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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر
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سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفىU كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شكوفا 

خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابه ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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فصل اول

 

دولت

اين فصل شامل درس هاي ذيل مي باشد:

t دولت و وظايف آن؛ 
t با قانون اساسي افغانستان آشنا شويم؛

t نظام سياسي و دولت خود را بشناسيم.

•



اهداف فصل

انتظار مي رود كه شاگردان با خواندن اين فصل:

t تاريخچة تشكيل دولت و داليل ضرورت جوامع به دولت را ياد گيرند؛
را  استبدادى  و  مردمساالر  دولت هاى  و  شده  آشنا  دولت ها  انواع  با   �t

بشناسند؛

�t قانون عادي و قانون اساسي را شناخته و تفاوت آن ها را بدانند؛
t  قانون اساسي افغانستان را بشناسند؛

�t با قواي سهگانه دولت جمهوري اسالمي افغانستان و وظايف آن ها آشنا 
شوند؛

t  دربارة لويه جرگه و داليل تشكيل آن معلومات به دست آورند.

•



    

 گفت وگوكنيد
مکتبخودرادرنظربگيريدودربارةپرسشهاىزيرباهمگفتوگوکنيد:

1-مکتبشمابرايرفعکدامضرورتهابهوجودآمدهاست؟
2-چهکسانىدرمکتبشماکارمىکنند؟

3-آيابينوظايفآنهاهماهنگيوجوددارد؟
4-اينهماهنگيچگونهوتوسطچهکسانيصورتمىگيرد؟

5-اگراينهماهنگينباشدچهمشکالتيپيشمىآيد؟

چرا به دولت ضرورت داريم؟
مدير،معاون،سرمعلم،نگرانصنف،معلمين،مستخدمينوشاگردانهرکدام
وظيفةخاصيدرمکتبدارند.همةاينوظايفبايکديگرارتباطدارندوبراي
ايجاد وظيفة مدير ميشوند. هماهنگ تربيتىشما تعليمىو نيازهاي به پاسخ
هماهنگيبينکارکنانرابرعهدهدارد.هرقدراعضايمکتبهماهنگيبيشتري

داشتهباشند،مکتبدرانجاموظيفةخودموفقخواهدبود.

   دولت و وظايف آن

درساول
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   دولت و وظايف آن

4

جامعهشکلبزرگترىازمکتباست.جامعهازخانوادهها،گروههاومؤسساتتشکيل
شدهاست.هرکدامبرايپاسخبهبرخىازاحتياجاتافرادآنجامعه،پديدآمدهاند.اين
اجزابااينکهازهممستقلاندبهيکديگروابستهاندوبدونهمکاريباهمديگرنمىتوانند
وظيفةخودراانجامدهند.آنهابايدباهمهماهنگباشندتابهخوبيبهوظايفخودعمل
کنند.اگراينهماهنگيونظمبرقرارنباشد،بسياريازضرورتهاىافرادجامعهبيجواب

باقىمىماند.اينهماهنگيبهوسيلةدولتايجادميشود.

خاليگاه هاى زير را با كلمه هاى مناسب تكميل كنيد:
باتوجهبهمطالبدرسجاهاىخاليراباعبارتهاىمناسبپرکنيد.

هرقدر...........مکتب...............بيشترى...............باشند،................درانجام........
خود.............خواهدبود.

چگو نهگي پيدايش دولت

درآغازتاريخبشر،جمعيتانسانيبررويکرةزمينکموروابطآنهابسيارسادهبود.به

اعضاي برايروابط را قواعدي بهوجودآمده قبيلهيي و تدريج،گروههايخويشاوندي

خانوادهوقبيلهبهوجودآوردند.جامعةانسانيبرايمدتهاتوسطروابطخويشاونديو

قبيلهييادارهميشد.شخصبزرگخانوادهوقبيلهروابطبيناعضايخانوادهوقبيلةخود

راتنظيمميکردوبقيةاعضاازاوامراواطاعتميکردند.دراکثرمواردآنهاقادربودند،

کهنزاعهايبسيارسخترادرميانقبيلةخودحلوفصلکنند.

قبيلهيي و خويشاوندي قواعد و گرديد ُدشوار نيز آنها ادارة جوامعانساني، وسعت با

نميتوانست،پاسخگوينيازهايجديدباشد.برخيازسرانقبايل،نيرووامکاناتبيشتري

فراهمکردندتابتوانندجمعيتبيشترراادارهکنند.بهاينترتيب،دولتهاىاوليهشکل

شکل عظيم امپراتوريهاي و بزرگ قدرتهاي مناطق، از برخي در تدريج، به گرفتند.

گرفت،باگسترشروابطاجتماعىدولتهايجديدبهوجودآمدند.

 گفت وگوكنيد
فرضکنيدکهمىخواهيدباجمعىازدوستانخودبهسفرتفريحىبرويد،دربارهاينکه
بهکجابرويد،باچهوسيلهيىسفرکنيدوازکداممکانهاديدننماييد،ترجيحمىدهيد
چگونهتصميمبگيريد:1-يکنفرتصميمبگيردوبقيهازاواطاعتکنند؛2-همهاعضاى

گروهباهممشورتنموده،تصميمبگيرندونظرياتخودرابيانکنيد.



 اقسام دولت
دولتهارامىتوانبهدوبخشعمدة)انتخابىواستبدادى(تقسيمکرد.دولتاستبدادى

دولتىاست،کهبرارادةيکياچندفرداستواراستودرآنپادشاهيارئيسحکومتخودرا

حاکمبرجانومالمردممىپندارد.درگذشتهبيشترحکومتهااستبدادىبودندوحاکمان

بدونتوجهبهخواستههاىمردمفقططبقارادةخودحکومتمىکردند.برخىازحاکمان

مستبدتاآنجاپيشرفتندکهحتاادعاىخدايىمىکردند.

درمقابل،نوعىازدولتوجودداردکهدرآن،رئيسدولتتوسطمردموازميانخود

آنهاانتخابمىگرددونمايندهگانمردمقوانينکشورراوضعمىکنند،ايننوعدولت

رادولتانتخابىمىنامند.اکثرحکومتهاىپادشاهىازنوعاستبدادىاستند.دربعضىاز

کشورها،نظامپادشاهىمبتنىبرقانوناساسىاستکهبهآنپادشاهىمشروطهمىگويند.

درايننوعحکومتهاصالحيتهاواختيارهاىپادشاهمحدوداستونمايندهگانپارلمان

ومقامهاعالىکشورنيزتوسطمردمانتخابمىشوند.

دردينمقدساسالم،روشحکومتکردنبراساساتاسالمىاستواراستدراسالمحاکميت

مطلقازخداوند>استوانسانخليفهخداوند>درروىزمينبهشمارمىرود.همةانسانها

دربرابرقوانينالهىيکساناند.درايندينواالوباارزش،حاکمبراساسشايستهگى،تقواو

دانشانتخابمىشودتاقوانينالهىرابربندهگانالهىتطبيقوعملىسازد.

درکشورعزيزماافغانستان،دولتُجمهورىاسالمىحاکمبوده،قانوناساسآندرروشنى

دينمبيناسالمساختهشدهاستکهمادههاىدوموسومقانوناساسىجمهورىاسالمى
افغانستانبيانگراينحقيقتاست.)1(

وظايف دولت
وظايفدولتدرزمانهاومکانهاىگوناگونتاحدودىمتفاوتاست.مهمترينوظايف

دولتهايامروزيدرهمهکشورها،عبارتنداز:

tوضعقوانينومقررههابرايايجادهماهنگيبينمؤسساتمختلفدرجامعه؛
tاجرايقوانيندرجامعهبادرنظرداشتبرابريهمةمردمدربرابرقانون؛

tحفاظتازحقوقافرادجامعهدرمقابلمتجاوزينداخليوخارجي؛
t پاسبانيوحفاظتازمرزهاوجلوگيرىازتجاوزدشمنانخارجى؛

t ارايهخدماتآموزشى،صحىورفاهىبراىشهروندان.
------------------------------------------------------------

)1(مادةدوم:ديندولتجمهورىاسالمىافغانستان،دينمقدساسالماست.
مادةسوم:درافغانستانهيچقانوننمىتواندمخالفمعتقداتواحکامدينمقدساسالمباشد.

درساول
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   مروري بر درس گذشته
tدولتبرايايجادهماهنگيونظمدرروابطبينمؤسسات،خانوادهها

وافراددرجامعهتشکيلميشود.
tدولتها،درجامعهوظايفمختلفيدارندکهوضعواجرايقانونو

جلوگيريازقانونشکني،ازمهمترينآنهاست.
tدولتهاانواعمختلفيدارند؛مانند:مردمىواستبدادي.

پرسش ها
1-چرابهدولتنيازداريم؟

2-رابطةدولتباسايراجزاىجامعهراشرحدهيد.
3-انواعدولتهارانامببريد.

4-سهوظيفهدولترابيانکنيد.


كارخانه گى 
انواعدولتهايىراکهدردرسخوانديدباهممقايسهکرده،بگوييد:

1-شماترجيحميدهيدچگونهدولتيداشتهباشيد؟
2-درکشورعزيزماافغانستان،کدامنوعدولتحاکماست،نتيجهآنرا

درصنفخودبيانکنيد.

6



مديرياسرمعلممکتببهشمااعالمميکندکهچهساعتيبايددرمکتبحاضرباشيد،

چگونهبايدلباسبپوشيد،نبايدبدوناجازهازمکتبخارجشويد،نبايد غيرحاضرشويد.

اينبايدهاونبايدهاچهنامدارند،چگونهبهوجودآمدهاندوچهکمکيبهادارهمکتب

ميکنند؟

قانون چيست؟
نبايدهايي بايدهاو  به ازبينظمي،ضرورت هرجامعهييبرايحفظنظموجلوگيري

داردکهافرادآنجامعهبايدآنهارارعايتکنند.اگرخوبدقتکنيم،تمامکارهاي

را آنها بايد همه و دارد وجود ما جامعة در که است قواعدي اساس بر ما روزانة

برايحفظ مردم تا اعالنميکنند و تعيين را مقررههاى نيز نمايند.دولتها مراعات

ميگردد، تعيين دولت سوي از که مقررههاى نمايند. رعايت را آنها جامعه، نظم

ميشود. ناميده قانون

    آشنايى با قانون اساسى افغانستان

درسدوم

 گفت وگوكنيد
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قانون اساسى

قانوناساسىمادرواساسقوانينديگربهحسابمىآيد.هيچقانونىدرکشورنمىتواند

برخالفآنوضعشود.درحقيقتقانوناساسىجامعترينقانونهرکشوراستکهبرنامة

اصليزندهگىاجتماعىيکملترابياننموده،راهوروشادارهکشورراتعيينمىکند.

امروزکمابيشهمهکشورهاىدنياقانوناساسىدارند.دولتهامجرىقانوناساسىاستند.

قانون اساسى كشور ما 

درسال1301هجريشمسىاولينقانوناساسيکشورماتصويبگرديدوبدينترتيب،افغانستان

بهجمعکشورهايدارايقانوناساسيپيوست.بعدازآنچندينقانوناساسىدرکشورماوضع

کنونى اساسى قانون که افغانستان اسالمي جمهوري اساسي قانون است. شده فسخ و گرديد

مااست،توسطلويهجرگهقانوناساسيدرسال1382هجريشمسيدرشهرکابل،تصويب

گرديد.خصوصيتهاىمهمقانوناساسيجمهورياسالميافغانستانعبارتنداز:

اسالمي احکام و اعتقادات مخالف نميتواند، قانوني هيچ افغانستان در اسالمي بودن:   -1

باشد.

2- جمهورى و مردمي بودن: براساسقانوناساسيجمهورياسالميافغانستان،حاکميت

مليبهملتافغانستانتعلقداردکهبهطورمستقيمياتوسطنمايندهگانمردماعمالميشود.

3- رعايت حقوق بشر: درقانوناساسىکشورمابهحـفظکرامـت،حقوقانساني،تأمين

آزادىهاحقوقاساسيمردمتوجهشدهاست.

عدالت ما، کشور اساسى قانون در تبعيض:  هرگونه  نفي  و  اجتماعي  عدالت  تحقق   -4

اجتماعىموردتأکيدقرارگرفتهوتبعيضبههرشکلىکهباشد)قومى،زبانى،مذهبى،جنسى(

نفىشدهاست.
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9

 مروري بر درس گذشته
�فقطدرروشنيقانوناستکهجامعهمىتواندبهنظموهماهنگيدست t

يابد.
�بخشيازمقرراتحاکمبرجامعهراکهازطرفدولتبرايمردموضعميشود، t

قانونميگويند.
زندهگى اصلي برنامة که است کشور هر قانون جامعترين اساسى �قانون t

اجتماعىيکملترابيانمىکند.
�قانوناساسي،جمهورياسالميافغانستاندرسال1382هـ.ش.توسطلويه t

جرگهقانوناساسىتصويبگرديد.              
 پرسش ها
1-قانونراتعريفکنيد.

2-قانوناساسيراتعريفکنيد.
3-ويژهگىهاىمهمقانوناساسيماچيست؟)حداقلدوموردآنرابيانکنيد(

 كارخانه گى 
خود معلم و بزرگان باکمک خوانديد، درس در را قانون موجوديت فايدة

برخيازفوايدديگرآنراپيداکردهدرصنفبخوانيد.



  گفت وگوكنيد

دردرسهايگذشته،آموختيمکهمهمترينوظيفهدولتايجادنظمبهوسيلةوضعواجراي

قانوناست.آياميدانيد،قانوندرکدامبخشدولتوضع،ودرکدامبخشاجراميشود؟

دولت ما

هردولتداراينامرسميميباشد.»جمهورياسالميافغانستان«نامرسميدولتمااست.

دولتهابهطورعمومازسهبخشياسهقوهتشکيلمىشوند.دولتماهمسهقوةمستقل

دارد:1-قوةتقنينيه2-قوةاجراييهو3-قوةقضاييه.درادامةدرسبااينسهقوهبيشترآشنا

مىشويم:

قوة تقنينيه 

قوةتقنينيهياقانونگذارکشورما»شورايملي«ميباشد.قوانينکشورمادرشورايمليوضع

وتصويبميشود.شورايمليياپارلمانکشورماازدومجلستشکيلشدهاست:ولسي

جرگهومشرانوجرگه.

ولسي جرگه: اينمجلسازنمايندهگانمنتخبمردمسراسرافغانستانتشکيلشدهاست.

نمايندهگاناينمجلسهر5ساليکبارتوسطمردمازطريقانتخاباتآزاد،عمومي،سري

   نظامسياسي و دولت خود را بهتر بشناسيم

درسسوم
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ومستقيمانتخابميشوند.نمايندهگانمنتخببراياجرايبهتروظيفةخود،افراديرااز

ميانخودبهعنوان»هيأتاداري«انتخابميکنند.هيأتاداريولسيجرگهوظيفةاداره

مجلسرابرعهدهدارد.
وظيفهاصلينمايندهگانولسيجرگه،وضعقوانيناست.نمايندهگانبرايکارآييبيشتر،

گروههايتخصصيتشکيلميدهندکهبهاينگروههاکميسيونميگويند.
در است قرار که پيشنهادي هر ميباشند. کميسيون يک عضو نمايندهگان از کدام هر
مجلسبهصورتقانوندرآيد،اولدرکميسيونمربوطهموردبحث،بررسيواصالح

قرارگرفته؛سپسبرايبحثنهاييارايهميشود.
به آن، ديگر بخش و انتخابي بهصورت مجلس اين اعضاي از بخشي مشرانو جرگه: 
اعضاي بين از نمايندهگان از ثلث دو ميکنند. پيدا راه اينمجلس به انتصابي صورت
از ديگر ثلث ويک مييابند راه مجلس اين به ولسوالي وشوراهاي شوراهايواليتي
بينشخصيتهايخبرهوباتجربهتوسطرئيسجمهور،تعيينميشود.مشرانوجرگههم
دارايکميسيونهايتخصصيميباشد.قوانينبنابرعادتاول،درولسىجرگهوسپس

درمشرانوجرگهتصويبمىشودوپسازامضاىرئيسجمهورقابلاجرامىگردد.
عالوهبروضعقوانينکهمهمترينوظيفةشورايمليميباشد،وظيفهتصويببرنامههاي
انکشافيدولت،تصويببودجهدولتي،ايجادواحدهايجديداداريوتصديقمعاهدهها
ملي شوراي عهده به هم،  قراردادها اين از افغانستان ياخروج بينالمللي، ميثاقهاي و

ميباشد.
قوة اجراييه

آياميدانيد،مکتبشماجزئيازقوةاجراييهکشوربهحسابميآيد؟آياميتوانيد،بخشهاي
ديگرىازقوةاجراييهراکهدرمحلزندهگيشمافعالميباشد،نامببريد؟

تماموزارتخانههاورياستهايآنهادرهمهنقاطکشورجزئيازقوةاجراييهميباشند.
دررأسهروزارتخانهيکوزيرقراردارد.

باتأييدولسيجرگهتعيينميشود.وزرابراياجرايوظايف کهتوسطرئيسجمهورو
خوددرمقابلولسيجرگهورئيسدولتمسؤولميباشند.

وظايفقوةاجراييهعبارتنداز:
1-اجرايقانوناساسي،قوانينعاديوفيصلههايمحاکم؛2– تنظيمبودجهماليدولتو
پيشنهادآنبهشورايملي؛3– طرحوتطبيقبرنامههايانکشافي؛4–ارائهگزارشبهشوراي
مليدرختمسالماليدربارهامورانجامشدهوبرنامههايسالماليجديد.دررأسقوة

اجراييهرئيسجمهورقراردارد.

درسسوم
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رئيسجمهوربهعنوانرئيسدولتصالحيتهاييدرهرسهقوهدارد.رئيسجمهورهرپنج
ساليکبارازطريقانتخاباتآزاد،عمومي،سريومستقيم،توسطمردمانتخابميشود.
رئيسجمهوروظايفبسيارزيادوسنگينيبهعهدهداردکهدراينجابهبرخيازآنهااشاره

ميشود:
-حراستومراقبتازاجرايدرستقانوناساسي؛

-سرقومانداناعاليقوايمسلح؛
••رنوالورئيسسرهمياشتباتأييدولسيجرگه؛ -تعيينوزيران،رئيسسترهمحکمه،لوي

-تعيينيکثلثازاعضايمشرانوجرگه.
  

 گفت وگوكنيد

تااينجاآموختيمکهقانوندرقوةمقننهوضعوتوسطقوةاجراييهاجرامىشود.بهنظرشمااگر
کسىازقوانينتخلفکندکدامبخشىازدولت،بايدبهآنرسيدهگىکند؟

 قوة قضاييه
دربخشهايقبليدرس،يادگرفتيمکهقوةتقنينيهقوانينراوضعمىکندوتطبيقآنهابرعهدة
قوةاجراييهاست.همانطورکهدردرسهايگذشتهخوانديم،يکيازوظايفدولتجلوگيرى
ازنقضحقوقافرادوهمچنينجلوگيريازقانونشکنياست.اينوظيفهبرعهدهقوةقضاييه

ميباشد.قوةقضاييهرکنمستقلدولتجمهورياسالميافغانستاندرامرقضامىباشد.
قوةقضاييةمامرکبازسترهمحکمه،محاکماستينافومحاکمابتداييهميباشد.سترهمحکمه
دررأسقوةقضاييهقرارداردومرکبازنُهعضواستکهازطرفرئيسجمهوروباتأييد



ولسيجرگهانتخابميشوند.بهطورخالصه،وظيفةقوةقضاييهرسيدهگيبهاختالفهايىاست
کهممکناست،بينشهروندانويابينشهروندانودولترخدهد؛يعنيهرفردافغاناگر
بهمحکمه يادولتنقضشدهاست،ميتواند احساسکندکهحقشتوسطفرديديگرو

شکايتکند. 
لويه جرگه،)جرگه بزرگ(

لويهجرگه)جرگهبزرگ(مجلسياستکهتنهادرافغانستانتشکيلميشودوعاليترين
سطحارادةملتميباشد.

لويهجرگهمجلسيدايمينيستودرشرايطيخاصبهطورمؤقتتشکيلميشوداعضاي
لويهجرگهعبارتنداز:اعضايشورايمليورؤسايشوراهايوالياتوولسواليهاوافراد

خبرهوسرشناساقوام.
لويهجرگهدرحالتهايذيلتشکيلميشود:

1-اتخاذتصميمدرموردمسايلمربوطبهاستقالل،حاکميتمليوتماميتارضيومصالح
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عليايکشور؛
2-تعديلقانوناساسي؛3-محاکمهرئيسجمهور.

براىمحاکمهرئيس اينکه دايرميشود؛مگر لويهجرگهتوسطرئيسجمهور  
جمهورتشکيلشدهباشدکهدرآنصورتتوسطولسىجرگهدايرمىگردد.

                          مروري بر درس گذشته 1
t نامرسميدولتما"جمهورياسالميافغانستان" است.

t شورايمليرکنمقننهدرکشورماميباشد.
t قوهاجراييهقوانينيراکهدرقوةمقننهوضعميشودتوسطحکومت،ومتشکلاز

هيأتوزرااست،اجرامىکند.
................................................. t
.................................................. t

               .................................................. t

                           پرسش ها
1-مجلسهايشورايمليچهتفاوتيباهمدارند؟

2-وظايفشورايمليرابنويسيد.
3-وظايفقوةاجراييهرابنويسيد.

4-وظايفرئيسجمهوررابهاختصاربنويسيد.
5-قوةقضاييهازچندبخشتشکيلشدهاست؟
6-لويهجرگهتوسطچهکسيدايرميشود؟

                            كارخانه گى 
يکيازقوههايسهگانهدولتراانتخابکرده،بهکمکبزرگانومعلمخوددر

موردوظايفآندهسطربنويسيد.

                1-شاگردانعزيز!ازايندرسبهبعد،بهکمکمعلمخودخالصهدرسرابنويسيد.
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خالصة فصل
 

�دولت براي ايجاد هماهنگي و نظم در روابط بين مؤسسات، خانواده ها  t
و افراد در جامعه تشكيل مي شود. 

�دولت ها در جامعه وظايف مختلفي دارند كه وضع و اجراي قانون و  t
جلوگيري از قانون شكني از مهمترين آن هاست. 

� t .دولت ها را مي توان به دو بخش انتخابى و استبدادى تقسيم كرد

�قانون نقش اساسي در ايجاد نظم و هماهنگي جامعه دارد.  t
�مجموعة اصول كلي كه وظايف مردم و دولت را در مقابل يكديگرواضح  t
كرده، چگونهگي عملكرد دولت و اُرگان هاي دولتي را بيان مي كند، قانون 

اساسي مي گويند. 

� هجري شمسى،  t1382 قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان در سال

تصويب شد. 

�نام رسمي دولت ما »جمهوري اسالمي افغانستان« است.  t
قوه  و  مقننه  قوه  مجريه،  قوه  است:  اصلي  ركن  سه  داراي  �دولت  t

قضاييه. 

�لويه جرگه، عالي ترين مظهر اراده ملت در كشور ما است. t







دموكراسى) مردمساالرى(

در اين فصل درس هاي زير را مي  خوانيد:

t مردمساالرى چيست؟
�tمردم چگونه مي توانند، در ادارة دولت سهيم باشند؟

�tمردمساالرى در افغانستان.

فصل دوم

••



اهداف فصل

انتظار مي رود كه دانش آموزان با خواندن اين فصل بتوانند:

�tدموكراسى )مردمساالرى( را تعريف كنند؛

�tدربارة مردم ساالرى مستقيم و مردم ساالرى نماينده گي معلومات دهند؛

�tمهمترين اصول مردم ساالرى را بيان كنند؛

�tاهميت و چگونهگي مشاركت مردم را در دولت بدانند؛

�tبراي مشاركت و سهم گيري در دولت تشويق شوند؛

�tانواع مشاركت مردم در دولت را بشناسند؛

�tتاريخچه مختصر مردم ساالرى  در افغانستان را بدانند؛

�tبه اهميت مردم ساالرى در قانون اساسي كشور پي ببرند؛

�tبا مظاهر مردم ساالرى در كشور آشنا شوند.

••



 گفت وگوكنيد

فرضکنيد،شماتصميمگرفنهايدکهيکيازهمصنفيهايخودرابه حيثنمايندهصنف

خودبهادارهمعرفينماييد.پسکدامروشزيرراترجيحميدهيد:

1-اورامعلمتانمعرفيکند؛

2-شماخودتانانتخابمىکنيد.

بهنظرشمادراجتماعهايبزرگچگونهتصميمگرفتهمىشود؟

دردرس هايقبلخوانديمکهمابرايادارهجامعه،بهدولتنيازداريم.بعضيازدولتها

مردمرادرتصميمگيريهاشريکنمىسازند.ايننوعدولتهابهطورعمومبرارادهيک

ياچندفرداستواراست.جوامعديگرينيزهستند؛کهقدرتاصليتصميمگيريدردست

مردماستودولتفقطنمايندهباصالحيتمردمبرايتصميمگيريبهحسابمىآيد.شايد

شمااصطالحدموکراسى»مردمساالرى«راشنيدهباشيد.آياتااکنونبهمعنايايناصطالح

فکرکردهايد؟

مردم ساالرى چيست؟

درسچهارم
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مردم ساالرى چيست؟
دموکراسىکلمةيونانياستکهامروزدرتمامزبانهااستفادهميشود.

اينکلمهبهمعنايحکومتمردماست؛کهدرزبانفارسىدريازآنبهعنوان»مردمساالري«
يادميشود.مردمساالريبهاينمعنياست؛کهحکومتحقمردماستواينمردمهستند

کهبايددرموردمسايلکشورخودتصميمبگيرند.
گرچهدرگذشتههايبسياردور،دريونانباستاننوعيازمردمساالرىوجودداشت؛ولي
بهزودينابودگرديدوبرايقرنهااکثردولتهابراساساستبدادادارهميشدند.بعدهادر
اثرپيشرفتهاييکهانسانهادرزمينهحقوقبشربهدستآوردند،توجهمردمودولتها

بهاصولمردمساالرىجلبگرديد.گرايشهايمردمبهمردمساالرىدرآغازقرنبيستم
ميالديبهسرعتپيشرفتکردوباعثشدکهبسياريازدولتهااصولمردمساالرىرا
بهعنوانيک امروزهمهدولتهامردمساالرىرا بهکارگيرند. پذيرفتهودردولتخود
روشمناسبدرادارهحکومتخودپذيرفتهاندوکمتردولتيرادرجهانميتوانيافتکه

خودرامردمساالرنداند.

بهدونوع ازايننظر،کهمردمچگونهحقحاکميتخودرااعمالميکنند مردمساالرى

مستقيم طور به مردم مستقيم مردمساالرى در مستقيم، مردمساالرى -1 ميشود: تقسيم

باره در و ميشوند مکانجمع دريک مردم همه يعني مىکنند؛ اعمال را حاکميتخود

مسايلمهمتصميمميگيرند.
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درسچهارم

بهنظرشماامروزايننوعمردمساالرىدرادارهحکومتوجوددارد؟چرا؟

2-مردمساالرىنمايندهگي:درجوامعامروزيبهدليلجمعيتزياد،امکانجمعکردن

تماممردمدريکجابهطورعموموجودندارد.همچنين،مسايلکشورهابسيارزيادو

پيچيدهشدهوتماممردموقترسيدهگىوبحثدرموردآنهاراندارند.

بنابراين،امروزازمردمساالرىنمايندهگييامردمساالرىغيرمستقيماستفادهميشود.در

مردمساالرىنمايندهگيمردمبرخيازکارگزاراندولت؛مانند:نمايندهگانپارلمانرا

انتخابميکنندوبهآنهاصالحيتميدهندکهبرايادارهکشورتصميمگرفتهوقانون

وضعکنند.دربرخىازکشورهارئيسدولتتوسطرأىمستقيممردمودربعضىديگر

توسطنمايندهگانپارلمانانتخابمىشوند.نمايندهگانمنتخبمردمورئيسدولتدر

مقابلمردممسؤوليتدارندومردممىتوانند،ازآنهابازخواستکنند.

مقايسه كنيد

دربارهمردمساالرىمستقيمونمايندهگيگفتوگوکنيدوبهپرسشزيرپاسخدهيد:

اصولمشترکميانمردمساالرىمستقيمومردمساالرىنمايندهگىکدامهااست؟

مردمساالرىاصوليدارد؛کهامروزبهعنوانارزشهايبشري،موردقبولاکثريتجوامع

قرارداردوهرگاهايناصولدرتشکيلدولترعايتشود،بهآندولتمردمساالرى

ميگويند.

مهمتريناصولمردمساالرىعبارتنداز:

1-حاکميتمردم.

2-تضمينحقوقاساسيبشر.

3-انتخاباتآزاد.

4-برابريدرمقابلقانون.

5-آزاديبيان.

6-حکومتاکثريتباحفظحقوقتمامافرادجامعه.

7-پاسخگوييکارگزاراندولتيدرمقابلمردم.



با متناسب هرکشوري و نيست يکسان کامل طور به همهکشورها در مردمساالرى البته،

اداره و تشکيل در مردمساالرى از  خود فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، اعتقادى، شرايط

دولتخوداستفادهمىکند.باتوجهبهمطالبدرس،بهنظرشماآيادولتما،مردمىمحسوب

ميشود؟داليلخودرابگوييد.



                                  مرورى بر درس گذشته
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
............................................................................................................................t
............................................................................................................................t
........................................................................................................................... t

                                   پرسش ها
1-دموکراسىرابهزباندريچهميگويند؟

2-مردمساالرىمستقيموغيرمستقيمچهفرقيدارند؟
3-آياامروزميتوان،ازروشمردمساالرىمستقيمدرادارهيککشوراستفادهکرد؟توضيح

دهيد.
4-چهاراصلازاصولمهممردمساالرىرانامببريد.

 كارخانه گى
درسالهاياخيرطرحپارلمانجوانانبهشکلآزمايشيدرکشوراجراشدهاست.دراين
بارهتحقيقکنيدکهاينپارلمانباچهاهدافيتشکيلشدهاستوشرايطعضويتدرآن

چيست؟
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  مردم چگونه مى توانند در اداره دولت شريك شوند؟

درسپنجم



 گفت وگوكنيد

مهمترين مردم مردمساالرى،حاکميت نظامهاى در و است آنخداوند> از حاکميت
اصلمردمساالرىاست.بهنظرشمامردمچگونهميتوانند،حاکميتخودرااعمالنموده

ودرتصميمگيريهايسياسيشرکتکنند؟

به ميتوانند مردمساالرى دولتهاي در مردم پيشخوانديم، دردرسهاي که همانگونه
بنابراين،دولت طورمستقيمياازطريقنمايندهگانخوددرادارهکشورمشارکتکنند.
مردمساالرىبرپايهمشارکتمردمدرتصميمگيريهايسياسيکشوراستواراست.هرچه

ميزانمشارکتمردمبيشترباشد،جلوةمردمساالرىدرآندولتبيشترخواهدبود.
و دادن رأي از داردکه سياسيوجود درکارهاي مردم مشارکت براي مختلفي راههاي
شرکتدرتظاهراتگرفتهتاتصديباالترينپستهاىدولتيراشاملميگردد،امامردم
بهطوريکساندراُمورسياسيمشارکتنمىکنند.برخيازمردمتنهادرانتخاباتشرکت
نمودهوبهيکيازنامزدانرايميدهند.تعداديهمعضوحزبسياسيشدهودرجهت
پيشبرداهدافحزبخودفعاليتميکنند.بعضيديگرباالترازاين،بانامزدکردنخود
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تالشميکنندکهپستهايدولتيرااحرازکردهوبهطورمستقيمدرتصميمگيريهاواجراي
برنامههايدولتيواردشوند.عدهييديگر،کهباالترينسطحمشارکترادارند،کسانياندکه
درانتخاباتموفقگرديدهوبهطورعملىپستهايدولتيرااحرازمىکنند.برايوضاحت

بيشتربهشکلذيلتوجهکنيد:

براياينکهمشارکتسياسيمفيدوتأثيرگذارباشد،انتخاباتبايدآزاد،عمومي،سريومستقيم
برگزارشود،تامردمبتوانندباميلوارادةخودکسانيراکهميخواهند،انتخابنمايندوکس

ديگريارادةخودرابرآنهاتحميلنکند.
نوعديگريازمشارکتسياسيبهصورتکنترولونظارتبراعمالدولتمردانانجامميشود.
نظارتنيزازراههايگوناگونياعمالميگردد،برخيازانواعنظارتبرعملکردهايدولت
عبارتنداز:1-نظارتتوسطنمايندهگانمردمدرپارلمان،2-اعتراضبهعملکردهايدولت

توسطتظاهراتواعتراضدستهجمعي.3-انتقادازکارهايدولتازطريقرسانهها.

 مرورى بر درس گذشته
…………………………………………………………………t
…………………………………………………………………t
…………………………………………………………………t
…………………………………………………………………t
…………………………………………………………………t

پرسش ها
1-مشارکتمردمدردولتچهرابطهييبامردمساالرىدارد؟

2-چهراههابرايمشارکتمردموجوددارد؟آنهاراتوضيحدهيد.
3-نقشمشارکتمردمرادرسياستبيانکنيد.

4-مردمازچهراههاىميتوانندبرکارکردهايدولتمرداننظارتکنند؟

  كارخانه گى
دونفررادرنظربگيريدکهيکيمشارکتسياسيبيشترداردوديگريکمتر.

بررويشکلموقعيتآندورامشخصکنيدوداليلخودرابرايتعيينموقعيتها
بيانکنيد.

کمترينبيشترين
راىدادنعضويتدرحزبتصدىپستدولتي نامزدشدن
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مردم ساالرى در افغانستان

درسششم

باتوجهبهمطالبدرسقبل،بهپرسشهاىزيرپاسخدهيد:
بهنظرشماچراميتواندولتافغانستانرايکدولتمردمساالرىدانست؟توضيحدهيد.
مردمساالرىامروزدرجهانبهحيثيکروش،درزمينهحکومتداريشناختهميشود.
حکومتهايمردمساالرىعمرزياديدرتاريخبشرندارندوسابقهايننوعحکومتدر
بهدستآوردن براي آزاديخواهان و مبارزان ما درکشور است. بسيارکوتاه افغانستان
آزاديومردمساالرىسالهامبارزهکردندودراينراهبهايسنگينيپرداختند.سرانجام،
از .ش.بعضى اجتماعي،درسال1343هـ اثرتالشهايآزاديخواهانوفشارهاي در
ارزشهايمهممردمساالرىدرقانوناساسيدرجگرديدوپارلمانکهازبنيادواساس

مردمساالرىاستتشکيلشد.
و کودتاها پيشرود، شدن مردمساالرى  سوي به ما کشور ميرفت؛ اميد که زماني در
جنگهاييدرکشورشروعشدکهپايهواساسمردمساالرىرانيزمانند؛بسياريبخشهاى
ديگرىزندهگىدرکشورروبهنابوديبرده،استقرارمردمساالرىرادرکشوربامشکل

مواجهکرد.بعدازکنفرانسبن،راهبراىحکومتجديدهموارگرديد.
مردمساالرىدردولتجديدراميتواندردوبُعدقانونيوعمليمالحظهکرد: 23

 گفت وگوكنيد



 

مردم ساالرى در افغانستان
1- مردم ساالرى در قانون اساسى

قانوناساسيجديدکشورکهدرسال1382هـ.ش.تصويبگرديد،شمارزيادىازمفاهيم
قانون بندهاي و مواد تمام در مردمساالرى اثرهاى مىگيرد.گرچه بر در را مردمساالرى
اساسيحضوردارد؛امادربرخيازموادآنباصراحتتمامجلوهپيداکردهاست.مهمترين

جلوههايمردمساالرىدرقانوناساسيعبارتنداز:
1-رئيسجمهوردربرابرمردموولسيجرگهمسؤولاست)1(.

2-انتخابشدنوانتخابکردنحقهرتبعةافغانستانمىباشد)2(.
3-تشکيلجمعيتهاواحزاببراياتباعکشورمجازاست)3(.

4-برگزاريتظاهراتمسالمتآميز،توسطمردممجازدانستهشدهاست)4(.
و قانون مقابل در برابري جنسيتي، تبعيض عدم جامعه، افراد بين تبعيض عدم آزادي، -5
آزاديبيانازجملهاصولمردمساالرىاستکهدرموادمختلفقانوناساسيمابهصراحت

بيانشدهاست. 
بررسى كنيد

پاسخ بهپرسشهايزير بااصولوارزشهايمردمساالرىداريد، بهآشناييهايىکه باتوجه
دهيد:

1-چراقانوناساسيافغانستانراميتوان،يکقانوناساسيمردمساالرىدانست؟بامثالبگوييد.
2-ارزشهايمردمساالرىکهدرقانوناساسىآمده،تاکنونچقدرتطبيقشدهاست؟

توضيحدهيد.
2- جلوه هاى عملى مردم ساالرى
الف- انتخابات رياست ُجمهورى

انتخاباترياستُجمهوري،درراستايتحققحاکميتمردمدرکشورصورتگرفت.در
که توانستند تاريخکشور در بار اولين براي ما مردم ُجمهوري، رياست انتخابات نخستين
باالترينمقاماجراييهکشوررابارأيآزادخودانتخابکنند.دراينانتخاباتافرادىازتمام
بپردازند. رقابت به هم با نامزدشده، مقام اين احراز براي که توانستند اقوامساکنکشور
اينانتخاباتبهصورتآزاد،عمومي،مستقيموسريصورتگرفت.دردومينانتخابات
رياستُجمهورىکهدرسال1388هـ.ش.برگزارگرديد،نيزمردمسراسرکشوردرانتخابات

شرکتنموده،رئيسُجمهورخودراانتخابکردند.
رياست انتخابات اولين از فاصلهکمي به نيز واليتي وشوراهاي ولسيجرگه انتخابات
ُجمهوريبرگزارشد.دراينانتخاباتنيزمحدوديتيبراينامزدشدنورأيدادن،وجود
نداشت.بههميندليل،پارلمانماازنمايندهگانتماماقوامونگرشهايمختلفسياسيکه

--------------------------------------------------------------------------------------
1-مادةشصتونهمقانوناساسى2-مادةسىوسومقانوناساسى3-مادةسىوپنجمقانوناساسى4-مادةسىوششمقانوناساسى
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درسششم
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توانستهاند،رايکافيبهدستآورند،تشکيلشدهاست.انتخاباتشوراهايواليتينيزبه
طورهمزمانباانتخاباتولسىجرگهبرگزارگرديد.

ب- آزادي هاي مدني
يکيديگرازاصولمردمساالرىآزاديهايمدنياست.آزادىانديشه،آزاديتشکيل
احزاب،آزاديتظاهرات)حرکتهاىسياسىمردمى(واعتراضهاىمسالمتآميز،آزادي
بيانازطريقرسانههايجمعيهمانگونهکهدرقانونتضمينشده،درعملنيزمردماز

آنهابرخوردارميباشند.
مردمساالرىدرکشورماجديدونوپااست.ازاينرو،وظيفةدولتوملتاستکهازايننهال
ارزشمندباتماموجودمراقبتونگهداريکنندتادشمناننتوانندبهآنصدمهواردکنند.گسترش
ازخطرهاىاستکهميتواند،مردمساالرىوارزشهايمردمساالرىرادر امنييکي نا
کشورماتهديدکند.پسهمهگيبايدتالشکنيمکهنظموامنيترادرکشورحفظنموده

                             وگسترشدهيم.

 مرورى بر درس گذشته
............................................................................................................................... -1
............................................................................................................................... -2
............................................................................................................................... -3
............................................................................................................................... -4
...............................................................................................................................-5

.
  پرسش ها

ازچهزمانىدوباره افغانستانچهمدتاستو 1-سابقهدموکراسى)مردمساالرى(در
مردمساالرىدرکشورما،گسترشيافتهاست؟

2-کداماصولمردمساالرىدرقانوناساسيماتصريحشدهاست؟
انتخابى افغانستانطور انتخاباترياستجمهوريوولسيجرگهدر بهنظرشماآيا -3

صورتگرفت؟داليلخودرابنويسيد.

 كارخانه گى
چندسالديگرشماهمميتوانيددرانتخاباتشرکتکنيدوبهنامزدهايموردنظرخود،
رأيدهيد.فرديکهشمابهعنواننمايندهپارلمانيارئيسجمهورانتخابميکنيد،بايد
چهويژهگىهاراداشتهباشد؟داشتنويژهگيموردنظرشماچهفايدهييدارد؟درصنف

برايدوستانخودبگوييد.
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خالصة فصل

زبان  در  كه  است  مردم  حكومت  معناي  به  )مردم ساالرى(  دموكراسى   � t
فارسى دري از آن به عنوان »مردم ساالري« ياد مي شود. 

اين مردم  معنا است كه حكومت حق مردم است و  اين  به  �مردم ساالرى  t
هستند كه بايد در مورد مسايل كشور خود تصميم بگيرند.

- به صورت مستقيم كه مردم  � t1 :حاكميت مردم به دو صورت اعمال مي شود
در يكجا جمع شده، براي اداره كشور خود تصميم مي گيرند؛ 2- به صورت 
اعمال  را  حاكميت  خود  نمايندهگان  انتخاب  طريق  از  كه  نمايندهگي 

مي كنند.
�در جوامع امروزي مردم ساالرى نماينده گي رواج دارد؛ زيرا جمعيت زياد  t

است و جمع كردن مردم در يك مكان، امكان پذير نمي باشد.
گي، مردم برخي از كارگزاران مهم دولت؛ مانند  � tدر مردم ساالرى نماينده
رئيس جمهور و نمايندهگان پارلمان را انتخاب مي كنند و به آن ها اختيار 

مي دهند كه از طرف مردم تصميم بگيرند.
�هرچه ميزان مشاركت مردم در تصميم گيري سياسي  بيش تر باشد، به همان  t
اندازه نشان دهندة دولت مردم ساالرى در كشور است. مشاركت مردم در 
حكومت مي تواند، از شركت در انتخابات و رأي دادن به نامزدهاي مورد 

نظر، تا احراز پستهاي مهم دولتي را شامل شود.
مردان، از طريق رسانه ها نيز بخشي از مشاركت مردم  � tنظارت بر كار دولت

بهشمار مي رود.
�سابقه مردم ساالرى )دموكراسى( در جهان و همچنين در افغانستان خيلي  t

زياد نيست.
�مردم ساالرى؛ مانند: روح در پيكر قانون اساسي افغانستان وجود دارد و  در  t

ماده هاي متعدد قانون اساسي تصريح شده است. 
�انتخابات رياست جمهوري و پارلماني و همچنين وجود رسانه هاي خصوصي  t

آزاد، مظاهر از مردم ساالرى در افغانستان مي باشد.



فصل سوم 

ملل متحد

در اين فصل درس هاي زير را مي خوانيم:

��t ملل متحد.
��t اركان فرعي و سازمانهاي وابسته به ملل متحد.

��tكارنامه هاى ملل متحد.

• •



اهداف فصل

انتظار مي رود كه شاگردان با خواندن اين فصل بتوانند:

t  داليل تشكيل ملل متحد را بيان كنند؛

�tاركان اصلي ملل متحد و وظايف هر كدام را شرح دهند.

��tتفاوت ارگان هاى فرعي و سازمانهاي وابسته به ملل متحد را بشناسند.

��tدربارة يونسكو، يونيسف و كميشنري ملل متحد در امور پناهنده گان معلومات دهند.

��tموفقيت ها و شكست هاي ملل متحد را در رسيدن به اهدافش تا حدودي بشناسند.

t  با فعاليت هاي ملل متحد در افغانستان آشنا شوند.

• •



ملل متحد 

درسهفتم

 گفت وگوكنيد
درگذشتههايدور،انسانهاجنگراگريزناپذيرميپنداشتند؛بههميندليل،تاريخبشرپر

ازجنگهايخونينياستکهانسانهاباهمداشتند.بهنظرشما:
آياامروزميتوانازوقوعجنگدرسطحجهانيجلوگيريکرد؟چگونه؟

دراوايلقرنبيستمجنگيبينقدرتهاياروپاييآنزمانشروعشدکهچهارسالادامه
يافتوميليونهانفرقربانيگرفت.حدود21سالبعدازآنجنگديگريبازازاروپاشروع
قربانيگرفت.وقوعدوجنگ نفر ميليونها نيز اينجنگ پيداکرد. ادامه شدکهسالها
ازجنگ جلوگيري براي حلي راه يافتن فکر به اجتماعي مصلحان که شد باعث جهاني
به ازجنگ برايجلوگيري ملل« نام»جامعة به پايانجنگجهانياولسازماني بيفتند.در
وجودآمد.همچنانعلىرغمکارهاىمثبتىکه»جامعهملل«انجامداد،درنهايتنتوانست

موفقيتزياديدرزمينةجلوگيرىازجنگبهدستآورد.
از بود، مانده جا به دوم جهاني جنگ از که جبراني قابل غير خسارتهاي و فجايع
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ملل متحد 
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طرف از اتمي سالحهاي مانند؛ باال تخريب قدرت با نظامي تسليحات توليد يکطرف،
پيشاحساس از بيش را بهحفظصلح نياز باعثشدکهمردمودولتهايوقت، ديگر،
امضاي با متحد« »ملل شمسي، 1324هـ. سال در فراوان تالشهاي از بعد سرانجام، کنند.
منشوريتوسط51عضو،بهطوررسميافتتاحگرديد.کشورهايديگربهتدريجبهعضويت
مللمتحددرآمدند.درحالحاضر،191،کشورعضومللمتحدميباشند.افغانستاندرسال
اياالت در نيويورک متحددرشهر ملل مقر متحددرآمد. ملل بهعضويت هـ.ش. 1325
متحدةامريکاقراردارد.ششزباندرمللمتحدرسميتداردکهعبارتانداز:انگليسي،

فرانسوي،اسپانوى،چيني،روسيوعربي.

 گفت وگوكنيد
شماآموختيدکهمللمتحدبرايحفظصلحوامنيتتأسيسشدهاست.بهنظرشمامللمتحد

بايدچهکارهاييراانجامدهدتابتواندصلحوامنيترادرسراسرجهانحفظکند؟
اركان ملل متحد 

مللمتحدبرايرسيدنبهاهدافخود،نيازبهتقسيمکاردرداخلسازمانداشت.ارکان
عمدةکهمنشورمللمتحدبراياينسازمانطراحيکرده،عبارتنداز:

مجمع عمومي: مجمععمومي،شاملکليةاعضايمللمتحداستکههريکداراييکحق

رأيدرجلسههايعموميميباشند.پذيرشاعضايجديد،تعليقيااخراجاعضايقديميو



درسهفتم

انتخاباعضايغيردايمىشورايامنيتازجملهوظايفمجمععموميميباشد.

شوراي امنيت: شورايامنيتازپانزدهعضوتشکيلشدهکهپنجعضوآندايميودهعضو

ديگرغيردايمىميباشند.اعضايدايمي،عبارتنداز:کشورهايامريکا،روسيه،انگلستان،فرانسه

انتخابميشوند.کليه دايمىهردوساليکبارتوسطمجمععمومي غير اعضاي وچين.

تصميمهايشورايامنيتباموافقتهمهاعضايدايمىاينشوراگرفتهميشود.مخالفتيک

عضودايمىمانعازاجرايتصميمميشود.اينمخالفتراکهمانعازاجرايتصميمميشودبه

نام»حقويتو«يادمىکنند.حقويتوبهاينکشورهااجازهميدهدکههرگاهخواستهباشند،منافع

خودرابرسايرکشورهاتحميلنمايندوازاينحقاستفادهکنند.

وظيفةشورايامنيت،حفظصلحاستکهازدوطريقزيرانجامميشود:

1-حلوفصلمسالمتآميزاختالفات؛
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2-اقدامعمليدرمواردتهديدصلحوياتجاوز؛
اجتماعيکشورهايعضو و اقتصادي پيشرفت براي شورا اين اجتماعي:  اقتصادي-  شوراي 

تالشميکند.
ديوان بينالمللي عدالت: اگرکشورهاباهماختالفاتيداشتهباشند،ميتوانند،بهاينديوان،

کهمرکزآندرشهر»الهه«درکشورهالندقراردارد،شکايتکردهوتقاضايرسيدهگينمايند.
داراالنشاء: داراالنشاءازيکسرمنشيوتعداديکارمندتشکيلشدهاست.



سرمنشيمللمتحدههماهنگيونظموترتيبتمامامورسازمانرافراهممىکندومصوبههاي
مجمععموميوشورايامنيترابهطورمستقيماجرانموده،يابراجرايآننظارتميکند.
همچنينسرمنشيميتواند،توجهشورايامنيترابههرموضوعيکهبهعقيدةاوصلحوامنيت

بينالملليراباخطرمواجهميکند،جلبنمايد.

 مرورى بر درس گذشته
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t
........................................................................................................................... t

 پرسش ها
1-اهدافتشکيلمللمتحدرابنويسيد.

2-وظايفمجمععموميچيست؟
3-شورايامنيتچهوظايفيدارد؟توضيحدهيد.

4-ارکاناصليمللمتحدرانامبرده،وظايفسرمنشيمللمتحدرابنويسيد.

 كارخانه گى
اينشعررابادقتبخوانيدوبهپرسشزيرپاسخدهيد:

بنـــيآدماعضــاييکديگرنـدکهدرآفرينشزيکگوهرند
چوعضوىبهدردآوردروزگارديگرعضـوهـارانمانـدقــرار
 سعدى  

چهرابطهييمياناينشعرسعديووظايفمللمتحدوجوددارد؟توضيحدهيد.
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 گفت وگوكنيد
بهتصاويرباالبهدقتنگاهکنيدوبهپرسشهاپاسخدهيد:

1-اينآرمهامربوطبهکداممؤسسههااند؟
2-آياکارکرداينمؤسسةرادرجاييديدهايد؟اگرديدهايد،توضيحدهيد.

دردرسگذشتهباداليلتأسيسمللمتحدآشناشديم.همچنينارکاناصليووظايف

آنهاراشناختيم.درايندرسباارکانفرعيوبرخيازمؤسسههاىتخصصيوابستهبه

مللمتحدآشناميشويم.تشکيلمللمتحدآغازگرهمکاريهايگسترده،بينکشورهاي

متحد ملل منشور در است،که دربخشهايي اينهمکاريها از بسياري جهانگرديد.

بتوانندهمکاريهاي تا فعالشدند متحد ملل فرعي ارکان بنابراين، بود. نشده پيشبيني

بينالملليرادرتمامبخشهاگسترشدهند.تعداديازسازمانهايتخصصيمستقلکه

درسطحجهانيفعالبودند،بامللمتحدقراردادهاييراامضاکردندکهبرنامههايخود

راباهماهنگيمللمتحدانجامدهند.بههميندليل،بهآنهاسازمانهايتخصصيوابسته

بهمللمتحدميگويند.

اركان فرعي و سازمانهاى وابسته به ملل متحد 
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بهطورکلي،سازمانهايوابستهبهمللمتحدبهسهبخشکاريتقسيمميشوند:
1-مؤسسههاىانکشافزراعتي،صنعتيوپولي-بانکي)اقتصادي(؛

2-مؤسسههاىخدماتيوارتباطي؛
3-مؤسسههاىاجتماعي،فرهنگيوبهداشتي)صحي(.

باالبردنسطح و بينالمللي ارتباطات زراعت، توسعة درجهت مؤسسههاى و سازمانها اين
رفاهاجتماعي،فرهنگيوصحىدرسطحجهانفعاليتميکنند.دراينجابابرخيازمهمترين

سازمانهايبينالمللييادشده،آشناميشويم.
يونسكو 

بهنظرشماچگونهميتوانصلحيپايدارايجادکرد؟
يکيازسازمانهايتخصصيوابستهبهمللمتحد،سازمانآموزشي،علميوفرهنگيملل
ايجاد انگيزة با متحد ملل که دانستيم اين از پيش است. )UNESCO( يونسكو يا متحد
صلحدرجهانبهوجودآمد.ازآنجاييکهمللمتحديکسازمانسياسياستوازدولتها
بنيانگذاران کند. حل جهان در را جنگ مشکل نميتواند، تنهايي به ميکند، نمايندهگي
يونسکومعتقدبودندکهجنگابتدادرذهنبشربهوجودميآيد.بنابراينباآموزشوتربيت
درست،صلحخواهيرانيزبايددرذهنبشرايجادکرد.پسباتوجهبيشتربهعلمودانشو
تربيتبشر،ميتوانانسانهاييتربيتکردکهجنگراتنهاراهحلاختالفهاندانند.بههمين

منظورسازمانآموزشي،علميوفرهنگيمللمتحد)يونسکو(تأسيسشدهاست.

گفت وگوكنيد

آياتابهحالدربارهدشوارهاىمختلفىکهشماشاگردانبهآنمواجههستيد،فکرکردهايد؟

نظرتان به دشوارىها اين کاهشدادن براى راههاى چه کنيد. بيان را آنها از مثالهايى
مىرسد؟دربارهآنهادرصنفگفتوگوکنيد.

يونيِسف
اختصار طور به که است؛ متحد ملل کودکان صندوق متحد ملل فرعي ارکان از يکي
يونيِسف)UNlCEF(ناميدهميشود.هدفيونيسفکمکبهايجادزندهگيامن،سالمو
برخوردارازتغذيهمناسبوهمراهباآموزشوپرورشمفيدبرايتمامکودکانجهاناست.

يونيسفهمچنينازرفعتبعيضعليهزنانحمايتميکندوبرتربيتوتعليمدخترانتاکيد
دارد.يونيسفسعيميکند،موانعيراکهرفاهوامنيتزندهگيکودکانراتهديدميکنند
کاهشدهدوکودکانرادررسيدنبهحقوقشانکهداشتنامنيت،صحتوآموزشو

پرورشمناسباست،ياريرساند.



كميشنرى عالى ملل متحد در امور پناهنده گان
يکيازمهمترينوزيانبارتريننتايججنگدرهرکشوريآوارهوبيخانمانشدنتعداد
زياديازساکنينسرزمينجنگزدهميباشد.بههميندليل،مللمتحدبخشيازفعاليتهاي
خودرابهرسيدهگيبهامورآوارهگانوپناهندهگاناختصاصدادهاست.کميشنريملل
زمينة اين در است؛که متحد ملل فرعي ارکان )UNHCR( پناهندهگان امور در متحد

فعاليتميکند.
مهمترينوظيفةاينکميشنريتامينحمايتبينالملليازپناهندهگان،کمکبهتأمين

ضرورتهاىاوليةآنهاوجلوگيريازنقضحقوقاساسيآنهاميباشد.

درسهشتم
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                                 مرورى بر درس گذشته
..............................................................................................................................  t
.............................................................................................................................. t
.............................................................................................................................. t
.............................................................................................................................. t
.............................................................................................................................. t
.............................................................................................................................. t


                                 پرسش ها 

1-سازمانهايتخصصيمللمتحد،بهچهمنظورىبهوجودآمدند؟
2-فعاليتسازمانهايتخصصيوابستهبهمللمتحدبهچندبخشتقسيمميشوند؟

3-وظايفيونسکوراتوضيحدهيد.
4-يونيسفچهنوعسازمانياست؟توضيحدهيد.

5-کمکهايکميشنريعاليمللمتحدبهچهکسانيتعلقمىگيرد؟

                                 كارخانه گى
متحد ملل به وابسته ازسازمانهاي زندهگيشماکداميک تحقيقکنيدکهدرمحل

فعاليتدارد.ازفعاليتهايآنهاگزارشيتهيهنموده،درصنفبخوانيد.
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 گفت وگوكنيد
دردرسقبلخوانديمکهمللمتحدبرايتحققبخشيدناهدافخاصيتأسيسشدهاست.

بهنظرشما:
1-مللمتحدچقدرتوانستهآنهدفهاراتحققبخشد؟

2-درافغانستانچقدرموفقيتداشتهاست؟

ميدانيمکهمللمتحدپسازجنگجهانيدوم،درپاسخبهنيازشديدانسانهابهصلحوامنيت

جهانيتأسيسشد.دردرسهايقبلبااهداف،برنامهها،ارکاناصليوفرعيوموسسةهاى
تخصصيمللمتحدآشناشديم.درايندرسکارنامههاىمللمتحدرادرسهبخشزير،

بررسيميکنيم:
1-جلوگيريازجنگوايجادصلح؛

2-باالبردنسطحزندهگي،ازطريقايجادکارومبارزهبافقر؛
3-کمکبهحلمسالمتآميزاختالفاتبينکشورها.
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جلوگيري از جنگ و ايجاد صلح

مللمتحددربسياريازمناطقاقدامهاىبرايجلوگيرىازجنگوايجادصلحانجامدادهاست.

مهمتريناقدامهاىکهبارهاازسوىمللمتحدصورتگرفته؛عبارتنداز:1-استقرارنيروهاى
تسليحات جمعآورى -2 احتمالى؛ جنگ شروع از جلوگيرى براى متحد ملل صلح حافظ

طرفيندرگير؛3-تشويقطرفيندرگيربهمذاکرهباميانجيگرىسرمنشىمللمتحد.

تحقق را اهدافخود است، نتواسته مواردي در متحد ملل اقدامها، اين تمام باوجود
بخشد.بههميندليل،مادرطولحياتمللمتحدباجنگهايزياديدرنقاطمختلفجهان
مواجهبودهايم؛بهطورنمونه:جنگهايکشورمادر30سالگذشته،جنگايرانوعراقدر
همسايهگيما،بحرانهايبوسنيهرزگوينويوگسالويدراروپايشرقيراميتواناشاره
کرد.ناکاميبزرگمللمتحددرايجادصلح،مسألهفلسطيناست.مللمتحدنتوانستهاست
بهاعادةحقوقمردمفلسطينکمکزيادىانجامدهد.سرزمينمردمفلسطينبعدازحدود

نيمقرن،همچنانتحتاشغالاسراييلقراردارد.

ايجادكار و مبارزه با فقر
فقردر با مبارزه و اشتغال ايجاد بردنسطحزندهگي، باال متحد ملل اهدافمهمديگر از
سراسرجهانوبهخصوصدرکشورهايفقيراست.رکناصليمللمتحدکهوظيفهتنظيم
اينگونهبرنامههارابرعهدهدارد،شوراياقتصادي-اجتماعياست.همچنين،بانکجهاني،
سازمانغذاوزراعتجهاني)فائو(،بانکتوسعهزراعتوبانکبينالملليترميموتوسعه

ازجملهموسسههاوابستهبهمللمتحداستکهدراينزمينهفعاليتميکنند.بانکجهاني
وصنعت زراعت زمينه در بتوانند تا ميدهد نيافته توسعه بهکشورهاي مختلف قرضههاي

انکشافپيداکنند.
باوجوداين،امروزنابرابريهاىاقتصاديواجتماعيدرجهانبسيارزياداست.برخياز
کشورهابهشدتدچارفقروتنگدستياستندوساالنهتعدادزياديازمردمدراينکشورها
ازفقروگرسنهگيجانخودراازدستميدهند.مللمتحدبهداليلمختلفنتوانستهاست،

اقدامهاىجديبرايرفعفقروگرسنهگيدراينکشورهابهعملآورد.

حل مسالمت آميز اختالف ها
يکيازکارهايمهممللمتحد،ايجادديوانبينالملليعدالتاست،کهبرايرسيدهگيبه
اختالفاتبينالملليايجادشدهاست.تعداددوسيههاييکهبهديوانبينالملليعدالتارجاع

ميشود،روزبهروزدرحالافزايشاست.
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افغانستان و ملل متحد
ميدانيمکهکشورمايکيازاعضايمللمتحدميباشد.مللمتحدبهطورفعالدرافغانستان
فعاليتدارد.اينسازماندرزمينههايمختلفازجملهخلعسالح،کنترولتوليدوقاچاقمواد

مخدر،بازسازيوتأمينامنيتدرسراسرکشور،بهمردمافغانستانکمکمىکند.
درهمينراستا،شورايامنيتبهنيروهايبينالملليکمکبهامنيت)ISAF(اجازهدادکه
درخارجازکابلنيزفعالشود.سازمانآموزشى،علمىوفرهنگىمللمتحد)يونسکو(سعي
داردکهدرحفظميراثفرهنگيکشوربهافغانهاياريرساند.صندوقکودکانمللمتحد
)يونيسف(توانستهاستزنانوکودکانرادرمقابلبيماريهايخطرناکوقابلجلوگيرى

مانند:تيتانوس،پوليووسرخکان،واکسينکند.

 مرورى بر درس گذشته
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t

 پرسش ها
1-آيامللمتحددرجلوگيريازجنگدرجهانموفقبودهاست؟

2-مللمتحدبهوسيلةکداممؤسساتبرايازبينبردنفقردرجهانتالشميکند؟
3-کدامبخشهايمللمتحدبرايبازسازيافغانستانبهمردمماکمکميکنند؟

 كارخانه گى
بادهنفرمصاحبهکنيدوازآنهابخواهيدکهبهپرسشزيرپاسخدهند:

t مللمتحددرايجادصلحوامنيتدرافغانستانچقدرموفقبودهاست؟
ج(کم ب(متوسط  الف(زياد

جوابهارانشانىکنيدودرآخر،بگوييدکهچندنفرزيادرا،چندنفرمتوسطراو
چندنفرکمرانشانىکردهاندونتيجهرادرصنفبخوانيد.







خالصه فصل

�ملل متحد بعد از جنگ جهاني دوم در پاسخ به نياز مردم جهان براي  t
تأمين صلح و امنيت ايجاد شد. 

عبارتند  آن ها   � tمهمترين كه  مي باشد  اصلي  اركان  داراي  متحد  ملل 

ديوان  اجتماعي،  اقتصادي-  شوراي  امنيت،  شوراي  عمومي،  مجمع  از: 

بينالمللي عدالت و داراالنشاء. 

از اركان فرعي  پناهنده گان  �يونيسف و كميشنري عالي ملل متحد در امور  t
ملل متحد مي باشند. 

هاي وابسته به ملل  � tيونسكو از سازمانهاي وابسته به ملل متحد است. سازمان

متحد به سه گروهكاري زير تقسيم مي شوند:1- موسسه هاى انكشاف زراعتي، 

ارتباطي؛                 و  خدماتي  موسسه هاى   -2 )اقتصادي(؛  پولي-بانكي  و  صنعتي 

3- موسسه هاى اجتماعي، فرهنگي و صحي. 

- جلوگيري  � t1 :كارنامه هاى ملل متحد در سه ساحة زير قابل بررسي است

از جنگ 2- ارتقاي سطح زندهگي و كاهش فقر 3- حل عادالنه اختالف ها 

بين كشورها. در هركدام از اين زمينه ها ملل متحد موفقيت ها و شكستهايي 

داشته است. 

�مهمترين ناكامي ملل متحد در فلسطين است كه نتوانسته است حقوق اين  t
مردم را به آن ها برگرداند. 

� t .ملل متحد در افغانستان حضور گسترده و فعالي دارد
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 حقوق بشر

در اين فصل درس هاي زير را مي خوانيم:

�t با حقوق بشر آشنا شويم.

t  حقوق بشر در افغانستان.


فصل چهارم

• •








اهداف فصل

انتظار مي رود كه شاگردان با خواندن اين فصل بتوانند:

�t حقوق بشر را تعريف كنند.

�t از مجموع حقوق بشر مهمترين آن را بشناسند.

�t با اهميت و محتواي كلي اعالمية جهاني حقوق بشر آشنا شوند.

t  رابطة حقوق بشر با دين مبين اسالم را بدانند.

t  با جايگاه حقوق بشر در قانون اساسي ما آشنا شوند.

�t با كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنا شوند.



• •



 

درسدهم

 

 گفت وگوكنيد
بهپرسشهاىزيرپاسخدهيد:

�tچقدربامعنى»حقوقبشر«آشنايىداريد؟
�tآيامىتوانيدبرخىازمواردآنرانامببريد؟

اين در شنيدهايد. رسانهها يا مختلف اشخاص از را بشر« »حقوق اصطالح تاکنون شما
درسبامفهومحقوقبشربيشترآشناميشويد.

حقوق بشرچيست؟
»حقوقبشر«ازدوکلمة»حقوق«و»بشر«ترکيبشدهاست.حقوقجمعحقاستو
»حق«بهمعنايطلبواستحقاقميباشد.»بشر«شاملتمامانسانهايياست؛کهرويکره
زمينزندهگيميکنند.حقوقبشرعبارتازيکتعدادحقوقوارزشهايياستکههر
انسانيبايددرزندهگيازآنهابرخوردارباشد؛مانندحقحيات،حقآزادي،حقتعليمو
عدالت.همهانسانهابايدازاينحقوقبرخوردارباشندونبايدبهخاطرتفاوتهاينژادي،

جنسيتى،فرهنگي،دينيوجغرافياييازآنهامحرومشوند.

با حقوق بشر آشنا شويم
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دردينمبيناسالم،انسانازاحترامخاصيبرخورداراستوحقوقزياديداردکههيچ
کسحقنداردبهطورخودسرانهآنهاراازاوسلبنمايد.

بااستفادهاززوروتوانفزيکىواجتماعىخودحقوق افرادزورمند درجامعهگاهي
انسانيديگرانراپايمالميکنند.مواردزيادنقضحقوقبشردرطولتاريخباعثشدکه
متفکرانومصلحاناجتماعي،راهحليرابرايآنجستجوکنند.تبليغوترويجارزشهاي
انسانيومبارزهبابيعدالتيوعاداتضدانسانيازجملهتالشهايمصلحاناجتماعيدر
اينراستامىباشد.درپرتوهمينتالشهابودکهبهتدريجازمواردنقضحقوقبشرکاسته
شد.حقوقبشرامروزهيکيازمهمترينارزشهايجوامعانسانيبهشمارميرود.مهمترين

سندبينالملليدربارةحقوقبشر،»اعالميةجهانيحقوق«بشرميباشد.

اعالمية جهاني حقوق بشر
به متحد ملل عمومي مجمع توسط که است بينالمللي سندى بشر، حقوق جهاني اعالمية
تصويبرسيدهاست.ايناعالميهيکيازمهمتريناسنادبينالمللياست؛هدفآنتامين
ميتواند، حقوق اين تامين ميباشد. انسانها تمام براي اساسي آزاديهاي و برابر حقوق

تضمينيبرايصلحجهانيباشد.
انساندرجنگهاياولودومجهاني،نقضآشکار کشتهوبيخانمانشدنميليونها
حقوقبشردرجهانبود.برايجلوگيريازتکراراينفجايع،نمايندهگانکشورهايمختلف
مهمتريناصولوارزشهايحقوقبشررادرقالباعالميةجهانيحقوقبشرتدويننموده
وپايبنديخودرانسبتبهآناعالمداشتند.برخيازمهمترينحقوقيکهدراعالميهآمده

عبارتنداز:
1- حق زنده گي: يعنيهرکسحقزندهگيداردوهيچکسنميتواندبهطورخودسرانهاين

حقراازاوسلبنمايد.
2- آزادي و امنيت شخصي: انسانبايددرزندهگيخودآزاديوامنيتداشتهباشدوآزادي

وامنيتشخصيافرادنبايدموردتعرضقرارگيرد.
3- حق تساوي در برابر قانون: افرادجامعهدربرابرقانونمساوياندوقانونبايددرموردهمة

آنهابهطوريکساناجراشود.
بايدمحترم راهمه اينحق و است احترام داراي و ارزشمند انسانموجود افراد: انساني  4- كرامت 

بشمارند.
5- حق ازدواج: هرفردحقداردبااختيارورضايتکاملازدواجنمايد.اجبارزنويامرد

درازدواجممنوعاست.

با حقوق بشر آشنا شويم
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درسدهم
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6- حق مالكيت:مالکيتانسانمحترماستوکسينميتواندبهطورخودسرانهاينحقرا

ازکسيسلبکند.
بيان و مطبوعات:هرفردمىتواند،آزادانهفکرکند،آزادانه انديشه، عقيده،   7- آزادي 

بينديشدوآزادانهآنرابيانونشرکند.
8.- حق تعليم و تربيت:هرکسحقداردازتعليموتربيتمناسببهرهمندشود.حداقل

تعليماتدورةابتداييبايدرايگانواجباريباشد.
ارزشهاييکهدراعالميةجهانيحقوقبشرآمده،جهانيوفراگيراست؛اماترويجآناز
محيطهايکوچکيمانندخانواده،مکتبوجامعهشروعميشودوتاسطحجامعةمليو
جهانيگسترشمييابد.اماخانوادهومکتب،زمانيميتواننداينارزشهارارعايتوبه

فرزندانوشاگردانمنتقلکنندکهخودازآگاهيودانشحقوقبشريبهرهمندباشند.

 مروري بر درس گذشته
......................................................................................................................... t
...........................................................................................................................t
..........................................................................................................................t
..........................................................................................................................t
..........................................................................................................................t

 پرسش ها
1-حقوقبشرراتعريفکنيد.

2-آيااسالمحقوقبشررابهرسميتميشناسد؟چگونه؟
3-هدفحقوقبشرچيست؟

4-اعالميةجهانىحقوقبشرچيست؟
5-سهحقازحقوقاساسيراکهدراعالميةجهانيحقوقبشرآمده،نامببريد.

 كارخانه گى
بهچندگروهتقسيمشويدوهرگروهباکمکمعلموبزرگانخوددربارةمفاهيمزير

آياتيازقرآنشريفراپيداکردهودرصنفبرايدوستانخودبخوانيد:
1-برابري2-عدالت3-آزادي4-حقحيات



حقوق بشر در افغانستان
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 گفت وگوكنيد
باتوجهبهتصويرباالبهپرسشهاىزيرپاسخدهيد:
1-بهنظرشمامعلوليتاينافرادنشاندهندهچيست؟

2-آيامىتوانازوقوعاينگونهمعلوليتهاجلوگيرىکرد؟چگونه؟

دردرسگذشتهبامفهوم»حقوقبشر«وارزشهايآنآشناشديد؛اکنونجايگاهحقوق
بشررادرافغانستانموردبررسيقرارميدهيم.

تاريخچه حقوق بشر در افغانستان
ارزشهايحقوقبشربرايمردممسلمانافغانستانکهدرمکتبآزاديبخشاسالمتربيت
شدهاند،چيزتازهيينيست؛اماحقوقبشربهطورنظاميافته،بهطورعمومدراولينقانون
حقوق افراد مثال: طور به گرفت؛ قرار توجه مورد هجريشمسي 1303 سال در اساسي
مساوىدارند،آزاديحقوقشخصي،مصئونيتشخصي،لغوبردهگي،آزاديمطبوعات،
حقتعليموتربيت،تساويمردمدربرابرقانون،حقاشتغالدروظايفدولتي،مصئونيت
ملکيتومسکنبراينخستينباردراينقانونرسميتيافت.درقانوناساسيسال1309هـ
.ش.،تشکيلپارلمانکهيکيازويژهگيهايحکومتجمهورىبهشمارميآيد،پيشبيني



گرديد.درقانوناساسيسال1343هـ.ش.بسياريازمفاهيمحقوقبشريموجوددراعالمية
جهانيحقوقبشر،مدنظرقرارگرفت.تعلقداشتنحقحاکميتبهملت،احترامگذاشتندولت
بهآزاديوکرامتانساني،حقعبورومرور،حقآزاديبيانوانديشه،حقبرگزاريتظاهرات
واجتماعات،حقشرکتدرانتخابات،ازمهمتريننوآوريهاييبودکهدراينقانوناساسيبه
رسميتشناختهشد.درقانوناساسيسال1355هـ.ش.،نظامشاهيبهجمهوريتغييريافتو

پيشبينيگرديدکهرئيسجمهورازطريقبرگزاريانتخاباتسراسريتعيينشود.
به حاکمان و ميشد نقض بهشدت افغانستان در تاريخ طول در بشر اين،حقوق وجود با
شيوههايمختلفبرمردمظلموستمرواميداشتند.درطيچنددهةگذشتهکهتمامکشوررا
جنگفراگرفتهبود،نقضحقوقبشربسيارافزايشيافت.دراينمدتتعدادزياديازهموطنان
ماکشتهوزخميشدند.اطفال،بهويژهدختران،ازحقتحصيلمحرومگرديدندوخانوادههاي

زياديبهکشورهايخارجآوارهشدند.

 گفت وگوكنيد
پرسشهايزيررابادقتبخوانيدودربارةآنهاباهمگفتوگوکنيد:

1-قانوناساسيجديدکشور،چهجايگاهيبرايحقوقبشرقايلشدهاست؟
2-دولتجمهورياسالميافغانستان،برايمراقبتازحقوقبشرچهکارهاييانجام

دادهاست؟

حقوق بشر در نظام جمهوري اسالمي افغانستان

رهبران و مردم که شد باعث طوالني، ازجنگهاي ناشي وخسارات مردم خودآگاهي

گروههايدرگيرجنگ،رويطرحصلحيکهازطرفسازمانمللتهيهشدهبود،بهتوافق

برسند.اينتوافقنامهطيکنفرانسيدرشهر»بن«آلمانبهامضارسيد.دراينکنفرانسبعضى

نمايندهگانجناحهايمختلفافغانستان،تشکيلادارهموقتبامشارکتاقوامومليتهارا

بهعنوانراهحلبرايبحرانموجودپذيرفتند.درقانوناساسيجديد،جنبههايمختلفي

به که را ماده دو نمونه بهطور درس اين در است. شده گرفته نظر در بشر حقوق از

ارتباطدارد،ميخوانيم: بشر حقوق

عدالت اساس بر مترقي و مرفه جامعة ايجاديک به »دولت است: آمده مادةششم در �t
اجتماعي،حفظکرامتانساني،حمايتحقوقبشر،تحققدموکراسى،تأمينوحدتملي،

برابريبينهمهاقواموقبايلوانکشافمتوازندرهمهمناطقکشور،مکلفميباشد.«
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�tمادةهفتمميگويد:»دولت،منشورمللمتحد،معاهداتبينالدول،ميثاقهاىبينالمللىکه
افغانستانبهآنملحقشدهاستواعالميـةجهانيحقوقبشررارعايتمىکند.«

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

درکنفرانسبن،جهتحمايت،نظارتوانکشافحقوقبشردرافغانستانتشکيلکميسيون

مستقلحقوقبشرنيزپيشبينيشد.براساسهمانتوافقنامه،رئيسجمهوردرسال1381هـ

.ش.فرمانتأسيسکميسيونمستقلحقوقبشرافغانستانراصادرکرد.دربنددوممادة58

قانوناساسينيزبروجوداينکميسيونتأکيدشدهاست.درهمانمادةقانوناساسيآمده:»هر

شخصميتوانددرصورتنقضحقوقبشريخودبهاينکميسيونشکايتنمايد.کميسيون

مىتواندمواردنقضحقوقبشريافرادرابهمراجعقانونيراجعسازدودردفاعازحقوقآنها

مساعدتنمايد.«

کميسيونمستقلحقوقبشرافغانستانبهمنظورباالبردنسطحآگاهيمردموحمايتاز

حقوقبشر،همکارينزديکيباوزارتخانههاوسايرسازمانهايدولتي،نهادهايجامعهمدنيو

رسانههادارد.عالوهبرآنازطريقبرگزاريورکشاپها،مصاحبهها،تهيهوتوليدفلموچاپ

کتاب،مجله،جريده،پوستروبروشور،درجهتانکشافحقوقبشرتالشمىکند.
                

درسيازدهم
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خالصة فصل

�حقوق بشر عبارت از حقوقي است كه هر انساني بايد در زنده گي از آن ها برخوردار  t
باشد؛ مانند حق حيات، حق آزادي، حق برابري و عدالت. 

هدف تحقق  � t با متحد  ملل  بشر، در سال 1948 ميالدي توسط  اعالمية جهاني حقوق 
حقوق برابر و تامين آزادي هاي اساسي براي مردم جهان، صادر شد. 

�مفاهيم و ارزش هاي حقوق بشر در دين اسالم و فرهنگ ما وجود دارد.  t
� t .در اولين قانون اساسي كشور ما بر بعضي از ارزش هاي حقوق بشر، تأكيد شده است
� t .جنگ هاي چند دهه اخير باعث نقض گستردة حقوق بشر در كشور ما گرديد

�در نظام جديد كشور ما، براي حمايت از حقوق بشر و جلوگيري از نقض آن تدابيري  t
اتخاذ شد كه تأسيس »كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان« از آن جمله مي باشد.
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                                       مرورى بر درس گذشته
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
.......................................................................................................................t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t
......................................................................................................................... t

                                       پرسش ها
1-درکدامقانوناساسينظامشاهيبهجمهوريتغييرپيداکرد؟

2-بيستوسهسالجنگبرايمردمافغانستانچهخسارتهاييرابهبارآورد؟
3-مردمافغانستانبرايختمجنگوبرقراريامنيت،صلحوثباتدرکشورچهراه

حليرادرکنفرانسبنمعقولدانستند؟چرا؟
4-قانوناساسيچهوظايفيرابرايکميسيونمستقلحقوقبشرمطرحميکند؟

5-کميسيونمستقلحقوقبشردرچهعرصههاييفعاليتدارد؟

                                  كارخانه گى
دربارةکارهاييکهکميسيونمستقلحقوقبشرافغانستاندرمحلزندهگيشما

انجامداده،يکگزارشتهيهنمودهودرصنفبراىديگرانبخوانيد.


