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 موج تحول افغانستان

 وَ  البر فِي حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ بَني كَرَّمْنا لَقَدْ»

 عَلى فَضَّلْناهُم وَ الطَّیبات مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ

 «تَفْضیال خَلَقنا مِمَّنْ كَثیرٍ

_________________________________________________ 

 منشور حزب:

 : ت موجود و دیدگاه مایعوض

جغرافیایي، سرگذشت  ۀی هستي خویش با داشتن جایگاه ویژاافغانستان كنوني در دراز

های بازرگاني، میدان درگیری گذرگاه كاروان كه به همین سبب آوری داشتهشگفت

گي اندیشه و فرهنگ هاستعمارگران، سنگرگاه رزم آوران و جایگاه بالندجهان گشایان و 

دار و خونبار، های دامنههای ویرانگر، جنگهای پیاپي ارتشدرگیری است.بوده/ 

گان، ویراني روستاها، شهرها و تاراج هپایداری و جانبازی مردم در برابراشغال بیگان

منظم  درش ۀفرهنگي و بازدارند-يهای ارزشمند ملي، عامل گسست تاریخداشته

كشور در دوران این   .شودپنداشته ميساختارها و نهادهای سالم اجتماعي در كشور، 

 يپاشي جغرافیای فرهنگي و از هم-گي اجتماعيهاز هم گسیخت شاهد ،بازی بزرگ قدیم
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بنابر نبود نهادهای كارآمد، اصالحات  ؛با كسب استقالل سیاسي نیز .طبیعي خویش بود

بیستم  ۀپایاني سد ۀافغانستان در نیم .شدو آمال نوگرایي عصر اماني، با ناكامي مواجه 

رویارویي دو قدرت  ۀو در شرایط اوج جنگ سرد و هجوم ارتش شوروی سابق، عرص

 ،ي آنهایمنطقهگان هوابستو  های وابسته به یاری دو قدرتبرتر جهاني گردید و گروه

و بستر مناسب برای  هانبود پیش زمینهبه گسترش آشوب و بحران افزودند. 

ای، افغانستان را به سوی های جهاني و منطقهقدرت هژموني ساالری ومردم

  د.های گروهي و اتنیکي كشانشوب و درگیریآگرایي مذهبي، افراط

ولي با وجود آن، از  ؛كشور ما دارای قوانین اساسي بوده ،در صد سال پسینكه با آن

ایجاد  و نهادهای كارآمد ملي دهيما در شکلسیاسي، كشور-ل اجتماعيیمساظرن

محور در اولویت ن عدالت انسانآكه در سیاسي محور های پاسخگو و مردمساختار

 یهای بهترپس از شکست حکومت طالبان، فرصت گیر داشت.باشد؛ كوتاهي چشم

 ربا شکل گرفتن نهادها و ایجاد تفکیک قوا ب .دساالری به میان آمبرای تبارز مردم

ها برای بر قانون اساسي، انتظار جمعي این بود تا مشاركت مردم و سهم آن ایمبن

دهای ضد ارزشي ولي با گذشت زمان، رویکر .ها خواهد بودی آنأپایي نهادها از طریق ر

هر  ،كه در آن ي زدهایاصول و ارزش هبی را شدید ۀابزاری از نهادها صدم ۀو استفاد

 . باشدیک رأی ميدارای  شهروند

بدوی و  ۀ تفکرجغرافیای كشور، بنابر سلط ۀناامني و خشونت ساختاری در گستر

سو طوالني، از یکهای تداوم درگیری .شدبیروني تشدید  گرحمایت عوامل مداخله

از  كرد وها درگیری ۀو ادامها نآ حضوردر  را وادار به بازنگری ما المللي حامیان بین

رفت از آن و جستجوی رونیو پیامدهای ناگوارِ ناشي ازجنگ، ب يسرانجامبي دیگر سوی

 است. ساختههای رسیدن به صلح و قطع جنگ را الزامي راه

های مقطعي با اقدامات ابزاری و هدف ، به هیچ رویصلحواقعیت امر این است كه 

های یا طرف یابد. رسیدن به صلح پایدار، زماني میسر است كه جوانب درگیرتحقق نمي
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درگیری تحقق  ۀاهداف و آمال شان از طریق اداممنارعه به این باور برسند كه 

دولت مدعي  چنانهم شوند كه صلح كنند.بر آن با تمام وجود، پذیرد و نمي

 ید باصلح با نیز داشته باشد. را مهار درگیریو گي هتوانایي بازدارند ،ساالریمردم

و  شودپیروز  ،طلبي ایدئولوژیکبرتریخواهي و تمامیتدر مقابل بیني عقالنیت و واقع

حقیقي و پاسخ افگني نیز به ندای مصالحه و آشتي هراس یيحامیان جهاني و منطقه

 دهند. مثبت

های حمایت نهاد دبایمي ،صلح و مذاكرات روشمند و معیاری ۀبرنام دورنمای واهداف 

باشد. صلح واقعي داشته  با خودمدني، زنان، جوانان و احزاب سیاسي را  ۀسیاسي، جامع

نیابند و ها و امکانات منازعه و درگیری مجال بروز یابد كه همه زمینهزماني تحقق مي

بخشایش و مدارا مورد توجه  تفکرگان مطرح و هعدالت برای قربانیان و آسیب دید

 گیرگي همههترین عوامل عقب ماندهای اقتصادی از عمدهنارسایي جامعه قرار گیرد.

به حیث فرمان الهي )و الصلح  ،ما به صلح ۀعقید باشد.سیاسي كشور مي-اجتماعي

به ویژه  یحقوق شهروند ۀمین و توسعأبشری، ت ۀخیر(به معني  جلوگیری از فاجع

 است. حقوق زنان

آن به  ۀصلح باید متضمن حفظ نظام جمهوری اسالمي و دستاوردهای بیست سال

گاه روی حقوق موج تحول هیچ. باشدزنان به ویژه  شمول احترام به حقوق شهروندان

 سطح بلکه با حضور زنان قوی و مبازر در د؛زنان در روند صلح سازش نخواهد كر

های و گو و مذاكره با گروهاطمینان حاصل خواهد شد كه در هر نوع گفت ،رهبری

 باشد.ميحقوق زنان از خطوط اساسي و غیر قابل مذاكره و درشت  ،جنگي

 و اجتماع كشور رونما گردیده استهایي در بافت های پسین دگرگونيسال در   

اما این تحول در  دارد؛افغانستان در حال تحول اجتماعي قرار  اولي و دومي ایهالیه

ها و خش بزرگي از گروه. بساختار سیاسي قدرت تبلور نیافته و جایگاه باز نکرده است
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موقف و اعتبار پیشین خویش را  مندان محلي بودند،سیاسي اجتماعي كه قدرتاقشار 

ي دگرگون نشده یو نظامِ ارباب رعیتي و قبیله های سیاسيولي ماهیت ساختارند ندار

 است.

مورد توجه روابط اقتصادی و تجارتي  ،افغانستان بنابر جایگاه جغرافیای سیاسي خویش

ي یبراتصال منطقهي قرار داشته و با رویکرد به همکاری های دورنمایي مبني یمنطقه

تواند با اتخاذ سیاست جنوب آسیا و آسیای مركزی و ایران، مي ۀمیان كشورهای حوز

اقتصاد  ۀي و توسعیهای منطقهو راهکارهای موثر و عملي، سهم خویش را در همکاری

شرایط زندگي جوانان، زحمت كشان شهر و روستاها، بنابر عدم اشتغال  ملي ایفا كند.

، و غیر رسمي گان اقتصاد غیرقانونيهشود. وابستدردآورتر مي ،زونو فقرِ روز اف

ي از ثروتمندان را به یهای بیروني، قشر تازهگان نهاد قدرتِ شبکههجنگجویان، وابست

. پیامد ناگوار بحران بیش از چهار دهه در كشور ما عبارت اند از: ندوجود آورده ا

حصیلي، دگردیسگي هویت، انواع خشونت ت-نهادهای آموزشي ضعفگي، هایدئولوژی زد

گان، نفي هگي به بیگانهبه ویژه خشونت علیه بانوان، تولید و قاچاق مواد مخدر، وابست

های معنوی را به زوال و گي و ارزشههای انساني كه آیین های پسندیده، آزادارزش

اصل مشاركت سیاسي برای زنان مهم  تنها كهگمان نهيب فروكاست سوق داده است.

هم هست. امر مسلم این است كه با گسترش نفوذ زنان  جدی بلکه یک ضرورت ؛است

اقتصادی و سیاسي در جهان و میزان های عرصه ویژه های زندگي، بهدر تمام عرصه

های نیم جامعه را به علم و پژوهش و حتي تعلیم و توان فعالیتتاثیرگذاری آنان، نمي

های اجتماعي و سیاسي بین قدرت در تمامي عرصه ۀعلم محدود كرد. تقسیم عادالنت

شمول است، همهمردم ساالری جنسیتي و الت  عد تنها ضامن تحققزنان و مردان نه

در تمامي شهروندی هر دو جنس است كه سهم برابر و بلکه حق طبیعي 

شکل فردی در زنان بهشود حضور گفته مي های سیاسي داشته باشند.گیریتصمیم

عدالتي جنسیتي بيمیان برداشتن  از برایسیاست راه حل دوامدار و پایدار  ۀعرص
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 عنصر دو از عنوان یکي گذاری بهسیاست ۀمساله امروز ما حضور زنان در عرص، نیست

  .است انساني اجتماع و سیاسي نظام یدهندهتشکیل

با بوجود آمدن صلح همه شمول در كشور موج تحول افغانستان خواهان این است كه 

و هم  تأمین شوده تامین گردد، تا هم عدالت عتمام حقوق مادی و معنوی افراد جام

 ۀچون صلح و عدالت دو واژ .دست بیایدهواقعي و مبتني بر نتیجه مثبت ب ساالریمردم

كه قرارذیل   نا گسستني و دو روی یک سکه اند. این حزب باورمند به تحقق اهدافش

های كار بردن شیوههدر یک جامعه قانونمند و دموكراتیک بوده و از ب تعریف گردیده،

 .خواهد كرداندازد جداّ اجتناب نامناسب كه منافع ملي را در خطر مي

 :یـیاسـساهداف 

 دولتحوزۀ  -1

وحدت سرزمیني  مبتني بر تأمین منافع ملي، ،دولت مورد نظرحزب مابنیاد    

 ،های سیاسي، اجتماعيواقعیت مبتني برهای مشترک دارای ارزش يملتي دهوشکل

در  حزب موج تحول ساختار دولتي باشد.مي اممحیطي و شرایط زیستفرهنگي 

شهروندان بر مبنای قانون های حقوق و آزادی جمهوری پارلمانی بوده،افغانستان، 

 یمو در این راستا به تحقق موارد ذیل خواه گرددق شهروندی تضمین ميقووح

 پرداخت:

ن هر انسان آساالری كه در حکومت مبتني برمردمتالش برای نهادینه كردن  -

 دارای یک رای باشد.

در ساختار سیاسي  به گونۀ نظری و عملي ۀ مردممشاركت گستردتالش برای  -

 .كشور

 . فرهنگي –و اجتماعي  تسلط مردم بر نهادهای چهارگانۀ، سیاسي، اقتصادی  -

 .مدارهای انتخاباتي، دموكراتیک و قانونچارچوب ،ری در قدرت سیاسيیگسهم -
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در سطوح مدیریتي  ،زنان ترغیب، تشویق و تسهیل استقرار قدرت اجتماعي -

 ۀاز غیرمركزی شدن قدرت و سهم برجست، حمایت جدی رد و كالن جامعهوخ

 مختلف قدرت تا سطوح محلي. هایزنان در الیه

های سیاسي و گسترش این بندی موجود برای زنان در نهادحمایت از سهمیه -

 رنگ دارند.ر كمهای كه زنان حضوموضوع در بخش

 ساختار سیاسي كشور. در ،به اطالعات سي شهروندانترتأمین حق دس -

 در كسب قدرت سیاسي. گویيهر گونه انحصارگرایي و زور همبارزه علی -

ان و اعمال تبعیض جرم پنداشته در ساختار سیاسي افغانستان، خشونت علیه زن -

حقوق  های برابرتا زمینه خواهند بود مؤظف موج تحول نهادهای دولت شده و

لم مشاركت سیاسي زنان را در مادی و معنوی زنان را فراهم آورده وشرایط سا

 د.كننتضمین  گیری،ی قدرت و تصمیمهانهاد

بنیادین جامعه، برای تغییر  ، برد مبارزهزنان در پیش به نقش ویژۀ  ؛حزب ما  -

های خود به این نقش و كاركرد كند كه در سیر فعالیتش ميباور دارد و تال

 داشته باشد. ویژهتوجه 

 تالش برای برچیدن پدیدۀ شوم تبعیض جنسیتي از جامعه. -

 مبارزه علیه تبعیض جنسیتي و تأمین عدالت سیاسي برای زنان. -

  تأمین امنیت زنان در ساختار حکومت. -
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-  

 گذاری:قانون -3

حزب موج  از اصول اساسي و تغییرناپذیر ، مدارو دولت قانون حاكمیت قانون -

است و تمامي  گر ارادۀ عامبیان ،قانون ، است. از دید ما تحول افغانستان

گانشان حق مشاركت هشهروندان، خواه به صورت شخصي و خواه از طریق نمایند

 گذاری را دارند.در قانون

و احترام  أبرمبنای اصل تفکیک قوبدون استثنا و  ،و یکسان قانونه تطبیق عادالن -

 كشور.قضاییه  ۀقو لیتقالبه است

های مطلوب و مفید بر اساس ور تطبیق قوانین، لوایح و طرزالعملظتالش به من -

 های جامعه و دولت.نیازمندی

گذار بر اساس  قانون اساسي و اصل استقالیت این قانون ۀتقویت و حمایت قو -

یرقانون انتخابات برای یتغ .ملت باشد ۀجمعي كه مظهر اراد ۀقوه و مبتني بر اراد

 تحقق سیستم تناسبي درانتخابات مجلس.

زنان اولین گروه متضرر در برابر فرهنگ معافیت و فرار از قانون هستند كه  -

ها را در برابر نقش نتوانسته است جلو این چالش لي ومتاسفانه هیچ نهاد مسؤ

ها چیزی ضعیف حاكمیت قانون برای زنان بگیرد، نه تنها كه از این چالش

 بلکه رو به افزایش است.  ؛كاسته نشده است

های مؤثر، جدی وعملي برای بهبود وضعیت دولت  موج تحول با داشتن برنامه

 شمول ماو همههای عملي اشت. برنامهقدم بر خواهد د ،حقوقي زنان و گيهزند

 موارد ذیل خواهد بود:

خاص عدلي پولیس سارانوال و  ،حیث قاضيهزنان ب نخبۀآموزش كادرهای  -1

 ها.ي در سطح والیات و ولسواليیتو امن
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سهیم ساختن اجتماع از طریق ایجاد شوراهای حمایت از زنان به اشتراک  -2

و روستاها و وصل این نهادها به منابع زیربط  هازنان و مردان در سطح قریه

 شمول زنان.حقوقي برای حمایت همه

تحقق پنج كنواسیون، قطعنامه و پروتوكول بین المللي در مورد زنان كه  -3

 افغانستان به آن ملحق شده است .

ها با تطبیق و تقویت قوانین داخلي در مورد زنان و اطفال و مطابقت آن -4

 الملليهای بین نامهفیصله

تحصیل و طرح تدوین و تطبیق قوانین حمایوی برای زنان در محل كار،  -5

ها اطمینان از محل امن برای زنان گردند و خانوادهها تا این نهاد ،خانواده

 مصونیت و امنیت زنان پیدا كنند.

 اهداف نظامی و امنیتی:

منظور های الزم به شور و فراهم كردن زمینهكحمایت از نیروهای مسلح  -

مبتني  ،قوای مسلح جمهوری اسالمي افغانستان شترنیرومند ساختن هرچه بی

 نظام. ۀوری و با توجه به مشاركت ملي در راس و قاعدآاصل نو بر

ی یازهان پاسخگویهای كشفي و امنیتي كه گذاری و رشد دستگاهسرمایه -

یگر به نقطه ان را یک بار دنستافغا اشد تاكشور ما ب هایپذیریسیبآو  امروزی

 د. تبدیل كناستراتیژیک در منطقه  و عطف

راتي و اهای استخبهای مختلف ارگانبشری در الیههای حقوقارزشحمایت از  -

 . همچناناجتناب از قرار دادن این نیروها در خدمت اهداف و مقاصد شخصي

متعهد به ار نفوذ عوامل وابسته به بیگانه و غیر هدهي همه نیروها برای مسوق

 منافع ملي در چوكات این نیروها.

 .وف ارتشمکلفیت در صف ۀایجاد دور اصالح جدی نظام اموزشي پولیس و -
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 :اداری اهداف 

یي و زداتغییر و تحول در نظام اداری كشور بر اساس  تمركز ایجاد زمینۀ -

 گرایي.مردم

 .حقوقغرض تحقق عدالت در پرداخت ساالری و اصالح نظام شایسته -

غیر مركزی ساختن امتحان اصالحات اداری غرض شمولیت درخدمات ملکي  -

 نفوذ غیرممکن گردد. كه اعمال یيبه گونه

سازی سیستم اداری دولتي و جلوگیری از بروكراسي و ضیا سازی و سادهمدرن -

 وقت.

های فساد مالي و اخالقي زمینهایجاد سیستم اصالحي جهت به حداقل رساندن  -

 در ادارات.

 از میان برداشتن نهادهای موازی در دستگاه دولتي. -

  .گي طفل و مادرهیش خدمات صحي ابتدایي و باكیفیت برای حفظ زندافزا -

های ها با توجه خاص به نیازمندیها و كلینیکافزایش خدمات صحي شفاخانه -

 .مادر و طفل

های جهت بهبود تغذیه زنان، مشاور تغذیه، توزیع بستهحمایت از مراكز صحي  -

منظم زنان باردار به  ۀغذایي برای زنان باردار و آگاهي در مورد ضرورت مراجع

 ي.مراكز درمان

 :قضاییاهداف 

قضایي افغانستان به استقاللیت كامل دستگاه  ،ما در حزب موج تحول افغاتستان -

دستگاه قضایي  عدالت باورمند هستیم.گو بودن آن در جهت تحقق و پاسخ

به همین  باشد.ميض جنسیتي یتبع هژیری از هر نوع تبعیض به وباید عا ،كشور
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عضویت زنان در شورای عالي قضا اصل احتناب ناپذیر درتحقق عدالت  لحاظ،

  .باشدبه ویژه عدالت جنسیتي مي

دارا را ها ان صالحیت ایفای نقش  كلیدی از رأس تا قاعده، در این نهادزن -

 .باشندمي

و جلوگیری  يیابي به عدالت قضایدست برای گسترش و توسعۀ قضایي،تالش  -

 از سیاسي شدن این قوه.

اقدام برای ادغام تمام نهادهای غیر رسمي كه در حال حاضر صالحیت فیصله  -

 ،گيههای قبلي تنها به منظور رسیدي را دارند و ثبت تمام فیصلهیهای قضا

 . نافذها با قوانین ن فیصلهآتطبیق و مطابقت 

 خدمات عامه :

خدمات  ۀخاص برای عرض ۀدولتي خدمات عامه باید اهداف و بودج ۀهر برنام

صحت، معارف،  .موثر داشته باشد و در همین مورد تحت ارزیابي قرار گیرد

اما با توجه  .در یک جامعه است هاانسان نیازهای اولیۀ از جمله منیت و مسکنا

معارف  ۀعرص ،میان زناندر سوادی و مرگ و میر بلند به ویژه به آمار بلند كم

 .دارد بیشترو عرضه خدمات صحي نیاز به توجه و تمركز 

 :اقتصادی

های زراعتي، صنعت و جانبه در بخشپیگیری و اجرای توسعۀ متوازن و همه -

خدمات در چارچوب اقتصاد بازار و بر مبنای منافع اقشارمختلف مردم و در 

 برای ایجاد توازن.دولت  ۀجای ضرورت مداخل

 .گویي رفتارهای اقتصادی دولتندی و پاسخمضرورت قانونتأكید بر  -

سازی استفاده از منابع اقتصادی كشور جهت رفاه عمومي، تالش برای نهادینه -

 .گذاریثبات اقتصادی و امنیت سرمایه
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تأكید بر حفظ منافع ملي هنگام انعقاد قراردادهای اقتصادی و سیاسي با  -

 .كشورها

 .گذاری مؤلدفضای مطمئن برای سرمایهكوشش بایسته در ایجاد 

 ۀآوری شرایط مناسب جهت جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد زمینفراهم -

 .لگذاری و اشتغاسرمایه

موثر از  ۀبا استفاد جانبه برای افزایش تولید ملي و كاهش بیکاریتالش همه -

 ر.منابع كشو

 .های اقتصادیعرصههای خصوصي در ریزی برای گسترش فعالیت بخشبرنامه -

 .جهت واگذاری امور اقتصادی به مردم ،های مناسبطرح ۀارای -

و تمركز دولت در بخش  نحصاراو از میان برداشتن و  ي سازی بازاررقابت  -

 .ریزی دولتي و نظارت بر بخش خصوصي در راستای حفظ حاكمیت مليبرنامه

 .اقتصادی ۀتر به نیروی انساني در توسعبها دادن بیش -

 های اقتصادی برای زنان:برنامه

 .سرپرست و كارمندخودهای بدون بهره برای زنان پرداخت قرضه - 

 .های اقتصادیكارآفرین در عرصهحمایت از زنان تشویق و -

 .سرپرستخود های آموزشي جهت تولیدات داخلي برای زنانایجاد كورس -

 میزان مالیات برای زنان كارآفرین و خودكفا.  70%كاهش  -

حمایت از تولیدات صنایع دستي زنان شامل نیاز سنجي بازار، مشاوره دادن به منظور  -

 صنایع دستي توسط زنان. ۀهای فصلي برای عرضنمایشگاهتولید و فروش بهتر، ایجاد 

 هایزنان به بازار راه یافتن صنایع دستيهای بین المللي جهت ایجاد نمایشگاه -

 جهاني.
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های كوچک و متوسط زنان از طریق راهکارهای مشورتي كه وصل تولیدات و تجارت -

 د.شو هانآمنجر به خودكفایي اقتصادی 

ایجاد اتاق تجارتي زنان در والیات و وضع سبسایدی برای تجارت زنان كه نیاز به  -

 دستگیری و حمایت مالي از جانب حکومت را دارند.

 :آموزش و پرورش

خرد جاد ظرفیت خالقیت، نو آوری، بر مبنای ای ، نصاب تعلیمي و تحصیلي ما -

استقاللیت فکری و بر اصول عدم تشدد استوار خواهد  ،مثبت روحیۀنقادانه، 

 بود. 

های ساینسي و علمي استواربوده؛ تنها به خالقیتما نه دولت صاب تحصیلين -

 گیری را افزایش خواهد داد. بلکه برای دانشجو قدرت تفکر و تصمیم

  .خواهد شددهي سازمان ،های بازار كاربر بنیاد نیازمندیتحصیل  -

وی و دانشگاه از سوی دولت متوسطه، ثان در سطح ابتدایي، ،آموزش و پرورش -

  گردد.ميیت ریزی و حما برنامه

 هبرای كودكان كشور سراسری و همگاني بوده و مبارزه علی ،تعلیمات ابتدایي -

 ابد.یيمتشدید سوادی بي

ي را یهسلکي و حرفهای م، برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعي آموزشدولت -

 .نمایدتشویق وحمایت مي

 دسترسي رایگان یا ارزان به خدمات و محصوالت آموزشي. ۀزمینساختن  فراهم -

 یي و فرهنگي جوانان در افغانستان.آموزشي، حرفهپرداختن به وضعیت  -

 .های كامپیوتریمجهز ساختن مکاتب به سیستم -

 . برای تحصیل دختران به ویژهمکاتب  ایجاد فضای امن در -
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و استفاده از نظرات زنان در زمینه در نهادهای آموزشي ایجاد اطاق های فکر  -

 های تخصصي.

منظور آموزش تخصصي و عملي تولید یک ایجاد مکان و اختصاص تسهیالت به  -

محصول خاص برای زنان و دختران روستایي مثل ایجاد كارگاه پرورش سمارق، 

 های خشک و زعفران و...بندی میوهگلخانه، تولید گیاهان زینتي، بسته

 .تکنولوژی ۀحمایت خاص از زنان در عرص -

 دست. مناطق دور در معلمهای زوجاستخدام  -

 :صحت

متعهد است تا شرایط صحي معیاری را در سراسر كشور برای  ؛تحولموج  -

منابع به كاهش مرگ و میر زنان  ساختنبه ویژه در قسمت معطوف  شهروندان

  .و اطفال فراهم سازد

  .خواهد بود مااین  ترین وظایفب وقایوی از مهمتوجه به ط -

مدرن و به فناوری طبي  توجه جدی ،های طب معالجویدر بخش دولت ما -

های سیار وقایوی را ایجاد و گروه صحي كزامر ،هابیمارستان روز داشته وبه

 نماید .مي

ني از وظایف اساسي روانگي و بیمارانبخشي معلوالن ج، برای توانسعي جدی -

 باشد.مي این حزب

مان بر مبنای تحقیق و تشخیص و ا به معیاری سازی سیستم صحي كشورم -

 ایجاد مراكز تحقیقاتي صحي كار خواهیم كرد.

دست خواهیم طب سنتي و گیاهي روی  ۀما اقدامات عملي را در قسمت توسع -

 لفعل تبدیل نماییم.گرفت تا این ظرفیت بالقوه را به ظرفیت با

داكتران، نرس و  اعم از متخصصین، در سراسر كشور افزایش پرسونل صحي -

 قابله با پرداخت معاش منطقوی برای استخدام در مناطق دور دست. 
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به سطح  گيقابله هایاستخدام كارمند صحي با برنامه خاص و تقویت برنامه -

 ،اجتماع تا از یک جانب برا ی زنان كه میخواهند در عرصه صحي كار كنند

 شمول گردد.یي صحي همهخدمات ابتدا ۀجانب دیگر عرض زایي شود و ازاشتغال

های ها با توجه خاص به نیازمندیها و كلینیکافزایش خدمات صحي شفاخانه -

 .مادر و طفل

حمایت از مراكز صحي در جهت بهبود تغذیه زنان، مشاور تغذیه، توزیع  -

های غذایي برای زنان باردار و آگاهي در مورد ضرورت مراجعه منظم زنان بسته

 .درمانيباردار به مراكز 

 :مسکن

ست خانه و امکانات زیها، ای شهرونداني كه در نتیجه درگیریبرای رفع نیازمندی ه

نماید ریزی عمراني و شهرسازی را فراهم ميبرنامهاین حزب  اند،خود را از دست داده 

و ترانسپورت شهری و محلي  برقرسي به برای تهیه آب آشامیدني صحي و دست و

 .بخشدهای اجرایي را تحقق ميمهبرنا

 محیط زیست: 

های مختلف انساني دارد. تولید حفاظت از محیط زیست، احتیاج به توجه، به فعالیت

های مهاجم و گي هوا و از بین رفتن تنوع زیستي) ناشي از معرفي گونهزباله، آلوده

بعضي از موارد مرتبط با حفاظت محیط زیست هستند. های در حال انقراض( گونه

است: قوانین آمیختهحفاظت از محیط زیست تحت تأثیر سه فاكتور در هم

محیطي، اخالق و آموزش و پرورش. هركدام از این سه فاكتور، هم در سطح زیست

های رفتاری و شخصي، بر محیط زیست المللي و هم در سطح ارزشبین هایتصمیم

است كه حفاظت از محیط زیست به واقعیت تبدیل شود، مهمگذارند. برای اینميتأثیر 

 محیطي را اتخاذ كنند.زیست هایمرفت كرده و تصمیها پیشكه جوامع، در این زمینه
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آمدهای گذارد و پيطبیعي اثر مي ۀگي محیط زیست، بر كیفیت و چرخآلوده 

گي ه و بناها دارد. در جهان امروز، مسلۀ آلودهگي انسان، حیوان، گیاباری برای زندهزیان

گي ترین مشکل تمدن انساني است و نقش انسان در آلودهترین و حادیکي از مهم

است و گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شدهمحیط زیست، بسیار چشم

داوند است كه خپیوندی ناگسستي میان انسان و طبیعت و جود دارد. طبیعت، نعمتي

گي بهره برداری از آن به امانت در اختیار انسان قرار داده و آدمیان در برابر چگونه

 شود.زیست به زیان انسان و همۀ موجودات تمام مي گي محیطمسوول اند و آلوده

 :اجتماعی و فرهنگی -1

اندیشه،  و زادی زنان، آزادی فکرآبه شمول  مشروع و قانوني، هایتمام آزادی ،مابرای 

در انتخاب و های مدني و آزادی سیاسي دی احزاب، آزادیامطبوعات، آز -بیانآزادی 

ها گذاریم و برای تحقق این ارزشبه آن ارج ميكه  هستند موارد دیگر از مواردی بسا

 .نیمكيم تالش

 :موارد زیل است اهداف مشخص ما در این زمینه شامل

های اجتماعي مشاركت فعال جوانان در فعالیتهای مناسب برای ایجاد زمینه -

ها بر مبنای آنهای مدني، اداری و سیاسي به از طریق مسوولیت

 ساالری.شایسته

یابي به آرامش فردی و تعالي اخالقي، حمایت تحکیم مباني خانواده جهت دست -

 شوند در اولویت ما قرار دارد.های كه توسط زنان سرپرستي مياز خانواده

گون های گونههای كاربردی در حوزهو ارایۀ طرح« جوانان» حمایت از حقوق -

 سیاسي.-اجتماعي

تبیین و تکریم منزلت هنرمندان، نویسندگان، اهل فرهنگ و اصحاب قلم و   -

 .های اجتماعيهنر در عرصه
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آهنگي میان اقوام گرایي فرهنگي و اجتماعي و تقویت همسازی برای همزمینه -

 .كشور

های رایج دركشور و احترام به موقعیت و برای حمایت و رشد تمام زبانتالش  -

 نقش واقعي هر زبان.

گون علمي، فرهنگي اهتمام به امر پرورش، روحیۀ نوآوری و ابداع، در ابعاد گونه -

 .و هنری

 رعایت و احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات . -

گیری از تحمل و ه مدني، بهرهای فردی، تقویت جامعه احترام به حفظ آزادی -

 رواداری در تعامالت اجتماعي.

رواني كودكان و نوجوانان، تعمیم شرایط رشد فرهنگي و حمایت از سالمت -

 هنری در تمام سطوح سني با در اختیار گذاشتن امکانات آموزشي.

 سرپرست.های بيدفاع از حقوق فقرا، ورثۀ شهدا، معلولین و خانواده -

 اندوزی، امور هنری و حضور فعال در جامعه.به  منظور دانشحمایت از جوانان  -

پشتیباني از حفظ، نگهداری و ترمیم ابادات تاریخي و گسترش فرهنگ بومي  -

 .در كشور

 عدالت

باور ما بر این است كه هیچ  .كنیماجتماعي مبارزه و تالش مي ما برای تحقق عدالت

رسد، مگر این كه در آن جامعه عدالت اجتاعي پیاده یي به رفاه و آسایش نميجامعه

برابر به همه شهروندان  هایایجاد فرصتشده باشد. ما در زمینۀ عدالت اجتماعي به 

 های افغانستان باورداریم و برای ایناعتقاد داریم. ما به رشد متوازن همۀ بخش كشور

خواهي طلبي و زیادهخواهانه كار خواهیم كرد. ما مخالف تفکر برتریآرمان عدالت

ما برای تحقق عدالت اجتماعي از هیچ گونه سعي و تالش دریغ نخواهد  هستیم. دولت
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های برابر را در همه كرد. ما برای تمام شهروندان كشور، اعم از زنان و مردان فرصت

عادالنه بر تحقق  تقسیم منابع به گونۀ گمانبي كرد. ها زندگي فراهم خواهیم حوزه

دفاع از حقوق انسان و ما در تقسیم عادالنۀ منابع متعهد هستیم. انجامد. عدالت مي

 عدالت جایگاه خاص دارد. است كه در ارزش پایۀ های مردم از مواردیطالبه خواستهم

 :سیاست خارجی

یگران، احترام به امور د در ،را عدم مداخلهما اصول بنیادین سیاست خارجي دولت  

ها پشتیباني از حق تعیین سرنوشت ملتصلح جویي و  ها،حق حاكمیت دولت

منشور سازمان ملل متحد را ما  دولت .دهدوپاسداری از حاكمیت ملي تشکیل مي

 .نمایدن سعي ميتر آیید و در گسترش بیشتأ

و خواستار متوسل نشده  های جهاني به زور، برای حل منازعات و چالشما دولت 

باشد. ، با تمام كشورهای جهان ميدوجانبه و چند جانبه روابط و مناسبات حسنۀ

منازعه و مداخله  است تا از هر گونه در گیری،د آننیازمن ،جایگاه استراتیژیک افغانستان

ها و طرفي آن در پیماناجتناب به عمل آمده و بيدر امور داخلي و تمامیت ارضي آن 

یرگذاری مثبت و تأثنقش  افزایشتالش برای  المللي تضمین گردد.های بینمیثاق

افغانستان در منطقه و بسط روابط همه جانبه و دوستي با كشورهای همسایه و حل 

 . ناساسي و بنیادیاختالفات تاریخي افغانستان با شماری از كشورهای منطقه به صورت 

، فرهنگي و تاریخي زیادش با جمهوری اسالمي افغانستان بر بنیاد مشتركات دیني

گرایي وهمهمکاری  دوستي،تا صلح،  ،باشدارای بهترین روابط های همسایه باید دكشور

تواند مي و پاسخگو موج تحول باور دارد كه یک حکومت مسئول  در منطقه تحقق یابد.

   .تغییرات بنیادی را به میان بیاورد

 و من اهلل توفیق

 


