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 مقدمه

ملت بلوچ است که همانند همه  خ  یوطن تار  د یآ بلوچستان ھمانگونہ کہ از نامش بر یم ی   رسزم  

اتژ   یمنطقه ا  ی   رسزم  نینمودہ است. ا  را یط  ادوار مختلف    گر ید  ینھایرسزم باشد   یم  انهیدر خاورم  کی استر

ق، فارس از    سند داشته و با    ی  ایسواحل در   ،کراچ    یاز تنگه هرمز تا شهر بندر   ،لومتر یک  1200بیش از  که   رسر

ک   و آیی از غرب، افغانستان از شمال، عمان و امارات از جنوب مرز مشتر
 دارد. زمین 

كه در معاهدہ   ،یالدیم 1876شدہ و تا  سال  حکمرانان بلوچ ادارہ یم لهیقرنها بوس  یط بلوچستان  

  ه داشت  "خانات کالت" هانبه نام سلسله پادشا مستقیل هایحکومت ،مستونگ تحت الحمایه انگلیس شد 

 ۰کردند  یم  که بر بلوچستان حکمرای  

بر رس   یتزار   هیفرانسه و روس  ،انگلیسچون    یاستعمار   یو رقابت کشورها  یت  قرن نوزدهم بخاطر درگ  در   

قرار گرفت و ا مورد توجه آنھ ،بود  ی   رسزم نیا یو تسلط بر هندوستان، بلوچستان که دروازہ ورود ت  تسخ

 ۰شود یم اد ی" بزرگ یاز آن به عنوان "باز  خی    قدرت ھا شد که در تار  نیا ایسیس یها یگرفتار باز 

 ایسیابرقدرتها که محور آن بر رس بلوچستان و افغانستان بود تحوالت س  نیا ایس یس یرقابت ھا جهینت  

 
 

 داخیل  یها  یت  درگ  جاد یبلوچستان و ا  هیدر کشور بلوچستان رقم خورد و با اشغال و استعمار دو سو   بزرگ

 دن یم با کش  1871  التوانستند در س  تینهادر    ( قاجار  رانیا) فارس  و    ا یتانی، بر و ضعف حکمرانان بلوچستان

قر دی به نام "گلداسم  یخط مرز   قسیم کنند. ت و غریی  " بلوچستان را به دو منطقه رسر

اول،  یسال بعد از خط مرز  25 گر یحفظ هندوستان بار د یبرا ا یتانیبر  یاستعمار  یها استیادامه س با   

د و بد  یگر ی" بخش د ورندی"دبا کشیدن خیط دیگر به نام  صورت   نیاز بلوچستان را به افغانستان ست 

 و استقالل خود را از دست داد.  می بلوچستان به سه قسمت تقس

مستقل توسط   به صورت مملکنر  بلوچستان غریی م(  1928)  یدیخورش 1307وجود اما تا سال  نیا با   

با زور  شانیمادر  ی   چ در رسزمبلو  میل تیرضاخان حاکم با قشون کشر  نکهیتا ا شد یبلوچ ادارہ م حکمرانان

ہ با حملہ بہ  خانرضا افتاد. بلوچ  ت  غ دست حکمرانان به سلب شدہ و امور مملکت بلوچستان غریی  رسنت  

نھاد و از آن  اد یبن رانیا در را  "حکومنر مرکزگرا" یھا ہیاز جملہ بلوچستان پا فارسغت  ملل  ینھایرسزم

  ،تک زبای   ، تک ملنر  رای  یپروژہ ا خی    تار 
 

از بی   آن  برد کہ ھدف اصیل  شیرا پ و حنر تک مذهنی  تک فرھنگ

  ۰بودآنھا در ملت فارس کردن   آس یمیلهو  چملت بلو فارس از جملہ  ت  غ یملتھا  تیھو  بردن

و رسکوب   آموزیسر   ،یاقتصاد  بلوچستان به لحاظ  و عقب نگہ داشیر    کیستماتی س  ،شدہ  نہینھاد  ضیتبع  

 م ی و تقس هیبا تجز  یپهلو  یمرکزگرا های حکومت .بود یبارز دوران سلسلہ پھلو  یاستھایاز س ایسیس

فرھنگ و  خ،ی    تار  از بی   بردنھمجوار قصد  یآنھا بہ استانھا الحاقبہ چند قسمت و  بلوچستان غریی 

    . داشت که پشت کلمات پرطمطراقر به نام مدرنیته و توسعه پنهان میشد ملت بلوچ را  تیھو 

سال حکومت سلسله پهلوی بلوچستان نه تنها اجازہ توسعه دادہ نشد بلکه به صورت  50در مدت   

  ند به مرکز نمود وابسته بلوچ را ملت عامدانه ای زیرساخت های اقتصادی موجود از میان برداشته شدہ و 

 تا از این طریق بر آنها حکمرای  کند. 



  است یس  ،یحکومت پھلو   یاستھایس  ینش عالوہ بر اجراآمد  روی کار   از بدو   نت     اسالیم  یجمھور   حکومت  

   ونیالسیمیآس  استیو با رسکوب مستمر ملت بلوچ، س  تشدید نمود را    مذھنی   ضی تبع
 

  ض ی تبع  ،زبای    ،فرهنگ

بلوچ   لترا بہ م  شیخو   دشمن  ملت غالب،  بلوچستان بنفع    و مذھنی   نر یجمع  بیو برھم زدن ترک  یاقتصاد

در صدد  غت  بویم ها و کوچ به نام توسعه  )مکران(  سواحل بلوچستان ترصفآنھا با طرح  .بہ اثبات رساند 

 د. میل بلوچ بر آممنابع  بیشتر  به یغما بردنملت بلوچ و  تیھو  ینابود

بلوچستان عمال به   ی   رسزم   ت  دهه اخ  9در    خیشاہ و ش   یمخرب حکومتها  یو عملکردها  استها یدر اثر س  

  ی   توسعه در پائ  یشاخصه ها که اکنون بلوچستان در تمایم  یشدہ است به گونه ا لیتبد یا رانهیو  کی

روند  نیادامه ا دارد. مشابهت دنیا مناطق قحط زدہ  یشتر با قرار گرفته و ب انه یسطوح کل خاورم نیتر 

 مردم بلوچ به مراتب بدتر خواهد کرد.  یرا برا تیوضع

ن   
مملو از ثروت های طبییع و از  ریشه کلیه مشکالت موجود در بلوچستان به ادارہ استعماری این رسزمی  

نه تنها  مسئولی   صادرایر بیگانه که  ونچ ،میان برداشیر  حاکمیت ملت بلوچ بر رسزمینشان بر یم گردند 

بلکه با برنامه های از پیش تعیی   شدہ مجری  ن نبودند و نیستند بلوچستارسزمی    مردم بلوچ و  دلسوز 

   هستند. حکومت تهران و منافع  مصالح  ، سیاست ها 

 

اتژی حزب   استر

در چهارچوب بلوچستان   شمش  1307سال    تاریخ   مرزهای  بر اساس  بلوچستانحاکمیت میل در  احیای    

  است. غریی 

از طریق رفراندوم آزاد و با نظارت نهادهای بی   الملیل  جمهوری اسالیمسقوط نظام  ملت بلوچ پس از   

 رسنوشت خود را تعیی   یم کند. 

 

 چشم انداز:  

 آزادانه
 

   عمویم یت و عدالت اجتمایع، توسعه اقتصادی و رفاہامنتوام با  ملت بلوچ زندگ

 

 شعار: 

ی"  "بلوچستان دیمروی ، وت واجیه وت مستر

فت بلوچستان است. ترجمه: بدست گرفیر    حاکمیت میل توسط ملت بلوچ ضامن پیشر

 

 



 

 :  مرام و مواضع سیایس

بر این باور است که "حاکمیت میل" حق بنیادین ملت بلوچ است که با زور  راچی تپایک،حزب  -1

  ملت  ہحاشیه راندبه ادارہ استعماری بلوچستان و و  شد  سلبشمش  1307اسلحه در سال 

  رسیدن   ،حزباز این رو    سیایس باعث فقر و محرومیت صاحبان این رسزمی   شدہبلوچ از قدرت  

 تحقق هر نوع توسعه  ای در بلوچستان یم داند.  زمینهبه حاکمیت میل را به عنوان پیش 

خود برای حاکمیت میل به عنوان یگ از  مواضع سیایستروی    ج  ضمن تبلی غ وراچی تپایک حزب  -2

یت آرای ملت بلوچ در یک رفراندوم آزاد حمایت حقوق بنیادین،  وی از اکتر  . یم کند و پت 

 نیاست از ا بلوچستان از آن مردم "ایسی قدرت س"باور دارد که  "بلوچستانء راچی تپایک"حزب  -3

در داخل بلوچستان بر اساس   مردیم یجبهه متحد و قو  کی جاد یا ایرو تمرکز مبارزات را بر 

ام بر تعدد افکار  ، ایسیس  سمیپلورال قرار   مذهنی و   میل یو نحله هاها   شیگرا،ها  شهیاند ،احتر

 خواهد داد. 

وع   حقوق میل خود از کلیه شیوہ های دیپلماتیک  دستیایی بهبرای  د  حق دار   بلوچ  ملت -4    و دفاع مشر

د. بهرہ  خود  با اتکا بر توانای  هایبر اساس معیارهای بی   الملیل   بتی

ائتالف و اتحاد و همکاری شکست حکومت دیکتاتوری جمهوری اسالیم  برایما باور داریم که  -5

وریایران  جغرافیای ملل تحت ستم و همه آزادگان در   است.  ض 

وهای   حاکمیت میل خود را در وضعیت کنوی  که بلوچستان    "راچی تپایک"حزب   -6 ندارد و توسط نت 

ل  به صورت حکومت نظایمو مرکزگرایان  پاسداران تروریسنر  سلطه گر سپاہ از هر  ،یم شود   کنتر

قبه با ینوع خودمدیر  قبه و غت  متر
هدف  نر مردیم برای رفع نیازهای اسایس و حل مشکالت متر

 تقویت مدیریت سیایس بلوچستان حمایت یم کند. 

 

 بنیادیناهداف 

 برای رسنگوی  رژیم جمهوری اسالیم ایران  تحت ستمملل  تشکالتبا همکاری  .1

 سازی برای برگزاری رفراندوم آزاد در بلوچستان با نظارت نهادهای بی   الملیل برای .2
تعیی     بستر

 خویش  رسنوشت

 مناطق تجزیه شدہ رسزمی   بلوچستان که در دورہ پهلوی به استان های هرمزگان، کرمان و  .3
 

یکپارچگ

 خراسان الحاق شدند  

دولت  دین از دمکراتیک و سکوالر  و غت  متمرکز در بلوچستان بر اساس جدای   سیستیمشکل دیه  .4

، فردی و اجتمایع تضمی   و   آزادی های مذهنی

 و عدم دخالت در امور آنها با ملل دیگر  و همکاری های سیایس و اقتصادیبرقراری ارتباط حسنه  .5

توسعه   و  تام ی    رفاه اجتمایعمنابع طبییع بلوچستان برای بهرہ برداری جهت  معادن و میل سازی کلیه   .6

 اقتصادی مردم بلوچستان 



برای رفع کمبود های جدی آموزیسر   آموزش کودکان و پرورش استعدادها   ،عمویمتوجه ویژہ به آموزش   .7

 موجود در بلوچستان 

ام به سنت های .8 بلوچ در  نیک مبارزہ با همه اشکال خشونت طائفه ای و طائفه گرای  مذموم و احتر

 ادارہ شئونات طوایف و قبائل

تالش یی وقفه برای  و  میل و بی   الملیل ، جذب رسمایهفراهم آوری زمینه های اشتغال و تجارت آزاد  .9

 مردم بلوچستان برچیدن فقر معیشنر 

، رسانه ها، تشکل های سیایس و اجتمایع و رفع هر  .10 تضمی   آزادی مذاهب، مساجد، مدارس دین 

 و مذهنی گونه تبعیض جنسینر 
 

 . ، نژادی، فرهنگ

داد   .11  آن اراض  و امالک ترصف شدہ مردم به صاحبان اصیل استر

 

 دولت بلوچستان مبانی اداری 

ین شیوہ ادارہ دولت ،راچی تپایکحزب     عالوه بر اکث  یتتا  میداند غت  متمرکز   به صورت را  بلوچستان بهتر

خویش نقش اقلیت های موجود در بلوچستان نت   به شیوہ ای دمکراتیک در تعیی   رسنوشت   مردم بلوچ

 ایفا کنند. 

در  قوہ مجریه. خواهد بود از یکدیگر بلوچستان دارای سه قوہ: مقننه، مجریه و قضایی مستقل مملکت   

د. یم  شکل توسط مردم و با انتخاب نمایندگانشان  بلوچستان  گت 

که رئیس ناحیه،   . خواهد بود مملکت بلوچستان دارای ساختار: ایالت، والیت، شهر ، ناحیه و روستا    

   شهردار، وایل، فرماندار و در نهایت نخست وزیر این ساختار را ادارہ یم کنند. 

راچی دیوان )مجلس   ء    بلوچستانو  )مجلس شهر(  شهری دیوان: خواهد داشتدو مجلس  بلوچستان   

 .  ( بلوچستان میل

  برگزیدہ شدن در که پس از   هستند. ت محال  ناحیه ها، روستاها و  نمایندگان "شهری دیوان"اعضای   

که دارای حق قانونگذاری منطقه ای   را تشکیل یم دهند  "مجلس شهر" مناطق  و محالت خود انتخابات  

امون شهر اجرای  در  شهردار باالترین مقام شهردار را بریم گزیند.  "مجلس شهر". است  یم  و نواچ پت 

 باشد. 

برگزیدہ یم شوند و نمایندگان  " )راچی دیوان( دیوان میل" در کنار انتخابات نمایندگان شهر، نمایندگان  

نخست وزیر را انتخاب یم کنند. نخست وزیر با معرق  کابینه و کسب رای اعتماد از نمایندگان  ،راچی دیوان

 تشکیل یم دهد.  را بلوچستان    دولت "راچی دیوان"

 نمایندگان انتخاب   مردم شکل گرفته وعالوه بر دفاع  از حقوق میل و آرای با بلوچستان میل   دولت

 با تفو ی ض قانون گذار ی اینکه ضمن ۰شیوه ای دمکراتیک اداره یم کند به را بلوچستان رسزمی    سیایس

 تفاوت های مناطق  مختلف، اعتقادات منطقه ای و آداب و رسوم محیل در " دیوان شهر "  محیل به

 ند.  نظر گرفته یم شو 



آباد  مردم میناب   یت و... ، بم و رودبار زمی   و عنتی ، قوانی    کنوی    یم توانند بر اساس زبان و فرهنگ اکتر

امون آن  زابل   مردم محیل تصویب کنند.   و پت 
 خود قوانی     کنوی 

 
ایط زبای  و فرهنگ یم توانند بر اساس رسر

 منطقه ای داشته باشند. 

 نمایندگان مستقیل به مجلس یم ها شهر  بر حسب جمعیت مردم بلوچستان: نمایندگان راجی دیوان  

به عنوان  قانون گذاری داشته باشند.  ایفای نقش در  فرستند تا اقشار مختلف جامعه حضور کاق  برای

 شود. فرستادہ یک منتخب به "راچی دیوان" ، هزار نفر جمعیت 50برای هر مثال، 

 باالترین مقام اجرای  شهر است که توسط "دیوان شهر" برگزیدہ یم شود.  شهردار: 

 باالترین مقام ناحیه و روستا است که از سوی فرماندار انتخاب یم شود.   رئیس ناحیه: 

نظارت یم  شهر هر به کار دیوان و  که از سوی فرماندار انتخاب یم شود ،باالترین مقام هر والیت  وایل: 

   برنامه های دولت را تنفیذ یم کند. کند و 

د برنامه  که از سوی نخست وزیر تعیی   یم شود.    یالت استاباالترین مقام هر  فرماندار:  و برای پیشتی

 .  فعالیت یم کند  یالتاهای دولت در سطح 

صالحیت اجرایی  . است بلوچستان و رئیس هیئت وزیران   میلدولت عایل ترین مقام  نخست وزیر:   

ها و نخست وزیر شامل حق گماشیر  و یا تعویض تمام اعضای هیئت دولت، هماهنگ نمودن سیاست 

  .و کارکنان و خدمات اجتمایع استاستان ها  و والیات های حکومنر های تمام طبقات و سازمان فعالیت 

 با دوسوم انتخاب یا برکنار ی نخست وز یر پاسخگو خواهد بود. نخست وزیر بلوچستان به "راچی دیوان" 

 بود.  خواهد  میش  "آرای اعضای "راج   دیوان

رئیس دیوان حل   نماين دہ م ردم بلوچستان در مراسم میل و ميهن  و  بلوچستان:  )رئیس( رسوک  

 ها اختالفات بی   رسان سه قواست و 
 

و دولت بلوچستان ايجاد   ملل هم پیمان الزم را در بی    یهماهنگ

بلوچستان در يك انتخابات رسارسی برای مدت   مملکت  شهروندان یكند و به طور مستقيم از سو   یم

 . د انتخاب یم ش و چهار سال 

و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و  حقوقر و قضایی استباالترین مقام رئیس دیوان عدالت:   

 به تخلفات در بلوچستان است. 
 

 رسیدگ

 

 بلوچستانی ادار  و ایسیس ستمیس ز یربنای  در  حزب موارد مورد توجه

 ا و سازمان هایارگانه لیوتشک بلوچستان ی   رسزم در ایسیس س میپلورال به دادن تحقق  •

 مردیم  کیدمکرات

کت •  "  میل وانید" " و ییل "دیوان شهر تشک یبرا   شیخو  ندگانینما انتخاب در مردم میمستق رسر

 از مصوبات یاجراو  "میل وانید" ندگانینما تیاکتر  یرا با بلوچستان مملکت ی   قوان بی تصو  •

   حکومنر  یها ارگان و ها سازمان ق یطر 



 م ردم  انتخاب و یرا یب رمبن ا بلوچستان مملکت میل حکوم ت لیتشک •

   هیقضائ و  هیمجر  مقنن ه، یق وا  کیتفک •

 و آزادی کامل مذهب  دول ت ازو مذاهب   انیاد همه ی یجدا •

 آراء   تیاکتر  با " میل وانید"در   رانیوز  و میاقل ریوز  نخست داییت •

 . دیوان میل" "در  بلوچستان میاقل  یبرا میل جشن روز و رسود ،میل پرچم بی تصو  •

 . شوند  یم شناخته بلوچستان مبارزایر  یها پرچم عنوان به  موجود یپرچ مها  توجه: 

 از دفاع ی   همچن و سیپل یوه ات  ن له یبوس بلوچستان میاقل در مردم  تیامن و نظ م حف ظ •

  "رسمچار   مدافع یوهات  ن " توسط بلوچ میل منافع و بلوچستان می اقل  تیحاکم

 

 یلیتحص و آموزیس   ستمیس

و منطقه ای های محیل زبان  سیتدر تدارکات  و در بلوچستان است و اداری زبان بلوچ  زبان رسیم  •

 چون براهوی، جدگایل و فاریس از وظایف حکومت بلوچستان است.  

فتهیپ ی طرحها یاجرا و نینو  آموزیسر  ستمیس یز یر  برنامه •   بلوچستان مملکت مدارس در شر

قر  یپداگوژ  ب راساس  متر

 دنیبرچ بلوچستان، مملکت در مدرن یساز  مدرسه ،سمدار  آموزیسر  یفضا مشکل حل •

 دریس یکالسها با آنها ن  یگز یجا و نی ی تخر  یکالسها ی   همچن و درخنر  ریز  ،یکت   یکالسها

  مناسب آموزیسر  یفضا و استاندارد

ش ،بلوچ   زبان فرهنگستان سیتأس •   کتب افزودن ی   همچن و بلوچستان یها کتابخانه گستر

     مطالعات مراکز هی کل در بلوچ  

  مستعد توجه ویژہ به آموزش عایل و تهیه بورسیه برای دانشجویان  •

 

 جمیع و یفرد یهایآزاد

ام •  و ب شر  حق وق یجهان  ونیکنوانس در من درج یه ای آزاد و شهروندان حق وق به گذاشیر   احتر

   آن ب  ا مرتب  ط یثاقه  ایم ی   همچن

  کس انی و مذهنی  یفرهنگ  ،یاس یس ،یاجتماع   حق  وق از بلوچستان مملکت  س  اکنان یبرخوردار  •

یس و انیب یآزاد •  اطالع ات  ب هآزادانه   دستر

 ی شهروند حق وق  و اشتغال ل،یتحص ب ا رابط ه در انکس ی ازحق وق م رد و زن یبرخوردار  •

ام و  مذهنی  درمراسم بلوچستان  مملکت در موج ود یمذهب   یته ایاقل یآزاد •  به گذاشیر   احتر

 آنان  یشهروند حقوق

 احزاب سیایس  و  مطبوعات  ،آزادی رسانه ها  •

اضات مسالمت آمت   آزادی  •  اعتصاب و تجمعات و اعتر



اف •  اجباری اتممنوعيت سانسور و تفتيش عقايد، شکنجه و اعتر

ام گذاشی    به حق  تشک یل انجمن های مردیم و ارگانهای صنف   و سیایس •  احث 

 

 ی و زیر ساخت هااقتصاد

 شناخیر  مالکیت خصوض به رسمیت  •

 اقتصاد بلوچستان بر اساس اصل اقتصاد آزاد •

 ستان بلوچ مردم به متعلق  میل یها هیرسما بعنوان معادن  و یعیطب منابع اعالم •

د برنامه های عمرای   • اختصاص درآمدهای حاصله از گمرک و معادن بلوچستان در جهت پیشتی

 بلوچستان  

 برای افراد کم بضاعت  ساخت مسکن  جهتاختصاص بودجه خاص  •

فتیپ •  معادن و عیصنا به کاق   وتوجه بلوچستان در یکشاورز  و یدامدار  الت،ی ش توسعه و شر

  بلوچستان مملکت در یگذار  هیرسما به بلوچ گذاران هیرسما  ق یتشو  و میل

  حمایت از صنایع بویم و میل •

، برق و گاز  •  برای همگانتامی   آب آشامیدی 

  بلوچ صیادان و باغداران نخلداران، از تیحما •

نات ایی یارز  ی   همچن و ن  یرزمیز  و سطخ یآبها  از حیصح یبردار  بهرہ •  یبرا مختلف یوهای آلتر

 و تیر ی مد با بلوچستان مملکت در  یکشاورز  و دی  ی آشام آب بزرگ معضل اسایس حل

 بلوچ کشاورزان و کارشناسان ،ی   مهندس  مشارکت

   تور یسم در بلوچستان حمایت از صنعت گردشگر ی و •

 آزادمناطق اقتصادی بلوچستان و فراهم آوری  مملکت  بنادر گمرک و  ادارہ •

 استانداردهای بی   الملیلتعمت  شبکه های راہ های روستای  و شهری و خط راہ آهن بر اساس  •

 

  مهیب و بهداشت

  بلوچستان مملکت دررسارس  درمای   و بهداشنر  مراکز تعداد شیافزا •

  بلوچستان ورشکسته نسبتا ینهاتامارسیب مشکالت حل •

  از حقوق و اشتغال مهی ب ،درمای   مهیب داشیر   حق  •
 

  و کارافتادگ
 

  بازنشستگ

 اد یاعت دہیپد با  ومبارزہ اجتمایع سالمت ی   تام  مخدر، مواد وفروش دیخر  ع،ی    توز  از یت  جلوگ •

 

 

  خی یتار  یوبناها اسناد آثار،



 بلوچستان  مملکت دررسارس  خ  یتار  بناھاى و آثار از حراست و حفظ ،یبازساز  •

 ۰اند شدہ خارج بلوچستان مملکت از  که خ  یتار  منقول آثار و قهیعت  یایاش وبازگردادن ایی یرد •

 و شدہ غصب بلوچ مردم دست از که بلوچستان ابیکم کتب و خ  یتار  اسناد هیکل یآور  جمع •

 ۰هستند پراکندہ

 

 

 بلوچستانء راجی تپایکتشکیالت حزب 

 : اولفصل 

ل"  حزبنام  : 1ماده
َ
 میل بلوچستاناست که به زبان فاریس " "بلوچستانء راچی تپایک گ

 
  "حزب همبستگ

در زبان انگلیش از  ود. خواندہ یم ش  Balochistan National Solidarity Partyزبان انگلیش  و به

 استفادہ یم شود.   BNSPمخفف: 

 : در این اساسنامه از مخفف "حزب" استفادہ یم شود. تبرصہ

 : آرم حزب : 2ماده

 بلوچستانیک برای میل به معنای مبارزہ   را باال بردہ، انگشت کوچککه   مشت کردہ ای  دستسمبل . 1 

 زنان بلوچهمچنی   حمایت از میل و   ایعحمایت از صنمعنای به   ،سوزن دوزی بلوچ  . 2

 همگای   ،دست بهدست مردیم  جمع  . 3 
 

در مست    میل و مذهنی  زن و مرد، عم از ا به معن  همبستگ

   بلوچستان مبارزہ وآبادای  رسزمی   

 

 ارکان حزبفصل دوم: 

 دارای ارکان زیر است:  تپایک""بلوچستان راچی حزب  : 3ماده 

 کنگرہ  .1

 شورای مرکزی  .2

 دبت  کل  .3

 ان بازرس .4

 هیئت اجرای   .5

 انتخابات     هیئت .6

نمایندگان  سال یک بار برگزار یم شود. کنگرہ متشکل از    4حزب است که هر  عایل ترین ارگان    کنگره: :  4ماده

گذشته   آنها   سال از عضویت  2  کهی حزیی است  هاکمیته    اعضایارگان های حزب، اعضای شورای مرکزی و  



دبت     مشخص یم شوند و  همچنی    حزب  خط مشر های عمویم  و  اساسنامه تصویب شدہ    . در کنگرہباشد 

 یم شوند.  برگزیدہ  انتخابات هیئتبازرسان و هیئت ،  مرکزی شورای اعضای ، کل 

کنگرہ فوق العادہ از اعضای شورای مرکزی ، هیئت مدیرہ و هیئت اجرای  و   کنگره فوق العاده: :  5ماده

اعضای آشکار حزب تشکیل یم شود. برای برگزاری کنگرہ فوق العادہ دو سوم اعضای شورای مرکزی باید  

 رای به برگزاری بدهند. 

ہ انتخاب یم  اعضای آن در کنگر شورای مرکزی عایل ترین ارگان حزب است که  شورای مرکزی: : 6ماده

شورای .  و مصوبات کنگرہ یم باشد   اساسنامه    طبق حزب  سیاست های عمویم    تصویب   آنها   وظیفهشوند و  

فت سیاست های حزب  برای برریس سیاست های حزب و تعیی   بودجه ساالنه  مرکزی و ارزیایی پیشر

 تشکیل جلسه یم دهد.  

ی یم کند،  در کنگرہ انتخاب یم شود و  که  باالترین مقام حزب است     دبتر کل: :  7ماده همزمان حزب را رهتی

و مصوبات کنگرہ و تصمیمات شورای مرکزی  در چهارچوب اساسنامه  رئیس شورای مرکزی حزب است و 

ل یم کند امور مایل را ، حزب را پیش یم برد برنامه های  امورات به  ،نظارت یم کند، امنیت سازمان را کنتر

 یم کند. 
 

 داخیل و خارچی حزب رسیدگ

انتخاب یم   کنگرہاز سوی   از سه نفر تشکیل یم شود  نهاد بازریس حزب است که : انبازرسهیئت  : 8ماده 

و مردم شکایت های اعضا  وظایف آنها به قرار ذیل است: برریس مایل و گزارش آن به کنگرہ، برریس شود. 

 و گزارش آن به شورای مرکزی

:   هیئت:  9ماده   خانه  حزب  ارگانهایمدیر کمیته ها و  متشکل از    اجرانی که توسط شورای مرکزی   است  و دبت 

هیئت اجرای  برنامه های حزب را بر اساس دستورالعمل ها و آئی   نامه های مصوبه  د. ن انتخاب یم شو 

 شورای مرکزی به مرحله اجرا یم گذارد. 

کیل و بازریس را به کنگرہ پیشنهاد یم دهد. هیئت انتخابات:   : 10ماده   کاندیداهای شورای مرکزی، دبت 

 

 

کنگره

انتخاباتهیئت هیئت بازرسان مرکزیشورای

هیئت اجرایی

ارگان ها، کمیته ها و سازمان 
های حزب

کلدبیر



 عضویت در حزب فصل سوم: 

ایط عضویت در حزب : 11ماده   رس 

 سن داشته باشد سال  17حداقل  و  بلوچ ،فرد متقاض   .1

2.  
 

 بپذیرد  را  اساسنامه و برنامه های حزب همبستگ

   بگذراندرا  دورہ های آموزیسر  .3

 شود  حزب اساسنامه و میل  متعهد به اهداف .4

 عضو حزب و سازمان دیگری نباشد  .5

 

 وظایف اعضا : 12ماده 

 کند برای تحقق بخشیدن به اهداف حزب تالش   .1

وی کند  .2  از برنامه های حزیی پت 

 فعالیت نماید  در یگ از کمیته ها و ارگانهای حزب .3

 حافظ ارسار حزب باشد  .4

  ارتقاء دهدسطح معلومات سیایس و اجتمایع خود را  .5

 برای جذب عضو جدید تالش کند.  .6

 .حق عضویت را به طور منظم پرداخت کند .7

تبرصہ: کس ای  ک ه از سیاس ت ح زب پش تیبای  میکنن د، ول ی وظای ف ی ک عض و را ب ه انج ام 

س انند، به عن وان هوادار ن  .ش ناخته میش وند  مت 

 حقوق اعضا : 13ماده 

کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود   ح زبهای هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگان .1

 . رای دهد 

 ها را دارد. از مصوبات ارگان های منتخب خود و انتقاد نسبت به آن  هر عضو حق اطالع .2

یات حزیی با رعایت موازین   دیدگاہ هایهر عضو حق دارد  .3
خود را در تمایم سطوح، محافل و نشر

 های موجود بیان کردہ و یا منتشر کند. نامه آیی   و 

 

 اقدامات انضبایط اعضا : 14ماده 

به بزند و . 1 در صورت نقض ضوابط تشکیالت یا رفتار سیایس و اخالقر که به اعتبار و موقعیت حزب ض 

به منظور حفظ اعتبار، سالمت و استحکام فعالیت، اقدامات انضبایط زیر، به تناسب خطای صورت  

  گرفته، معمول یم گردد: 

 تذکر شفایه  -



 تذکر کتنی  -

  سلب مسئولیت -

  تعلیق عضویت -

 سلب عضویت  -

 اخراج کامل  -

 

 

 تقاضای تجدید نظر در اقدامات انضبایط: 15ماده 
ی

   موارد، نحوه اجرا و چگونگ

 

برنامه و سیاست های  مواردی که اقدامات انضبایط را با خود یم آورد، عبارتند از: تبلیغ علیه حزب و  -1

آن، تفرقه افکن  و برهم زدن وحدت حزب، افشای ارسار و مطالب محرمانه حزب، فساد مایل و اخالقر 

 .که حیثیت مجموعه را به خطر اندازد، زیر پا گذاشیر  اساسنامه حزب و رسپیخ  از انجام وظائف محوله 

 است.  شورای مرکزیمعمول داشیر  اقدامات انضبایط در مورد اعضا، در صالحیت   -2

عضوی که مورد اقدام انضبایط قرار گرفته حق دارد که خواهان تشکیل جلسه ای برای دفاع از خود  -3

تصمیمات و  شود. دفتر سازماندیه باید چنی   جلسه ای را با حضور دو نفر از هیئت اجرایی برگزار نماید 

، هیئت    مدیریت یم تواند حکم نهای  را تصویب کند. نهای  اتخاذ شوند. در صورت عدم قناعت طرفی  

 

ی از عضویت :  16ماده   کناره گتر

پیوسیر  به حزب و عضویت در آن بر اساس احساس نیازهای مبارزایر و تصمیم آگاهانه افراد  .1

 و حفظ قوانی   و حریم  
ی از عضویت با تأی ی برای خدمت به اهداف حزب یم باشد. کنارہ گت 

 است.  سازمان نت   یک امر آزاد 

 به دفتر ساماندیه اطالع دهد و موظف   .2
ً
ی باید این درخواست را رسما عضو خواهان کنارہ گت 

 و همچنی   اموال و اسناد حزب را که در اختیار دارد به 
است که مسئولیت های تشکیالیر

ی   تشکیالت بازپس دهد وبرگه تصفیه دریافت نماید. دفتر سازماندیه پذیرش درخواست کنارہ گت 

 به وی اطالع یم دهد. را رس
ً
 ما

یس داشته   -تبرصہ  اعضایی که در بخشهای حساس حزب کار کردہ و به اطالعات طبقه بندی شدہ دستر

دہ اند، در صورت درخواست کنارہ ی موظف به مراعات   اند، و متناسب با آن تعهدات خاض ست  گت 

 خواهند بود. حنر پس از خارج شدن از حزب نت   جدی این تعهدات 

 

 


