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 مشکض تىظط که اظت واسَفته اكتفادی و ظیاس ی مهم سویذادَای تدلیل مجمىعۀ وؽشیه ایً

 اظتفادٍ آن اص گزاسظیاظت ادَاینه تا گشددمی وؽش و تهیه مىطلىی  و ژیکاظترات مطالعات

 .همایىذ

 

 :خىاهیدمی وغریه دریً آهچه

 له امريکا او هاټى صره د امىيتي تړون وروصتێ هاهدرۍ! - 1

  په پيل کې داس ې ښکارېده، چې امريکايان به د بديل په تىګه د عراق په څېر دلته هم د وتلى غىڅ دريځ

چې ګنې امريکا دلته د مېغتېدلى لپاره راغلې ده، هه د ولري؛ خى ورو ورو داس ې وښ ې رامخې ته عىې، 

؛ د امريکا د بهرهيى چارو وزير  جان کیري په دې اړه باالخره د تړون د الصليک لپاره، د صتيېدلى لپاره

  ىالی ش ي، خبره وکړه.مىدې د غځىلى او ال دا چې د دولت بل کىم جګپىړی چارواکی هم تړون الصليک

 گر عدم تعهد در قبال افغاوضتانغاهتخريب تأصيضات، و – 2

 ى در رصاهه ها مطرح عد. ايً در در چىین وضعيت مملى از بً بضت، خبر تخريب تأصيضات هات

م تعد صپرده که در صه بخػ با افغاوضتان همکاری خىاهد داعت: 4112ليضت که هاتى پط از اح

می دهد که ايً هیروها در  مىزظ هیروهای افغان. تخريت ايً تأصيضات وغانآمغاورت، همکاری و 

 حالتگ را افغاوی صازهد که در آن جى ،در صىرت حضىر عان در ايً کغىر  یتالظ ايً اهد که حت



 وغان گی داد. تخريب ايً تأصيضات به صاده هردو جاهب را افغان ها تغکيل خىاهىدکغته و مرده 

  داعت.خىاهىد دی وضبت به آیىدۀ افغاوضتان ههمی دهد که ایً کغىرها هیچ گىهه تع

 

 اهتخابات ریاصت جمهىری، مغکالت، چالػ ها و راه های حل – 3

  قاهىن اصاس ی و قاهىن اهتخابات آهقدر کمی ها و کاصتی های غیر قابل تطبیق وجىد دارد که اگر در

خىد عملی هماييم، عايد هيچ کاهديد حق کاهديداتىری را بدصت هياورد. بطىر  خىاصته باعيم بر

گان و وغان اهگغت عان را ثبت واليت همبر کارت حمايت کىىده  41ديد بايدحداقل از مثال هر کاه

  هیزحاصبات کميضيىن مضتقل اهتخابات جدول کاهديداتىری همايد که به اصاش م
ً
 42مجمىعا

 کاهديد در لضت نهايی ايً بخػ قاهىن را هتىاوضته برخىد عملی همايىد. 11کاهديد در مرحلۀ اول و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امريکا او هاټى صره د امىيتي تړون وروصتێ هاهدرۍ! له

 د ظياس ي چاسو ؼىىهکی او د ظيمه ييزو او ظتراتېژيکى څېړهى د مشکض مشظتيال ، وخيذهللا مفلحاکتر ډ

 

، داس ې ويل کېذل چې د ولعمؽش  وسوظته له دې چې له امشيکا ظٍش د امىيتي تړون په اٍړ مؽىستي لىيه حشګه ساوبلل ؼٍى

، چې هىمىړې حشګه به له امشيکا ظٍش د امىيتي تړون په اٍړ په يى لړ افؼاوي ؼشايطى ټيىګاس  کشصي او د َؼه د ټيم تمه دا ٍو

، چې بيا يې کشصی دې ته مجبىس کړ، چې له امشيکاياهى ظٍش چنې  وکړي؛ خى خبٍر دومٍش ظطحي او په يى طشفه تىاصل مخکې والٍړ

. د َمذػى چىى په اوږدو کې خضب اظالمي افؼاوعتان او طالباهى د اعالميى په ووهي او پش ځيىى ؼشطىهى ټيىګاس وکړي..

، د کشصي دا مىكف په يى ډول تائيذ کړ. په پيل کې داس ې ښکاسېذٍ چې امشيکايان به د بذيل په تىګه د عشاق په  خپرولى ظٍش

امشيکا دلته د مېؽتېذلى لپاٍس ساػلې  څېش دلته َم د وتلى ػىڅ مىكف ولشي؛ خى وسو وسو داس ې وښ ې سامخې ته ؼىې، چې ګنې

، د مىدې د غځىلى  ، د امشيکا د بهشهيى چاسو وصيش حان کيري په دې اٍړ باالخٍش د تړون د الظليک لپاٍس دٍ، هه د ظتيېذلى لپاٍس

. امشيکاياهى د فؽاس او تؽىيم  ټىلې وظيلې او ال دا چې د دولت بل کىم لىړپىړی چاسواکی َم تړون الظليکىالی ش ي، خبٍر وکٍړ

، چې  په کاس واچىلې، په َمذې لړ کې د عشاق د بهشهيى چاسو وصيش َىؼياس صيباسي کابل ته ساغی او افؼان دولت يې دې ته وهڅاٍو

ان په دې  ، خى دلته بيا ځينې افؼان کاسپَى تړون الظليک کړي؛ هىمىړي له افؼان دولت ظٍش د خپل َېىاد تجشبه ؼشيکه کٍړ

؛ هى د مىځني ختيځ په  اهذ دي، چې د عشاق او افؼاوعتان خاالت ډېش تىپير ظٍش لشي، َلته که په عشاق کې امشيکا پاتې هه ؼٍى

هژدې ټىلى ظټراټېژيکى ظيمى کې يې خمىس ؼته دی، خى دلته په ظيمه کې له افؼاوعتان )د اظيا صړٍ( هه پشته، َؼىی دػس ې 

ه ؼشطىهى ظٍش َىکٍړ وکړي او دلته پاتې ش ي. په دې وسوظتيى کې اډې بل ځای هه لشي، امشيکا مجبىسٍ دٍ چې د افؼان دولت ل

 افؼاوعتان ته د حشمني د دفاع وصيشې، او د سوظيې د لىړپىړي مؽش ساتګ َم، په َمذې تىاظش کې و.

پش کال وسوظته، په افؼاوعتان کې د هاټى ځىاکىهى د پاتې کېذلى  ۴۱۰۲َمذا ساص په دې وسوظتيى کې هاټى او افؼان دولت له 

څشهګىالي بدث کړی، په دې اٍړ د هاټى ظتر ملکي اظتاصي مىسيتغ حىچي، د افؼاوعتان د ملي امىيت له ظالکاس سهګين دادفش 

ظپيتا ظٍش خبرې اتشې کړې دي؛ هاټى افؼان دولت ته د تړون په اٍړ يٍى معىدٍ َم ظپاسلې دٍ. له دې خبرو مخکې هاټى اعالن 

يکا تش مىځ امىيتي تړون الظليک هه ش ي؛ هى دوی به خپل ټىل سوصوهکي او ظالکاسان له کړی و، چې که د افؼاوعتان او امش 



افؼاوعتاهه وباس ي، هاټى دا َم ويلي وو، چې په افؼاوعتان کې د هاټى ځىاکىهى د پاتې کېذلى لپاٍس د کابل او واؼىګټن تش مىځ د 

 د تړون پ
ً
ش معىدې خبرې اتشې سواوې دي؛ هى له دې ښکاسي، چې هاټى په امىيتي تړون الظليکېذلى ته اړتيا دٍ. دا چې اوط عمال

دې باوس لشي، چې د افؼاوعتان او امشيکا تش مىځ به امىيتي تړون الظلېکېږي. په عين خال کې، ساظمىظً بيا َم د دې تړون 

اس دی، چې پش افؼان الظليک، د کابل او واؼىګټن تش مىځ د امىيتي تړون په الظليکېذلى پىسې تړلی دی؛ دا هى َؼه بل فؽ

 دولت د دې په خاطش واسدېږي، چې له واؼىګټن ظٍش تړون ژس الظليک ش ي.

 

 افغانستان گر عدم تعهد در قبال ختریب تأسیسات، نشان
 گر مسائل سياسی، حتليلذاکر جاللی

 
رین کشور سيزده سال در افغانستان نتوانست امنيت و صلح را د طول حضور نریوىای ناتو بو رىربی آمریکا در

افت، بلکو ىای کشورىای مهسایو جنات ني درازی ىا، افغانستان نو تنها اینکو از دست تأمنی کنند. در طول این سال
ست کو پيمان امنيتی ای  قوی شد. این در حالیگران منطقوی و فرامنط استخباراتی بازی ىای خطرناک درگری بازی

ست ميان افغانستان و امریکا بو امضا برسد. درین موافقتنامو جانِب ی دوجانبو امنيتی" قرار ا "موافقتنامو نام بو
د. در مقابل، این کشور ندار  از امریکا ىيچ تعهدی نسبت بو جتهيز و آموزش نریوىای افغانستان و محایت مالی

منطقو و  کشورىای   یىا  پایگاه آن، تواند با استفاده از داشت کو میدرین کشور خواىد  یامریکا نو پایگاه نظام
مجهور کرزی از امضای  این موافقتنامو ىنوز دچار انکار رئيس دیک را زیر نظر خواىد داشت.دور و نز کشور ىای 

 نتيجو مانده اند. املللی بر کرزی بی این سند است کو تا این دم فشارىای بنی

ست کو ناتو  این در حالیىا مطرح شد.  بست، خرِب ختریب تأسيساِت ناتو در رسانو در چننی وضعيت مملو از بن
م تعهد سپرده کو در سو خبش با افغانستان مهکاری خواىد داشت: مشاورت، مهکاری و آموزش 4102پس از 

دىد کو این نریوىا در تالش این اند کو حتا در صورِت حضور شان  نریوىای افغان. ختریب این تأسيسات نشان می
ىا تشکيل خواىند داد.  يت ىردو جانِب کشتو و مرده را افغاندرین کشور جنگ را افغانی سازند کو در آن وضع

گونو تعهد نسبت بو آینده افغانستان خنواىند  دىد کو این کشورىا ىيچ ختریب این تأسيسات بو سادگی نشان می
داشت. اگر این کشورىا واقعًا در پی بلند بردن سطح توانایی نریوىای افغان باشند، چرا این تأسيسات ختریب 



، چو بود ( افغانستان دچار جنگ خواىد4102شوند؟ معلوم است کو پس از خروج و یا ىم حضور ایشان ) می
جنگ در برابر خمالفنی و یا ىم رقابت با کشورىای مهسایو. یکی از نيازىای بسنت پيمان با  -بو گفتو ایشان–

ىای  در رقابت غربی و ناتو کشورىای مهسایو خوانده شده است. اگر کشورىای  رقابت و نيات شوم ،امریکا
 شوند؟ کنند پس چرا این تأسيسات ختریب می افغانستان را محایت می منطقوی جانب

این نریوىا  ن سطح نریوىای افغان و یا ىم ضعف، بلند بردشان ، خروجنریوىای غربی کوتاه سخن اینکو، حضور
بو  ینچننی دوستانپيمان با ا نی وضعيت، بسنتبستگی دارد. در چنی کشورىای درگری در افغانستان  بو منافع ویژه

اینکو در ائتالف با   اىد کرد. هبرت است افغانستان عوضاصطالح اسرتاتيژیک ىيچ درِد افغانستان را درمان خنو 
شود، هبرت است کو افغانستان با   کشورىای غربی شامل شود کو باعث بروز اختالفات با کشورىای مهسایو می

 سویی امهيت قایل شود و از راه مهگرایی منطقوی بو امنيت و صلح دایمی دست یابد.کشورىای مهسایو بو مه
 

 اهتخابات ریاصت جمهىری، مغکالت، چالػ ها و راه های حل
 ، تدلیلگش معائل ظیاس یاخمذ ظعيذی

 

 

 5ملذمه

ه مهم تاسیخ خىد دس تؼير اظت که مثال با اَمیت آهشا   تاسیخ کؽىس مان کم ظشاغ دس کؽىس عضیض ما افؼاوعتان بعىی بَش

املللی، عذم تجهيز و تعلیذ کامل كىت َای امىیتی و دفاعی افؼاوی، مىحىدیت تهذیذات  داسیم. خشوج كىای حامعه بين

هظامی، اكتفادی و ػيٍر کؽىس َای مىطله، حىگ هیابتی دس داخل کؽىس، اوج فعاد اداسی، هبىد امىیت حان و  ظیاس ی،

مال َمىطىان، بيرون همىدن عجىالهه ظشمایه َا اص کؽىس، پایين آمذن فىسی عىایذ ملی، به دساصا کؽاهذن چالؾ َای 

 دس آظتاهه اه
ً
امما و عذم اممای تىافلات امىیتی  ،تخابات سیاظت حمهىسیظیاس ی افؼاوعتان با حامعه بين املللی خاـتا

َمه مؽکالت ملمىط و مدعىظیعت که اهتخابات سیاظت حمهىسی و  ،افؼاوعتان و ایاالت متدذٍ امشیکا و تؽىج سوی آن

. با وحىد ایً َمه تهذیذات و مؽکالت و مؼلم بىدن آن، خکىمت آیىذٍ سا به چالؾ می کؽاهذسئیغ حمهىس آیىذٍ و 



اهتخابات سیاظت حمهىسی، سوهذ اهتخابات، تعذد کاهذیذان، هلؾ مثبت و یا مىفی کمیعیىن معتلل اهتخابات، مذاخالت 

بيرووی، تللب و تخلف دس سوهذ اهتخابات، مىافلت و عذم مىافلت به هتایج اهتخابات که دس کؽىس َای علب ماهذٍ عىاكب 

 بجای حزب به خبذی دس كبال داؼته، سكابت َای ظیاس ی کاهذیذان ک
ً
ل و باال ه اکثرا خٍش به مىاصعات زف یک دیگش متـى

تبذیل می گشدد و دس نهایت مىكف مشدم افؼاوعتان دس بشابش تمامی ایً مؽکالت و چالؾ َا که آیىذٍ مؼلم و پیچیذٍ سا دس 

 اگش دكیم هی . بشابش ؼان كشاس میذَذ
ً
شدم و ملت خىد سا به ظشهىؼت بجا كذم هگزاسیم م و ذیؽیم و تعمم به آن هىسصیذٍىبىا

هامیمىن مىاحه خىاَیم ظاخت که دس آن ـىست معئىلیت آن بذوػ َمين ظیاظیىن، داوؽمىذان، هخبه گان، حىاهان و 

 .کعاوی خىاَذ بىد که بذون ظىجؾ میخىاَىذ به كذست بشظىذ

 :مغکالت و پیچیده گی ها

مثبت و ساٍ خل سا حعتجى هماییم مىطلی خىاَذ بىد تا ایً بشای آهکه به ایً تهذیذات، مؽکالت و پیچیذٍ گی َا حىاب 

ی دَىذگان حىاب أاظت حمهىسی، مؽکالت کاهذیذان و س مؽکالت و پیچیذٍ گی َا سا بش ؼماسیم تا بشای ساٍ خل اهتخابات سی

 .اسایه هماییم

 اول5 امىیت 

ی دَىذٍ گان اظت که أکاهذیذان و س اهتخابات خىب بشای  امىیت فکتىس اظاس ی اهتخابات عادالهه، ؼفاف، ظشاظشی و

مپایً خىب همىدٍ ی دَىذٍ گان مىاحه اهذ . دس مىحىدیت امىیت َم کاهذیذان کأه با عذم آن َم کاهذیذ َا و َم س متاظفاه

ی دَىذٍ گان به دلخىاٍ خىد دس اهتخابات اؼتراک همىدٍ که ایً خىد به ؼفافیت اهتخابات و هظاست اص آن أمیتىاهىذ و َم س 

 ذ.میکىکمک 

 كاهىن 5 دوم

دس كاهىن اظاس ی و كاهىن اهتخابات آهلذس کمی َا و کاظتی َای ػير كابل تطبیم وحىد داسد که اگش خىاظته باؼیم بش خىد 

همبر  ،والیت 12. بطىس مثال َش کاهذیذ بایذ خذ اكل اص ذ خم کاهذیذاتىسی سا بذظت هیاوسدعملی هماییم ؼایذ َیچ کاهذی

داظبات کمیعیىن معتلل و وؽان اهگؽت ؼان سا ثبت حذول کاهذیذاتىسی همایذ که به اظاط م کاست خمایت کىىذٍ گان

  هيز اهتخابات
ً
 کاهذیذ دس لعت نهایی ایً بخؾ كاهىن سا هتىاوعته بش خىد عملی همایىذ 22کاهذیذ دس مشخله اول و  12مجمىعا

. 

 ظىم5 کمیعیىن معتلل اهتخابات 



ظت یعیىن معتلل اهتخابات َم دس اهتخابات ؼىسای ملی و َم دس اهتخابات سیاتجاسب كبلی همایاهگش آوعت که کم

اینها َم دس مشکض و َم دس والیات مذاخالت آؼکاس داؼته اهذ که تففیل آن دس ایىجا بی  .حمهىسی ػير حاهبذاس هبىدٍ اهذ

ىاَىذ همىد، مگش ؼىاَذ . دیذٍ ؼىد که معئىلين کمیعیىن اهتخابات فعلی چه مىكف سا اتخار خلشوست خىاَذ بىد

  . همایاهگش آوعت که امکان داسد ػير حاهبذاس هخىاَىذ بىد

 چهاسم5 مىظم و خالت حىی 

عتاوی ی دهی یکی اص دؼىاسی َای سوص أافؼاوعتان سفت و آمذ به مشاکض س  ؼاهضدَم خمل سوص اهتخابات اظت دس مىاطم کَى

 دس خالیکه ایً مشاکض دس 
ً
ا اکثر مىاطم به فاـله َای دوس كشاس داسد که مؽاسکت خىب مشدم سا اهتخابات خىاَذ بىد خفـى

  . تمثیل هخىاَذ کشد

 پىجم5 تعذد کاهذیذان و هبىد بشهامه َا

دس خالیکه خذود ظه ماٍ به سوص اهتخابات باقی ماهذٍ َیچ کذام اص کاهذیذان هتىاوعته دس مدافل بضسگ و یا کىچک که با 

ظاس ی بشهامه َا، ظاختاس خکىمت آیىذٍ و پالیس ی َای ؼاهشا دس سابطه به ظیاظت كاهىن تىاكن هذاؼته باؼذ هکات ا

خاسجی با حهاهیان به مشدم سوؼً ظاصهذ . آهچه تا امشوص اهجام دادٍ اهذ گفته َای متدذ املالی اظت که مشدم صیاد ؼيیذٍ اهذ 

امشوص هتىاوعته آن اظت َیچ کاهذیذ تا  . کاس ابتکاسی که مشدم چؽم بشاٍجام آن کاس عملی ـىست هگشفته اظتو ػشك اه

 . ی دَىذٍ گان میباؼذأَىذٍ گان چالؾ بضسگ دیگشی بشای س ی دأپیؽکؾ همایذ. تعذد کاهذیذان و اهتخاب س 

 ؼؽم5 کمپایً اهتخاباتی 

ن همىدٍ خمل ـشف دو ماٍ سا مذت کمپایً اهتخاباتی تعیي 21كاهىن اظاس ی و كاهىن اهتخابات بشای کاهذیذان كبل اص تاسیخ 

. ماٍ َای دلى، حذی و خىت دس تمام کؽىس و یا َم دس اکثر بخؾ َای کؽىس مىظم دلى آػاص میگشدد 24یخ اهذ که اص تاس 

. مشدم اص بشهامه َا و پشوگشام َای کاهذیذان اطالع کافی کمپایً اهتخاباتی معاعذ همی باؼذظشد صمعتان اظت که بشای 

مدافل و گشد َمایی َا وحىد هذاسد مشدم چطىس اص بشهامه َا و پشوگشام َای آیىذٍ  یشتذو  بذظت آوسدٍ همی تىاهىذ، امکاهات

کاهذیذان مطلع ؼىهذ، دس خالیکه کمپایً و اسایه بشهامه َا بشای مىفلیت و عذم مىفلیت کاهذیذان دس سوهذ اهتخابات هلؾ 

 .مهم و عمذٍ داسد

 :راه های حل مغکالت و چالػ های مىجىد

ىگ خاهىادٍ گی ،ما افؼاوعتان یک حامعه عىعىىی اظت حامعه کؽىس عضیض ، كشا و كفبات و مىطلىی معلط دس ایىجا فَش

ذ مشدم ماظت 44اظت. اظالم دیً  ظت . ایً دیً ؼامل ا دیً دولت افؼاوعتان حمهىسی اظالم. مطابم كاهىن اظاس ی دـس



ىگ ماظتعىعىات ما گشدیذٍ که ظش کص ی  خکم دیً ملذط اظالم اظت  ،و تفاَم . مفلحتاص آن عمل خالف دیً و فَش

به َمين دلیل ما بشای ساٍ خل مؽکالت، چالؾ َا و مؼلم  .که َمه مىاصعات اص طشیم آن به وحه اخعً خل و ففل میگشدد 

 . ظه پیؽنهاد سا دس ایً طشح پیؽکؾ می هماییم ،بىدن اهتخابات سیاظت حمهىسی به مىطم مفلحت

 اول5

اهفشاف یک تعذاد  ،ىابطلا و با دس هظشداؼت اـىل اظاس ی و ذیذ َا بش بيیاد بشهامه َبشای پایين آوسدن تعذد کاه 

 .کاهذیذان و دس نهایت پؽتیباوی اص کاهذیذان دیگش یکی اص پیؽنهادات اظت که ما امکاهات آهشا کم می بیيیم

 دوم5 

اظت که دس تؽکیل آن طشفين مىافلت  تیم ظاصی کاهذیذان یکی اص کاس َای اظاس ی ،دس ـىستیکه پیؽنهاد فىق عملی هباؼذ

 .ی دهی سا مهیا و امکاهات کاس حمعی سا دس َمه بخؾ َا معاعذ میعاصدأا خىبتر سوؼً همىدٍ، ظهىلت َای س ؼاهش 

 ظىم5 

اگش دو پیؽنهاد فىق عملی هباؼذ میؽىد َمه کاهذیذان بفىست اهفشادی و یا ائتالف َای مىحىد به کمپایً اهتخاباتی ؼان 

 مطابم به ؼشایط و ملشسات ریل ادامه دَ
ً
 :ىذ مگش ختما

 لع ملشسات اخالقی فی ما بين َمه کاهذیذان و   -2

 کاهذیذان اص حاهب کاهذیذان و کمپایً کىىذٍ گان ؼان  اص مىع کلی اتهامات به َش یک  -1

 مدترم ؼمشدن کشامت و شخفیت کاهذیذان ،َتک خشمت اشخاؿ خالف كاهىن اظاس ی اظت   -9

 پىل تىصیع اف و ض حلى گيری اص مفاسفات گ ،تخاباتبش اظاط كاهىن اه  -5

 حلى گيری اص تللب و تخلف اص حاهب کاهذیذان، خمایت کىىذٍ گان و خللات ؼان   -4

 هتایج اهتخابات مشخله اول یا دوم سا پزیشفتن و به آن اخترام گزاؼتن  ،بش بيیاد مؽشوعیت  -1

اهتخابات اص اتهامات حلى گيری ؼىد و بشای بذ اظاظات حزب سا دس عىك خزف كبىلذاس ؼذن که اگش دس سوهذ   -2

دس هظش کاهذیذ بشهذٍ بشای سكبای ظیاس ی خىد دس خکىمت آیىذٍ حایگاٍ ؼاهشا  ،هامی یکی دیگش تالػ ـىست هگيرد

 خىاَذ گشفت.



 ک -3
ً
ی هیاوسدٍ اهذ بش اظاط معیاس َای ریل دس خکىمت أسكبای ظیاس ی و کاهذیذاوی سا که س اهذیذ بشهذٍ بایذ ختما

  بگىجاهىذ

به کاهذیذ که سای دوم سا بذظت آوسدٍ و تیم کاسی ؼان مطابم به تثبیت حایگاٍ  ،الف 5 بعذ اص بشهذٍ گی اهتخابات

   .چاست تؽکیالتی لمیمه یا مماثل آن با دس هظشداؼت داوؾ، تجشبه و تخفق دس خکىمت آیىذٍ

ذ آسا 22ب 5 به متباقی کاهذیذان و تیم کاسی ؼان که خذ اكل  ی سیخته ؼذٍ سا بذظت آوسدٍ باؼىذ دس تؽکیالت دـس

  . سیاظت حمهىسی مطابم به چاست لمیمه و یا خکىمت حایگاٍ تثبیت گشدد

عضت و خشمت سئیغ  ،کاهذیذ بشهذٍ و خکىمت آیىذٍ بایذ بش بيیاد كاهىن با دس هظشداؼت امتیاصات معىىی و مادی  -4

مطابم به كاهىن اص مفئىهیت ؼان هظاست همىدٍ و دس  حمهىس و معاوهين ؼاهشا اص َش دوسٍ دس هظش داؼته و

بری سیاظت حمهىسی مشاحعه همایىذ  .ـىست لشوست به هظشیات ؼان دس معایل بضسگ ملی به مؽىسٍ تیم َس

 : هتیجه

اگش ما ظىجؾ دكیم اص مؽکالت، چالؾ َا و مؼلم بىدن اهتخابات سا داؼته باؼیم و بشای خل و اص بين بشدن ایً 

خعً هیت خلم  ،َم مؽترک داؼته و مؽکالت مىحىد سا دس تىخیذ افکاس حعتجى و به عىك ظىء هیتمؽکالت تفا

به اظاط مؽاسکت ملی باؼذ آسصومىذیم که  ،َذف ما اص تؽکیل هظام ظیاس ی دولت ،هماییم و دس هتیجه خعً هیت

دادٍ بشای تلىیه و ػىا مىذی آن با کاهذیذان مدترم و خمایت کىىذٍ گان ؼان پیؽنهادات ما سا مىسد مطالعه دكیم كشاس 

 پايان. ما َمکاسی همایىذ

 


