
 

 

 

 

 

 

 

 

 نجات افغانستان مقاومت ملی برای  یمنشور شورا

 

 م یهللا الرحمن الرح بسم

 

هلل رب العالمین والصالة والسالم علی أشرف األنبیاء والمرسلین وعلی آله و صحبه الطیبین   الحمد

 .الطاهرین ومن وااله إلی یوم الدین

 

 وتعالی: كقال هللا تبار

 ( 38الشوری: )سورة  ..وأمرهم شوری بینهم

 

 مقدمه 

با   جامعۀ جهانی در عرصه های مختلف زندگی در داخل و برقراری    یاری افغانستان در دو دهۀ پسین 

فرهنگی و سیاسی با کشور های جهان شاهد    ،در عرصه های اقتصادیهمکاری    ایجاد زمینه های   روابط و 

از    افغانستان با آن که به سبب ناشایستگی و ناتوانی رهبری    . رفت ها و برداشتن گام هایی بلند بود    پیش

با فروپاشی نظام و حکومت جمهوری  ؛ اما  پذیرفت فرصت های به میان آمده استفاده یی بهینه صورت ن این  

مرتبط با گروه های تروریستی بین    هراس افگن جنگجوی  گروه    انیدن طالبان؛ و به حاکمیت رساسالمی  

خیانت تیم حاکم به رهبری اشرف    در نتیجۀ غدر و  م  2021آگست    15/ش  ھ   1400اسد    24در    المللی

گونه گون    ه یی در ابعاد فاجع ؛  گروه در روند مذاکرات دوحهبه این  غنی و تالش جهت مشروعیت بخشیدن  

تعلیم  و نظام اقتصادی نوپای کشور از میان رفت، نظام  د؛ اقتصاد فروپاشید  زندگی در افغانستان به میان آم
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فقر در   ،محروم شدند   و از اشتغال  زنان و دختران در سطوحی از آموزش و تحصیل  ،مختل شد   ت و تربی

با    طالبان  .آزادی بیان و رسانه ها تحت قیودی شدید قرار گرفت   و   گسترده برکشور مستولی گردید   ی ابعاد 

  ان ش  هر گونه اعتراض و مخالفت در برابر و    ه را حاکم کرد آهنین    استبدادی  ،گرایانه از اسالم  قرائتی افراط

 . اند قتل و تیرباران پاسخ داده  ،سرکوب  ،را به خشونت 

نکاسته است؛    نه تنها اعتراض و مخالفت توده های مردم    مقاومت،  برخورد خشونت بار طالبان از این  اما

شده  روز گسترده تر    تاروز    مردم به ویژه زنان  ها و مخالفت های اعتراض   دامنۀ  در سراسر کشور  بلکه

مسالمت آمیز برای پایان دادن به این    یاصرار جامعۀ جهانی بر جست و جوی راه حل  است در حالی که

 ی نرسیده است.بحران به نتیجه ی 

  برابر در    سراسر کشوردر      گران شجاعو ایستادگی مقاومت    احترام به اعتراضات مدنی زنان و مردانبا  

دو سنگر های    که ی  به شهیدان  با طلب آمرزش و رحمت   ، حاکمیت تحمیلی و مبتنی برزور و خشونت طالبان

با    ،جان باخته اند   آنان  ۀدر زیر شکنج   و به دست طالبان  فدا کردند و آنان که مقاومت جان های خویش را  

 ،آزادی مقاومت و دفاع از  ،به همه شهیدان در طی سالیان جهاد   تکریمبا    ،طلب شفا به همه مجروحان

م شهدا، مهاجران و آسیب دیدگان در  ظخانواده های مع   همه   و با احترام بهکشور  استقالل و تمامیت ارضی  

،  این سالیان و با تقدیرازهمه تالش هایی که برای ایجاد نظامی عادالنه و مردم ساالر صورت پذیرفته است 

 . گفت که این بحران هم چنان ادامه دارد باید 

حاکمیت استبدادی و    قرار گرفته و  که در کنار مردم افغانستان  به پاس این  جامعۀ جهانی  ازکه    ما در حالی

را به پای بندی    جدید در افغانستان  ینظام نامشروع طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن  

  دولتی نظام و  استقرار  فراگیر انتقالی و زمینه سازی برای    دولتی   ایجاد به موافقت نامۀ دوحه و    طالبان

؛ اما این موضع جامعۀ جهانی را دربرخورد با طالبان بسنده نمی  سپاس گزاریم،  کرده است   مشروط   منتخب 

  2513ع نامۀ شماره  مبتنی بر قط  در برابر آنان   دانیم؛ از جامعۀ جهانی تقاضا داریم که موضع خویش را

نوامبر    24  -  23شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنفرانس بین المللی ژنو مؤرخ    2020مارچ    10مؤرخ  

شورای امنیت سازمان ملل    2011جون    17مؤرخ    1988دربارۀ افغانستان و قطع نامۀ شماره    2020

این  آیندۀ    دولت ت برپایی نظام و  استوار نماید که در آن ها بر گفت وگو میان مردم افغانستان جه  ،متحد 

با مشارکت زنان و جوانان و    و   اقوام و مذاهب   ۀنی برخواست و انتخاب مردم با مشارکت همت مب  کشور

آن به صلح   ناشی از  تروریستی  فعالیت های  تهدید  امارت طالبان و خطر  بازگشت رژیم  امنیت  و  عدم 

 تأکید شده است.  ، جهانی

توجه    با وی برخاسته از حاکمیت طالبان  و اقتصاد   یاجتماع   ،یاسیس  ر یخط  ت یوضع  ژرفا و گسترۀ  درکبا  

  ن یبه منظور تأم   و   ؛ی کاملو فروپاش  ینجات کشور از برباد   ی مان برا  ی خیو تار   ی مل  ، ینی رسالت د   به

در جهت    میان احزاب و جریان های سیاسی و شخصیت های ملی و مردمی  مؤثر   یهماهنگ  و  همکاری

  2022می   17ش /  ھ   1401ثور   27تاریخ   ائتالفی را به   رهانیدن کشور و مردم از این بحران فراگیر؛

جهت سامان و سازمان دادن به امور  و    یم نهاد   ان ینجات افغانستان" بن  مقاومت ملی برای   ی "شورا  نام   م به 

به گونه    با این مقدمه   " منشور شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان"آن آیین نامه یی را زیر عنوان  

 : توافق کردیمو بر آن   پی ریختیم   یی که در آتی می آید،
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 فصل اول 

 عمومی احکام 

 

   1 مادۀ

به  که دراین سند پس از این    ؛ نام این ائتالف سیاسی "شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان" است 

 اختصار از آن به نام "شورای مقاومت" یاد می شود؛

 

 2 مادۀ

است؛ که در این سند پس ازاین به اختصار    "نام این سند "منشور شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان 

 از آن به نام "منشور شورای مقاومت" یاد می شود؛

 

 3مادۀ 

حضور متناسب و متعادل اقوام در عضویت و مدیریت نهاد های شورای مقاومت با توجه به حضور جهت ها و  

 . رعایت می گردد شخصیت های مؤثر آن ها در این شورا

 

 

 

 دوم فصل 

 ارزش ها مبانی و 

 
 4 مادۀ

و هدفمند    ی جمع  ی و کشتارها   در همه اشکال آن ها   مس یترور  افراط گرایی و  از گسترش  ق یعم   ی با نگران 

 با آن؛   در مبارزهو درک ضرورت اقدام همه جانبه  ی ابتین  ی جنگ ها  دانیشدن کشور به م  ل یو تبد 

 

 5 مادۀ

دفاع از    ،یارض   ت یبه خاطر حفظ استقالل، حراست از تمام  یاس یس نیروهای  با اعتقاد به ضرورت اتحاد  

 اعم از زنان و مردان؛ نبنیادین شهروندا  یها   یحقوق و آزاد 
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 6 مادۀ

- 1380)   در بیست سال گذشته  تیم های حاکم   با توجه به اشتباهات بزرگ سیاسی و امنیتی و اقتصادی

  و   آن ها   بررسی    ؛ند تبدیل کرد ها  که فرصت هایی بی سابقه را به چالش    (م2021-2001/ه ش   1۴00

جلوگیری   جهت و تالش جدی  پسین ی عمدی و غیرعمدی بیست سال ها  تقصیرعبرت آموزی از  همچنان 

 از تکرار آن ها؛ 

 

 7 مادۀ

بر اعمال    یاحترام به حق مردم مبن  ۀنیدر زم   افغانستانۀ  گذشت  یاس یس  ی ها  میناکام همه رژ  ۀتجرب  ر ب  تأکید   با

ساختار    نیاد یبن  ر ییو ضرورت تغ؛  والیت ها و ولسوالی ها  ،در تصمیم گیری و مدیریت در مرکزآنان    ۀاراد 

 کشور؛ ی اسینظام س 

 

 8 مادۀ

با استفادۀ بهینه و عادالنه از    کشور که یبشر   می عظ  ت یخداداد و ظرف یع یطب یاز ثروت ها  ق یبا درک عم 

 ؛ کرد  فراهم را  مردم شیرفاه و آسا  نی و تأم ی اقتصاد  و شکوفایی  یی توان خودکفا   یم  ،آن ها

 

 9 مادۀ

برخوردار از  آباد و    و   ، آزاد ثبات با  و    امن  ور با کش  ک یافغانستان به    ن مازیکه وطن عز   ن یا   ی با آرزو

آمده    ی حقوق بشر  ی اسالم و ارزش ها  ی در آموزه هاکه  شهروندان  حقوق بنیادین  درآن  ؛  عدالت مبدل گردد 

  ت یمکلف حقوق و    از  ی و مذهب  ی فرهنگ  ،یزبان   ،یقوم  های  ض یفارغ از تبعآن  شهروندان  و    ود ش   تأمیناست،  

 د؛نبرابر قانون برخوردار باش  واقعیت زندگی و در  در یمساو  یهای 

 

 10 مادۀ

منشور سازمان همکاری اسالمی    ملل متحد،  سازمان  با احترام به منشور  د یامر که افغانستان با   نی با باور به ا

از اصول احترام متقابل، عدم مداخله   یرو یحقوق بشر و پ  ی جهان ه  یاعالم  اسالمی حقوق بشر و ۀاعالمی و

و پیروی از سیاست بی طرفی مثبت    ز یمسالمت آم  ی ستیو همز  ی حسن همجوار  ،داخلی کشورهادر امور  

 ؛مبدل گردد   ییو اتصال منطقه   یهمکار  از ی یای به جغراف و فعال 
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 11 مادۀ

  می خواهد   در یک کنفرانس بین المللی اعالن کند که  تا  ید ورز خواهد    تالش   افغانستان با درک این مسأله که  

باشد مشکلی    ی با هیچ کشور سیاست بین    ۀ کشوربی طرف درعرص به عنوان یک    می خواهد   و   نداشته 

مداخله در امور افغانستان    عدم جامعۀ بین المللی تضمین هایی الزم از  نیاز است و    نماید المللی عرض اندام  

   ؛را ارائه کند 

 

 12 مادۀ

توسط حاکمیت  از مستلزمات دولت مدرن برای اعمال انحصاری قوۀ قهریه  با باور به این امر که اردو  

نیازی مبرم    برای سالمت و استقرار افغانستان   ؛ بازسازی اردو، پولیس و نهاد امنیت ملیمی باشد مشروع  

صادق،    نظامی و امنیتی   پیشین   جذب کادرها و نیروهای   با صورت پذیرد که  ه یی  . این بازسازی به گوناست 

تقویت    نیروها کادرها و  مسلکی این  تخصصی و بعد  و  نیرومند شوند این نهاد ها   ،و وفادار به وطنمتعهد 

نقشی    در کشور  تمامیت ارضی و حاکمیت قانون   ،در حفظ استقاللیت ملی  در انجام رسالت شان   گردد تا آنان

 ؛د ننمای   بازی   شایسته

 

 13 مادۀ

حاکمیت غاصبانه شان در ابعادی مختلف دست به نقض موازین  با تأکید براین که طالبان به ویژه پس از  

کوچانیدن اهالی    ،کشتار  ،تیرباران   ، مانند شکنجه  ؛حقوق بشری زده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند 

؛  خود شانحامیان  به    مردمبی دفاع از خانه و محل زندگی شان و غصب و سپردن زمین و ملکیت های  

دربارۀ    مدافع حقوق بشربین المللی  بی مجازات نماند و جهان و سازمان های    که این اعمال ضد بشری آنان

  ، و ضمن قابل تالفی و جبران دانستن تبعات جنایات آنان، این عمل کرد های آنان  اختیار نکنند   ی آن خاموش

 . دانسته شود  اداری و حکومتی  مشروعیت عاری از و   قانونی  راتبفاقد اع

 

 

 

 م سوفصل 

 و چشم اندازها  اهداف
 

 نظام سیاسی 

 14 مادۀ

  انتخابات   یاز راه برگزار  ؛یبر اراده  جمع  یمبتن  و دولتی  نظام  یی برپا  قیبه مردم از طر  ت یبرگرداندن حاکم 

 ؛ شفاف و عادالنه
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 15 مادۀ

 : که در آن  ز نامتمرک-یپارلمان  اسالمی یجمهور  ینظام   تحکیم

نظام پارلمانی بیشتر می تواند تبلور یابد و زمینه  جمهوریت و مردم ساالری اسالمی در هیئت   .1

قانون، تأمین و تضمین حقوق بنیادین  حاکمیت  ، استقالل قضاء،  نیرومند احزاب    را برای بالندگی 

گو بودن حکومت و    در پاسخ و    سازد فراهم    بیان؛ صیانت از ذات انسانی و آزادی  شهروندان

 ؛ باشد  مؤثرتر ان آن رمسؤولیت پذیر بودن رهبران و مدی

اقوام باشنده در    ۀ نظامی پارلمانی که مبتنی بر انتخابات عادالنه باشد؛ به گونه یی که در آن هم .2

 داشته باشند؛  متعادل  والیت های افغانستان به تناسب جمعیت شان نمایندگی

 . باشند   یانتخاب والیان و ولسواالن  ،های  و شهردار دولت  یافزون بر مسؤوالن مرکز درآن .3

 

   والیان و ولسوال هاو  شوراهاانتخاب 

 16 مادۀ

 ،  شوند در انتخابات مستقیم انتخاب  )شورا های والیتی و ولسوالی و روستا(  اعضای شوراهای محلی

 

 17 مادۀ

 ؛غیر مستقیم انتخاب شوند مستقیم یا  ۀ می توانند به گون والی و ولسوال  .1

 قانون مشخص می شود. شیوۀ  انتخاب والی و ولسوال توسط  .2

 

 محل  و مقام های صالحیت های شورا ها

 18 مادۀ

بودجۀ    ب یتصو   ت یاز صالح  شورای ملی   طول صالحیت های  دروالیت و ولسوالی  منتخب    یها   شورا

یی در زمینه های مدیریت امور معارف، تدریس  توسعه    ی برنامه ها  محلی و طرح و تصویب الیحه ها و 

حمل و    ،یمحل  ی عموم  یها   رساخت یززبان و ترویج فرهنگ بومی، صحت عامه و توانمند سازی زنان و  

و نظارت بر اجرای این    ست یز  ط یو حفاظت مح  محلی   ات یمال  یوضع و جمع آور  ،ی محلینقل عموم 

 ؛باشند   می ورداربرخ  ،یقانون اساس  ن ی با تضمرا  برنامه ها

 

 19 مادۀ

و هرگونه    ن یباشندگان محل تضم   ی و فرهنگیمذهب  ،یقوم   تعادلو    با توجه به تنوع   ی مشارکت عموم

 باشد؛ می ممنوع  شهروندان در آن ۀبرضد هم   ض یتبع 
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 20 مادۀ

صالحیت های شورا های محلی )شورا های والیتی، ولسوالی و روستایی( با در نظرداشت محتوای این  

 قانون تنظیم می گردد.منشور در 

 

 تجدید نظر در واحد های اداری

 21 مادۀ

  ی ها  ت یمنطقه و جهان و واقع  یتجارب موفق کشورها   ی کشور را بر مبنا  یادار  ی واحدها درنظر   د یتجد 

 . م یدان  ی م یمان ضرورزیوطن عز  یو فرهنگ  یاقتصاد  ، ییایجغراف

 

 نظام انتخابات 

 22مادۀ 

  یت یجنس   و  یی ا یجغراف  ی، قومی،حزب   عادالنه    ی ندگیکه بتواند به طور همزمان نما  ی انتخابات  ی از نظام  ت یحما

 . امکان رقابت سالم را فراهم سازد  زیمستقل ن  یداهای کاند  رای و ب  د ینما ن یرا تأم 

 

 گرایی و تروریسم  مبارزه بر ضد افراط

 23 مادۀ

ایدئولوژی طالبان و بسیاری از گروه های تروریستی  که    –  قرائت افراط گرایانه از اسالم  شورای مقاومت 

اسالم  مخالف آموزه های  برپایۀ آرای دانشمندان و مراجع معتبر اسالمی  را    – در جهان اسالم را می سازد  

و اشکال    فکری و فرهنگی  ابعاد   همهدر    مس یو ترور  گرایی  افراط  مبارزه بر ضد   ضرورت   بر  و  می داند؛

افغانستان به    ۀ دوبار  کردن  لیتبد   بهره گیری ناصواب از آموزه های دینی و  از  یریبه هدف جلوگ   آن ها؛

  و از این طریق کمک به صلح و امنیت منطقه و جهان  هراس افگنی افراط گرایی و    امن  پناهگاه و حیاط

موجب سلب آزادی های مشروع و حقوق بنیادین    که  ی هر نیروی   بر ضد مبارزه  بر    نیز   و   تأکید می ورزد 

 . مردم افغانستان و سلب حاکمیت مبتنی بر مردم ساالری آنان گردد 

 

 

 منافع ملی   از دفاع

 24 مادۀ

از منافع م اقوام و    ی وحدت مل  ، یارض  ت یتمام  ،یمل  ت ی حاکم   ؛ لیدفاع  اجتماعی میان  مبتنی بر عدالت 

  ه  یو اعالم   ی اسالم  ی ها   ارزش ر  ب  نیتمب زنان    ژه یشهروندان به و  ی اساس  ی ها   ی حقوق و آزاد   ، شهروندان

 ر. حقوق بش ی جهان
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 در همۀ عرصه ها  عدالت اجتماعی

 25 مادۀ

اقوام   ۀمشارکت عادالنه و متناسب هم  ،  یمل ی فرصت ها ،عادالنه  امکانات   عیتوز   ؛یعدالت اجتماع  نی تأم

این    در   در چهارچوب نظامی سیاسی که   ی ستگ یبه اساس شا   و حکومت داری   ی اس یافغانستان در قدرت س 

 . آمده است  منشور 

 

 نقش علما 

 26مادۀ 

تأکید بر نقش علمای راستین در تبیین آموزه های دینی و زدودن زنگار تعصب و انحراف و افراط گرایی  

 دانسته می شود.  ه آن ها از نیازهای جدی جامعدر فهم 

 

 مشارکت زنان 

 27 مادۀ

  ی ها  ت یکار، فعال   ،ت عالیالیتحص  معارف،   مانند   ؛ عرصه ها  همۀ  زنان در  ۀفعاالن   مشارکت از    ی بانیپشت 

 . و فرهنگی   یاجتماع  ، یاسیس  ،اقتصادی

 

 نقش جوانان 

 28مادۀ 

و نقش آنان برای امروز و    ها و ظرفیت های سرنوشت ساز جوانان  اییتوان  تأکید بر شورای مقاومت با  

جایگاه شایستۀ نسل    و به  در زمینۀ آنان را نیاز مبرم جامعه می داند ثر  ؤسرمایه گذاری م   ، فردای کشور

و پسا   ی مقاومت جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزیِن شورا

 . متعهد است  ندهدر دولت آی پیروزی 

 

 تنوع فرهنگی و زبانی 

 29 مادۀ

این  و انعکاس  اقوام    یها  در ارزش  یبرابر   عدالت و  اصل   ت یبا رعا  ،زبانی و فرهنگیتنوع    بهاحترام  

روزها    ،بانک نوت ها  ،نشان ها، مدال ها  ،پرچم ملی  ، مانند سرود ملی  ی مل  یها  در اسناد و نماد   ارزش ها

 . و شخصیت های ملی
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 مشارکت در تصمیم گیری 

 30 مادۀ

اقوام    ۀ هماصل مشارکت همه جانبه     ی بر مبنا  ی ریگ   م یتصم   ،ینهاد   کرد یرو   ،ی به اصل خرد جمع  ی پابند 

 . در همۀ عرصه های رهبری و مدیریتی  کشور

 

 سیاست اقتصادی 

 31مادۀ 

کاهش فقر، اشتغال زایی و تأمین خودکفایی   مدرنیزه کردن کشاورزی، به منظور توسعۀ متوازن و پایدار،

با حمایت ها و تأمین های اجتماعی    خواهد شد که   توجه  ی اقتصاد   نظام   به نوعی از با رویکرد اقتصاد تولیدی  

 . شود ازتشدید شکاف های میان فقر و ثروت جلوگیری 

 

 سیاست خارجی 

 32مادۀ 

بر پایۀ اولویت های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به    در روابط خارجی   از سیاستی اقتصاد محور 

  در زمینۀ خشکه و دارای منابع وافر طبیعی پیروی خواهد شد که به همکاری های منطقه یی و بین المللی 

زراعت و مالداری، تجارت، ترانزیت، استخراج معادن، بهره برداری از منابع انرژی، نیروی بشری و  

 افغانستان، متکی باشد.  ( Geo-Economic)و اقتصادی ظرفیت های موقعیت ژئ 

 

 

 

 فصل چهارم 

 اولویت های شورای مقاومت 

 

 انتقالی و نظام و دولتی منتخب  فراگیر مذاکرات برای صلح و ایجاد دولتی 

 33 مادۀ

شورای    ؛ی درکشور اولویت مهم شورای مقاومت است اسی ثبات س  ن یو تأم   داریصلح پا  یبرقرارتالش برای  

  فراگیر   یدولت   جاد یمذاکره با طالبان و ا  ، یبد و ناگوار کنون  ت یرفت کشور از وضع  رون یب  یبرا مقاومت  

همه اعضای    می داند و را مرجح    ی منتخب مردمو دولتی   نظام ی ایجاد برا یساز  نه یبه منظور زم  یانتقال 
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میان طیف های گونه گون مردم    ی واقعگفت وگوی    قی از طر  ی مل  ی به آشت   دن یکه به رس  ی از هر فرصت   آن 

 . ند کن  یمتحد و هماهنگ استقبال م گونۀکمک کند، به  افغانستان

 

 جست و جوی راه هایی دیگر

 34 مادۀ

قبول مذاکرۀ صادقانه  بر    کشور و جهان مبنی   برحق شهروندان  خواست های که طالبان به    ی در صورت

شورای مقاومت با پاسخ    ؛ند یننما   ن یمنتخب تمک   انتقالی و سپس نظام و دولتی  فراگیر دولتی    جهت ایجاد 

هوادران احزاب و جریان ها و شخصیت های عضو این شورا و  و    حامیانروزافزون    یها ا  تقاضمثبت به  

برچیدن بساط    کشور تا سراسر    در   و ایستادگی ملی گسترش مقاومت  برای  مردم آزاده و مبارز افغانستان  

  ی اقدام  وارد   منتخب   دولتی در نظام و    ثبات پایداربه صلح و    دن یرس   حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و 

 . خواهد شد  ،یعمل

 

 حمایت از دفاع مشروع مقاومتگران

 35 مادۀ

مقاومت درهمه  جبهات از  ،حق طلبانه و عدالت خواهانۀ مردمو اقدامات مطالبات  د ییبا تأشورای مقاومت  

در برابر ظلم و تجاوز و تحمیل حاکمیت نامشروع و انحصاری و برتری جویانۀ طالبان به  که  نقاط میهن  

آبرو و سرزمین خویش پرداخته اند، حمایت می کند و آن را حق مشروع آن  دفاع ازجان و مال و اهل و  

 مدافعان می داند. 

 

 همسو و هماهنگ ساختن فعالیت ها

 36 مادۀ

راستا پال   ی در  منشور،  اصول  و  اهداف  و  یم   ن یتدو   یی ها   ی سیتحقق  از  شود  ی شورای  اعضا   هریک 

  ی م  آن پالیسی ها فرا  اد یبر بن   و هماهنگ و همس  ت یفعال   ی و هواداران خود را برا  رهبری، اعضای حزب 

 . د خوان

 

 37 مادۀ

نمودن    یجهت تحقق و عمل   یاس یس   یتی شخص  ای گروه و    یاحزب    عنوان رئیس، به  ءاز اعضا  کی هر  

با توانا  ی مقاومت شورا  یو برنامه ها   م یتصام  این منشور   خود،  ی ها  یی متناسب  مجدانه    در چهارچوب 

 ؛ورزد   یتالش م 
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 38 مادۀ

  ی هماهنگ مبا توجه به اهداف و چشم اندازهای این منشور  خود را  یی رسانه    یها   ت یفعالشورای مقاومت  

؛ و برپرهیز از رقابت های ناسالم برای تقویت حزب و جناحی ویژه در تضعیف احزاب و جریان  د ساز

 ورزد. های دیگر تأکید می  

 

 فراخوان همکاری به احزاب و گروه ها و شخصیت ها

 39 مادۀ

در داخل    کهزنان و جوانان    ، علماء  ی، اسیمؤثر س   یها   ت یشخص   ، با همه احزاب، گروه هاشورای مقاومت  

می    ت مفاهم  و   مشورت تالش می ورزند،    کنونی  نجات کشور از وضعیت ناهنجار  یو خارج کشور برا 

 . ید نما  ی شورا استقبال م  این  به  ان آن وستن ی پ  ای  یهمکار ی و ، و از هماهنگکند 

 

 ارتباط با جامعۀ جهانی و جلب همکاری آن 

 40مادۀ 

پسین در پهلو های گونه گون زندگی شاهد پیش رفت  افغانستان به یاری کشور های جهان در بیست سال  

میان رفته و یا در معرض از میان  ۀ این دست آورد ها با آمدن حاکمیت طالبان یا از  هایی مهم بود که هم

کشور  در همه    متعهد کشور  پلماتانید   فعاالن سیاسی و   ی با جلب همکارشورای مقاومت    رفتن قرار دارد،

نماید و آن را از زیان های  مؤثر و هدفمند برقرار   ی رابطه ییبا جامعه  جهان های جهان، تالش می ورزد 

 . نیت منطقه و جهان آگاه سازد حاکمیت طالبان برای افغانستان و صلح و ام

 

 

 

 پنجم فصل  

 و صالحیت های نهاد های آن  ی مقاومتساختار شورا

 

 41 مادۀ

 :  شده است  چهارچوب شورای مقاومت نهادهای آتی ایجاد  در ،منشور نی به منظور تحقق اهداف مندرج ا

 مجلس مؤسسان؛ .1
 شورای رهبری؛ .2
 شورای عالی؛   .3

 داراالنشاء؛   .4
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   . میته های کاریک .5

 

 مجلس مؤسسان

 42مادۀ 

      / .شهـ  1401ثور    27مجلس مؤسسان عبارت از شخصیت هایی اند که با حضور در نشست تاریخی  

به گونۀ حضوری؛ چه حقیقی و چه مجازی و یا با نیابت کسانی از آنان به ریاست محترم استاد    م   2022

َرب الرسول سیاف و میزبانی مارشال عبدالرشید دوستم شورای مقاومت را با تصویب اصول کلی    عبد 

 منشور آن و اصداراعالمیه یی در نشست یاد شده تشکیل دادند؛

 

 43مادۀ 

 پایان می یابد؛ این مجلس،  با تشکیل شورای رهبری از اعضای وظایف مجلس مؤسسان   .1
اعضای مجلس مؤسسان که به عضویت شورای رهبری نرفته اند، به عضویت شورای عالی در   .2

ۀ  پدید آورندگان یک حادث می آیند و این مجلس منحل می گردد و نام های اعضای آن به عنوان  

 ثبت آرشیف می شود.   در سندی تاریخی   مهم

 

 شورای رهبری

 44 مادۀ

تصمیم گیری در شورای مقاومت می باشد که متشکل    مرجعشورای رهبری پس از شورای عالی باالترین  

أثیرگذار سیاسی اعم از زن و مرد است که عضویت مجلس مؤسسان  از رهبران احزاب و شخصیت های ت

 شورا معرفی شدند؛ این  به عضویت   این رهبران و شخصیت هاتوسط  آنان  سپس را داشتند یا 

 

 45مادۀ 

تعداد    شیدر مورد افزاالزم ببیند    یرهبر   یشوراهرگاه    ( عضو می باشد؛     شورای رهبری دارای )

 ؛ د ینما یاتخاذ م  می تصمشورای رهبری با در نظر داشت شروط عضویت در آن  یاعضا 

 

 46 مادۀ

با توجه به حضور آنان در   ،اصل تناسب و تعادل میان جهت های شرکت کننده در آنشورای رهبری  در  

 ؛ شورای مقاومت رعایت می شود 
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 47مادۀ 

و  شورای رهبری پیشنهاد الاقل یکی از اعضا درخواست عضویت متقاضیان تازه در شورای رهبری، به 

 ؛موافقت این شورا می تواند صورت پذیرد 

 

 48مادۀ 

 مواصفات عضو شورای رهبری: 

 ریاست حزب یا گروهی سیاسی تأثیرگذار را داشته یا شخصیتی متبارز سیاسی یا اجتماعی باشد؛ .1
 نکو باشد؛ دارای شهرت  .2

منشور شورای مقاومت را بپذیرد و متعهد شود که در راه تحقق ارزش ها و اهداف آن مجدانه   .3

 تالش می ورزد؛

 به این منظور درخواستی را به وسیلۀ یکی از اعضای شورای رهبری به این شورا ارائه می کند؛  .۴

 

 49 مادۀ

صورت  به گونۀ اتفاقی    سعی می شود کهو    اتخاذ می گردد   یی شورا   در شورای رهبری به شیوۀ   م یتصام   هیکل

 شود؛ یاتخاذ م  با حضور اکثریت حداقل دوسوم کل اعضا و با رأی دو سوم اعضای حاضر، و اال گیرد 

 

 50 مادۀ

می شود  برگزار  ترین عضو شورا  مسن  ریاست  تحت  جلسۀ شورای رهبری  جلسات  ریاست  .  نخستین 

   ؛شورای رهبری دورانی می باشد 

 

 51مادۀ 

 صالحیت های شورای رهبری: 

 انتخاب اعضای شورای عالی؛ .1
  الیحۀ وظایف  تصویب  اداری کمیته ها و بورد ها و  هیئت اداری داراالنشاء و   هیئت تعیین و عزل  .2

 آن ها؛ و طرح و برنامه های
 ؛در پرتو این منشور مقاومت تصویب پالیسی ها و برنامه های شورای طرح و   .3

 اعمال صالحیت های شورای عالی تا ایجاد این شورا.  .۴
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 52مادۀ 

شورای رهبری به وسیلۀ طرزالعملی که به تصویب می رساند؛ وظایف و صالحیت هایش را اعمال می  

 . و شیوۀ برگزاری جلساتش را مشخص می نماید کند 

 

 شورای عالی 

 53مادۀ 

 شورای مقاومت است؛ مرجع تصمیم گیریباالترین شورای عالی  

 

 54 مادۀ

متشکل از رهبران احزاب    اداری و بورد کمیته ها،   هیئت افزون بر اعضای شورای رهبری و    ی عال  یشورا

زنان و جوانان فعال    ،یجامعه  مدن علماء، فعاالن  ،  سیاسی   ی ها  ت یشخص،  سیاسی  گذار   ر یتأث  ی و گروه ها 

 .است 

 

 55ۀ ماد

 : اعضای شورای عالی مواصفت 

 شهرت نکو؛  .1
 دارای شخصیتی مؤثر و مردمی بودن؛  .2

که در راه تحقق بخشیدن به ارزش ها و اهداف آن    تعهد بر اینو  منشور شورای مقاومت  پذیرش   .3

 ؛تالش می ورزد 

 ؛ شورای رهبری به این شورا  تأیید الاقل یک عضو وسیله و  برای این منظور،به درخواستی   ۀارائ .4

 

 56 مادۀ

؛ اگر شورای رهبری صواب ببیند می تواند  عضو می تواند داشته باشد   301تا    250شورای عالی بین  

 . شمار اعضای آن را افزایش بدهد 

 

 57مادۀ 

 صالحیت های شورای عالی: 

 منشور شورای مقاومت؛ تعدیل .1
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 ؛ پیشنهاد می شود هایی که توسط شورای رهبری پالیسی تصویب برنامه ها و  .2
مذاکرت  .3 مانند  مقاومت  شورای  کالن  های  سیاست  دربارۀ  گیری  و تصمیم  مصالحت  مقاومت    ، 

 مسلحانه؛ 

 . دورۀ بعدی پس از دو سال در انتخاب اعضای شورای رهبری  .4

 

 58مادۀ 

  شیوۀ کار   منشور،   طرزالعملی در روشنایی این   ضمن و شورای عالی    مدت کار شورای عالی دو سال است 

 . را بیان می کند  خود 

 

 داراالنشاء

 59مادۀ 

داراإلنشاء امور کمیته ها را تنظیم می کند. تعیین رئیس و بقیه اعضای هیئت اداری آن به پیشنهاد رئیس  

 با توجه به وظایف آن حسب نیاز توسط شورای رهبری به تصویب می رسد؛

 

 60مادۀ 

و الیحۀ وظایفش را آماده    توسط رئیس آن مدیریت و توسط شورای رهبری، رهبری می شود   داراإلنشاء

 می کند و جهت تصویب به شورای رهبری تقدیم می نماید و به شورای رهبری پاسخ گو می باشد. 

 

 کمیته ها

 61 مادۀ

  هر یک از   و الئحۀ وظایف  گردند یجاد می  ا  توسط شورای رهبری   ،ازین  شورای مقاومت حسب   یها   تهیکم

 ؛می شود مشخص  شورای رهبری   با تصویب درسندی  آن ها 

 

 62مادۀ 

از کمیته  و هریک  می شوند  ، رهبریتوسط شورای رهبری توسط هیئت اداری آن ها مدیریت و   کمیته ها

 ؛فعالیت می کند یکی از اعضای شورای رهبری  تحت اشراف   ها
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 63 مادۀ

 اند: کمیته ها قرار آتی 

 ؛  ارتباطات استراتیژیککمیتۀ  .1
 کمیتۀ روابط خارجی؛   .2

 کمیتۀ سیاسی؛   .3
 کمیتۀ امور دفاعی و امنیتی؛   .4

 کمیتۀ علما؛  .5
 کمیتۀ امور زنان؛ .6
 ؛ و جامعۀ مدنی کمیتۀ امور جوانان  .7

 فرهنگ؛ اطالعات و  کمیتۀ  .8

 کمیتۀ حقوق بشر؛  .9

 کمیتۀ صلح و مذاکره؛  .10
 ؛ پارلمانیکمیتۀ امور  .11

 اقتصاد؛کمیتۀ امور  .12
 کمیتۀ آموزش و پرورش؛  .13
 کمیتۀ تحصیالت؛  .14

 کمیتۀ امور مهاجران؛  .15
 کمیتۀ امور اجتماعی؛ .16

 

 64مادۀ 

کمیته هایی جدید و دیگر نهاد هایی مورد نیاز را ایجاد  با توجه به نیاز و لزوم دید شورای رهبری می تواند  

 ؛نماید و راستای کار آن ها را مشخص کند 

 

 65مادۀ 

برای شش ماه از سوی شورای رهبری تعیین می شوند  کمیته ها   با رئیس، معاونان و منشی   ؛ اداری  هیئت 

  ها   جدید از میان اعضای کمیته  اداری  هیئت و مدت کار شان برای شش ماه دیگر می تواند تمدید شود؛  

 ؛ تعیین می شوند ( ها  )بورد کمیته

 

 66مادۀ 

 ؛ تصویب از راه داراالنشاء به شورای رهبری می فرستد هر کمیته الیحه وظایفش را آماده می کند و جهت  
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 67مادۀ 

 پاسخ گو می باشند. کمیته ها به شورای رهبری 

 

 

 

 م ششفصل 

 احکام متفرق 

 
 68 مادۀ

  از سوی امضا کنندگان این منشور   افغانستان آمده است   ۀ آنچه در این منشور مرتبط به نظام سیاسی آیند 

 ؛گیرد و مورد تأکید قرار  درج افغانستان  ۀدر قانون اساسی آیند  سعی می شود که 

 

 69 مادۀ

که با   ی ش( جز در موارد . هـ  1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان )  فصل دوم در دوران گذار

 ؛خواهد بود  نافذ   ،مفاد این منشور در تناقض و تعارض باشد 

 

 70 مادۀ

اعضای شورای رهبری و کمک های عالقه مندان    ی پرداخت ها  ز ا  مقاومت های شورای    ت یفعال  هزینۀ  

 . شود  یم  لیتمو   ،به آن

 

 71 مادۀ

شورای  از تصویب  ماده ترتیب شده است که پس    و یک   و هفتاد فصل    ششاین منشور در یک مقدمه،  

 . می باشد  ءمرعی االجرا 2022جوالی   29 / .شهـ 1401 اسد  7در   رهبری 

 

 

 یادداشت:

 . گردیده است  تصویب  مجلس مؤسسان  توسطاین منشور  

حزب دعوت اسالمی افغانستان بحث و اتخاذ تصمیم دربارۀ ساختار نظام سیاسی کشور را  » گفتنی است 

در رابطه به   در کنار واژۀ پارلمانی  " نامتمرکز" با ذکر واژۀ حزب اسالمی  »و  « به آینده موکول می داند 
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  نظام سیاسی مورد نظرتأکید بر این داشت و حزب کنگرۀ ملی   « نیست نظام سیاسی آیندۀ کشور موافق 

 ."فدرالی" باشد   دراین منشور 

 

 ق یمن هللا التوف  و


