا اع حإإاعٖ 

 ِٛاظ اق ٙتحی ٚ ؼػائی. 

زّایت اؾ ِساٌعات ظٚؼ ّٔایی عاِٗ باٗ  .۱۳

ِٕرٛؼ اق فاظٖ ِٛثؽ اؾ اِکأات ٍِی ٚ 

ِكاععت ٘ای ِاٌی ٚ تطٕ کی خاٙاأای  

با ظؼ ٔرؽظانت ٔ اؾِٕعی ٘ای اقااقای 

 حهٛؼ. 

ظـاع اؾ ِساٌبات ٚ تتنٙای أداّآ ٘اا  .۱2

ٚ اتساظیٗ ٘ای پا اهاٗ ٚؼاْ ٚ يإاعات 

حاؼاْ ظؼ ؼابسٗ بٗ ؼنع يإاایاع ِاٍای  

تااٌٛاا ااعات ظاضااٍاای ٚ أااکااهاااؾ ياإااایااع 

 ظق ی.

زّایت اؾ أکهاؾ ٚ ِعؼٔا اؿٖ قااضا آ  .۱۱

تؽأكپٛؼت  اعّاؼ نا٘ؽاٖ ٘ای ِاعؼْ 

ٚ ِاا ااعاْ ٘ااای ٘ااٛایاای ٚ ضااّ ه٘اآ 

قؽاقؽی حهٛؼ ٚ ٚيً هْ باا ناباکاٗ 

 ؼاٖ ٘ای تؽأؿی ی خٙأی.

زّایت اؾ يٕعت تٛؼیؿَ بطاِؽ تمٛیا   .۱2

ال ًاظ ٍِی ٚ اتطاغ تعاب ؽ ِاؤثاؽ باؽای 

 تٛقع  ـؽٕ٘ر پػیؽایی اؾخٙأیؽظاْ.

 ّـ : در عرصۀ اجتياعی:

ظـاااع اؾ ِاإاااـااع ٚ زاامااٛق اخاا ااّاااعاای  .۱

ؾزّ کهاْ ناٙاؽ ٚ ظٖ  پها ا اباأای اؾ 

ضٛاق ٙا ٚ ِساٌبات ال ًاظی ٚ يٕافای 

 هٔٙا. 

ِباؼؾٖ ظؼ ؼاٖ تاآِا آ زاماٛق ؾٔااْ ٚ  .۲

ضأٛاظٖ ٘ا اؾ ِؽیك ِساٌبٗ زّایٗ ِفاً 

ٚ ِاظؼ  ؾایهیاٖ ٘ا  ن ؽضٛاؼ گاٖ ٘اا  

حٛظحك اْ ٘ا  حٍا إا اه ٘اا  تكاٙا اتت 

هِٛؾل ٚ پاؽٚؼل ٚ خاٍاٛ گا اؽی اؾ 

 بٙؽٖ حهی حٛ ظحاْ.

ِباؼؾٖ بؽای ظق  ابی بٗ ضعِات يسای  .۳

ؼاییاْ  تعٍ ّات ٚ تسًا اتت ِاداأای 

بؽای ّ٘ٗ ِؽظَ اـؽأك اْ ِاباك ازاکااَ 

لأْٛ اؾ ِؽیك قؽِایٗ گػاؼی ظٌٚ ی ٚ 

 ضًٛيی ٚ ؼنع ب ّٗ ٘ای اخ ّاعی. 

تتل ظؼ خٙت ایداظ ِاؽاحاؿ ياسای ٚ  .2

ظؼِأی ٚ تاآِا آ ظقا اؽقای عااِاٗ باٗ 

ضعِات يسی ؼایایااْ  ایادااظ ِاؽاحاؿ 

زّایت ِفً ٚ ِاظؼ ظؼ ٘اّاٗ ٌٚكاٛاٌای 

٘اا ٚ ٔاٛازاای ناٙااؽ ٘ااا  تااآِاا آ زاافاات 

اًٌسٗ ِس سی  هت يسی هناِ عٔی ٚ 

ٚلایٗ ِؽظَ ظؼ بؽابؽ اِاؽاٌ قااؼی ٚ 

پؽاؾی ی باطااِاؽ تاآِا آ ياسات ٘اّاٗ 

 گأی .

پایاْ ظاظْ بٗ انکاي ِط ٍؿ تبع اٍ ٚ   .۱

أٛاع ِراٌُ اخا اّااعای باطاًاٛو باٗ 

ِٕاقبات ِؽظقاالؼأ  لاؽْٚ ٚقاساایای 

زااحاُ بااؽ ؾٔاعگاای باؽظٖ ٚاؼ ؾٔااْ حااٗ 

قٕی ٓ تاؽیآ بااؼ بای عاعاٌا ای ٚ قا اُ 

 اخ ّاعی ؼا بؽ ظٚل ِی حهٕع. 

ـاـا تاآِا آ ِكااٚات ِا ااْ ناٙاؽٚٔااعاْ   .2

تسب ك یکكاْ لأْٛ باالی ّ٘ٗ  ٚ تآِ ٓ 

 ععاٌت اخ ّاعی.

ِكاعی ظؼ ؼاٖ تساکا اُ ٚزاعت ِاٍای ٚ  .2

ؼـع ٘ؽٔاٛع تاباعا اٍ ٚ اِا ا ااؾ ِا ااْ 

نااٙااؽٚٔااعاْ حهااٛؼ ظؼ ؼاٖ ِهاااؼحاات 

 ق اقی.

أکهاؾ ِ ٛاؾْ ال ًاظی  اخ ّاعای ٚ  .8

ـؽٕ٘یی ّ٘  ِٕاِاك حهاٛؼ ٚ اؼتاماای 

ح ف ت ضعِات اخ ّاعی ٚ ؾِا إاٗ ٘اای 

ِكاٚی ٚ یکكاْ اقا افااظٖ اؾ هْ باؽای 

 تّاَ نٙؽٚٔعاْ حهٛؼ.

تأق ف ب ّاٗ ٘اای اخا اّااعای باٗ ٘اعؾ  .۳

تااآِاا اآ ؼـاااٖ ٘ااّاایااأاای ٚ زااّااایاات اؾ 

نٙؽٚٔعاْ حهاٛؼ ظ ؼ ٘إایااَ تامااعاع  

باا ااکاااؼی  باا ااّاااؼی  ٔاااتااٛأاای  ظٚؼاْ 

پ ؽی  ِعٌٍٛ ت  ِع اٛبا ات  زاٛاظ  ٚ 

 هـات ِب عی.

زّایت اؾ ی  ّاْ ٚ ب ٖٛ ؾٔاْ  ِع ٛبا آ   .۱1

ِٚعٌٍٛ ٓ خٕر ٚ بسؽاْ حهٛؼ  تع ا آ 

ازًائ   ظل ك هٔٙا  ِٛاظبت ّ٘ا اهایای 

ٚ بعْٚ تبع ٍ اؾ هٔااْ  ـاؽا٘اُ هٚؼی 

نؽایّ ِٕاقب ؾٔعگی ٚ اِکأات حاؼ ٚ 

ضااعِااات اخاا ااّاااعاای ٚ خااٍااب زااّااایاات 

 ِؤقكات ظاضٍی ٚ ضاؼخی اؾ هٔٙا.

تآِ ٓ حاؼ ٚ ان ؽاي بؽای ِؽظَ  بعٕٛاْ  .۱۱

زً عّعٖ تؽیٓ ِهکً اخ ّاعی  عااِاً 

عّعٖ ٚ اقاقی تعاَٚ بساؽاْ ظؼ حهاٛؼ 

ٚ عاًِ ِؤثؽ ظؼ ؾظٚظْ ـمؽ اؾ خاِعٗ  

بٙبٛظ ؾٔعگی ِؽظَ  تآِ ٓ ًِوٛٔ ات ٚ 

ِس ّ ِسفٛظ حاؼ ٚ تطٕ ه ایّٕای ظ ؼ 

تّاَ ِؽاحؿ تٌٛ عی ٚ زاّاایات اؾ اياً 

ِؿظ ِكاٚی ظؼ بؽابؽ حاؼ ِكاٚی بؽای 

 ِؽظاْ ٚ ؾٔاْ.

ِباؼؾٖ بطاِؽ زً ِهکً ِاٙااخاؽیآ ٚ  .۱۲

بی خا نعٖ گااْ  عاٛظت ظاِٚاٍاباأاٗ ٚ 

هبؽِٚإاعأاٗ ٚ اقاکااْ ِاداعظ نااْ ظؼ 

حهٛؼ ٚ أداَ ِكااعاعت ٘اای الؾَ ظؼ 

ؾِ ٕٗ إِ ت  قؽپإااٖ  حااؼ ٚ انا اؽااي 

 بؽای هٔاْ.

ِباؼؾٖ بؽای زً عاظالٔٗ ِكوٍٗ حاٛوای  .۱۳

٘ا ظؼ حهٛؼ ٚ ـؽاُ٘ هٚؼی ؾِا إاٗ ٘اا 

 بؽای اقکاْ ظایّی هٔٙا.

زّایت اؾ ايً ِؿظ ِكاٚی ظؼ باؽاباؽ  .۱2

حاؼ ِكاٚی ٚ اق طعاَ ـاؼغ اؾ ٘ؽگٛٔٗ 

تبع ٍ بؽ ِبٕاای لاَٛ  ؾبااْ  ِاػ٘اب  

 خٕف ٚ ِٛلؿ اخ ّاعی.

ِباؼؾٖ بطاِؽ اـؿایم قسر ظقت ِاؿظ  .۱۱

حااااؼحااإااااْ قاااکااا اااٛؼ٘اااای ظٌٚااا ااای ٚ 

 ضًٛيی ٚ ِ ماععیٓ. 

ِباؼؾٖ باطااِاؽ تاآِا آ اِإا ات حااؼ ٚ  .۱2

تًٛیب لٛأ ٓ عاظالٔٗ ظؼ زاّاایات اؾ 

 زمٛق حاؼگؽاْ  ظ٘مأاْ ٚ پ هٗ ٚؼاْ. 

زااّااایاات اؾ ِااباااؼؾات زااك ِااٍاابااأاا   .۱2

قاؾِأٙای اخ ّاعی ٚ ِع ٔای ٚ تاتل 

بؽای اؼتمای ٔمم هٔٙا ظؼ ٔراَ ق اقای  

 اخ ّاعی  ـؽٕ٘یی ٚ ال ًاظی حهٛؼ.

تثب ت ازًائ   ظ ل ك ٔافاٛـ باؽ اقااـ  .۱8

تٛؾیع تػحؽۀ اٌاکا اؽٚٔا اکای تااباعا ات ٚ 

اق فاظٖ اؾ تکٕااٌاٛیی ِاعااياؽ ظؼ ایآ 

ؾِ ٕٗ بطاِؽ أ طابات نفاؾ ٚ تإارا اُ 

پتٔٙای هت   تٛقع  ق اقی  الا اًااظی  

 اخ ّاعی ٚ ـؽٕ٘یی.

پایاْ ظاظْ بٗ ِٛاؼظ ٔمٍ زمٛق بهؽ ٚ  .۱۳

خٕایاات َاع بهاؽی ٚ تاعاما اب عاعٌای 

 ِدؽِ ٓ بطًٛو خٕای کاؼاْ خٕیی.

زفت ِس ّ ؾیكت  اتطاغ تاعابا اؽ ِاؤثاؽ  .۲1

خٙت خٍٛگ ؽی اؾ هٌاٛظگای ٚ تاطاؽیاب 
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َ   ِؽظَ اـاؽاأكا ااْ باا  ۲۴ظؼ اٚایً لؽْ 

خااّااٙااٛؼی   أااعیهااٗ ِهااؽِٚااٗ  اقاا اامااتي 

ععاٌت ٚ ظِاٛواؽاقای هنإاا   تؽلی   هؾاظی 

نعٔع ٚ بؽای تهىً ٚ لؽبأای ظؼ ایآ ؼاٖ 

 وّؽ ّ٘ت بك ٕع.

ـاؽ٘إار  ظٚؼّٔای ق اقای ٚ اخا اّااعای  

ظقاات پااان ٚ ضااعِاا اایااػاؼی بااؽای ِٚاآ 

با وهاُ أاعاؾ تاؽلای ٚ   ِه ؽن ٚ ِك مً 

ظؼ ِ اْ ِساـً ق ااقای ؼاٖ گهاٛظ.   تدعظ 

ِاسا اٛای ظاظ   زؽوت ٘ای تؽلا اطاٛا٘اأاٗ 

ضٛا٘أٗ ٚ اخ ّاعی وكب ّٔٛظ ٚ ِٚٓ ِاا 

اؾ لؽْٚ ٚقسائی بٗ ؾٔعٖ گای ِاعؼْ ؼاٖ 

یاـت. ایٓ ب عاؼی ق اقای ٚ أاعیهاٗ ٘اای 

تااؽلاا ااطااٛا٘ااأااٗ ٚ عااعاٌاات خااٛیااأاا  ِااؽظَ 

  اـؽأك اْ  ٚ اؼؾل ٘ای ِه ؽن بهاؽیات 

ِ ؽا   ؼٚنٕیؽأٗ بؽای زؿت ٍِی تؽلی 

ِااؽظَ اـااؽااأكاا اااْ ظؼ ِااباااؼؾٖ بااطاااِااؽ 

عااعاٌاات  اخاا ااّاااعاای ٚ  اقاا اامااتي  تاادااعظ 

 ظِٛوؽاقی ظؼ وهٛؼ ِی بانع.

ٍِی تؽلی ِؽظَ اـاؽاأكا ااْ ظؼ متحدزؿت 

اِؽاؾ أعیهٗ ٘ا ٚ هؼِأٙای خٕبم تداعظ 

ٍِبأ  قعۀ پ ه ٓ حهٛؼ ِاا قااؾِااْ ِای 

یاابااع حااٗ ظؼ ِاای ایآ قااعٖ  قاإاات ؼاإاای 

ِااباااؼؾٖ بااؽای هؾاظی  ظِااٛحااؽاقاای   

خّٙٛؼیت ٚ ععاٌت اخ ّاعی ؼا ظؼ حهٛؼ 

ِاا پای ؼیاطات ٚ تاتل باؽای پا اهاؽـات 

ال ًااظی ٚ اخا اّااعای حهاٛؼ ِاا ؼا ظؼ 

ِؽحؿ تعٙع خأباؾأ  ضٛظ لؽاؼ ظاظ. زاؿت 

ِا بی هٔکٗ ظؼ يعظ ازا اای قااؾِاأاٙاا ٚ 

خٕبم ٘ای ِا اعاٍاك باٗ گاػنا اٗ بااناع  اؾ 

گػن ٗ ٘ای پؽ اـ اطااؼ ِا اٙآ ضاٛظ اٌاٙااَ 

ِ ی ؽظ. زؿت ِا بٗ قٕٓ پاؽ اـا اطااؼ ایآ 

خٕبم ٘اا اؼج ِا ایاػاؼظ  باؽای زافات ٚ 

تسک ُ ظق اٚؼظ ٘ای ِاٍای ٚ تااؼیاطای هْ 

قعی ِ ٛؼؾظ   اؾ تداؼت هْ ِی هِٛؾظ ٚ 

ِی حٛنع حٗ ق اقت ٘ا ٚ عاّاٍاکاؽظ ٘اای 

ضٛظ ؼا با ٚالع ت ٘ای ِكٍُ خاِع  اـؽأی 

ٚ خٙاْ ٚ ؼٚاْ خااِاعا  ِاا عا ااؼ قااؾظ. 

زؿت بؽ ٔكً خٛاْ ٚ بإٌعۀ حهٛؼ ِا اکای 

اقت. ِا بٗ هیٕعۀ ظؼضهاْ حهٛؼ ضٛنابا آ 

٘ك  ُ ٚایٓ هیٕعٖ بٗ ضؽظ ٚ باؾٚی تاٛأاای 

 ٔكً خٛاْ حهٛؼ ِا قاض ٗ ِ هٛظ. 

ِااعاضااتت بااؽضاای حهااٛؼ٘ااای خااٙاااْ  

بطًٛو پاحك اْ ٚ ایؽاْ ٚ ِاٛخاٛظیات 

ـكاظ گك ؽظٖ  َٚع ت ظؼ حهٛؼ ؼا با ام 

اؾ پ م بعتؽ قاض ٗ اقات. گكا اؽل ؼٚؾ 

اـؿْٚ تؽٚؼیؿَ  ضاؽابای َٚاع اِإا ا ای  

گك ؽل بی قابمٗ ٚ ِاؿِآ ـكااظ اظاؼی  

بی ععاٌ ی ٌداَ گك ط ٗ  َٚاع ٔاا٘إادااؼ 

ال ًاظی  ـمؽ ٚ ب کااؼی  اؾظیااظ ـااياٍاٗ 

ِ اْ ـمؽ ٚ ثؽٚت  اـؿایم تٌٛ ع ٚ لااوااق 

ِٛاظ ِطعؼ ٚ ق اقت ٘ای ِبُٙ ٚ ٔاؼٚنٓ 

زااکااِٛاات ظؼ بااؽابااؽ ِااعاضااتت باا اایااأااٗ  

ٔیؽأی عّ ك ِاؽظَ ِاا ؼا باٛخاٛظ هٚؼظٖ 

 اقت.

ظِٛحؽاقی  زاحّ ت لأْٛ  زکاِٛا اعاؼی 

ضٛت  زمٛق بهؽ ٚ ععاٌت اخ ّااعای  باا 

ٚخٛظ تؽ ؽات ٔكبای حاٗ ظؼعاؽياٗ ٘اای 

ِعاؼؾ  تساًا اتت عااٌای  ِاٛاياتت  

ِطابؽات  أکهاؾ ظ٘اات  لاأاٛٔایاػاؼی  

هؾاظی ب اْ ٚ ایداظ ٔ ؽٚ٘ای ِكٍر حهاٛؼ 

بٗ ِها٘عٖ ِای ؼقاع؛ ِاباك تاٛلاع ِاؽظَ 

 عّت  تسمك ٔ اـ ٗ اقت.

ایاآ زاااٌاات ٔااٗ تاإااٙااا ایااداااظ یااه زااؽواات 

  قؽتاقؽی ٚ ٍِی ؼ٘ؽٚاْ ُٔٙت يٍر  

تؽلی ٚ ععاٌت اخ اّااعای ؼا   ظِٛوؽاقی  

باطااِااؽ باا اؽْٚ ؼـات اؾ َٚاع ِاٛخااٛظ 

  بعٕٛاْ یه َؽٚؼت خعی ِسؽذ ِ اکإاع 

بااٍااىااٗ ٔاا اااؾِاإااعی بااؽای ایااداااظ زااؽحاات 

قؽتاقؽی ٍِی ؼا ٔ ؿ ِ بااؼؾ ِای قااؾظ. 

زؿت ِا با تآِ ٓ تفاُ٘ باا ازاؿات ِاٍای ٚ 

ظِٛحؽات  ِ طاٛا٘اع باٗ ضاتی ٔاانای اؾ 

ٔاابااٛظ یااه زااؿت لااٛی  ٔاا ااؽٚ ِاإااع ٚ 

قؽتااقاؽی ظؼ حهاٛؼ پاایااْ باطاهاع.  باا 

ظؼٔرؽ ظانت ایٓ اِاؽ ِاٙاُ ظقات يافاا  

يّ ّ ت ٚ بؽاظؼی ؼا بؽای تآِ ٓ تافاا٘اُ 

تا قسر ٚزعت قاؾِأی باؽای ٘اّا  هٔاٙاا 

پ م ّٔٛظٖ  با پ ؽٚی اؾ ظیٓ ِب آ اقاتَ  

زفت اؼؾل ٘ای اقتِی ٚ ِاٍای  ازا اؽاَ 

بٗ پ ؽٚاْ قایؽ اظیاْ  ِاطااٌافات خاعی باا 

٘ؽٔٛع ِٛاؼظ قٛو اقا افااظٖ اؾ ِاعا اماعات 

ظیٕای ٚ ِاػ٘ابای ِاؽظَ  باطااِاؽ تاأ ِا آ 

ِمايع ٚ اؼؽاٌ قا ااقای ٚ گاؽٚ٘ای باا 

تٛحً بؽ ضعاٚٔع )ج( ٚ اع ّاظ باٗ زاّاایات 

ِؽظَ ٔد ب حهٛؼ بؽای تسمك ا٘عاؾ هتای 

 ِباؼؾٖ ِی ّٔایع.

در عننرصننۀ حنناوننيننیننت دٓمننتننی ٓ   –امنن  

 ادارُ :

زااواّا ات ِاٍای    ظـاع اؾ اقا اماتي  .۱

ٚزعت ِاٍای  ِاؽظَ  تّاِ ت اؼَی   

 اـؽأك اْ؛

په  بأی اؾ ٔراَ لأْٛ اقاقی ِب ٕای  .۲

بؽ تفى ه لٛای ثتث  ظٌٚت ٚ اياٛي 

 ِؽظَ قاالؼی؛
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 ِاظۀ اٚي : ِبٕی

( ۱ایٓ اقاقٕاِٗ ظؼ پاؽتاٛ ازاکااَ خاؿو )

( لاأاْٛ اقااقای  ظؼ ۳۱( ِاظۀ )۲ـمؽۀ )

ؼٚنٕائی بؽٔاِٗ زؿت ِ اساع ِاٍای تاؽلای 

ِؽظَ اـؽأك اْ بطاِؽ تٕر ُ ز ات ظؼْٚ 

زؿبی ٚ بٗ ِمًع تعؽیؿ زمٛق  ٚظایاؿ 

ٚيااتزاا اات ٘ااای اعُااا ٚ اؼگاااْ ٘ااای 

 زؿبی َٚع ِ یؽظظ.

زؿت  ِ سعٍِی تؽلی ِؽظَ اـؽأك اْ حاٗ 

ِٕبعاع ظؼ ایآ قإاع بإااَ " زاؿت " یااظ 

ِ هٛظ   قاؾِاْ ق اقی ِك مً اقت ٚ بٗ 

خٕبم ٍِی ِ ؽلی ٚ ظِٛحؽات ه ِٚٓ ِاا 

تعٍك ظاؼظ. پایٗ اخ ّاعی زاؿت ؼا الهااؼ 

ٚقاا ااع ِااؽظَ اعااُ اؾ ؼٚناآ ـااکااؽاْ  

ِاا ااطااًااًاااْ ٚ حاااؼحاإاااْ ظٌٚاا اای ٚ 

ضًٛيی  الهاؼ ِ أٗ زاي ؼٚقا اائای ٚ 

ظ٘مأاْ  حاؼگؽاْ  پ هٗ ٚؼاْ  حاٛوا ااْ  

ِاٌعاؼاْ ٚ ِ هبك ٓ  عٍّاا ٚ ؼٚزاأا اْٛ 

 ِٚٓ ظٚقت ٚ تؽلی پكٕع تهک ً ِ عٕ٘ع.

 ِاظۀ ظَٚ : ايٛي 

ؾٔعٖ گی تهک تتی ٚ قاؾِأای زاؿت باؽ 

 ايٛي ؾیؽیٓ اق ٛاؼ اقت :

ظِٛحؽاقی گك ؽظٖ ظؼْٚ زؿبای. ِابا إای 

بؽ ایٓ ايً  ٘اّاٗ اؼگااْ ٘اای قا ااقای 

زؿت اؾ پائ ٓ تاا بااال أا اطاابای أاع  ایآ 

أ طابات بؽ ِبٕای ِ کأ ؿَ ٔااِاؿظی هؾاظ 

اعُا ٚ ؼای گ ؽی قؽی  هؾاظ ٚ ِك ما اُ 

 يٛؼت ِ ی ؽٔع.

ٚزعت ِؽاِی. بٕاا باؽ ایآ اياً  زاؿت 

ِ سعٍِی تؽلای ِاؽظَ اـاؽاأكا ااْ  زاؿت 

بؽٔاِٗ ِسٛؼ اقت. اعُای هْ ِکٍؿ أاع 

ق اقت ٘ا ٚ تًاِ ُ زاؿت ضاٛظ ؼا اٌای 

تًّ ُ خّعی ِبٕی بؽ تاؽا اؽ هٔاٙاا  اخاؽا 

حٕٕع. عُٛیت ظؼ زؿت اِؽ ـؽظی اقات  

ؼ٘اابااؽی زااؿت اِااؽ خااّااعاای اقاات ٚ 

ِكوٌٛ ت ظؼ اخؽا یا ععَ اخؽای ٚظاایاؿ 

اِؽ ـؽظی اقت. زؿت تٛؾیع يتز ت ٚ 

 ععَ تّؽحؿ ِكوٌٛ ت ٘ا ؼا تهٛیك ِ کٕع.

 ِاظۀ قَٛ : ًٔات خٍكات ٚ تًّ ُ گ ؽی

خٍاكاات اؼگااْ ٘اای زاؿبای باا زُاٛؼ 

احثؽیت اعُا ؼقّ ت ِی یابع ٚ تًاِا اُ 

بٗ احثؽیت هؼای اعُای زاَؽ ظؼ خٍكٗ 

اتطاغ ِ هٛظ. ِیؽ ایٕکٗ ظؼ ایٓ اقاقٕااِاٗ 

 ِٛؼ ظییؽی تًؽیر نعٖ بانع.

تًّ ُ ظؼ باؼٖ اضؽاج اؾ عُٛیت زاؿت 

با احثؽیت ظٚ ثٍث هؼای اعُاای زااَاؽ 

 ظؼ خٍكٗ اتطاغ ِ یؽظظ.

الٍ ت ِطاٌؿ بساٛؼ خاّاعای ٚ٘اؽ عُاٛ 

بًاااٛؼت أااافاااؽاظی زاااك ظاؼظ ِاااؽذ 

پ هٕٙاظی ضٛظ ؼا بّٕرٛؼ تؽ ؽ یاا تاعاعیاً 

تًاِ ُ اتطاغ ناعٖ ظؼ خاٍاكاٗ  باٗ اؼگااْ 

 باالئی اؼایٗ حٕع.

٘ چکف ّٔ  ٛأع ِاأاع باٗ اخاؽا گاػانا آ 

ـ ًٍٗ ٘ای خّعی گؽظظ. ـ ًٍٗ ٘اای حاٗ 

ِااسااابااك ازااکاااَ ایاآ اقاااقاإاااِااٗ اتااطاااغ 

ِ یؽظٔع  ِاؽعای االخاؽا ِا ابااناع. ِایاؽ 

ایٕکٗ ِؽخع باالتؽ زاؿبای ِاٛؼ ظیایاؽی 

ـ ًٍٗ حٕع یا ایٕکٗ الٍ ت ِطاٌؿ ظؼ اظاِاٗ 

تتل ظِٛحؽات ه ٚ ِهاؽٚع ضاٛظ ٚ ظؼ 

ِسابمت با ایٓ اقاقٕاِٗ  بٗ حكب احثؽیت 

 بؽ عٍ ٗ هْ ٔایً گؽظظ.

 ِاظۀ وٙاؼَ : تكاٚی ؼای

اعُای اؼگاْ ٘ای زؿبی بهّٛي ؼئا اف 

ٕ٘یاَ باساث ؼٚی ِكاایاً ِاساؽٚزاٗ ظؼ 

خٍكٗ ٚ اتطاغ تًّ ُ ظاؼای زمٛق ِكاٚی 

 ٚ یکكاْ ٚ ظاؼای زك یه ؼای ِ بانٕع.

خٍكات اؼگاْ ٘ای ؼ٘بؽی حٕٕاعٖ  تاٛقاّ 

ؼئ ف ٚ ظؼ يٛؼت ؼ ابت ؼئ ف  تٛقاّ 

 ِعاْٚ ؼئ ف پ هبؽظٖ ِ هٛٔع.

 فصل دٓه

 شرایظ عضٔیت، حقٔق

 ٓ ىکنفیت ّای اعضأ

 ِاظۀ پٕدُ : نؽایّ عُٛیت

عُٛیت ظؼ زؿت ظاِٚبأٗ ِ ابااناع. ٘اؽ 

تبعٗ اـؽأك اْ حاٗ قآ لاأاٛٔای ) ٘اداعٖ 

قاٌیی ( ؼا تکّ اً ٚ عُاٛ حاعاَ زاؿت 

ق اقی ظییؽ ٔابااناع  ِاؽاَ ٚ اقااقإااِاٗ 

زؿت ؼا لاباٛي ٔاّاٛظٖ  زاك اٌاعاُاٛیات 

بپؽظاؾظ ٚ ظؼ یکی اؾ ٚازع ٘ای اٌٚا اٗ یاا 

خٍكات اؼگأٙای زؿبی ـاعااالٔاٗ ناؽحات 

ٚؼؾظ  عُااٛیاات زااؿت ؼا حكااب حااؽظٖ 

 ِ  ٛأع.

 ِاظۀ نهُ : پػیؽل بٗ زؿت

پػیؽیم بٗ عُٛیت زؿت بسٛؼ أفاؽاظی 

اؾ ِاؽیاك ٚازاع ٘اای اٌٚا اٗ ٚ تًاٛیاب 

ٔااٙااائاای نااٛؼا ٘ااای زااؿباای ٌٚكااٛاٌاای  

ٔاز ٛی  نٙؽی ) بعْٚ ٔاز ٗ ( ٚ ٚالیا ای 

) بعْٚ نٛؼای نٙؽی( بٗ احاثاؽیات هؼای 

 زاَؽیٓ خٍكٗ يٛؼت ِ ی ؽظ.

پػیؽل خّعی بٗ عُٛیت زؿت ٚ ٚزعت 

با ازؿات ق ااقای اؾ ياتزا ات با اؽٚی 

اخؽائ ٗ زؿت ِ بااناع.  اقا اعافاا ٚ تاؽ  

عُٛیت زؿت ع آ پاؽٚقا  پاػیاؽل باٗ 

 عُٛیت زؿت ؼا ِی ِی ّٔایع.

 ِاظۀ ٘ف ُ : تكاٚی زمٛق ٚ ِکٍف ت ٘ا

ّ٘اٗ 

 اساسنامه حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 بقیه درصفحه چارم

 بقیه در صفحه پنجم

ت ِ سع ٍِی تؽلی ِؽظَ اـاؽاأكااْ اِا إاعاظ حز 

ب عاؼی ق اقی ِؽظَ ِاقت ٚ ظؼ اِؽاؾ أعیهٗ 

٘ای تؽلای ضاٛا٘اأاٗ ٚ عاعاٌات خاٛیاأاٗ ِاؽظَ 

اـؽأكاْ ٚ اؼؾل ٘ای ِه ؽ  بهؽیت تهکا اً 

 ِاااااااااااااااااااااااای یااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااع.

زؿت ِ سع ٍِی تؽلی ِؽظَ اـؽأك ااْ قااؾِااْ 

تدعظ گؽا   تسٛي ٍِب   ظِٛحاؽاتا اه   تاؽلای 

ضٛاٖ ٚ ِؽـعاؼ ععاٌت اخ ّاعی اقت. اق اماؽاؼ 

ظٌٚت زمٛلی  ايً تمك اُ لاعؼت ِا ااْ اؼحااْ 

ثتثٗ ظٌٚت ٚ اظؼات ِؽحؿی ٚ ِسٍی   بؽاباؽی 

٘ااّااِٛاإاااْ ظؼ بااؽابااؽ لااأااْٛ ٚ لُااا   ايااً 

ِكٌٛ ت ظٌٚت   خاِعٗ ٚ ـؽظ ظؼ بؽابؽ ّ٘عییؽ 

ؼا اؾ اٌٚااٛیاات ٘ااای ِااباااؼؾٖ قاا اااقاای ضااٛظ 

 ِاااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااّاااااااااااااااااااااااااؼظ.

زؿت ِ سعٍِی تؽلی ِؽظَ اـعأك اْ با تک ٗ باؽ 

ِساٌبات ِؽاَ ٚ ِٕعؼخات اقاقٕاِٗ ضاٛیام باؽ 

ِكایً هتی اٌػحؽ ِٕس ث پااٌا اكای ٘اای ِاؽعای 

 االخااااااااؽا تااااااااااحاااااااا ااااااااع ِاااااااا اااااااااٛؼؾظ:

زؿت ِ سع ِاٍای تاؽلای ِاؽظَ اـاعاأكا ااْ    ۱

زؿت ظِٛحؽات اقت ٚ با تاساّا اً خاباؽی ٘اؽ 

گٛٔاٗ ایاعیاٌٛاٛیی باؽ ٔارااَ قا ااقای ٚ زا اات 

اخ ّاعی قاؾگاؼ ٔبٛظٖ با اـؽاِ وپ ٚ ؼاقت ٚ 

ضهٛٔت ق اقی ظؼ ٘ؽ نکً هْ ِطاٌؿ اقات ٚ 

زً تُاظ ٘ای ق اقی   ال ًاظی ٚ اخا اّااعای 

ؼا تٕٙا اؾ ِؽیك ِكاٌّت هِ ؿ   لأٛٔی ٚ عٍٕای 

ٚ اؾ ِؽیك خٍب ِؽظَ بٗ أعیهٗ ٘ا ٚ قا ااقات 

 ٘ای تؽل طٛا ٘أٗ ٚ ظاظ ضٛ٘أٗ ِّاکآ ِا اعأاع.

زؿت ِ اساع ِاٍای تاؽلای ِاؽظَ اـاؽاأكا ااْ   –۲

بؽابؽی زمٛلی ؾٔاْ ؼا با ِؽظاْ قإار ِاساه 

٘ؽ گٛٔٗ زؽحت ِعاماٛي ٚ پاایاٗ ایادااظ خااِاعاٗ 

ظِٛحؽات ِ عأع ٚ ظؼ ؼاٖ تكاٚی زمٛق ق اقای 

اخ ّاعی ٚ ِعٔای ؾٔااْ باا ِاؽظاْ ظؼ واٛحاات 

 لاااااااأاااااااْٛ ِااااااابااااااااؼؾٖ ِااااااا اااااااکااااااإاااااااع.

زؿت باؽای أاکاهااؾ ِا اٛاؾْ ِاٍای باؽای  -۳

تمك ُ عاظالٔٗ اِکأات أکهاـی ظؼب ٓ ِٕاِك ٚ 

ٚالیات  ؼنع ـؽٕ٘یی ّ٘ٗ ٘اٛیات ٘اای لاِٛای 

 ؾبأی   ِػ٘بی بطاِؽ تمٛیت ٚ ؼٕای ـؽ٘إار 

ٍِی حهٛؼ ٚ ظیاٌٛ  ٚ ِباظالت نٙؽٚٔعأٗ با آ 

 ایاااآ ٘ااااٛیاااات ٘ااااا تااااتل ِاااای ٚؼؾظ .

زااؿت ِااا ظؼ زاااٌاای حااٗ الاا ااًاااظ باااؾاؼ ؼا  2

ٚالع ت ع ٕی قاؾِأع٘ی حٕٛٔی ز ات ال ًاظی 

ِی ظأع  بعیٓ باٚؼ اقت حٗ أكاْ ٚ ضٛنبطا ای 

اٚ بایع ظؼ ِسٛؼ ٘ؽ گاٛٔاٗ قا ااقات الا اًااظی 

لؽاؼ ظان ٗ بانع   بإاآ اؾ قاّا اع٘ای اخا اّااعای 

ال ًاظی باؾاؼ زّایت حؽظٖ ٚ ضٛا٘ااْ اؼتاماای 

ٔمم ظٌٚت ظؼ قّا اع٘ای هْ باٗ ٔافاع ِاؽظَ ِای 

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع.

زؿت ِا ظؼ زاٌی حٗ اقاقأَ  ِطاٌاؿ زُاٛؼ  ۱

ٔراِی ظایّی ٔ اؽٚی ٘اای ضااؼخای ظؼ حهاٛؼ 

ِاقت   اظاِٗ ّ٘کاؼی خااِاعاٗ با آ اٌاّاٍای ؼا 

باااؽای تُاااّااا ااآ 

اِاإاا اات حهااٛؼ ِااا 

 خطٔط اساسی پامیسی حسب ىتحد ىنی ترقی ىرده افغاٍستاً

۱۳۳۱/  ۳/  2ِٛؼش   

ٚزعت تهک تتی ــ قاؾِأی ِ اْ زاؿت ِا اساع ِاٍای 

اـؽأك اْ ٚزؿت ٍِی تؽلی ِؽظَ اـؽأك اْ اؾ بااالباٗ 

 پااااااائاااااا اااااآ ِااااااٛؼ غیااااااً يااااااٛؼت گاااااا ااااااؽظ:

ــ نٛؼای ِؽحؿی زؿت: باا ظؼٔاراؽ ظانات ایإاکاٗ ۱

اعُای نٛؼا٘اای ِاؽحاؿی ٘اؽ ظٚ زاؿت ِإا اطاب 

حاإاایااؽٖ ٘ااای ناااْ ِاا اابااانااع ِاادااّااٛع اعُااای ٘ااؽ 

تآ ناٛؼای ِاؽحاؿی  281ظٚنٛؼای ِؽحؿی یعٕای 

ٔافاؽ زاؿت ِاٍای تاؽلای ۳21زؿت ٚازع ؼا ِٛؼیکٗ 

تاآ اؾ زااؿت ِاا ااسااعِااٍاای  ۳21ِااؽظَ اـااؽااأكاا اااْ ٚ

 اـااااااااؽااااااااأكاااااااا اااااااااْ تهااااااااکاااااااا ااااااااً ظ٘اااااااإااااااااع.

ــ ب ؽٚی اخاؽائا اٗ زاؿت: با اؽٚی اخاؽائا اٗ زاؿت ۲

 (21+ 21عُااااااٛ ) ۱21ِاااااا ااااااهااااااکااااااً اؾ

+ ۲2عُاٛ ) 28ــ ظاؼاالٔهاو زاؿت:ِا اهاکاً اؾ ۳

( .ًٔاااات خاااٍاااكاااٗ زُاااٛؼ احاااثاااؽیااات اعُاااا ۲2

ِا ااباانااعـا ااًاٍااٗ ٘ااای ظاؼاالٔهاااو بااا ظٚثااٍاث اعُاااو 

 زاااااَاااااؽ ظؼخاااااٍاااااكاااااٗ ياااااٛؼت ِااااا ااااایااااا اااااؽظ.

ــ ؼئ ف ِٚعاٚٔ ٓ زؿت: زؿت ٚازع ظاؼای ؼئا اف 2

ٚظِٚعاْٚ ِ بانع ِٛؼیکٗ بؽعتٖٚ ؼئا اف ِٚاعااْٚ 

ـعٍی زؿت ٍِی تؽلی ِؽظَ اـاؽاأكا ااْ ؼـاماا پاٛ٘اأاع 

ظح ٛؼ ِسّع ظاٚظ ؼاٚل ٚاق اظ عبعاٌسی ِاٌه  یاه 

ٔفؽ ِعاْٚ ظییؽ اؾ خأب زؿت ِ سع ٍِی اـؽاأكا ااْ 

 ِاااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااؽـااااااااااااااااااااای گاااااااااااااااااااااؽظظ.

ـااـاا ظؼقاااؾِاااْ ٘ااای ٚالیاا اای  ٌٚكااٛاٌاای  نااٙااؽ ی ۱

 ٔاز ٛی ٚٚازع ٘ای اٌٚ اٗ :ظؼٚازاع٘اای اٌٚا اٗ تاّااَ 

اعُای ٘ؽ ظٚزؿت ّ٘اْ ِساً باا ٘اُ یاکاداا باؽای 

ِااٖ خاٍاكاٗ ٔاّاٛظٖ ٚؼ٘اباؽی خاٍاكاات ِاٛؼ  ۳اٌی ۲

ظٚؼأی پ م بؽظٖ ِ اهاٛظ تاانإااضات ِٚاعاؽـات الؾَ 

ِ اْ اعُای زؿت بٛخٛظ هیع ٚتثب ت گؽظظ حٗ تاعاعاظ 

ٚالعی زؿبی ٘ا ظؼّ٘اْ ِسً وٕع تٓ أع یعٕی ایإاکاٗ 

وٗ تععاظ اعُای زؿت ظؼخٍكات ان اؽا  ٚؼؾیاع ٖ 

زك اٌعُٛیت پؽظاض ٗ بٗ ّ٘ا آ اقااـ زاك ناؽحات 

أ طاابااتای باؽای حإایاؽٖ ؼا ظاؼا ِای ظؼخٍكات 

بانع.بععاؾ هْ اعُای زؿت ظؼ٘اّااْ قااؾِااْ 

ِی تٛإٔع باٗ اقااـ تافاا٘اُ أا اطااباات یاا ِاٛؼ 

 تااإااااقااابااای ؼ٘اااباااؽی ضاااٛظؼا تاااعااا ااآ حااإااإاااع.

نٛؼا٘ای ٌٚكٛاٌای  ٔاازا اٛی ناٙاؽی ٚٚالیا ای 

ِی ّ٘ ٓ ِعت ؼ٘بؽی بٗ تععاظ ِكاٚی اعُای 

ایداظ ِ یؽظظ. ظؼناٛؼا ٘اای ِاػحاٛؼ باؽعاتٖٚ 

ؼئ ف ِٚعاْٚ حاٗ اؾخاأاب زاؿت ِاٍای تاؽلای 

ِؽظَ اـؽأك اْ تع ٓ گؽظیعٖ یه ٔافاؽ اؾ خاأاب 

زؿت ِ سع ٍِی ِعؽـی تاِای ِاعت ظٚ ِااٖ ظؼ 

ؼ٘اابااؽی ظٚؼأاای نااٛؼا٘ااای ِاا ااػحااؽٖ قااٙااُ 

بایاا اؽظبااعااعاؾ ضاا اُ قااٗ ِاااٖ ؼئاا ااف ِٚااعااٚٔاا اآ 

نٛؼا٘ای ِسٍی بٗ اقاـ تفاُ٘ تعا آ ِا ایاؽظٔاع 

ظؼؼ ؽ هْ ِبك ـٛق ) ِإٔع ٚازع ٘اای اٌٚا اٗ ( 

 عًّ ِی حٕٕع.

ظؼيٛؼت کٗ تععاظ اعُا ظؼناٛؼا٘اای ؼ٘اباؽی 

تآ ؾیااظتاؽ بااناع  ۱۱ٔاز ٛی  نٙؽ ٚٚالی ی اؾ 

تآ ایادااظ  ۳ـاـا ۳ب اؽٚی اخاؽائا اٗ ِا اهاکاً اؾ

 ِاااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااااااااااااؽظظ.

ـاا تااّاااَ اقاإاااظ ِااؽبااِٛ ٚزااعت ٘ااؽ ظٚزااؿت 2

) بؽٔاِٗ اقاقٕاِٗ   پاٌ كی ِٚ کأ ؿَ ( حٗ لابا  

ِی ِػحؽات ظٚزؿت باالی هْ تاٛاـاك حاٍای باٗ 

 عًّ هِعٖ اقت ِٛؼظ تائ ع ٘ؽ ظٚزؿت ِا ابااناع.

ــ اعتْ ٚزعت تهاکا اتتای ـاـا قااؾِاأای ٘اؽ 2

ظٚزااؿت ِاای اخااتـ ِهاا ااؽ  باا ااؽٚی ٘ااای 

اخؽائ ٗ هٔٙا ٚظؼيٛؼت ٌؿَٚ با زُٛؼ باؽضای 

ِععٛیٓ ٚؼقأٗ ٘ا بايعٚؼ اعاتِا اٗ ِها اؽ  

 ياااااااااااااٛؼت ِااااااااااااا ااااااااااااایااااااااااااا اااااااااااااؽظ.

ــ پؽٚقٗ اظؼاَ تهک تتی ٘ؽ ظٚزؿت ظؼظاضً 8

ٚضاؼج حهٛؼ اع باؼ اؾتاؼیاص ياعٚؼ اعاتِا اٗ 

 ِهاا ااؽ  ٚزااعت ِاای ظِٚاااٖ تااکااّاا ااً ِاا ااهااٛظ.

ــ تتل يٛؼت ِ ی ؽظ حٗ ٔاطاكا ا آ حإایاؽٖ ۳

ظایاؽ گاؽظظ  ۱۳۳۱زؿت ٚازع اٌی اض ؽ ِاٖ اقع 

ظؼيٛؼت ععَ تکّ ً اظؼاَ تهک تتی ٚیا قایاؽ 

ِهااکااتت  ظاؼاالٔهااای زااؿت تاااؼیااص خااعیااع 

تعٚیؽحٕیؽٖ تع ٓ ِی ّٔایع ِٛؼیکٗ اؾ ض ُ بؽج 

ِ ؿاْ ععٚي ّٕٔایع. حإایاؽٖ ياتزا ات ضاٛا٘اع 

ظانت تا ِبك ِٕعؼخات اقاقٕاِٗ باعْٚ ظؼٔاراؽ 

 ظاناات ٘اا اام ٔااٛع ًِااٍااساات اخااؽاهت حاإااع.

ـاـا تاٛاـاك ناع تااا ٔاااَ زاؿت ٚازاعـاـاا زااؿت ۱1

 ِاا ااسااعِااٍاای تااؽلاای ِااؽظَ اـااؽااأكاا اااْ بااانااع.

ـااـاا باا ااؽق ٚٔهاااْ زااؿت ِااٍاای تااؽلاای ِااؽظَ ۱۱

اـؽأك اْ با ايتذ ٔااَ زاؿت خاعیاع ظؼهْ اٌای 

تعٚیؽ حٕیؽٖ بٗ ز ث ب ؽق ٚٔهااْ زاؿت ٚازاع 

 لاااااااااااااااااابااااااااااااااااااٛي گااااااااااااااااااؽظیااااااااااااااااااع.

ــ اِٛؼ تعٚیؽ اختـ ِه اؽ  با اؽٚی ٘اای ۱۲

اخؽائ ٛی ٘ؽ ظٚزؿت ؼا حّ  ٗ ِه ؽ  تاعاؼ  

 ٚازعت قاؾِأع٘ی ٔاّاٛظٖ باٗ پا ام ِای باؽٔاع.

ّٔایٕعٖ گاْ زؿت ٍِای تاؽلای ِاؽظَ اـاؽاأكا ااْ 

 ٔااّااایاإااعٖ گاااْ زااؿت ِاا ااسااعِااٍاای اـااؽااأكاا اااْ

ــ ِس ؽَ خٕؽاي ٌاعاً ۱ــ ِس ؽَ قٍ ّاْ حاِدٛ ۱

 ِااااااااااااااسااااااااااااااّااااااااااااااع زاااااااااااااا ااااااااااااااعؼی

ــ ِس ؽَ خٕؽاي ۲ــ ِس ؽَ زف ت هللا ٔٛؼق أی ۲

 ِااااااااااباااااااااااؼحهاااااااااااٖ ِااااااااااسااااااااااكاااااااااإاااااااااای

ــ ِسا اؽَ اقا ااظ ۳ــ أدٕ ٕؽ عبعاٌسّٓ يعؼی ۳

 ؼااااااااااااااااااااااااااااتَ زُااااااااااااااااااااااااااااؽت

 ِس ؽَ ِسّع یعمٛت )ز عؼی(

ىیکاٍیسه ٓحد  تشکنیالتی ــ سازىاٍی 

حسب ىتحد ىنی ٓحسب ىنی ترقی ىرده افغاٍستاًىیاً   

 بقیه درصفحه سومم


