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وزارت معارف 
معينيت انکشاف نصاب تعليمي 

و تربيۀ معلم
رياست عمومي انکشاف نصاب 

تعليمی و تأليف کتب درسی

کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید 
برخورد  متخلفین  با  است.  ممنوع  جداً  آن  فروش  و 

قانونی صورت می گیرد.
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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-کاظمیه محقق
پوهنیار محمد فاروق عمر خیل
سرمؤلف محمد افضل حضرتی

محمدعزیزبختیاری

دوکتور اکرام الدین حصاریان

مؤلفان:

ادیتور مسلکی:

ادیتور زبان:

کميتۀ دینی، سياسی و فرهنگی:
-  مولوی عبدالصبور عربی 

- دکتور محمد یوسف نیازی
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمي.

ب

کميتۀ  نظارت:
-  دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.

- دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.
- دکتور محمد یوسف نیازی سرپرست ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف  

کتب درسی

طرح و دیزاین: رحمت اهلل غفاری

تنظيم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

پيام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و تربیت 

به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
با تحوالت و  تربیت محسوب می شود که همگام  تعلیم و  فرایند  ارکان مهم در  از  کتاب درسی یکی 
پیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، بر اساس همین ویژه گی ها تهیه و تألیف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آن ها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامه های آموزشی و تربیتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه آرزومندم 
که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع دانش، 

اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است. از این رو از همه اقشار و افراد 
از هیچگونه  اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شریف 
دانشمندان،  نویسنده گان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دریغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارائۀ نظریات و پیشنهادات سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، طبع و 

توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینۀ چاپ و توزیع کتب 
درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 

در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس معارف 
یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.

دکتور اسداهلل حنيف بلخی
وزیر معارف
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فصل اول
 

دولت
این فصل شامل درس هاي ذیل مي باشد:

• دولت و وظایف آن؛ 

• با قانون اساسي افغانستان آشنا شویم؛
• نظام سياسي و دولت خود را بشناسيم.
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اهداف فصل
انتظار مي رود که شاگردان با خواندن این فصل:

• تاریخچه تشکيل دولت و دالیل ضرورت جوامع به دولت را یاد گيرند؛
را  استبدادی  و  مردمساالر  دولت های  و  شده  آشنا  دولت ها  انواع  با   •

بشناسند؛
• قانون عادي و قانون اساسي را شناخته و تفاوت آن ها را بدانند؛

• قانون اساسي افغانستان را بشناسند؛
• با قواي سهگانه دولت جمهوري اسالمي افغانستان و وظایف آن ها آشنا 

شوند؛
• درباره لویه جرگه و دالیل تشکيل آن معلومات به دست آورند.
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گفتگو کنيد
مکتبخودرادرنظربگیریدودربارۀسؤاالتزیرباهمگفتگوکنید:

1-مکتبشمابرايرفعکدامضرورتهابهوجودآمدهاست؟
2-چهکسانیدرمکتبشماکارمیکنند؟

3-آیابینوظایفآنهاهماهنگيوجوددارد؟
4-اینهماهنگيچگونهوتوسطچهکسانيصورتمیگیرد؟5-اگراینهماهنگي

نباشدچهمشکالتيپیشمیآید؟
چرا به دولت ضرروت داریم؟

مدیر،معاون،سرمعلم،نگرانصنف،معلمین،مستخدمینوشاگردانهرکدام
وظیفةخاصيدرمکتبدارند.همةاینوظایفبایکدیگرارتباطدارندوبراي
ایجاد وظیفة مدیر ميشوند. هماهنگ تربیتیشما تعلیمیو نیازهاي به پاسخ
هماهنگيبینکارکنانرابرعهدهدارد.هرقدراعضايمکتبهماهنگيبیشتري

داشتهباشند،مکتبدرانجاموظیفةخودموفقخواهدبود.

   دولت و وظایف آن

درساول
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   دولت و وظایف آن

تشکیل مؤسسات و خانوادهها،گروهها از جامعه است. مکتب از بزرگتري جامعهشکل
شدهاست.هرکدامبرايپاسخبهبرخیازاحتیاجاتافرادآنجامعهپدیدآمدهاند.این
اجزابااینکهازهممستقلاندبهیکدیگروابستهاندوبدونهمکاريباهمدیگرنمیتوانند
وظیفةخودراانجامدهند.آنهابایدباهمهماهنگباشندتابهخوبيبهوظایفخودعمل
کنند.اگراینهماهنگيونظمبرقرارنباشدبسیاريازضرورتافرادجامعهبيجوابباقی

میماند.اینهماهنگيبهوسیلةدولتایجادميشود.

خاليگاه های زیر را کامل کنيد:
باتوجهبهمطالبدرسجايخاليراباعبارتمناسبپرکنید.

نیازافرادجامعهپیدایشمؤسساتگوناگونضرورتهماهنگی............
چگو نهگي پيدایش دولت

درآغازتاریخبشر،جمعیتانسانيبررويکرۀزمینکموروابطآنهابسیارسادهبود.به
اعضاي برايروابط قواعدي و بهوجودآمد قبیلهیي و تدریج،گروپهايخویشاوندي
و خویشاوندي روابط توسط مدتها براي انساني جامعة آمد. وجود به قبیله و خانواده
قبیلهیيادارهميشد.شخصبزرگخانوادهوقبیلهروابطبیناعضايخانوادهوقبیلهخود
راتنظیمميکردوبقیةاعضاازاوامراواطاعتميکردند.دراکثرمواردآنهاقادربودند

کهنزاعهايبسیارسخترادرمیانقبیلةخودحلوفصلکنند.
قبیلهیي و قواعدخویشاوندي و ُدشوارگردید نیز ادارۀآنها باوسعتجوامعانساني،
نميتوانستپاسخگوينیازهايجدیدباشد.برخيازسرانقبایل،نیرووامکاناتبیشتري
فراهمکردندتابتوانندجمعیتبیشتریراادارهکنند.بهاینترتیب،دولتهایاولیهشکل
شکل عظیم امپراتوريهاي و بزرگ قدرتهاي مناطق، از برخي در تدریج، به گرفتند.

گرفت،باگسترشروابطاجتماعیدولتهايجدیدبهوجودآمدند.

گفتگوکنيد
فرضکنیدکهمیخواهیدباجمعیازدوستانخودبهسفرتفریحیبروید،دربارهاینکه
بهکجابروید،باچهوسیلهییسفرکنیدوازکداممکانهادیدننمایید،ترجیحمیدهید
چگونهتصمیمبگیرید:1-یکنفرتصمیمبگیردوبقیهازاواطاعتکنند؛2-همهاعضای

گروپباهممشورتنمودهوتصمیمبگیرند.دالیلخودرابیانکنید.

4
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 اقسام دولت
دولتهارامیتوانبهدوبخشعمده)انتخابیواستبدادی(تقسیمکرد.دولتاستبدادی
دولتیاست،کهبرارادۀیکیاچندفرداستواراستودرآنپادشاهیارئیسحکومتخود
راحاکمبرجانومالمردممیپندارد.درگذشتهبیشترحکومتهااستبدادیبودندوحاکمان
بدونتوجهبهخواستههایمردمفقططبقارادۀخودحکومتمیکردند.برخیازحاکمان

مستبدتاآنجاپیشرفتندکهحتیادعایخداییمیکردند.
درمقابلنوعیازدولتوجودداردکهدرآن،رئیسدولتتوسطمردموازمیانخود
آنهاانتخابمیگرددونمایندهگانمردمقوانینکشورراوضعمیکنندایننوعدولترا
دولتانتخابیمینامند.اکثرحکومتهایپادشاهیازنوعاستبدادیهستند.دربعضیاز
کشورهانظامپادشاهیمبتنیبرقانوناساسیاستکهبهآنپادشاهیمشروطهمیگویند.
درایننوعحکومتهاصالحیتهاواختیاراتپادشاهمحدوداستونمایندهگانپارلمان

ومقاماتعالیکشورنیزتوسطمردمانتخابمیشوند.
دردینمقدساسالمروشحکومتکردنبراساساتاسالمیاستواراستدراسالمحاکمیت
مطلقازخداونداستوانسانخلیفهخداونددررویزمینبهشمارمیرود.همةانسانها
دربرابرقوانینالهییکساناند.درایندینواالوباارزش،حاکمبراساسیشایستهگی،تقواو

دانشانتخابمیشودتاقوانینالهیرابربندهگانالهیتطبیقوعملیسازد.
کشورعزیزماافغانستانیکدولتاسالمیاستوقانوناساسیآندرروشنیدینمبین
اسالمساختهشدهاستکهمادههایدوموسومقانوناساسیجمهوریاسالمیافغانستان

بیانگراینحقیقتاست.)1(
دولت چه وظایفی دارد؟

وظایفدولتدرزمانهاومکانهایگوناگونتاحدودیمتفاوتاست.برخيازمهمترین
وظایفدولتهايامروزيدرهمهکشورها،عبارتنداز:

•وضعقوانینومقرراتبرايایجادهماهنگيبینمؤسساتمختلفدرجامعه؛
•اجرايقوانیندرجامعهبادرنظرداشتبرابريهمهمردمدربرابرقانون؛

•حفاظتازحقوقافرادجامعهدرمقابلمتجاوزینداخليوخارجي؛


• پاسبانيوحفاظتازمرزهاوجلوگیريازتجاوزدشمنانخارجی؛
• ارائهخدماتآموزشی،صحیورفاهیبرایشهروندان.

------------------------------------------------------------
)1(مادۀدوم:دیندولتجمهوریاسالمیافغانستان،دینمقدساسالماست.

مادۀسوم:درافغانستانهیچقانوننمیتواندمخالفمعتقداتواحکامدینمقدساسالمباشد.

درساول
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   مروري بر درس
•دولتبرايایجادهماهنگيونظمدرروابطبینمؤسسات،خانوادهها

وافراددرجامعهتشکیلميشود.
و قانون اجراي و وضع دارندکه مختلفي وظایف جامعه در دولتها •

جلوگیريازقانونشکني،ازمهمترینآنهاست.
•دولتهاانواعمختلفيدارند؛مانند:مردمیواستبدادي.

سؤال ها
1-چرابهدولتنیازداریم؟

2-رابطةدولتباسایراجزایجامعهراشرحدهید.
3-انواعدولتهارانامببرید.

4-سهوظیفهدولترابیانکنید.


فعاليت
انواعدولتهاییراکهدردرسخواندیدباهممقایسهکردهوبگویید:

1-شماترجیحميدهیدچهگونهدولتيداشتهباشید؟
2-دولتماازکدامنوعاست؟چرا؟

نتیجهرادرکتابچهخودبنویسیدودرصنفبخوانید.
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مدیریاسرمعلممکتببهشمااعالمميکندکهچهساعتيبایددرمکتبحاضرباشید،
چگونهبایدلباسبپوشید،نبایدبدوناجازهازمکتبخارجشوید،نباید غیرحاضرشوید.
اینبایدهاونبایدهاچهنامدارند؟چگونهبهوجودآمدهاندوچهکمکيبهادارهمکتب

ميکنند؟

قانون چيست؟
نبایدهایي بایدهاو  به ازبينظمي،ضرورت هرجامعهیيبرايحفظنظموجلوگیري
داردکهافرادآنجامعهبایدآنهارارعایتکنند.اگرخوبدقتکنیم،تمامکارهاي
را آنها باید همه و دارد وجود ما جامعه در که است قواعدي اساس بر ما روزانه
حفظ براي مردم تا ميکنند اعالن و تعیین را مقرراتي نیز دولتها نمایند. مراعات

    با قانون اساسي افغانستان آشنا شویم
درسدوم

  گفتگو کنيد
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    با قانون اساسي افغانستان آشنا شویم
قانون ميگردد، تعیین دولت سوي از که مقرراتي نمایند. رعایت را آنها جامعه، نظم

ميشود. نامیده

قانون اساسی
قانوناساسیمادرواساسقوانیندیگربهحسابمیآید.هیچقانونیدرکشورنمیتواند
برخالفآنوضعشود.درحقیقتقانوناساسیجامعترینقانونهرکشوراستکهبرنامة
اصليزندهگیاجتماعییکملترابیاننمودهوراهوروشادارهکشورراتعیینمیکند.

امروزتقریباًهمهکشورهایدنیاقانوناساسیدارند.دولتهامجریقانوناساسیهستند.

قانون اساسی کشور ما 
ترتیب، بدین ماتصویبگردیدو اساسيکشور قانون اولین درسال1301هجريشمسی
افغانستانبهجمعکشورهايدارايقانوناساسيپیوست.بعدازآنچندینقانوناساسیدر
کشورماوضعگردیدهوفسخشدهاست.قانوناساسيجمهورياسالميافغانستانکهقانون
اساسیکنونیماست،توسطلویهجرگهقانوناساسيدرسال1382هجريشمسيدرشهر
کابل،تصویبگردید.خصوصیاتمهمقانوناساسيجمهورياسالميافغانستانعبارتنداز:

1- اسالمي بودن: هیچقانونينميتواندمخالفاعتقاداتواحکاماسالميباشد.

2- جمهوری و مردمي بودن: براساسقانوناساسيجمهورياسالميافغانستان،حاکمیت
مليبهملتافغانستانتعلقداردکهبهطورمستقیمیاتوسطنمایندهگانمردماعمالميشود.

3- رعایت حقوق بشر: درقانوناساسیکشورمابهحـفظکرامـت،حقوقانساني،تأمین
آزاديهاوحقوقاساسيمردمتوجهشدهاست.

عدالت ما، کشور اساسی قانون در تبعيض:  هرگونه  نفي  و  اجتماعي  عدالت  تحقق   -4
مذهبی، زبانی، )قومی، باشد که شکلی هر به تبعیض و گرفته قرار تأکید مورد اجتماعی

جنسی(نفیشدهاست.
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 مروري بر درس
•فقطدرروشنيقانوناستکهجامعهمیتواندبهنظموهماهنگيدست •

یابد.
•بخشيازمقرراتحاکمبرجامعهراکهازطرفدولتبرايمردموضعميشود، •

قانونميگویند.
زندهگی اصلي برنامة که است کشور هر قانون جامعترین اساسی •قانون •

اجتماعییکملترابیانمیکند.
•قانوناساسيجمهورياسالميافغانستاندرسال1382هـ.ش.توسطلویه •

جرگهقانوناساسیتصویبگردید.              
 سؤال ها
1-قانونراتعریفکنید.

2-قانوناساسيراتعریفکنید.
3-خصوصیاتمهمقانوناساسيماچیست؟)حداقلدوموردرابیانکنید(

 فعاليت
خود معلم و بزرگان باکمک خواندید، درس در را قانون موجودیت فایدۀ

برخيازفوایددیگرآنراپیداکردهودرصنفبخوانید.
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  گفتگو کنيد
دردرسهايگذشتهآموختیمکهمهمترینوظیفهدولتایجادنظمبهوسیلةوضعواجراي
قانوناست.آیاميدانیدقانوندرکدامبخشدولتوضع،ودرکدامبخشاجراميشود؟

دولت ما
هردولتداراينامرسميميباشد.»جمهورياسالميافغانستان«نامرسميدولتمااست.
ازسهبخشیاسهقوهتشکیلمیشوند.دولتماهمسهقوۀمستقلدارد: دولتهاعموماً
آشنا بیشتر قوه سه این با درس ادامه در قضاییه. قوۀ -3 و اجراییه قوۀ -2 تقنینیه قوۀ -1

میشویم:
قوۀ تقنينيه 

قوۀتقنینیهیاقانونگذارکشورما»شورايملي«ميباشد.قوانینکشورمادرشورايمليوضع
وتصویبميشود.شورايمليیاپارلمانکشورماازدومجلستشکیلشدهاست:ولسي

جرگهومشرانوجرگه.
ولسي جرگه: اینمجلسازنمایندهگانمنتخبمردمسراسرافغانستانتشکیلشدهاست.
نمایندهگاناینمجلسهر5سالیکبارتوسطمردمازطریقانتخاباتآزاد،عمومي،سري

   نظامسياسي و دولت خود را بهتر بشناسيم

درسسوم
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ومستقیمانتخابميشوند.نمایندهگانمنتخببراياجرايبهتروظیفهخود،افراديرااز
میانخودبهعنوان»هیأتاداري«انتخابميکنند.هیأتاداريولسيجرگهوظیفةاداره

مجلسرابرعهدهدارد.
وظیفهاصلينمایندهگانولسيجرگهوضعقوانیناست.نمایندهگانبرايکارآیيبیشتر،

گروپهايتخصصيتشکیلميدهندکهبهاینگروپهاکمیسیونميگویند.
در است قرار که پیشنهادي هر ميباشند. کمیسیون یک عضو نمایندهگان از کدام هر
مجلسبهصورتقانوندرآید،اولدرکمیسیونمربوطهموردبحث،بررسيواصالح

قرارگرفتهوسپسبرايبحثنهایيارائهميشود.
به دیگر بخش و انتخابي صورت به مجلس این اعضاي از بخشي جرگه:  مشرانو 
اعضاي بین از نمایندهگان از ثلث دو ميکنند. پیدا راه اینمجلس به انتصابي صورت
از دیگر ثلث ویک ميیابند راه مجلس این به ولسوالي وشوراهاي شوراهايوالیتي
بینشخصیتهايخبرهوباتجربهتوسطرئیسجمهور،تعیینميشود.مشرانوجرگههم
اولدرولسیجرگهوسپسدر دارايکمیسیونهايتخصصيميباشد.قوانینمعموالً

مشرانوجرگهتصویبمیشودوپسازامضایرئیسجمهورقابلاجرامیگردد.
تصویب وظیفه ميباشد، ملي شوراي وظیفه مهمترین که قوانین وضع  بر عالوه
برنامههايانکشافيدولت،تصویببودجهدولتي،ایجادواحدهايجدیداداريوتصدیق
معاهداتومیثاقهايبینالمللي،یاخروجافغانستانازاینقراردادهاهم،بهعهدهشوراي

مليميباشد.
قوۀ اجرایيه

ميتوانید آیا ميآید؟ حساب به کشور اجراییه قوۀ از جزئي شما مکتب که ميدانید آیا
بخشهايدیگریازقوۀاجراییهراکهدرمحلزندهگيشمافعالميباشد،نامببرید؟کلیه
وزارتخانههاوریاستهايآنهادرتمامنقاطکشورجزئيازقوۀاجراییهميباشند.دررأس
هروزارتخانهیکوزیرقرارداردکهتوسطرئیسقوۀاجراییهیعنيرئیسجمهوروباتأیید
ولسيجرگهتعیینميشود.وزرابراياجرايوظایفخوددرمقابلولسيجرگهورئیس

دولتمسؤولميباشند.
وظایفقوۀاجراییهعبارتنداز:

1-اجرايقانوناساسي،قوانینعاديوفیصلههايمحاکم؛2– تنظیمبودجهماليدولتو
پیشنهادآنبهشورايملي؛3– طرحوتطبیقبرنامههايانکشافي؛4–ارائهگزارشبهشوراي
مليدرختمسالماليدربارهامورانجامشدهوبرنامههايسالماليجدید.دررأسقوۀ

اجراییهرئیسجمهورقراردارد.

درسسوم
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رئیسجمهوربهعنوانرئیسدولتصالحیتهایيدرهرسهقوهدارد.رئیسجمهورهرپنج
سالیکبارازطریقانتخاباتآزاد،عمومي،سريومستقیم،توسطمردمانتخابميشود.
رئیسجمهوروظایفبسیارزیادوسنگینيبهعهدهداردکهدراینجابهبرخيازآنهااشاره

ميشود:
-حراستومراقبتازاجرايدرستقانوناساسي؛

-سرقومانداناعاليقوايمسلح؛
-تعیینوزراء،رئیسسترهمحکمه،لويڅارنوالورئیسسرهمیاشتباتأییدولسيجرگه؛

-تعیینیکثلثازاعضايمشرانوجرگه.
  

گفتگو کنيد
تااینجاآموختیمکهقانوندرقوۀمقننهوضعوتوسطقوۀاجراییهاجرامیشود.بهنظرشمااگر

کسیازقوانینتخلفکندکدامبخشیازدولت،بایدبهآنرسیدهگیکند؟
 قوۀ قضایيه

دربخشهايقبليدرس،یادگرفتیمکهقوۀتقنینیهقوانینراوضعمیکندوتطبیقآنهابر
عهدۀقوۀاجراییهاست.همانطورکهدردرسهايگذشتهخواندیم،یکيازوظایفدولت
جلوگیریازنقضحقوقافرادوهمچنینجلوگیريازقانونشکنياست.اینوظیفهبرعهده
قوۀقضاییهميباشد.قوۀقضاییهرکنمستقلدولتجمهورياسالميافغانستاندرامرقضا

میباشد.
قوۀقضاییةمامرکبازسترهمحکمه،محاکماستینافومحاکمابتداییهميباشد.سترهمحکمه
دررأسقوۀقضاییهقرارداردومرکبازنُهعضواستکهازطرفرئیسجمهوروباتأیید



ولسيجرگهانتخابميشوند.بهطورخالصه،وظیفةقوۀقضاییهرسیدهگيبهاختالفاتياست
اگر افغان یعنيهرفرد بینشهروندانودولترخدهد. بینشهروندانویا کهممکناست
بهمحکمه یادولتنقضشدهاست،ميتواند احساسکندکهحقشتوسطفرديدیگرو

شکایتکند. 
لویه جرگه

لویهجرگهمجلسياستکهتنهادرافغانستانتشکیلميشودوعاليترینسطحارادۀملتميباشد.
لویهجرگهمجلسيدایمينیستودرشرایطيخاصبهطورمؤقتتشکیلميشود.اعضاي
لویهجرگهعبارتند؛ازاعضايشورايمليورؤسايشوراهايوالیاتوولسواليهاو

افرادخبرهوسرشناساقوام.
لویهجرگهدرحاالتذیلتشکیلميشود:

1-اتخاذتصمیمدرموردمسایلمربوطبهاستقالل،حاکمیتمليوتمامیتارضيومصالح
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علیايکشور؛
2-تعدیلقانوناساسي؛3-محاکمهرئیسجمهور.لویهجرگهتوسطرئیسجمهور
دایرميشود؛مگراینکهبرایمحاکمهرئیسجمهورتشکیلشدهباشدکهدرآن

صورتتوسطولسیجرگهدایرمیگردد.

                          مروري بر درس1
• نامرسميدولتما"جمهورياسالميافغانستان" است.

• شورايمليرکنمقننهدرکشورماميباشد.
• قوهاجراییهقوانینيراکهدرقوۀمقننهوضعميشودتوسطحکومت،کهمتشکل

ازهیأتوزرااست،اجرامیکند.
................................................. •
.................................................. •

               .................................................. •

                           سؤال ها
1-مجلسهايشورايمليچهتفاوتيباهمدارند؟

2-وظایفشورايمليرابنویسید.
3-وظایفقوۀاجراییهرابنویسید.

4-وظایفرئیسجمهوررابهاختصاربنویسید.
5-قوۀقضاییهازچندبخشتشکیلشدهاست؟
6-لویهجرگهتوسطچهکسيدایرميشود؟

                            فعاليت
یکيازقوههايسهگانهدولتراانتخابکردهباکمکبزرگانومعلمخوددر

موردوظایفآندهسطربنویسید.

                1-متعلمینعزیز!ازایندرسبهبعد،بهکمکمعلمخودخالصهدرسرابنویسید.
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خالصۀ فصل
 

•دولت براي ایجاد هماهنگي و نظم در روابط بين مؤسسات، خانواده ها و  •

افراد در جامعه تشکيل مي شود. 

و  قانون  اجراي  و  وضع  که  دارند  مختلفي  وظایف  جامعه  در  •دولت ها  •

جلوگيري از قانون شکني از مهمترین آن هاست. 

• دولت ها را مي توان به دو بخش انتخابی و استبدادی تقسيم کرد. •

•قانون نقش اساسي در ایجاد نظم و هماهنگي جامعه دارد.  •

•به مجموعۀ اصول کلي که وظایف مردم و دولت را در مقابل یکدیگر بيان  •

مي کند،  بيان  را  دولتي  اُرگان هاي  و  دولت  عملکرد  و چگونهگي  کرده 

قانون اساسي مي گویند. 

• هجري شمسی،  افغانستان در سال 1382• اسالمي  اساسي جمهوري  قانون 

تصویب شد. 

•نام رسمي دولت ما »جمهوري اسالمي افغانستان« است.  •

•دولت داراي سه رکن اصلي است: قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضایيه.  •

•لویه جرگه عالي ترین مظهر اراده ملت در کشور ما است. •
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دموکراسی) مردمساالری(
در این فصل درس هاي زیر را مي  خوانيد:

• مردمساالری چيست؟
••مردم چگونه مي توانند در ادارۀ دولت مشارکت کنند؟

••مردمساالری در افغانستان.

فصل دوم
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اهداف فصل

انتظار مي رود که شاگردان با خواندن این فصل بتوانند:

••دموکراسی )مردمساالری( را تعریف کنند؛

••دربارۀ مردم ساالری مستقيم و مردم ساالری نماینده گي معلومات دهند؛

••مهمترین اصول مردم ساالری را بيان کنند؛

••اهميت و چگونهگي مشارکت مردم را در دولت بدانند؛

••براي مشارکت و سهم گيري در دولت تشویق شوند؛

••انواع مشارکت مردم در دولت را بشناسند؛

••تاریخچه مختصر مردم ساالری  در افغانستان را بدانند؛

••به اهميت مردم ساالری در قانون اساسي کشور پي ببرند؛

••با مظاهر مردم ساالری در کشور آشنا شوند.
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گفتگو کنيد

فرضکنیدشماتصمیمگرفتهایدکهیکيازهمصنفيهايخودرابه حیثنمایندهصنف
خودبهادارهمعرفينمایید.پسکدامروشزیرراترجیحميدهید:

1-اورامعلمتانمعرفيکند؛
2-شماخودتانانتخابمیکنید.

بهنظرشمادراجتماعاتبزرگچگونهتصمیمگرفتهمیشود؟
دردرس هايقبلخواندیمکهمابرايادارهجامعه،بهدولتنیازداریم.بعضيازدولتها
مردمرادرتصمیمگیريهاشریکنمیسازند.ایننوعدولتهاعموماًبرارادهیکیاچند
فرداستواراست.جوامعدیگرينیزهستند؛کهقدرتاصليتصمیمگیريدردستمردم
استودولتفقطنمایندهباصالحیتمردمبرايتصمیمگیريبهحسابمیآید.شایدشما
اصطالحدموکراسی»مردمساالری«راشنیدهباشید.آیاتااکنونبهمعنايایناصطالحفکر

کردهاید؟دموکراسیکلمةیونانياستکهامروزدرتمامزبانهااستفادهميشود.

مردم ساالری چيست؟
درسچهارم
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مردم ساالری چيست؟
اینکلمهبهمعنايحکومتمردماست؛کهدرزباندريازآنبهعنوان»مردمساالري«یاد
ميشود.مردمساالريبهاینمعنياست؛کهحکومتحقمردماستواینمردمهستندکه

بایددرموردمسایلکشورخودتصمیمبگیرند.
گرچهدرگذشتههايبسیاردوردریونانباستاننوعيازمردمساالریوجودداشتولي
بهزودينابودگردیدوبرايقرنهااکثردولتهابراساساستبدادادارهميشدند.بعدهادر
اثرپیشرفتهایيکهانسانهادرزمینهحقوقبشربهدستآوردند،توجهمردمودولتهابه
اصولمردمساالریجلبگردید.گرایشاتمردمبهمردمساالریدرآغازقرنبیستممیالدي
بهسرعتپیشرفتکردوباعثشدکهبسیاريازدولتهااصولمردمساالریراپذیرفتهو
دردولتخودبهکارگیرند.امروزهمهدولتهامردمساالریرابهعنوانیکروشمناسب
را خود که یافت ميتوان جهان در را دولتي کمتر پذیرفتهاندو خود حکومت اداره در

مردمساالرنداند.
دو به ميکنند اعمال را خود حاکمیت حق چگونه مردم که نظر این از مردمساالری
نوعتقسیمميشود:1-مردمساالریمستقیم.درمردمساالریمستقیممردمبهطورمستقیم
باره در و ميشوند مکانجمع دریک مردم همه یعني میکنند، اعمال را حاکمیتخود
مسایلمهمتصمیمميگیرند.بهنظرشماامروزایننوعمردمساالریدرادارهحکومتوجود
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درسچهارم

دارد؟چرا؟
2-مردمساالرینمایندهگي.درجوامعامروزيبهدلیلجمعیتزیادامکانجمعکردن
تماممردمدریکجاعماًلوجودندارد.همچنین،مسایلکشورهابسیارزیادوپیچیده

شدهوتماممردموقترسیدهگيوبحثدرموردآنهاراندارند.
بنابراین،امروزازمردمساالرینمایندهگيیامردمساالریغیرمستقیماستفادهميشود.در
مردمساالرینمایندهگيمردمبرخيازکارگزاراندولت؛مانند:نمایندهگانپارلمانرا
انتخابميکنندوبهآنهاصالحیتميدهندکهبرايادارهکشورتصمیمگرفتهوقانون
وضعکنند.دربرخیازکشورهارئیسدولتتوسطرأیمستقیممردمودربعضیدیگر
توسطنمایندهگانپارلمانانتخابمیشوند.نمایندهگانمنتخبمردمورئیسدولتدر

مقابلمردممسؤولیتدارندومردممیتوانندازآنهابازخواستکنند.
مقایسه کنيد

دربارهمردمساالریمستقیمونمایندهگيگفتگوکنیدوبهسؤالزیرپاسخدهید:
اصولمشترکمیاندونوعمردمساالریفوقالذکرکدامند؟یاکداماند؟

مردمساالریاصوليدارد؛کهامروزبهعنوانارزشهايبشريموردقبولاکثریتجوامع
بهآندولتمردمساالری قرارداردوهرگاهایناصولدرتشکیلدولترعایتشود

ميگویند.
مهمتریناصولمردمساالریعبارتنداز:

1-حاکمیتمردم.
2-تضمینحقوقاساسيبشر.

3-انتخاباتآزاد.
4-برابريدرمقابلقانون.

5-آزاديبیان.
6-حکومتاکثریتباحفظحقوقتمامافرادجامعه.

7-پاسخگویيکارگزاراندولتيدرمقابلمردم.
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باشرایط متناسب وهرکشوري نیست یکسان  مردمساالریدرهمهکشورهاکاماًل البته،
اعتقادی،اجتماعي،اقتصاديوفرهنگيخودازمردمساالریدرتشکیلوادارهدولتخود
استفادهمیکند.باتوجهبهمطالبدرسبهنظرشماآیادولتما،مردمیمحسوبميشود؟دالیل

خودرابگویید.



                                  مروری بر درس
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
............................................................................................................................•
............................................................................................................................•
........................................................................................................................... •

                                   سؤاالت
1-دموکراسیرابهزباندريچهميگویند؟

2-مردمساالریمستقیموغیرمستقیمچهفرقيدارند؟
3-آیاامروزميتوانازروشمردمساالریمستقیمدرادارهیککشوراستفادهکرد؟توضیح

دهید.
4-چهاراصلازاصولمهممردمساالریرانامببرید.

 فعاليت 
درسالهاياخیرطرحپارلمانجوانانبهشکلآزمایشيدرکشوراجراشدهاست.دراین
بارهتحقیقکنیدکهاینپارلمانباچهاهدافيتشکیلشدهاستوشرایطعضویتدرآن

چیست؟

20
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  مردم چگونه می توانند در اداره دولت شریک شوند؟
درسپنجم


گفتگو کنيد

حاکمیتازآنخداونداستودرنظامهایمردمساالریحاکمیتمردممهمتریناصل
مردمساالریاست.بهنظرشمامردمچگونهميتوانندحاکمیتخودرااعمالنمودهودر

تصمیمگیريهايسیاسيمشارکتکنند؟

به ميتوانند مردمساالری دولتهاي در مردم پیشخواندیم، دردرسهاي که همانگونه
بنابراین،دولت طورمستقیمیاازطریقنمایندهگانخوددرادارهکشورمشارکتکنند.
مردمساالریبرپایهمشارکتمردمدرتصمیمگیريهايسیاسيکشوراستواراست.هرچه

میزانمشارکتمردمبیشترباشد،جلوۀمردمساالریدرآندولتبیشترخواهدبود.
و دادن رأي از داردکه سیاسيوجود درکارهاي مردم مشارکت براي مختلفي راههاي
شرکتدرتظاهراتگرفتهتاتصديباالترینپستهایدولتيراشاملميگردد.امامردم
بهطوریکساندراُمورسیاسيمشارکتنمیکنند.برخيازمردمتنهادرانتخاباتشرکت
نمودهوبهیکيازنامزدانرايميدهند.تعداديهمعضوحزبسیاسيشدهودرجهت
پیشبرداهدافحزبخودفعالیتميکنند.بعضيدیگرباالترازاین،بانامزدکردنخود
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تالشميکنندکهپستهايدولتيرااحرازکردهوبهطورمستقیمدرتصمیمگیريهاواجراي
برنامههايدولتيواردشوند.عدهیيدیگر،کهباالترینسطحمشارکترادارند،کسانياندکه
درانتخاباتموفقگردیدهوعماًلپستهايدولتيرااحرازمیکنند.برايوضاحتبیشتربه

شکلذیلتوجهکنید:

براياینکهمشارکتسیاسيمفیدوتأثیرگذارباشد،انتخاباتبایدآزاد،عمومي،سريومستقیم
برگزارشود،تامردمبتوانندبامیلوارادۀخودکسانيراکهميخواهند،انتخابنمایندوکس

دیگريارادۀخودرابرآنهاتحمیلنکند.
نوعدیگريازمشارکتسیاسيبهصورتکنترولونظارتبراعمالدولتمردانانجامميشود.
انواعنظارتبرعملکردهايدولت نیزازراههايگوناگونياعمالميگردد.برخياز نظارت
عبارتنداز:1-نظارتتوسطنمایندهگانمردمدرپارلمان،2-اعتراضبهعملکردهايدولت

توسطتظاهراتواعتراضدستهجمعي.3-انتقادازکارهايدولتازطریقرسانهها.

 مروری بر درس
…………………………………………………………………•
…………………………………………………………………•
…………………………………………………………………•
…………………………………………………………………•
…………………………………………………………………•

 سؤال ها
1-مشارکتمردمدردولتچهرابطهیيبامردمساالریدارد؟

2-چهراههایيبرايمشارکتمردموجوددارد؟آنهاراتوضیحدهید.
3-نقشمشارکتمردمرادرسیاستبیانکنید.

4-مردمازچهراههاییميتوانندبرکارکردهايدولتمرداننظارتکنند؟

 فعاليت
دونفررادرنظربگیریدکهیکيمشارکتسیاسيبیشترداردودیگريکمتر.

بررويشکلموقعیتآندورامشخصکنیدودالیلخودرابرايتعیینموقعیتها
بیانکنید.

کمترینبیشترین
رایدادنعضویتدرحزبتصدیپستدولتي نامزدشدن
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مردم ساالری در افغانستان

درسششم

باتوجهبهمطالبدرسقبل،بهسؤاالتذیلپاسخدهید:
بهنظرشماچراميتواندولتافغانستانرایکدولتمردمساالریدانست؟توضیحدهید.
مردمساالریامروزدرجهانبهحیثیکروشدرزمینهحکومتداريشناختهميشود.
حکومتهايمردمساالریعمرزیاديدرتاریخبشرندارندوسابقهایننوعحکومتدر
بهدستآوردن براي آزاديخواهان و مبارزان ما درکشور است. بسیارکوتاه افغانستان
آزاديومردمساالریسالهامبارزهکردندودراینراهبهايسنگینيپرداختند.سرانجام،
بعضی ش. . هـ 1343 سال در اجتماعي، فشارهاي و آزاديخواهان تالشهاي اثر در
اساسات از که پارلمان و گردید درج اساسي قانون در مردمساالری مهم ارزشهاي از

مردمساالریاست،تشکیلشد.
و کودتاها پیشرود، شدن مردمساالری  سوي به ما کشور ميرفت امید که زماني در
جنگهایيدرکشورشروعشدکهپایهواساسمردمساالریرانیزمانند؛بسیاريبخشهای
دیگریزندهگیدرکشورروبهنابوديبردهواستقرارمردمساالریرادرکشوربامشکل

مواجهکرد.
مردمساالریدردولتجدیدراميتواندردوبُعدقانونيوعمليمالحظهکرد: 23

گفتگوکنيد
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مردم ساالری در افغانستان
1- جلوه های قانونی مردم ساالری

قانوناساسيجدیدکشورکهدرسال1382هـ.ش.تصویبگردید،شمارزیادیازمفاهیم
قانون بندهاي و مواد تمام در مردمساالری اثرات گرچه میگیرد. بر در را مردمساالری
اساسيحضوردارد؛امادربرخيازموادآنباصراحتتمامجلوهپیداکردهاست.برخياز

مهمترینجلوههايمردمساالریدرقانوناساسيعبارتنداز:
1-رئیسجمهوردربرابرمردموولسيجرگهمسؤولاست)1(.
2-انتخابشدنوانتخابکردنحقهرتبعةافغانمیباشد)2(.
3-تشکیلجمعیتهاواحزاببراياتباعکشورمجازاست)3(.

4-برگزاريتظاهراتمسالمتآمیزتوسطمردممجازدانستهشدهاست)4(.
و قانون مقابل در برابري جنسیتي، تبعیض عدم جامعه، افراد بین تبعیض عدم آزادي، -5
آزاديبیانازجملهاصولمردمساالریاستکهدرموادمختلفقانوناساسيمابهصراحت

بیانشدهاست. 
بررسی کنيد

پاسخ زیر سؤالهاي به دارید، مردمساالری ارزشهاي و اصول با که آشنایيهایی به توجه با
دهید:

1-چراقانوناساسيافغانستانراميتوانیکقانوناساسيمردمساالریدانست؟مثالهایيرابیانکنید.
2-ارزشهايمردمساالریکهدرقانوناساسیآمدهتاکنونچقدرتطبیقشدهاست؟

توضیحدهید.
2- جلوه های عملی مردم ساالری

انتخابات
انتخاباتریاستجمهوريدرراستايتحققحاکمیتمردمدرکشورصورتگرفت.در
که توانستند تاریخکشور در بار اولین براي ما مردم ریاستجمهوري، انتخابات نخستین
افرادی  انتخابات این در کنند. انتخاب خود آزاد رأي با را کشور اجراییه مقام باالترین
رقابت به هم با و شده نامزد مقام این احراز براي که توانستند کشور ساکن اقوام ازتمام
بپردازند.اینانتخاباتبهصورتآزاد،عمومي،مستقیموسريصورتگرفت.دردومین
انتخاباتریاستجمهوریکهدرسال1388هـ.ش.برگزارگردید،نیزمردمسراسرکشور

درانتخاباتشرکتنمودهورئیسجمهورخودراانتخابکردند.
ریاست انتخابات اولین از فاصلهکمي به نیز والیتي وشوراهاي ولسيجرگه انتخابات
جمهوريبرگزارشد.دراینانتخاباتنیزمحدودیتيبراينامزدشدنورأيدادنوجود
نداشت.بههمیندلیل،پارلمانماازنمایندهگانتماماقوامونگرشهايمختلفسیاسيکه
--------------------------------------------------------------------------------------
124-مادۀشصتونهمقانوناساسی2-مادۀسیوچهارمقانوناساسی3-مادۀسیوپنجمقانوناساسی4-مادۀسیوششمقانوناساسی
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درسششم
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توانستهاندرايکافيبهدستآورند،تشکیلشدهاست.انتخاباتشوراهايوالیتينیزبه
طورهمزمانباانتخاباتولسیجرگهبرگزارگردید.

آزادي هاي مدني
یکيدیگرازاصولمردمساالریآزاديهايمدنياست.آزادیاندیشه،آزاديتشکیل
احزاب،آزاديتظاهراتواعتراضاتمسالمتآمیز،آزاديبیانازطریقرسانههايجمعي

همانگونهکهدرقانونتضمینشده،درعملنیزمردمازآنهابرخوردارميباشند.
مردمساالریدرکشورماجدیدونوپااست.ازاینرو،وظیفةدولتوملتاستکهازایننهال
ارزشمندباتماموجودمراقبتونگهداريکنندتادشمناننتوانندبهآنصدمهواردکنند.گسترش
در را مردمساالری ارزشهاي و مردمساالری ميتواند که است خطراتي از یکي امني نا
کشورماتهدیدکند.پسهمهگيبایدتالشکنیمکهنظموامنیترادرکشورحفظنموده

                             وگسترشدهیم.

 مروری بر درس
............................................................................................................................... -1
............................................................................................................................... -2
............................................................................................................................... -3
............................................................................................................................... -4
...............................................................................................................................-5

.
  سؤال ها

ازچهزمانیمجدداً افغانستانچهمدتاستو 1-سابقهدموکراسی)مردمساالری(در
مردمساالریدرکشورماگسترشیافتهاست؟

2-کداماصولمردمساالریدرقانوناساسيماتصریحشدهاست؟
انتخابی افغانستانطور انتخاباتریاستجمهوريوولسيجرگهدر بهنظرشماآیا -3

صورتگرفت؟دالیلخودرابنویسید.

 فعاليت
چندسالدیگرشماهمميتوانیددرانتخاباتشرکتکردهوبهنامزدهايموردنظرخود
رأيدهید.فرديکهشمابهعنواننمایندهپارلمانیارئیسجمهورانتخابميکنید،باید
چهمواصفاتداشتهباشد؟داشتنویژهگيموردنظرشماچهفایدهیيدارد؟درصنفبراي

دوستانخودبگویید.
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خالصۀ فصل

• دموکراسی )مردم ساالری( به معناي حکومت مردم است که در زبان دري  •
از آن به عنوان »مردم ساالري« یاد مي شود. 

این مردم  معنا است که حکومت حق مردم است و  این  به  •مردم ساالری  •
هستند که باید در مورد مسایل کشور خود تصميم بگيرند.

- به صورت مستقيم که مردم  • حاکميت مردم به دو صورت اعمال مي شود: 1•
به  و 2-  اداره کشور خود تصميم مي گيرند؛  براي  و  یکجا جمع شده  در 
را  حاکميت  خود  نمایندهگان  انتخاب  طریق  از  که  نمایندهگي  صورت 

اعمال مي کنند.
•در جوامع امروزي مردم ساالری نماینده گي رواج دارد؛ زیرا جمعيت زیاد  •

است و جمع کردن مردم در یک مکان، امکان پذیر نمي باشد.
گي، مردم برخي از کارگزاران مهم دولت؛ مانند  • در مردم ساالری نماینده•
رئيس جمهور و نمایندهگان پارلمان را انتخاب مي کنند و به آن ها اختيار 

مي دهند که از طرف مردم تصميم بگيرند.
دولت  باشد،  بيشتر  سياسي  تصميم گيري  در  مردم  مشارکت  ميزان  •هرچه  •

زیادتر مردم ساالری  به حساب مي آید.
•مشارکت مردم در حکومت مي تواند از شرکت در انتخابات و رأي دادن به  •

نامزدهاي مورد نظر تا احراز پستهاي مهم دولتي را شامل شود.
مردان از طریق رسانه ها نيز بخشي از مشارکت مردم  • نظارت بر کار دولت•

بهشمار مي رود.
•سابقه مردم ساالری )دموکراسی( در جهان و همچنين در افغانستان خيلي  •

زیاد نيست.
و  دارد  وجود  افغانستان  اساسي  قانون  پيکر  در  روح  مانند  •مردم ساالری؛  •

همچنين، در ماده هاي متعدد این قانون اساسي به آن تصریح شده است. 
•انتخابات ریاست جمهوري و پارلماني و همچنين وجود رسانه هاي خصوصي  •

آزاد، مظاهر از مردم ساالری در افغانستان مي باشد.
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فصل سوم 

ملل متحد
در این فصل درس هاي زیر را مي خوانيم:

•• ملل متحد.
•• ارکان فرعي و سازمانهاي وابسته به ملل متحد.

••کارنامه های ملل متحد.
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اهداف فصل
انتظار مي رود که شاگردان با خواندن این فصل بتوانند:

• دالیل تشکيل ملل متحد را بيان کنند؛

•ارکان اصلي ملل متحد و وظایف هر کدام را شرح دهند.

••تفاوت ارگان های فرعي و سازمانهاي وابسته به ملل متحد را بشناسند.

••دربارۀ یونسکو، یونيسف و کميشنري ملل متحد در امور پناهنده گان معلومات دهند.

••موفقيت ها و شکست هاي ملل متحد را در رسيدن به اهدافش تا حدودي بشناسند.

• با فعاليت هاي ملل متحد در افغانستان آشنا شوند.
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ملل متحد 
درسهفتم

 گفتگو کنيد
درگذشتههايدورانسانهاجنگراگریزناپذیرميپنداشتند؛بههمیندلیل،تاریخبشرپر

ازجنگهايخونینياستکهانسانهاباهمداشتند.بهنظرشما:
آیاامروزميتوانازوقوعجنگدرسطحجهانيجلوگیريکرد؟چگونه؟

دراوایلقرنبیستمجنگيبینقدرتهاياروپایيآنزمانشروعشدکهچهارسالادامه
یافتومیلیونهانفرقربانيگرفت.حدود21سالبعدازآننیزجنگدیگريبازازاروپا
قربانيگرفت.وقوعدو نفر میلیونها نیز اینجنگ پیداکرد. ادامه شروعشدکهسالها
از جلوگیري براي حلي راه یافتن فکر به اجتماعي مصلحان که شد باعث جهاني جنگ
جنگبیفتند.درپایانجنگجهانياولسازمانيبهنام»جامعةملل«برايجلوگیريازجنگ
بهوجودآمد.همچنانعلیرغمکارهایمثبتیکه»جامعهملل«انجامداد،درنهایتنتوانست

موفقیتزیاديدرزمینةجلوگیریازجنگبهدستآورد.
فجایعوخساراتغیرقابلجبرانيکهازجنگجهانيدومبهجاماندهبودازیکطرف
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ملل متحد 

30

وتولیدتسلیحاتنظاميباقدرتتخریبباالمانند؛سالحهاياتميازطرفدیگر،باعث
شدکهمردمودولتهايوقت،نیازبهحفظصلحرابیشازپیشاحساسکنند.سرانجام،
بعدازتالشهايفراواندرسال1324هـ.شمسي،»مللمتحد«باامضايمنشوريتوسط51
عضوبهطوررسميافتتاحگردید.کشورهايدیگربهتدریجبهعضویتمللمتحددرآمدند.
به هـ.ش. افغانستاندرسال1325 متحدميباشند. ملل درحالحاضر،191کشورعضو
عضویتمللمتحددرآمد.مقرمللمتحددرشهرنیویورکدرایاالتمتحدۀامریکاقرار
دارد.ششزباندرمللمتحدرسمیتداردکهعبارتانداز:انگلیسي،فرانسوي،اسپانوی،

چیني،روسيوعربي.
 گفتگو کنيد

شماآموختیدکهمللمتحدبرايحفظصلحوامنیتتأسیسشدهاست.بهنظرشمامللمتحد
بایدچهکارهایيراانجامدهدتابتواندصلحوامنیترادرسراسرجهانحفظکند؟

ارکان ملل متحد 
ارکان تقسیمکاردرداخلسازمانداشت. به نیاز اهدافخود به برايرسیدن مللمتحد

عمدۀکهمنشورمللمتحدبراياینسازمانطراحيکرده،عبارتنداز:

مجمع عمومي: مجمععموميشاملکلیةاعضايمللمتحداستکههریکدارايیکحق
رأيدرجلساتعموميميباشند.پذیرشاعضايجدید،تعلیقیااخراجاعضايقدیميو
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درسهفتم

انتخاباعضايغیردایمیشورايامنیتازجملهوظایفمجمععموميميباشد.
شوراي امنيت: شورايامنیتازپانزدهعضوتشکیلشدهکهپنجعضوآندایميودهعضودیگر

غیردایمیميباشند.اعضايدایميعبارتنداز:کشورهايامریکا،روسیه،انگلستان،فرانسهوچین.
اعضايغیردایمیهردوسالیکبارتوسطمجمععموميانتخابميشوند.کلیهتصمیماتشوراي
امنیتباموافقتهمهاعضايدایمیاینشوراگرفتهميشود.مخالفتیکعضودایمیمانعاز
اجرايتصمیمميشود.اینمخالفتراکهمانعازاجرايتصمیمميشودبهنام»حقویتو«یاد
میکنند.حقویتوبهاینکشورهااجازهميدهدکههرگاهخواستهباشندمنافعخودرابرسایر

کشورهاتحمیلنمایندازاینحقاستفادهمیکنند.
وظیفةشورايامنیتحفظصلحاستکهازدوطریقزیرانجامميشود:

1-حلوفصلمسالمتآمیزاختالفات؛

31

2-اقدامعمليدرمواردتهدیدصلحویاتجاوز؛
اجتماعيکشورهايعضو و اقتصادي پیشرفت براي شورا این اجتماعي:  اقتصادي-  شوراي 

تالشميکند.
دیوان بينالمللي عدالت: اگرکشورهاباهماختالفاتيداشتهباشند،ميتوانندبهایندیوان،که

مرکزآندرشهر»الهه«درکشورهالندقراردارد،شکایتکردهوتقاضايرسیدهگينمایند.
داراالنشاء: داراالنشاءازیکسرمنشيوتعداديکارمندتشکیلشدهاست.
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سرمنشيمللمتحدهماهنگيونظموترتیبکلیهامورسازمانرافراهممیکندومصوبات
مجمععموميوشورايامنیترابهطورمستقیماجرانمودهیابراجرايآننظارتميکند.
همچنینسرمنشيميتواندتوجهشورايامنیترابههرموضوعيکهبهعقیدۀاوصلحوامنیت

بینالملليراباخطرمواجهميکند،جلبنماید.

 مروری بر درس
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •
........................................................................................................................... •

 سؤال ها
1-اهدافتشکیلمللمتحدرابنویسید.

2-وظایفمجمععموميچیست؟
3-شورايامنیتچهوظایفيدارد؟توضیحدهید.

4-ارکاناصليمللمتحدرانامبردهووظایفسرمنشيمللمتحدرابنویسید.

 فعاليت
شعرذیلرابهدقتبخوانیدوبهسؤالپاسخدهید:

بنـــيآدماعضــايیکدیگرنـدکهدرآفرینشزیکگوهرند
چوعضویبهدردآوردروزگاردیگرعضـوهـارانمانـدقــرار
 سعدی  

چهرابطهیيمیاناینشعرسعديووظایفمللمتحدوجوددارد؟توضیحدهید.

32

ACKU



 

درسهشتم
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  گفتگو کنيد
بهتصاویرفوقبهدقتنگاهکنیدوبهسؤالهاپاسخدهید:

1-اینآرمهامربوطبهکداممؤسساتاند؟
2-آیاخدماتاینمؤسساترادرجایيدیدهاید؟اگردیدهایدتوضیحدهید.

دردرسگذشتهبادالیلتأسیسمللمتحدآشناشدیم.همچنینارکاناصليووظایفآنها
ملل به وابسته تخصصي مؤسسات از برخي و فرعي ارکان با درس این راشناختیم.در
متحدآشناميشویم.تشکیلمللمتحدآغازگرهمکاريهايگستردهبینکشورهايجهان
گردید.بسیاريازاینهمکاريهادربخشهایياست،کهدرمنشورمللمتحدپیشبیني
بینالمللي بتوانندهمکاريهاي تا بنابراین،ارکانفرعيمللمتحدفعالشدند نشدهبود.
رادرتمامبخشهاگسترشدهند.تعداديازسازمانهايتخصصيمستقلکهدرسطح
با را خود برنامههاي امضاکردندکه را قراردادهایي متحد ملل با  بودند، فعال جهاني
هماهنگيمللمتحدانجامدهند.بههمیندلیل،بهآنهاسازمانهايتخصصيوابستهبه

مللمتحدميگویند.

ارکان فرعي و سازمانهای وابسته به ملل متحد 
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بهطورکلي،سازمانهايوابستهبهمللمتحدبهسهبخشکاريتقسیمميشوند:

1-مؤسساتانکشافزراعتي،صنعتيوپولي-بانکي)اقتصادي(؛
2-مؤسساتخدماتيوارتباطي؛

3-مؤسساتاجتماعي،فرهنگيوبهداشتي)صحي(.
سطح باالبردن و بینالمللي ارتباطات زراعت، توسعه جهت در مؤسسات و سازمانها این
رفاهاجتماعي،فرهنگيوصحیدرسطحجهانفعالیتميکنند.دراینجابابرخيازمهمترین

سازمانهايبینالملليیادشدهآشناميشویم.
یونسکو 

بهنظرشماچگونهميتوانصلحيپایدارایجادکرد؟
یکيازسازمانهايتخصصيوابستهبهمللمتحد،سازمانآموزشي،علميوفرهنگيملل
ایجاد انگیزۀ با متحد ملل که دانستیم این از پیش است. )UNESCO( یونسکو یا متحد
صلحدرجهانبهوجودآمد.ازآنجایيکهمللمتحدیکسازمانسیاسياستوازدولتها
بنیانگذاران کند. حل جهان در را جنگ مشکل نميتواند تنهایي به ميکند، نمایندهگي
یونسکومعتقدبودندکهجنگابتدادرذهنبشربهوجودميآید.بنابراینباآموزشوتربیت
درست،صلحخواهيرانیزبایددرذهنبشرایجادکرد.پسباتوجهبیشتربهعلمودانشو
تربیتبشرميتوانانسانهایيتربیتکردکهجنگراتنهاراهحلاختالفاتندانند.بههمین

منظورسازمانآموزشي،علميوفرهنگيمللمتحد)یونسکو(تأسیسشدهاست.

گفتگو کنيد
آیاتابهحالدربارهمشکالتمختلفیکهشماشاگردانبهآنمواجههستید،فکرکردهاید؟
مثالهاییازآنهارابیانکنید.چهراههایبرایکاهشدادناینمشکالتبهنظرتانمیرسد؟

دربارهآنهادرصنفگفتگوکنید.
یونيِسف

یکيازارکانهایفرعيمللمتحدصندوقکودکانمللمتحداست؛کهبهطوراختصار
یونيِسف)UNlCEF(نامیدهميشود.هدفیونیسفکمکبهایجادزندهگيامن،سالمو
برخوردارازتغذیهمناسبوهمراهباآموزشوپرورشمفیدبرايتمامکودکانجهاناست.
یونیسفهمچنینازرفعتبعیضعلیهزنانحمایتميکندوبرتعلیموتربیهدخترانتاکید
دارد.یونیسفسعيميکندموانعيراکهرفاهوامنیتزندهگيکودکانراتهدیدميکنند
امنیت،صحتوآموزشو بهحقوقشانکهداشتن کاهشدهدوکودکانرادررسیدن

پرورشمناسباست،یاريرساند.
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کميشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان
یکيازمهمترینوزیانبارتریننتایججنگدرهرکشوريآوارهوبيخانمانشدنتعداد
زیاديازساکنینسرزمینجنگزدهميباشد.بههمیندلیل،مللمتحدبخشيازفعالیتهاي
خودرابهرسیدهگيبهامورآوارهگانوپناهندهگاناختصاصدادهاست.کمیشنريملل
زمینه این در است؛که متحد ملل فرعي ارکان )UNHCR( پناهندهگان امور در متحد

فعالیتميکند.
مهمترینوظیفةاینکمیشنريتامینحمایتبینالملليازپناهندهگان،کمکبهتأمین

ضرورتهایاولیةآنهاوجلوگیريازنقضحقوقاساسيآنهاميباشد.

درسهشتم

35
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                                 مروری بر درس
..............................................................................................................................  •
.............................................................................................................................. •
.............................................................................................................................. •
.............................................................................................................................. •
.............................................................................................................................. •
.............................................................................................................................. •


                                 سؤال ها 

1-سازمانهايتخصصيمللمتحدبهچهمنظوریبهوجودآمدند؟
2-فعالیتسازمانهايتخصصيوابستهبهمللمتحدبهچندبخشتقسیمميشوند؟

3-وظایفیونسکوراتوضیحدهید.
4-یونیسفچهنوعسازمانياست؟توضیحدهید.

5-کمکهايکمیشنريعاليمللمتحدبهچهکسانيتعلقمیگیرد؟

                                 فعاليت
متحد ملل به وابسته ازسازمانهاي زندهگيشماکدامیک تحقیقکنیدکهدرمحل

فعالیتدارد.ازفعالیتهايآنهاگزارشيتهیهنمودهودرصنفبخوانید.
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کارنامه های ملل متحد
درسنهم

 گفتگو کنيد
دردرسقبلخواندیمکهمللمتحدبرايتحققبخشیدناهدافخاصيتأسیسشدهاست.

بهنظرشما:
1-مللمتحدچقدرتوانستهآناهدافراتحققبخشد؟

2-درافغانستانچقدرموفقیتداشتهاست؟
ميدانیمکهمللمتحدپسازجنگجهانيدوم،درپاسخبهنیازشدیدانسانهابهصلحوامنیت
جهانيتأسیسشد.دردرسهايقبلبااهداف،برنامهها،ارکاناصليوفرعيومؤسسات
تخصصيمللمتحدآشناشدیم.درایندرسکارنامههایمللمتحدرادرسهبخشزیر،

بررسيميکنیم:
1-جلوگیريازجنگوایجادصلح؛

2-باالبردنسطحزندهگي،ازطریقایجادکارومبارزهبافقر؛
3-کمکبهحلمسالمتآمیزاختالفاتبینکشورها.
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کارنامه های ملل متحد
جلوگيري از جنگ و ایجاد صلح

مللمتحددربسیاريازمناطقاقداماتيبرايجلوگیریازجنگوایجادصلحانجامدادهاست.
مهمتریناقداماتیکهبارهاازسویمللمتحدصورتگرفته،عبارتنداز:1-استقرارنیروهای
تسلیحات احتمالی؛2-جمعآوری ازشروعجنگ برایجلوگیری متحد ملل حافظصلح

طرفیندرگیر؛3-تشویقطرفیندرگیربهمذاکرهبامیانجیگریسرمنشیمللمتحد.
تحقق را اهدافخود است نتواسته مواردي در متحد ملل اقدامات، این تمام باوجود
بخشد.بههمیندلیل،مادرطولحیاتمللمتحدباجنگهايزیاديدرنقاطمختلفجهان
مواجهبودهایم؛کهبهطورنمونهجنگهايکشورمادر30سالگذشته،جنگایرانوعراق
درهمسایهگيما،بحرانهايبوسنيهرزگوینویوگسالويدراروپايشرقي،ميتواناشاره
کرد.ناکاميبزرگمللمتحددرایجادصلح،مسألهفلسطیناست.مللمتحدنتوانستهاست
بهاعادۀحقوقمردمفلسطینکمکزیادیانجامدهد.سرزمینمردمفلسطینبعدازحدود

نیمقرن،همچنانتحتاشغالاسراییلقراردارد.

ایجادکار و مبارزه با فقر
فقردر با مبارزه و اشتغال ایجاد بردنسطحزندهگي، باال متحد ملل اهدافمهمدیگر از
سراسرجهانوبهخصوصدرکشورهايفقیراست.رکناصليمللمتحدکهوظیفهتنظیم
اینگونهبرنامههارابرعهدهدارد،شوراياقتصادي-اجتماعياست.همچنین،بانکجهاني،
سازمانغذاوزراعتجهاني)فائو(،بانکتوسعهزراعتوبانکبینالملليترمیموتوسعه
ازجملهمؤسساتوابستهبهمللمتحداستکهدراینزمینهفعالیتميکنند.بانکجهاني
وصنعت زراعت زمینه در بتوانند تا ميدهد نیافته توسعه بهکشورهاي مختلف قرضههاي

انکشافپیداکنند.
باوجوداین،امروزنابرابريهایاقتصاديواجتماعيدرجهانبسیارزیاداست.برخياز
کشورهاشدیداًدچارفقروتنگدستيهستندوساالنهتعدادزیاديازمردمدراینکشورها
ازفقروگرسنهگيجانخودراازدستميدهند.مللمتحدبهدالیلمختلفنتوانستهاست

اقداماتجديبرايرفعفقروگرسنهگيدراینکشورهابهعملآورد.

حل مسالمت آميز اختالفات
یکيازکارهايمهممللمتحدایجاددیوانبینالملليعدالتاست،کهبرايرسیدهگيبه
اختالفاتبینالملليایجادشدهاست.تعداددوسیههایيکهبهدیوانبینالملليعدالتارجاع

ميشودروزبهروزدرحالافزایشاست.
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درسنهم
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افغانستان و ملل متحد
ميدانیمکهکشورمایکيازاعضايمللمتحدميباشد.مللمتحدبهطورفعالدرافغانستان
فعالیتدارد.اینسازماندرزمینههايمختلفازجملهخلعسالح،کنترولتولیدوقاچاقمواد

مخدر،بازسازيوتأمینامنیتدرسراسرکشور،بهمردمافغانستانکمکمیکند.
درهمینراستا،شورايامنیتبهنیروهايبینالملليکمکامنیت)ISAF(اجازهدادکه
درخارجازکابلنیزفعالشود.سازمانآموزشی،علمیوفرهنگیمللمتحد)یونسکو(سعي
داردکهدرحفظمیراثفرهنگيکشوربهافغانهایاريرساند.صندوقکودکانمللمتحد
)یونیسف(توانستهاستزنانوکودکانرادرمقابلبیماريهايخطرناکوقابلجلوگیری

مانندتیتانوس،پولیووسرخکان،واکسینکند.

 مروری بر درس
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •

 سؤال ها
1-آیامللمتحددرجلوگیريازجنگدرجهانموفقبودهاست؟

2-مللمتحدبهوسیلةکداممؤسساتبرايازبینبردنفقردرجهانتالشميکند؟
3-کدامبخشهايمللمتحدبرايبازسازيافغانستانبهمردمماکمکميکنند؟

 فعاليت 
بادهنفرمصاحبهکنیدوازآنهابخواهیدکهبهسؤالزیرپاسخدهند:

• مللمتحددرایجادصلحوامنیتدرافغانستانچقدرموفقبودهاست؟
ج(کم ب(متوسط  الف(زیاد

جوابهارانشانیکنیدودرآخر،بگوییدکهچندنفرزیادرا،چندنفرمتوسطراو
چندنفرکمرانشانیکردهاندونتیجهرادرصنفبخوانید.
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خالصه فصل

•ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم در پاسخ به نياز مردم جهان براي تأمين  •

صلح و امنيت ایجاد شد. 
ترین آن ها عبارتند از: مجمع  • ملل متحد داراي ارکان اصلي مي باشد که مهم•
بينالمللي  دیوان  اجتماعي،  اقتصادي-  شوراي  امنيت،  شوراي  عمومي، 

عدالت و داراالنشاء. 
•یونيسف و کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان از ارکان فرعي ملل  •

متحد مي باشند. 

ملل  به  وابسته  هاي  • متحد است. سازمان• ملل  به  وابسته  از سازمانهاي  یونسکو 

متحد به سه گروهکاري زیر تقسيم مي شوند: 1- مؤسسات انکشاف زراعتي، 
ارتباطي؛                 و  خدماتي  مؤسسات   -2 )اقتصادي(؛  پولي-بانکي  و  صنعتي 

3- مؤسسات اجتماعي، فرهنگي و صحي. 
- جلوگيري از  • کارنامه های ملل متحد در سه ساحۀ زیر قابل بررسي است: 1•
جنگ 2- ارتقاي سطح زندهگي و کاهش فقر 3- حل عادالنه اختالفات بين 
و شکستهایي  موفقيت ها  متحد  ملل  زمينه ها  این  از  هرکدام  در  کشورها. 

داشته است. 
ترین ناکامي ملل متحد در فلسطين است که نتوانسته است حقوق این  • مهم•

مردم را به آن ها برگرداند. 
• ملل متحد در افغانستان حضور گسترده و فعالي دارد. •
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 حقوق بشر

در این فصل درس هاي زیر را مي خوانيم:

• با حقوق بشر آشنا شویم.

• حقوق بشر در افغانستان.


فصل چهارم

ACKU








اهداف فصل
انتظار مي رود که شاگردان با خواندن این فصل بتوانند:

• حقوق بشر را تعریف کنند.

• از مجموع حقوق بشر مهمترین آنرا بشناسند.

• با اهميت و محتواي کلي اعالميۀ جهاني حقوق بشر آشنا شوند.

• رابطۀ حقوق بشر با دین مبين اسالم را بدانند.

• با جایگاه حقوق بشر در قانون اساسي ما آشنا شوند.

• با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنا شوند.
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درسدهم

 

گفتگو کنيد
بهسؤالهایزیرپاسخدهید:

••چقدربامعنی»حقوقبشر«آشناییدارید؟
••آیامیتوانیدبرخیازمواردآنرانامببرید؟

این در شنیدهاید. رسانهها یا مختلف اشخاص از را بشر« »حقوق اصطالح تاکنون شما
درسبامفهومحقوقبشربیشترآشناميشوید.

حقوق بشرچيست؟
»حقوقبشر«ازدوکلمة»حقوق«و»بشر«ترکیبشدهاست.حقوقجمعحقاستو
»حق«بهمعنايطلبواستحقاقميباشد.»بشر«شاملتمامانسانهایياست؛کهرويکره
زمینزندهگيميکنند.حقوقبشرعبارتازیکتعدادحقوقوارزشهایياستکههر
انسانيبایددرزندهگيازآنهابرخوردارباشد؛مانندحقحیات،حقآزادي،حقتعلیمو
عدالت.همهانسانهابایدازاینحقوقبرخوردارباشندونبایدبهخاطرتفاوتهاينژادي،

جنسیتی،فرهنگي،دینيوجغرافیایيازآنهامحرومشوند.

با حقوق بشر آشنا شویم
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دردینمبیناسالم،انسانازاحترامخاصيبرخورداراستوحقوقزیاديداردکههیچ
کسحقنداردبهطورخودسرانهآنهاراازاوسلبنماید.

بااستفادهاززوروتوانفزیکیواجتماعیخودحقوق افرادزورمند درجامعهگاهي
انسانيدیگرانراپایمالميکنند.مواردزیادنقضحقوقبشردرطولتاریخباعثشدکه
متفکرانومصلحاناجتماعي،راهحليرابرايآنجستجوکنند.تبلیغوترویجارزشهاي
انسانيومبارزهبابيعدالتيوعاداتضدانسانيازجملهتالشهايمصلحاناجتماعيدر
اینراستامیباشد.درپرتوهمینتالشهابودکهبهتدریجازمواردنقضحقوقبشرکاسته
شد.حقوقبشرامروزهیکيازمهمترینارزشهايجوامعانسانيبهشمارميرود.مهمترین

سندبینالملليدربارۀحقوقبشر،»اعالمیةجهانيحقوق«بشرميباشد.

اعالميۀ جهاني حقوق بشر
به متحد ملل عمومي مجمع توسط که است بینالمللي سندی بشر حقوق جهاني اعالمیة
آن هدف که است؛ بینالمللي اسناد مهمترین از یکي اعالمیه این است. رسیده تصویب
تامینحقوقبرابروآزاديهاياساسيبرايتمامانسانهاميباشد.تامیناینحقوقميتواند

تضمینيبرايصلحجهانيباشد.
نقضآشکار ودومجهاني اول انساندرجنگهاي میلیونها بيخانمانشدن و کشته
حقوقبشردرجهانبود.برايجلوگیريازتکراراینفجایع،نمایندهگانکشورهايمختلف
مهمتریناصولوارزشهايحقوقبشررادرقالباعالمیةجهانيحقوقبشرتدویننموده
وپایبنديخودرانسبتبهآناعالمداشتند.برخيازمهمترینحقوقيکهدراعالمیهآمده

عبارتنداز:
1- حق زنده گي: یعنيهرکسحقزندهگيداردوهیچکسنميتواندبهطورخودسرانهاین

حقراازاوسلبنماید.
2- آزادي و امنيت شخصي: انسانبایددرزندهگيخودآزاديوامنیتداشتهباشدوآزادي

وامنیتشخصيافرادنبایدموردتعرضقرارگیرد.
3- حق تساوي در برابر قانون: افرادجامعهدربرابرقانونمساوياندوقانونبایددرموردهمه

آنهابهطوریکساناجراشود.
4- کرامت انساني افراد:انسانموجوديارزشمندوداراياحتراماستواینحقراهمهبایدمحترم

بشمارند.
5- حق ازدواج: هرفردحقداردبااختیارورضایتکاملازدواجنماید.اجبارزنویامرد

درازدواجممنوعاست.

با حقوق بشر آشنا شویم
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6- حق مالکيت:مالکیتانسانمحترماستوکسينميتواندبهطورخودسرانهاینحقرا
ازکسيسلبکند.

آزادانه کند، فکر آزادانه میتواند فرد هر مطبوعات: و  بيان  عقيده،   اندیشه،  آزادي   -7
بیندیشدوآزادانهآنرابیانونشرکند.

حداقل شود. بهرهمند مناسب تربیه و تعلیم از دارد هرکسحق تربيه: و  تعليم  حق   -.8
تعلیماتدورۀابتدایيبایدرایگانواجباريباشد.

ارزشهایيکهدراعالمیةجهانيحقوقبشرآمده،جهانيوفراگیراست؛اماترویجآناز
محیطهايکوچکيمانندخانواده،مکتبوجامعهشروعميشودوتاسطحجامعةمليو
جهانيگسترشميیابد.اماخانوادهومکتب،زمانيميتواننداینارزشهارارعایتوبه

فرزندانوشاگردانمنتقلکنندکهخودازآگاهيودانشحقوقبشريبهرهمندباشند.

 مروري بر درس
......................................................................................................................... •
...........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•
..........................................................................................................................•

 سؤال ها
1-حقوقبشرراتعریفکنید.

2-آیااسالمحقوقبشررابهرسمیتميشناسد؟چگونه؟
3-هدفحقوقبشرچیست؟

4-اعالمیةجهانیحقوقبشرچیست؟
5-سهحقازحقوقاساسيراکهدراعالمیةجهانيحقوقبشرآمده،نامببرید.

 فعاليت
بهچندگروپتقسیمشویدوهرگروپباکمکمعلموبزرگانخوددربارۀمفاهیم

زیرآیاتيازقرآنشریفراپیداکردهودرصنفبرايدوستانخودبخوانید:
1-برابري2-عدالت3-آزادي4-حقحیات
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  گفتگو کنيد
باتوجهبهتصویرباالبهسؤاالتزیرپاسخدهید:

1-بهنظرشمامعلولیتاینافرادنشاندهندهچیست؟
2-آیامیتوانازوقوعاینگونهمعلولیتهاجلوگیریکرد؟چگونه؟

دردرسگذشتهبامفهوم»حقوقبشر«وارزشهايآنآشناشدید؛اکنونجایگاهحقوق
بشررادرافغانستانموردبررسيقرارميدهیم.

تاریخچه حقوق بشر در افغانستان
ارزشهايحقوقبشربرايمردممسلمانافغانستانکهدرمکتبآزاديبخشاسالمتربیت
شدهاند،چیزتازهیينیست؛اماحقوقبشربهطورنظامیافته،عمدتاًدراولینقانوناساسي
درسال1303هجريشمسيموردتوجهقرارگرفت.بهطورمثالافرادحقوقمساویدارند،
و تعلیم مطبوعات،حق آزادي بردهگي، لغو مصئونیتشخصي، آزاديحقوقشخصي،
تربیه،تساويمردمدربرابرقانون،حقاشتغالدروظایفدولتي،مصئونیتملکیتومسکن
براينخستینباردراینقانونرسمیتیافت.درقانوناساسيسال1309هـ.ش.،تشکیل
پارلمانکهیکيازویژهگيهايحکومتجمهوریبهشمارميآید،پیشبینيگردید.در
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قانوناساسيسال1343هـ.ش.بسیاريازمفاهیمحقوقبشريموجوددراعالمیةجهاني
به دولت احترامگذاشتن ملت، به داشتنحقحاکمیت تعلق قرارگرفت. نظر مد بشر، حقوق
آزاديوکرامتانساني،حقعبورومرور،حقآزاديبیانواندیشه،حقبرگزاريتظاهراتو
به انتخابات،ازمهمتریننوآوريهایيبودکهدراینقانوناساسي اجتماعات،حقشرکتدر
رسمیتشناختهشد.درقانوناساسيسال1355هـ.ش.،نظامشاهيبهجمهوريتغییریافتو

پیشبینيگردیدکهرئیسجمهورازطریقبرگزاريانتخاباتسراسريتعیینشود.
به حاکمان و ميشد نقض بهشدت افغانستان در تاریخ طول در بشر این،حقوق وجود با
شیوههايمختلفبرمردمظلموستمرواميداشتند.درطيچنددهةگذشتهکهتمامکشوررا
جنگفراگرفتهبود،نقضحقوقبشربسیارافزایشیافت.دراینمدتتعدادزیاديازهموطنان
ماکشتهوزخميشدند.اطفال،بهویژهدختران،ازتحصیلمحرومگردیدندوخانوادههايزیادي

بهکشورهايخارجآوارهشدند.

گفتگو کنيد
سؤالهايزیررابهدقتبخوانیدودربارۀآنهاباهمگفتگوکنید:

1-قانوناساسيجدیدکشور،چهجایگاهيبرايحقوقبشرقایلشدهاست؟
2-دولتجمهورياسالميافغانستانبرايمراقبتازحقوقبشرچهکارهایيانجام

دادهاست؟

حقوق بشر در نظام جمهوري اسالمي افغانستان
رهبران و مردم که شد باعث طوالني، ازجنگهاي ناشي وخسارات مردم خودآگاهي
گروههايدرگیرجنگ،رويطرحصلحيکهازطرفسازمانمللتهیهشدهبود،بهتوافق
برسند.اینتوافقنامهطيکنفرانسيدرشهر»بن«آلمانبهامضارسید.دراینکنفرانسبعضی
نمایندهگانجناحهايمختلفافغانستان،تشکیلادارهموقتبامشارکتاقواموملیتهارا
بهعنوانراهحلبرايبحرانموجودپذیرفتند.درقانوناساسيجدیدجنبههايمختلفياز
حقوقبشردرنظرگرفتهشدهاست.درایندرسبهطورنمونهدومادهراکهبهحقوق

ارتباطدارد،ميخوانیم: بشر
عدالت اساس بر مترقي و مرفه جامعة ایجادیک به »دولت است: آمده مادۀششم در ••
اجتماعي،حفظکرامتانساني،حمایتحقوقبشر،تحققجمهوریت،تأمینوحدتملي،

برابريبینهمهاقواموقبایلوانکشافمتوازندرهمهمناطقکشور،مکلفميباشد.«
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••مادۀهفتمميگوید:»دولتمنشورمللمتحد،معاهداتبینالدول،میثاقهایبینالمللیکه
افغانستانبهآنملحقشدهاستواعالمیـةجهانيحقوقبشررارعایتمیکند.«

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
درکنفرانسبن،جهتحمایت،نظارتوانکشافحقوقبشردرافغانستانتشکیلکمیسیون
مستقلحقوقبشرنیزپیشبینيشد.براساسهمانتوافقنامه،رئیسجمهوردرسال1381هـ
قانون  مادۀ58 راصادرکرد.در افغانستان بشر تأسیسکمیسیونمستقلحقوق فرمان .ش.
»هر آمده: اساسي قانون مادۀ همان در است. شده تأکید کمیسیون این وجود بر نیز اساسي
شخصميتوانددرصورتنقضحقوقبشريخودبهاینکمیسیونشکایتنماید.کمیسیون
میتواندمواردنقضحقوقبشريافرادرابهمراجعقانونيراجعسازدودردفاعازحقوقآنها

مساعدتنماید.«
کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانبهمنظورباالبردنسطحآگاهيمردموحمایتاز
حقوقبشر،همکارينزدیکيباوزارتخانههاوسایرسازمانهايدولتي،نهادهايجامعهمدنيو
رسانههادارد.عالوهبرآنازطریقبرگزاريورکشاپها،مصاحبهها،تهیهوتولیدفلموچاپ

کتاب،مجله،جریده،پوستروبروشور،درجهتانکشافحقوقبشرتالشمیکند.
                

درسیازدهم
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خالصۀ فصل

•حقوق بشر عبارت از حقوقي است که هر انساني باید در زنده گي از آن ها برخوردار  •
باشد؛ مانند حق حيات، حق آزادي، حق برابري و عدالت. 

تحقق  هدف  • با • متحد  ملل  توسط  ميالدي   1948 سال  در  بشر  اعالميۀ جهاني حقوق 
حقوق برابر و تامين آزداي هاي اساسي براي مردم جهان، صادر شد. 

•مفاهيم و ارزش هاي حقوق بشر در دین اسالم و فرهنگ ما وجود دارد.  •
• در اولين قانون اساسي کشور ما بر بعضي از ارزش هاي حقوق بشر، تأکيد شده است. •
• جنگ هاي چند دهه اخير باعث نقض گسترده حقوق بشر در کشور ما گردید. •

•در نظام جدید کشور ما، براي حمایت از حقوق بشر و جلوگيري از نقض آن تدابيري  •
اتخاذ شد که تأسيس »کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان« از آن جمله مي باشد.
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                                       مروری بر درس
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
.......................................................................................................................•
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •
......................................................................................................................... •

                                       سؤال ها
1-درکدامقانوناساسينظامشاهيبهجمهوريتغییرپیداکرد؟

2-بیستوسهسالجنگبرايمردمافغانستانچهخسارتهایيرابهبارآورد؟
3-مردمافغانستانبرايختمجنگوبرقراريامنیت،صلحوثباتدرکشورچهراه

حليرادرکنفرانسبنمعقولدانستند؟چرا؟
4-قانوناساسيچهوظایفيرابرايکمیسیونمستقلحقوقبشرمطرحميکند؟

5-کمیسیونمستقلحقوقبشردرچهعرصههایيفعالیتدارد؟

                                    فعاليت
دربارۀکارهایيکهکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستاندرمحلزندهگيشما

انجامداده،یکگزارشتهیهنمودهودرصنفبرایدیگرانبخوانید.
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