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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 ４ان
 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

سرود ملی
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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 مصطفى� 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

دراينفصلدرسهاىزيررامىآموزيم:

�tضرورتبهدولت

�tاقسامدولت

�tساختاردولت

�tقانون

�tقانوناساسى
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اهداف فصل

بعدازخوانداناينفصلبهاهدافدانشىومهارتىزيردستمى يابيد:
�tمفهومدولترامىدانيد.

�tضرورتوجوددولترادرکمىکنيد.
�tباوظايفدولتآشنامىشويد.

�tساختاردولتافغانستانرامىدانيد
�tبامفهومقواىسهگانهآشنامىشويد.

�tقوهمجريهرامىشناسيد.
�tقوهمققنهرامىشناسيد.
�tقوهقضاييهرامىشناسيد.
�tمفهومقانونرامىدانيد.

ازشاگردانانتظارمى رودکهبهاهدافمهارتىذيلبرسند:

�tمفهومدولتراتوضيحدادهمىتوانيد.
�tضرورتوجوددولتراتشخيصوبياننمودهمىتوانيد.

�tانواعدولترانامبردهمىتوانيد.
�tوظايفدولتراتشخيصوفهرستکردهمىتوانيد.
�tساختاردولتافغانستانراتوضيحدادهمىتوانيد.

�tقواىسهگانهدولتراتفکيککردهمىتوانيد.
�tوظايفقوهاجراييهراتوضيحدادهمىتوانيد.

�tوظايفولسىجرگهومشرانوجرگهرافهرستکردهمىتوانيد.
�tقانونراتعريفنمودهمىتوانيد.

�tانواعقانونرافهرستنمودهمىتوانيد.
tوظايفخودرادرقانوناساسىتوضيحدادهمىتوانيد.
�tقانوناساسىوقوانينعادىراتفکيککردهمىتوانيد.

tمفهومانتخاباترابياننمودهمىتوانيد.
tاهميتانتخاباتراتشريحکردهمىتوانيد.

�tسيستمهاىانتخاباتىراتوضيحدادهمىتوانيد.
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  ضرورت به دولت
درس اول

سال گذشته در مورد نظم، تغييرات، نا برابرى و مشکالت اجتماعى آشنايى حاصل نموديد، 

از اينکه دولت با هر کدام اين ها ارتباط تنگاتنگ دارد؛ نخستين درس را با همين عنوان 

آغاز مى کنيم.  

مباحثهنماييد

�tدولت چيست؟
�tچرا به دولت ضرورت داريم؟ 

اگر در يک گردش دسته جمعى با دوستان خود، جهت ميله به يک منطقة زيبا به تفريح 

مقررات  و  سلسله ضوابط  يک  رعايت  بدون  برنامه،  اين  اجراى  که  ديد  خواهيد  برويد، 

ممکن نخواهد بود؛ به اين معنا که: 

هدف دوستان بايد آشکار باشد، راه رسيدن به آن مشخص شده و همة افراد بايد به طور 

منظم و هماهنگ با همديگر کار نمايند و از خود سرى پرهيز نمانيد. افزون بر اين برنامة 

ساده گردش به شما آشکار خواهد کرد که نه تنها مقررات و قوانين الزم است؛ بلکه بايد 

بوده مسؤوليت رهبرى و قيادت  قوانين  باشند که مراقب اجراى  اشخاصى در گروه شما 

گروه را به عهده داشته باشند تا از بروز سرپيچى ها  و هرج و مرج جلوگيرى نمايند. وقتى 

گردش سادة بدون مقررات و قوانين و بدون سر پرست و رهبرى، نظم نداشته باشد، چگونه 

امکان دارد جامعه، با همه گسترش و پيچيده گى بتواند، بدون قانون و رهبرى نظم و دوام 

داشته باشد؟ اينجاست که جامعه به دولت نيازدارد و از همين جهت است که از ديرزمان 

اجتماعات انسانى متوجه اين ضرورت مهم شده اند و به تشکيل دولت هاى کوچک و بزرگ 

اقدام کرده اند . اگر در جامعه دولت نباشد، کارهمة بخش ها مختل مى شود و مردم قادر 

به  دانستيم جامعه  اکنون که  مرفوع سازند.  را  روز مره خود  نيازمندى هاى  بود  نخواهند 

دولت نياز دارد پس الزم است بدانيم که دولتچيست؟در مفهوم عمومى،  دولت به معناى 

مجموعة سازمان اجرايى که قدرت ادارة جامعه به آن داده شده است مى باشد.
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  ضرورت به دولت

کلمة دولتدو گونه استعمال دارد. 

اول- مجموعة سه عنصر ) سرزمين، مردم و حکومت( را دولت گويند. که در اين استعمال با 

کلمة کشور مترادف است. و حکومت يک جزء آن شمرده مى شود.

دوم- مجموعة ارگان ها و ادارات حاکمة يک کشور )قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضاييه( که 

کلمة دولت در اين استعمال با کلمة حکومتمترادف مى باشد. البته مراد اين کلمه در هر جا 

از محتواى کالم فهميده مى شود. 

عناصر متشکله دولت عبارت است از:

1-مردمياجمعيت)نفوس(: يکى از عناصر اساسى براى تشکيل يک دولت، وجود جمعيتى 

از انسان ها است که دولت را مى سازند و بدون آن ها دولت معنا پيدا نمى کند.

2-سرزمينياقلمرو: ساحة خاک يا قلمرو، يکى ديگر از عناصر اساسى تشکيل دهندة 

دولت پنداشته مى شود، سرزمين يک کشور عبارت از محدودة جغرافيايى معينى است که 

جمعيتى از افراد در آن مسکن گزين بوده و در آن تشکيل حکومت مى دهد. 

3-حکومت: در علم سياست،حکومت وسيله يى تلقى مى شود که براى بر قرارى نظم، ايجاد 

امنيت داخلى و خارجى و تأمين رفاه و خير مردم از طرف دولت ايجاد شده است.

قلمرو حاکميت  است.  قانون  کنندة  اجرا  دولت  قدرت  عالى ترين  فرمانروايى،  فرمانروايى:

براى اعمال قدرت تا آن جاست که با حقوق ديگر دولت ها تداخل نداشته باشد. امروز اين 

اصل پذيرفته شده که فرمانروايى دولت، برخاسته از خواست و ارادة مردم است. به اين دليل، 

رژيم هاى سياسى خود را نماينده مردم مى دانند.

فعاليت: با گروه خود راجع به عمده ترين عنصر دربرگيرندة دولت که به دولت ماهيت حقوقى 

و سياسى مى بخشد، بحث نماييد و نتيجة بحث خود را به ديگران بيان کنيد.

هرگاهدريکجامعهحکومتنباشد،جامعهبهکداممشکالتمواجهمىگردد؟

 طورى که خوانديد حکومت براى برقرارى نظم، ايجاد امنيت داخلى و خارجى و تأمين رفاه و 
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خير مردم در دولت ايجاد گرديده است، بنابراين، در هر جامعه شعبات و ارگان هايى بايد 

باشد که کار همة نهادها را نظارت کند و به آن ها هدايت دهد تا کار هاى خود را به موقع 

اجرا و انجام دهد و نياز هاى گوناگون مردم را به وجه احسن مرفوع نمايند.

در واقع حکومت وابسته به مردم است که مردم را رهبرى، اداره و هدايت مى کند و آن ها 

را از آسيب ها و خطر هاى داخلى و خارجى در امان نگه مى دارد. هرگاه در جامعه حکومت 

نظمى به  بى  و  اختالل  و سياسى  اقتصادى  اجتماعى،  امور  باشد، در همه  نداشته  وجود 

وجود مى آيد و جامعه، به جهت هرج و مرج، مطلق العنانى، بى قانونى، بى فرهنگى، ظلم، 

خودسرى و خودکامه گى مى رود، جان، مال و ناموس مردم به خطر مى افتد و آنارشيزم 

)هرج و مرج( جاى آن را مى گيرد.

 درموردوظايفدولتچهمىدانيد؟

اگر چه دولت ها در جوامع مختلف به يک شکل نيست؛ اّما وظايف مشابه بر عهده دارند 

که در اين قسمت برخى از آن ها ارائه مى گردد:

�tوضع قانون و مقررات براى ادارة دولت؛
�tتعيين مسؤوالن براى اجراى قوانين؛

�tنظارت براى اجراى قانون و جلوگيرى از قانون شکنى؛
و  پوهنتون ها  مانند: مکتب ها،  راه هاى مختلف؛  از  ملى  و  ارزش هاى دينى  از  حراست  �t

رسانه هاى جمعى؛

�tتأمين امنيت داخلى؛
�tتطبيق احکام قانون اساسى و ساير قوانين، دفاع از استقالل، حاکميت ملى و تماميت 
از  برخى  دارد  امکان  دارند،  متعدد  وظايف  دولت ها  گفتيم  اين  پيش از  ارضى، طورى که 

دولت ها به خوبى از عهدة وظايف برآمده نتوانند، برخى از دولت ها که ادارة سالم و نظارت 
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دقيق دارند و خود را نزد مردم مسؤول مى دانند، وظايف شان را در قبال مردم به حيث يک 

خدمت گزار به طور شايسته انجام مى دهند و خود را از مردم جدا نمى دانند.

بحث  کهنه  دولت هاى  با  نو  دولت هاى  وظايف  تشابه  و  تفاوت  به  راجع  خود  درگروه  فعاليت: 

نماييد.

مرورىبردرس             
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------------�t

پاسخدهيد               
1- ضرورت ايجاد دولت را در چند سطر بنگاريد.

2- دولت را تعريف نماييد.
3- اگر در يک جامعه دولت وجود نداشته باشد، جامعه به کدام مشکالت مواجه مى شود؟

4- در مورد اهميت سرزمين معلومات دهيد.
5- وظايف اصلى دولت ها را کدام موضوعات تشکيل مى دهد؟ بيان داريد.

کارخانهگى               
به همکارى دوستان خويش راجع به علل افزايش وظايف دولت چند سطر بنويسيد.



 7

درس دوم

  اقسام دولت

پيش از اين آموختيد که دولت عبارت است از اجتماع دايمى و منظم گروهى از افراد بشر 
که در زمين معين و مشخص به طور ثابت مسکن گزين اند و مطيع يک قدرت سياسى 

مستقل باشند. در درس کنونى با گونه ها  و اقسام دولت آشنا مى شويد.
بحثنماييد

موارد  بعضى  در  دارد  امکان  دارند.  شيوه هاى خاصى  کردن  زنده گى  براى  جهان،  مردم 
اين تفاوت ها  از  باشند. يکى  از موارد متفاوت  باشند و در بعضى  عقيدة مشترک داشته 

اين است که مردمان جهان دولت هاى گوناگون را تجربه مى کنند  و در جهان انواعى از 
دولت ها وجود دارد.

کدامعواملاندکهباعثانواعمختلفدولتگرديدهاند؟درصنفمباحثهکنيد.
از زمانه هاى گذشته تا به حال دولت ها شکل واحد نداشته و از لحاظ سازمان، درجة استقالل 
موقعيت  تاريخى،  وقايع  اثر  به  اختالف  اين  که  دانست  بايد  نبوده،  اداره يک سان  طرز  و 
جغرافيايى، عوامل نژاد و مذهب، درجة تمدن، اوضاع اقتصادى و عوامل ديگر حاصل شده 

است؛ ولى با وجود اختالف، دولت ها را مى توان از سه جهت طبقه بندى نمود.
از حيث درجة استقالل؛ از نظر ترکيب؛ از نظر شکل حکومت.

تقسيمدولتازنظراستقالل:دولت ممکن است مستقل يا مناقض استقالل باشد:
دولتمستقل

 دولتى است که از حيث روابط بين المللى و از لحاظ امور داخلى تابع دولت ديگرى نبوده 
طورى که مى خواهد قدرت و حاکميت خود را در امور داخلى و خارجى اعمال مى نمايد.

دولتمناقضاالستقالل
 معموالً دولت ضعيف است که به موجب پيمان و يا بدون پيمان تابع يک دولت قوى 

اجرا  االستقالل  مناقض  در کشور  نيرومند  دولت  که  و حاکميتى  مى شود. گرچه حدود 
مى نمايد در عهد نامة بسته شده در ميان تعيين مى شود و يا بدون عقد قرارداد عملى 

طورکل  به  بين المللى  روابط  داشتن  از  مناقض االستقالل  دولت  که  افزود  بايد  مى گردد. 

محروم مى باشد. عالوه بر استقالل خارجى استقالل داخلى دولت هاى مناقض االستقالل نيز 
از حيث نگهدارى نيروى مسلح، حزب، نشر سکه هاى فلزى و پول کاغذى، نشر بانکنوت، 

معامالت قرضه، اعطاى امتياز در موارد مهم ديگر نيز محدود مى گردد.
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  اقسام دولت

فعاليت:دولت مناقض االستقالل به کدام دولت اطالق مى گردد؟ 
درموردتقسيمبندىدولتهاازحيثترکيبچهمىدانيد؟

مرکب  و  بسيط  به  دولت ها  تقسيم  شد،  قايل  مى توان  دولت ها  براى  که  بندى  طبقه  دومين   
مى باشد. 

1-دولتبسيطيامرکزى: به دولت هايى اطالق مى شود که داراى يک مرکز واحد عمل کرد 
سياسى استند. دولت بسيط ممکن است از بخش هاى متعددى تشکيل شده باشد؛ ليکن اين 

بخش  ها به هيچ صورت به نام دولت و يا پخش قدرت پنداشته نمى شود. 
و  وظيفه  برتر  قدرت  تطبيق  و  پخش  و  صالحيت ها  اوامر،  بسيط  دولت هاى  در  بنابراين 
مسؤوليت دولت مرکزى بوده و ساير بخش هاى دربرگيرندة دولت، به پيروى از دولت مرکزى 

ملزم مى باشد. دولت هاى بسيط ؛ مانند: افغانستان، ايران، ترکيه و غيره.
 

فعاليت:با گروه خود بحث نموده نام پنج دولت بسيط را فهرست نماييد.
Composite States2-دولتهاىمرکب

دولت هاى مرکب، يعنى تجمع ارادى چندين دولت حاکم، به دور يک محور قدرت مرکزى و 
سپردن قسمتى از اختيارات سياسى به شخص يا نهادى است که در درجة باالتر از دولت هاى 

عضو قرار گرفته باشد. 
مهمترينانواعدولتهاعبارتانداز:کانفدراسيونوکشورهاىفدرالاستکهبهطورمختصر

معرفىمى گردد:
Confederation1-کانفدراسيون

دولت هاى مستقل است که با حفظ استقالل داخلى و خارجى خود و با حفظ نهاد هاى سياسى و 
حقوقى به وسيلة يک پيمان به هم متحد مى شوند. مطابق به پيمان اتفاق بعضى از صالحيت هاى 
ديت  نام  به  مرکزى  نهاد  اين  مى دارند.  تفويض  مرکزى  و  نهاد مشترک  يک  به  را  حاکمه خود 
Diete ياد مى گردد. که حيثيت يک نهاد اجراييوى را دارد و به نماينده گى از دولت هاى عضو در 

مواردى که منافع آن ها ايجاب کند، تصميم اتخاذ مى نمايد.
هدف هاى عمده در چنين دولت ها، تأمين صلح و برقرارى امنيت و دفاع مشترک از دولت 
عضو کانفدراسيون مى باشد. دولت هاى کانفدراسيون معموالً به حيث اتحاد غير ثابت و ناپايدار 
به شمار مى رود؛ زيرا به انحالل سوق مى شود و يا شکل دولت فدرال را به خود مى گيرند؛ 

مانند: دولت کانفدراسيون سويس که بعد از انحالل شکل دولت فدرال را به خود گرفت. 
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2-درمورددولتفدرالچهمىدانيد؟: اصطالح فدرال از کلمه التين Foedus مشتق 
و به معناى قرارداد يا موافقت نامه به کار گرفته شده است. در اصطالح حقوق اساسى به 
آن دولت هاى مرکب اطالق مى گردد که تعدادى از کشور ها، اياالت و يا مناطق خود مختار 
را در بر گرفته و اين دولت ها به وسيلة يک قانون اساسى فدرال با هم پيوند خورده و يک 
دولت واحد را تشکيل مى دهند. دولت فدرال به منظور به دست آوردن هدف هاى سياسى، 
اقتصادى و دفاعى به وجود آمده تا وظايف عمده يى؛ مانند: امور سياست خارجى، تنظيم و 
نگهدارى قواى نظامى، مسايل مالى و امثال آن از طرف دولت مرکزى طرح و کنترول شود و 

بقيه مسايل به کشور هاى عضو واگذار گردد.
مثال هايى از دولت فدرال عبارت اند از: اياالت متحده امريکا، سويس، آلمان و غيره.

فعاليت:  افزون بر مثال هاى ياد شدة متن، نام سه کشور فدرال را با همکارى هم صنفان خود فهرست کنيد.
درمورداقسامدولتازنظرشکلچهمىدانيد؟

دولت از نظر شکل به دولت سلطنتى و ُجمهورى تقسيم مى شود. 
1-دولتسلطنتىياپادشاهى

يا پادشاه قرار داشته باشد. اخِتارش زياد بوده و  دولت سلطنتى که در رأس آن سلطان 
داراى  به ديگرى منتقل مى شود. دولت سلطنتى  از يکى  ميراثى  به طور  بيشتر سلطنت 

اشکال متفاوت مى باشد که عبارت اند از: سلطنت مطلقه و سلطنت مشروط.
الف:سلطنتمطلقه:که در رأس آن پادشاه يا سلطان قرار دارد. در اين نوع دولت سلطنت از 
پدر به پسر ميراث مى ماند. پادشاه يا سلطان صاحب فرمان بوده مى تواند خود را به جاى قواى 

مقننه، مجريه، و قضاييه قرار دهد؛ سلطنت هاى گذشته در جهان بيشتر مطلقه بودند. 
ب:دولتشاهىمشروط: دولت سلطنتى با بودن پارلمان و بر مبناى قانون اساسى است. 
دراين نوع دولت، اختيارات پادشاه بر خالف شاهى مطلقه، طبق قانون محدود گرديده و 
تصميم ها از طرف نماينده گان مردم گرفته مى شود. در اين سيستم در واقع شاه حيثيت 

نمادين داشته و قدرت عملى در دست صدراعظم مى باشد.
فعاليت: با گروه خود راجع به تفاوت هاى بين شاهى مطلقه و شاهى مشروطه بحث نموده 

و نتيجه را توسط يکى از نماينده هاى خود در صنف ارائه نماييد.
2-دولتُجمهورى

دولت هايى که زمامداران آن ها به صورت ميراثى نه، بلکه از طرف مردم تعيين مى گردد، دولت هاى 
جمهورى گفته مى شود.دولت هاى جمهورى نيز به دوگونه اند. رياستى و صدارتى 
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الف:ُجمهوريترياستى:به دولتى گفته مى شود که صالحيت اجرايى آن نزد رئيس ُجمهور مى باشد 
که در رأس قواى سه گانه )اجراييه، مقننه و قضاييه( قرار دار؛ مثال دولت جمهورى افغانستان.

ب:جمهوريتصدارتى:به دولتى گفته مى شود که صالحيت اجرايى آن نزد صدارعظم     
مى باشد. اختيارات رئيس جمهور در آن کم بوده و حيثيت نمادين مى داشته باشد. مثل دولت 

جمهورى پاکستان.
فعاليت: نام ده دولت ُجمهورى را با همکارى گروه خود فهرست نموده به همصنفى هاى 

تان بيان داريد.
                

مرورىبردرس 
------------------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------------------� t
------------------------------------------------------------------� t

پاسخدهيد              
1- انواع دولت را در چند سطر بيان داريد.

2-دولت مرکب را تعريف نماييد.
3-گونه هاى از دولت هاى مرکب را صرف نام ببريد.

4-دولت فدارال را تعريف نماييد.
5-از جمالت زير يکى از آن در مورد انتخاب رئيس ُجمهور صحت است. آن را با گذاشتن)!( 

نشانى کنيد. 
الف:انتخاب رئيس ُجمهور با مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت مى گيرد.

ب:انتخاب رئيس ُجمهور با مراجعه غير مستقيم به آراى مردم صورت مى گيرد.
ج:انتخاب رئيس ُجمهور با خريد آراى مردم صورت مى گيرد.

د: انتخاب رئيس ُجمهور به مراجعه مستقيم يا غير مستقيم به آراى مردم صورت مى گيرد. 

                      کارخانهگى
دولت شاهى مطلقه را با دولت شاهى مشروط مقايسه نماييد.
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درس سوم

 ساختار دولت ما

در درس گذشته با گونه هاى دولت حاصل نموديد، در اين درس به ساختار دولت افغانستان 
که يکى از جملة دول جهان است، معلومات حاصل مى نماييد.

بايک ديگرمباحثهنماييد
دولت افغانستان از نظر حقوقى داراى نظام رياستى است و از نظر ساختمان، متشکل از 
قواى اجراييه) حکومت(، مقننه )شوراى ملى( و قضاييه است. در رأس دولت رئيس ُجمهور 
که براى مدت پنج سال تعيين مى گردد در موقعيت رهبرى نظام قرار داشته و نسبت به 

تمام نهاد ها و ارگان هاى سياسى و ادارى، حيثيت ناظر و رهبرى کننده را اجرا مى کند.
بعضى از صالحيت ها و وظايف رئيس ُجمهور عبارت اند از:

مراقبت از اجراى قانون اساسى، تعيين خطوط اساسى سياست کشور به تصويب شوراى 
ملى، قيادت اعالى قواى مسلح افغانستان؛ اعالن حرب و متارکه به تأييد شوراى ملى؛ 
تعيين وزرا، لوى څارنوال، رئيس بانک مرکزى، رئيس امنيت ملى و رئيس سره مياشت 
به تأييد ولسى جرگه و عزل و قبول استعفاى آن ها، قبول اعتماد نامه هاى نماينده گان 

سياسى خارجى در افغانستان، تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

 فعاليت: رئيس ُجمهور افزون بر صالحيت هاى يادشده، ديگر داراى کدام صالحيت ها و 
وظايف است؟ نمايندة يکى از گروه ها موضوع را به شاگردان بيان دارد.

باقوةاجراييه)حکومت(آشناشويد
رئيس ُجمهور رياست حکومت را به عهده دارد و وزرا همکاران سياسى و ادارى وى محسوب 
از قوه يى است که اجراى  نيز ياد مى گردد و عبارت  نام قوة اجراييه  به  مى شوند. حکومت 
قوانين و تصميم هاى قوة مقننه و ادارة امور دولت و اجراى سياست داخلى و خارجى را به 
عهده دارد. حکومت مهمترين و پرکارترين قوه است؛ به اين ترتيب رشد ترقى و شکوفايى 
يک دولت پيش از اين که به قواى ديگر مربوط باشد به اين قوه بسته گى دارد، زيرا شروع و 
ختم طرح هاى توسعه، پالن هاى انکشافى همه مربوط به اين قوه است. بهترين قانون مصوب 
پارلمان و عادالنه ترين حکم فيصله قضايى محکمه اگر از طريق اين قوه به اجرا گذارده نشود، 

هيچ اثر و ثمرى نخواهد داشت.
آيامىدانيدحکومتداراىکداموظايفاست؟

بعضى از وظايف مهم حکومت:
تعميل احکام قانون اساسى و ساير قوانين و فيصله هاى قطعى محاکم، حفظ استقالل، 
دفاع از تماميت ارضى و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعة بين المللى، تأمين 
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 ساختار دولت ما

نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى، ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالى دولت و 
حفاظت دارايى عامه، طرح و تطبيق پروگرام هاى انکشافى صحى، فرهنگى، تعليمى، اقتصادى 

و تکنالوژيکى.
 فعاليت: بعضى از وظايف حکومت را به همکارى گروه خود فهرست نماييد.

شوراىملى
مباحثهنماييد

قبل ازاين گفتيم که دولت ما از سه قوة اجراييه ) حکومت(، شوراى ملى )پارلمان( و قضاييه 
تشکيل شده که هر يک اين سه قوا وظايف مشخص و جدا گانه دارد.

آيامىدانيدشوراىملىچيست؟
مجموعه يى از افرادى که در هر کشور براى وضع و تصويب قوانين و نظارت بر اجراى آن ها  که با 
رأى مستقيم، مخفى و همه گانى مردم انتخاب مى گردد. کشور هايى که از اصل تفکيک قوا پيروى 
مى کنند، پارلمان ) قوه مقننه(را تشکيل مى دهند.که در افغانستان به نام » شوراى ملى« در ايران 
» مجلس« در اياالت متحده امريکا »کانگره« ياد مى شود. شوراى ملى افغانستان يکى از نهاد هاى 
مهم سياسى ملى است که بعد از مدت ها در تابستان 1383 هـ . ش. بار ديگر به حيات سياسى 
به عنوان مظهر حاکميت ملى و ارادة عمومى مردم افغانستان بر مسند قانون گذارى کشور تکيه 
زد. شوراى ملى ُجمهورى اسالمى افغانستان به حيث عالى ترين ارگان تقنينى مظهر ارادة مردم 
است که آن را پارلمان نيز مى گويند و از همة ملت نماينده گى مى کند. شوراى ملى متشکل از دو 
مجلس و لسى جرگه و مشرانو جرگه مى باشد. نماينده گان مجلس ولسى جرگه و مشرانو جرگه 
براى اين که بتوانند در مسايل کشور بهتر تصميم بگيرند، از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس 
براى يک دورة تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و دوم و دو نفر را به حيث منشى و نايب 

منشى براى مدت يک سال انتخاب مى کنند.
شوراىملىداراىکدامصالحيتهااست؟
برخى از صالحيت هاى شوارى ملى عبارت اند از:

- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينى)1( 
------------------------------------------------------------------------

)1( قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوارى ملى که به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد. و فرامين تقنينى عبارت است 

از قواعد الزام آورى که از سوى حکومت در زمان تعطيل ولسى جرگه پيشنهاد مى گردد و رئيس جمهور آن را توشيح نموده باشد. 

فرمان هاى تقنينى بايد در خالل سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف 

شوراى ملى رد شود از اعتبار ساقط مى گردد.
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�tتصويب پروگرام هاى انکشافى اجتماعى، فرهنگى اقتصادى و تکنالوژيکى؛
�tتصويب بودجة دولتى و اجازه اخذيا اعطاى قرضه؛

�tايجاد واحد هاى ادارى، تعديل يا الغاى آن؛
�tتصديق معاهدات و ميثاق هاى بين المللى يا فسخ الحاق افغانستان به آن.

وظايفاساسىشوراىملى:وظايف اساسى شوراى ملى را مى توان در سه بخش دسته بندى  
نمود که مشتمل است بر: قانون گذارى، نظارت از عملکرد قوة اجراييه و نماينده گى از مردم.

قانون گذارى:قوة مقننه، نهاد قانون گذارى مى باشد. چون قوانين بر زنده گى جمع کثيرى 
از مردم تاثيرگذار است، اعضاى شوراى ملى منحيث نماينده گان مردم مطابق به احکام 
پيشنهادى  طرح هاى  الغاى  يا  رد  تعديل،  تصويب،  صالحيت هاى  داراى  اساسى  قانون 

قوانين و ارائه طرح قانونى اعضا با درنظرداشت ضرورت ها و عاليق عامه مى باشد.
نهاد  اين  اساسى وظايف  اجراييه هستة  قوة  از  پارلمان  نظارت  نظارتازقوةمجريه:
تقنينى مردمى را تشکيل مى دهد. وظيفة نظارت، اساساً با استفاده از شيوه هاى مشخص 
و احکام مشرح که در قانون اساسى و اصول وظايف داخلى جرگه فراهم گرديده است، 
مالى،  نظارت  عمومى،  جلسات  استيضاح،  استجواب،  استماع،  مانند:  مى گيرد؛  صورت 
کميسيون خاص به منظور بررسى موضوعات، بررسى حسابات عامه نظارت تقنينى، تاييد 

يا رد مقررى ها.
نمايندهگىازمردم: اعضاى شوراى ملى منحيث نماينده گان مردم افغانستان وظيفه 
و نشست ها  درتمام مجالس  موکلين خويش  نيازمندى هاى  و  از خواست ها  تا  دارند 
نماينده گى کنند، به شکايات آن ها توجه مبذول داشته، در رفع آن و تأمين رفاه آن ها 

سعى و تالش نمايند.
جرگه  ولسى  و  جرگه  مشرانو  جرگه:  دو  از  متشکل  ملى  شوراى  شد،  تذکرداده  قبًال  طورى که 

است. 
مشرانوجرگه:مرکب از 102 عضو مى باشد. اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب زير انتخاب 

و تعيين مى شوند:
t از جمله اعضاى شوراى هر واليت، يک نفر به انتخاب شورا هاى مربوط براى مدت چهار سال؛

�tاز جمله اعضاى شورا هاى ولسوالى هاى هر واليت، يک نفر به انتخاب شورا هاى مربوط 
براى مدت سه سال؛

tيک ثلث باقى مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دو نفر از  نماينده گان 
معلولين و دو نفر از نماينده گان کوچى ها به تعيين رئيس ُجمهور براى مدت پنج سال؛ 

 رئيس ُجمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص انتصابى را از بين زنان براى اين کار 
توظيف و تعيين مى کند.
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و  آزاد، سرى  مستقيم،  رأى  کشورتوسط  واليت   34 از  جرگه  ولسى  اعضاى  ولسىجرگه: 
عمومى  مردم انتخاب مى شوند. ولسى جرگه داراى حداکثر 250 عضو مى باشد که 68 کرسى 
آن مختص به زنان است، صالحيت هاى اختصاصى ولسى جرگه؛ عبارت اند از: اتخاذ تصميم 
در مورد استيضاح از هر يک از وزيران، اتخاذ تصميم راجع به پروگرام هاى انکشافى و بودجة 

دولتى، تاييد و يا رد مقررى ها. 
فعاليت: هر گروه با اعضاى خود در مورد استيضاح بحث نموده و نمايندة هر گروه نتيجه را 

به شاگردان بيان دارند.
در نتيجه مى توان گفت که اهميت شوراى ملى در اين است که مظهر ارادة ملت ما  بوده و 
داراى صالحيت ها و وظايف قانون گذارى مى باشد؛ و نماينده گى از مردم و نظارت بر عملکردها 
و اجراآت قوة مجريه را دارا است و وسيلة بسيار مهمى براى محدود ساختن قدرت حکومت به 
شمار مى رود؛ در صورت اعمال درست و به موقع صالحيت ها و اجراى مؤثر و با کيفيت وظايف 
فرهنگى،  اجتماعى،  سياسى،  امور  بر  مردم  واقعى  حاکميت  ملى،  شوراى  توسط  مطروحه 

جامعه برقرار مى گردد. 
قوةقضاييه

در جامعه، افرادى وجود دارند که حقوق اتباع کشور را مورد تجاوز قرار مى دهند. به نظر شما 
اگر افرادى در جامعه به حقوق مردم تجاوز نمايند چه حالت پيش مى آيد؟ اعادة اين حقوق از 
طرف کدام ارگان صورت مى گيرد؟ دولتى که مى خواهد کشورى را اداره نمايد و مردم جامعه را 
به سعادت، خوش بختى و رفاه همه گانى برساند، اگر ارگان پرقدرتى براى اجراى تأمين عدالت و 
مبارزه با قانون شکنى نداشته باشد نه تنها ناقص خواهد بو؛ بلکه دوام نخواهد داشت. مسؤوليت 
اجراى عدالت در هر دولتى به عهدة قوة قضاييه است. موجوديت اين قوه ضامن اجراى قوانين 
است. قوة قضاييه رکن سوم دولت است که وظيفة آن تفسير و تطبيق قوانين در مسايل متنازع 
فيه، به منظور تأمين عدالت در جامعه است. يعنى هرگاه حقوق اتباع کشور مورد تجاوز قرار 
مى گيرد، اعادة اين حقوق از طريق طرزتطبيق قانون به وسيلة قوة قضاييه صورت مى گيرد. هدف 
تطبيق قانون در چنين حاالت تثبيت حق و تأمين عدالت به بهترين وجه مى باشد. به عبارت 
ديگر، قوة قضاييه و محاکم محافظ عدالت و وسيلة تشخيص حق از باطل در يک سيستم خاص 
در جامعه پنداشته مى شود. به اتکاى قوة قضاييه و تطبيق عادالنه قوانين است که حقوق اتباع 
يک دولت از تطبيق قوانين و مقررات که براى حفظ نظم جامعه تدوين شده است، مطمئن شده 
به سيستم سياسى و مردم ساالرى اعتماد خاص مى کنند. اگر در جامعة عدل و داد و امنيت 
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قضايى حاکم نباشد اجراى هيچ يک از برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى 
درجامعه کامياب نخواهد شد.

 فعاليت: وظيفة قوة قضاييه را به همکارى اعضاى گروه خالصه نموده و نمايندة يکى از 
گروه ها به شاگردان بيان نمايد. 

باارگانقوةقضاييهکشورآشناشويد
ستره  يک  از  مرکب  که  است.  اسالمى افغانستان  ُجمهورى  دولت  مستقل  رکن  قضاييه  قوة  
محکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتدايى مى باشد. ستره محکمه به حيث عالى ترين ارگان 
قضايى در رأس قوة قضاييه ُجمهورى اسالمى  افغانستان قرارداشته و مى کوشد تا عدالت در 
جامعه حکم فرما شود و هيچ کسى نتواند حقوق ديگران را زير پا کند. ستره محکمه مرکب 
است از نه عضو که از طرف رئيس ُجمهور با تاييد ولسى جرگه تعيين مى گردد. رئيس ُجمهور 

به  را  نه عضو ستره محکمه  از جمله  يکى 
حيث رئيس ستره محکمه مقرر مى کند. 

 فعاليت: اگر در يک کشور قوة قضاييه وجود 
نداشته باشد، مردم به کدام مشکالت مواجه       

مى گردند؟
ديوان هاى از متشکل محکمه ستره  

زيرمىباشد؟
1- ديوان جزاى عمومى؛

2- ديوان امنيت عامه؛
3- ديوان مدنى و حقوق عامه؛

4- ديوان تجارتى؛
آيامىدانيدسترهمحکمهداراىکداموظايفوصالحيتهامىباشد؟

سترهمحکمهدرساحةتفسيرقوانينوامورقضايىداراىوظايفصالحيتهاى
زيرمىباشد 

1- بررسى قوانين، فرامين تقنينى و معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون 
اساسى و تفسير آن ها بر اساس تقاضاى حکومت يا محاکم و مطابق به احکام قانون؛

2- پيشنهاد طرح قانون در ساحة تنظيم امور قضايى به شوراى ملى از طريق حکومت؛
3- تأمين وحدت رويه قضايى؛ )1(

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-)1( رويه قضايى: عبارت از مجموعة راى است که از جانب هيأت عمومى ستره محکمه صادر شده و محاکم در بعضى از موارد 

آن را معيار عملى خود قرار مى دهد.
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 فعاليت: افزون بر موضوع هاى ياد شده ديگر کدام مطالب شامل وظايف و صالحيت هاى ستره محکمه 
مى شود؟ درمور بحث نماييد. 

نزاع و حل دشمنى، مستلزم تصرف در  اهميتقوةقضاييه: قضاوت و دادرسى به منظور رفع 
اموال و حتا جان هاى مردم است از اين جهت قضاوت در دين مقدس اسالم اهميت زياد دارد. به 
اين اساس قوة قضاييه رسالت خطير و وظايف سنگينى دارد؛ چنان پشتيبانى از حقوق فردى و 
اجتماعى مستلزم تالش بى وقفة اين ارگان و ساير نهاد هاى دولتى در شناسايى عوامل تجاوز به 
حقوق افراد و حقوق عامه و محاکمه و مجازات مجرمان و متجاوزين خواهد بود. بنابراين مى توان 
گفت که قوة قضايى در امر ادارة اجتماع و تثبيت پايه هاى حکومت و اقتدار سياسى و ايجاد نظم 
و امنيت اهميت کم نظير و موقعيت تعيين کننده دارد؛ از اين رو بايد دولت عطف توجه به امنيت 
ِچرا که  نمايد.  را مرفوع  و معنوى آن ها  مادى  احتياجات  و  تأمين معاش قضات داشته  و  قضات 
تنگدستى زمينه را براى انحراف پديد مى آورد و مانع عدالت قضات مى گردد. در صورتى که اين قوه 
از بافت و انسجام سالم برخودار نباشد يا امور آن به افراد نا سالم و غير مسلکى واگذار شود در جامعه 

ظلم و فساد رايج و حقوق حقة مردم تلف مى گردد و در نتيجه دولت در جهت ضعف مى رود.
فعاليت: نظر تان را در مورد قوة قضاييه کشور بيان نماييد.

                    مرورىبردرس
-------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------t

                      پاسخدهيد
1-  قوه قضاييه چيست؟

2- ستره محکمه مرکب از چند عضو است.
3- ديوان هاى ستره محکمه کدام ها اند؟  

4-  پنج مورد از صالحيت هاى قوة قضاييه را نام بگيريد.
5- اگر در جامعه امنيت قضايى حاکم نباشد، جامعه به چه مشکالت مواجه مى گردد؟

کارخانهگى             
 درمورد اهميت و ضرورت قوة قضاييه چند سطر بنگاريد.
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پيش از اين گفتيم که جامعه، نياز به دولت دارد. ساختار دولت ما ُجمهورى اسالمى  افغانستان، 
شامل سه قوة اجراييه، مقننه و قضاييه است. در درس کنونى با قانون که تنظيم کنندة روابط ميان  

نهاد هاى دولتى است، آشنا مى شويد. 
مباحثهنماييد

ميان  در  الزم  هماهنگى  دولت 
به  نهاد ها  و  دولتى  ارگان هاى 
وجود مى آورد و حقوق افراد ملت 
را تأمين مى سازد. اين همآهنگى 
و تأمين حقوق باعث مى گردد که 
ارگان هاى دولتى و نهاد ها وظايف 
دهند  بهترانجام  وجه  به  را  خود 
به  مصون  حالت  يک  در  افراد  و 

سربرند. در اين بخش پرسش به ميان مى آيد که دولت اين هماهنگى و تأمين حقوق را به 
کدام وسيله اجرا مى کند؟ در اين مورد در صنف، با گروه خود مباحثه کنيد.

در مکتب شما افرادى اند که هرکدام وظيفة خاصى را انجام مى دهند؛ مثًالً: معلم با مقررات 
خاصى درس مى دهد، مدير ليسه، معاونين و معلمان به اساس لوايح، وظايف شان را مرعى 
مى دارند. اگر از مدير، معاونان و سرمعلمان مکتب بپرسيد همه جواب  مى دهند که ما 
مطابق قوانين، مقررات و لوايح که از طرف وزرات معارف وضع شده است، اين هماهنگى را 
به وجود مى آوريم. دولت براى هماهنگ کردن کار هاى مختلف ارگان هاى دولتى و نهاد ها،  
قوانينى را ايجاد نموده و به وسيلة اين قوانين، روابط ميان دولت و افراد و همچنان روابط 

افراد را در ميان ايشان انتظام مى بخشد. 

پرسشبهميانمىآيدکهقانونچيست؟

 قانون يکى از تاريخى ترين، ورايج ترين مفاهيم است که در همه جا به کار برده مى شود. 

افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى، بسته به موقعيت و پايگاه اجتماعى شان اين مفهوم را 

براى حفظ و نگهدارى ارزش ها و عقايد و نظريات خود به کار مى گيرند.

شما در زنده گى روزمره بر اساس دستورات دينى، اخالقى و اجتماعى خود که چه کار ها را 

         قانون
درس چهارم
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بايد انجام دهيد و چه کار ها را نبايد انجام دهيد، عمل مى کنيد که به نام » قواعد« ياد مى شود 

بعضى از قواعد، دستورات اسالمى است؛ مثال: رشوت حرام است، نبايد فرد مسلمان رشوت اخذ 

کند، يا بر هر مرد و زن مسلمان طلب علم فرض است. بايد همه مسلمانان علم بياموزند،جامعة 

اسالمى بايد نظافت را مراعات نمايد. بعضى از قواعد آهسته آهسته در زنده گى اجتماعى انسان ها 

به وجود مى آيد و تثبيت مى شود؛ به گونه مثال: طرز کاال پوشيدن، غذا خوردن، احوال پرسى 

و صحبت نمودن و غيره، نوعى ديگر از اين قواعد توسط دولت به وجود مى آيد که از طريق قوه 

مقننه و از راه هاى ديگر تعيين مى شود که رعايت و اجراى آن به افراد جامعه و ارگان هاى دولتى 

 Canon ابالغ مى گردد و به اين ها » قانون« گفته مى شود. قانون، کلمه يى است يونانى از لغت

اشتقاق يافته که به معناى قاعده است که از يونانى به زبان عربى وارد شده و معرب گرديده سپس 

از عربى به درى آمده که جمع آن قوانين است. قانونعبارتازمجموعةحقوقىاستکه

ازجانبعضوباصالحيتکشوروضعوبهصورتمداومبههمهقابلتطبيقمىباشد. 

قانون اساسى کشور ما قانون را چنين تعريف کرده است: قانون عبارت از مصوب هر دو مجلس 

شوراى ملى که به توشيح رئيس ُجمهور رسيده باشد. 

بنابر اين گفته مى توانيم که قانون او امر صريح و الزامى است که به صورت مکتوب توسط مقامات 

ذيصالح وضع و تدوين شده باشد. منظور از آن رهنمايى حيات آيندة جامعه مى باشد. قوانينى 

که در کشور ما نافذ است. برخى از آن ها عبارت اند از: قانون مدنى، قانون تجارت، قانون انسداد 

قاچاق، قانون ترافيک، قانون مبارزه عليه مواد مخدر، قانون اصول محاکمات مدنى، قانون اصول 

محاکمات تجارتى، قانون گمرک، قانون سالح ناريه، قانون جزا، قانون مبارزه با جرايم دهشت 

افگنى، قانون نظامى  و غيره.

هدفقانونچيست؟

هدف قانون تأمين سعادت ، تضمين آسايش مردم به وسيلة ايجاد نظم، و حفظ جامعه از خطر 

هرج و مرج، حراست حقوق افراد و جلوگيرى از ظلم، پاسدارى از حدود آزادى ها جلوگيرى 

از مداخله خود سرانة افراد و طبقات و دولت ها و حفظ نظم اجتماعى است.

فکرکنيدوپاسخدهيد

تصور کنيد که در جامعه هيچ قانونى حکم فرما نيست، در چنين وضعى ممکن است، شما با 

         قانون
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پيش آمدهاى ناخوش آيند مواجه شويد، مثًال:

را  آن ها  نفر  چند  و  نموده  غارت  را  تان  همسايه  خانة  دزدان  شب   7 ساعت  به  �t
زخمى سازند.

در وقت خريد نان به نانوايى به صف ايستاده ايد، شخص بدون اين که به صف ايستاد شود،  �t
بى نوبتى مى کند، وقتى به وى مى گوييد که نوبت را مراعات نمايد، شما را اهانت و لت و کوب    

مى کند. آيا مى توانيد در جامعه يى که قانون وجود نداشته باشد، زنده گى کنيد؟

آيا از فرداى خود مطمئن هستيد؟ 

با نبودن قانون و نظارت نکردن به آن، جامعه به مشکالت زيادى مواجه مى گردد. جامعه 

از نظم و هماهنگى و امنيت محروم مى شود؛ بنا بر اين گفته مى توانيم که جامعه به قانون 

ضرورت دارد، هر جامعه که بخواهد استحکام و دوام داشته باشد بايد قوانين داشته باشد 

که همه افراد آن خود را ملزم به اطاعت و اجراى آن قوانين بدانند و نيز بايد اشخاصى 

باشند که مسؤوليت وضع اجراى قوانين را به عهده داشته باشند. تعميل اين موارد فوق 

از وظايف دولت است.

در طول تاريخ، جامعه يى يافت نشده که بدون قانون باشد. به همين سبب مردم از ابتدا 

براى رفتار و اعمال خود در جامعه قوانين و مقرراتى وضع کرده اند و مطابق آن عمل 

نموده اند؛ پس بر همه افراد جامعه الزم است که قوانين را بدانند و بر آن عمل نمايند و 

بى خبرى از قانون عذر پنداشته نمى شود. 

فعاليت: به نظر شما براى اين که مردم از قانون آگاهى حاصل کنند، بايد چه کار هايى 

در جامعه صورت گيرد؟

بااقسامقانونآشناشويد

قوانين را به عام و خاص و داخلى و خارجى تقسيم نموده اند: قوانين روابط ميان دولت ها 

و افراد عادى را تنظيم مى کند.

قانونعام: مجموعة قواعد قانونى که يک طرف يا هر دوطرف آن دولت باشد، آن را قانون 

عام گويند؛ مانند: قانون اساسى، قانون جزا، قانون مالى، قانون بين المللى عمومى و غيره. 
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را  اين ها  تنظيم مى کند.  را  افراد  ميان  روابط  قانونى که  قواعد  قانونخاص: مجموعة 

قوانين خاص مى نامند؛ مانند: قانون مدنى، قانون تجارت و قانون بين المللى خصوصى. 

اين تقسيم قوانين به اعتبار اطراف آن بوده و قوانين به اعتبار ساحة تطبيق آن نيز تقسيم 

مى شود. قوانينى که در يک اقليم مشخص تطبيق شود، آن را قوانين داخلى گويند؛ مانند: 

قانون اساسى و قانون مدنى.

يک  و سرحدات  قلمرو  از  بلکه  نبوده،  مربوط  کشور  يک  معين  قلمرو  به  که  قوانينى   

کشور فراتر تطبيق گردد، آن را قوانين خارجى بين المللى گويند؛ مانند: قانون بين المللى 

عمومى  و خصوصى.

بيان  را  قانون خاص  از  مثال  و دو  عام  قانون  از  مثال  به همکارى همصنفان خود دو  فعاليت:   

داريد.

                    مرورىبردرس
-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------�t

                      پاسخدهيد
1- قانون را تعريف نماييد.

2- هدف قانون چيست؟
3- اقسام قانون را نام بگيريد؟ 

4- قانون عام را تعريف نموده با مثال واضح سازيد.
5- قانون خاص را تعريف نماييد.

کارخانهگى                
در مورد اهميت قانون در جامعه چند سطر بنگاريد.
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Constitution قانون اساسى    

درس پنجم

از اين پيش آموختيد که دولت براى همآهنگ کردن کار هاى مختلف ارگان هاى دولتى 
قوانين را ايجاد مى کند تا به وسيلة اين قوانين حقوق و مکلفيت هاى افراد را تعيين و 
روابط ميان نهاد هاى دولتى را تنظيم مى نمايد. هدف از ساختن قوانين بر قرارى نظم، 
ايجاد اطمينان در جامعه و تضمين منافع افراد است که دراين مورد قانون اساسى نقش 

عمده دارد. روى اين ملحوظ در اين درس با قانون اساسي کشور نيز آشنا مي شويد.
مباحثهنماييد

 قانون نوشته شده در رأس منابع حقوق قرار دارد که قواعد حقوقى را ايجاد مى کند، در 
بين قوانين نيز يک سلسله مراتب از نظر اهميت و ارزش آن به مالحظه مى رسد؛ مانند: 

قانون اساسى و قوانين عادى. در اين جا سؤال مطرح مى گردد که:
قانوناساسىچيست؟

قانون اساسى، معرف ساختار نظام سياسى و حقوقى هرکشور است که به حيث قانون مادر، 
که  مى شود  اطالق  قانونى  به  اساسى  قانون  مى باشد.  جامعه  در  قوانين  همه  بخش  الهام 
چگونه گى حکومت و حدود اختيارات آن و حقوق و وظايف عمدة افراد را معين مى سازد. 
موضوع و محتويات مهم قانون اساسى، مطالعة روابط ميان حکومت ومردم بوده و حقوق، 
امتيازات، صالحيت ها و حدود اختيارات اين دو گروه را مشخص مى سازد. در گذشته قانون 
اساسى به صورت مقررات پراگنده يا مدون يا عرفى يا مختلط از انواع آن در جوامع بزرگ؛ 
نظير مصرقديم، آرياناى کبير و چين وجود داشته است؛ليکن از قرن هجدهم شکل جديد 
به خود  را  به صورت سندى در آمده است که اساسى ترين اصول و قواعد حاکم  يافته و 
گرد آورده است. محتواى قانون اساسى هر کشورى فرق مى کند. به اين دليل که هر دولت 
به مقتضاى شرايط سياسى خود، حجم موضوعات مندرج در قانون اساسى خود را تعيين   
قوانين  مفصل؛  ديگر  بعضى  و  استند  مختصر  اساسى  قوانين  از  بعضى  رو  اين  از  مى کند. 
اساسى بنابر متن، شکل و ماهيت آن به انواع مختلفى تقسيم مى گردد؛ مانند: قانون اساسى 

مدون ) مکتوب( و قانون اساسى غير مدون يا تعاملى. 
 فعاليت: محتويات قانون اساسى را کدام مطالب تشکيل مى دهد؟ بعد از مشوره با اعضاى 

گروه بيان نماييد.
قانوناساسىمدون)مکتوب(

مجموعه يى از دساتير و مقرراتى است که در يک متن تحريرى گنجانيده شده و با تشريفات 
و طرز العمل خاص از طرف يک ارگان مشخص؛ مانند: لويه جرگه به تصويب مى رسد. بيشتر 
کشور هاى جهان دارندة يک سند يا وثيقة نوشته شده مى باشند که به نام قانون اساسى 
مدون ياد مى شود؛ مانند: قوانين اساسى افغانستان، اياالت متحده امريکا، سويس، ناروى، 

بلجيم، و غيره.
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Constitution قانون اساسى    

قانوناساسىغيرمدونياغيرمکتوب
اين قانون طورى که از نامش پيداست به صورت غير مکتوب بوده، بدون آن که در يک مجموعه يى 
تدوين و گنجانيده شود، شامل قواعد، دستور ها، قوانين، روية قضايى، فرمان هاى رياست دولت و 
باالخره عرف و عادات جامعه مى باشد. بعضى از کشور ها داراى اين وثيقة ملى يا قانون اساسى غير 

مدون مى باشد؛ مانند: کشور هاى بهوتان و انگلستان. 
 فعاليت: قانون اساسى مدون و غير مدون را مقايسه نموده، نماينده يکى از گروه نتيجه را 

به همصنفان خود بيان دارد.
قانونعادى:در واقع عبارت از آن قواعد و احکامى اند که از قانون اساسى الهام مى گيرد.

تاريخچةمختصرقانوناساسىدرافغانستان
نخستين قانون اساسى افغانستان به نام نظام نامه )نظامنامة اساسى( به همت شاه امان اهللا خان 
در سال 1303هـ . ش. در لويه جرگه پغمان که در آن 1504 نفر نماينده اشتراک داشتند، تدوين 
و تصويب شد. بعضى از حقوق و آزادى هاى اين نظامنامه؛ عبارت اند از: حق تابعيت مساوى براى 
همه اتباع کشور،آزادى حقوق شخصى، مصونيت شخصى، لغو برده گى و منع استخدام افراد به 
حيث اسير يا برده، حق تعليم و تربيت و آزادى مکتب ها و مدرسه هاى خصوصى و اجبارى بودن 

تعليمات ابتدايى، مصونيت ملکيت، منع شکنجه وغيره. 
اصولنامةاساسىدولتافغانستانسال1309هـ.ش.زمانمحمدنادر.

دومين قانون اساسى در زمان سلطنت محمد نادر تدوين گرديد و با تدوير لوية جرگه سال 1309 
هـ.. ش. به اشتراک 525 نفر نماينده به نام اصول نامة افغانستان تصويب گرديد.

فقط يک موضوع دراين اصولنامه جديد است که به آن جنبة مردمى  مى دهد و آن عبارت از: تأسيس 
اولين پارلمان افغانستان است که داراى دو مجلس ) شوراى ملى و اعيان( مى باشد طبق اين اصولنامه 

کابينه نزد پارلمان مسؤول است.
قانوناساسىعهدمحمدظاهرشاهمصوب.)1343هـ.ش.برابربه)1964م.(

سومين قانون اساسى در زمان محمد ظاهر شاه بعد از مناقشه متن جديد قانون اساسى توسط 459 
نفر نماينده به امضا رسيد و با توشيح محمدظاهر شاه به مرحلة تطبيق در آمد. اين قانون تغييرات 

مهمى در زنده گى سياسى، ادارى، فرهنگى و عدلى افغانستان وعده داد.
قانوناساسىدورانُجمهورىمحمدداوودمصوبسال1355هـ.ش.

 چهارمين قانون اساسى در زمان ُجمهورى سردار محمد داوود تدوين گرديد. در آغاز تأسيس 
قانون  تصويب  سال1352هـ..ش.  سرطان   26 در  خود  بيانية  در  داوود  محمد  ُجمهوريت، 
اساسى جديد را بر مبناى دموکراسى حقيقى وعده داده بود. اين وعده براى مدت کمتر از 
چهار سال بدون تذکر دليل معطل ماند، باالخره در سال 1977 م. مسودة قانون اساسى در 
جرايد انتشار يافت. از نکات مثبت اين قانون، انتخابى بودن رئيس ُجمهور توسط لويه جرگه 
براى اولين بار در تاريخ افغانستان، مسؤول بودن رئيس دولت در صورت ارتکاب جرم، خيانت 

ملى، متهم شدن از طرف ولسى جرگه و محاکمة آن توسط لويه جرگه مى باشد.
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اصولاساسىُجمهورىدموکراتيکافغانستاناولثور1359هـ.ش.
افغانستان در سال  نام اصول اساسى ُجمهورى دموکراتيک  به  افغانستان  قانون اساسى  پنجمين 
1359 هـ .ش. توسط شوراى انقالبى ُجمهورى دموکراتيک افغانستان در 10 فصل و 68 ماده به 

طور موقت تصويب و به اجرا گذاشته شد.
ششمينقانوناساسىدرزمانرياستُجمهورىدکتورنجيباهللاوضعگرديد: در لويه 
جرگه سال 1366هـ.. ش. در 13 فصل و 149 ماده تصويب و به توشيح دکتور نجيب اهللا رسيد. 

اصول  پيشنهاد شده  متن  نرسيد.  توشيح  و  تصويب  به  هرگز  افغانستان؛  اساسى  قانون  هفتمين 
اساسى جديد افغانستان در دوران رياست استاد برهان الدين ربانى بود که در 114 ماده توسط 
کميسيون مرکب از 50 نفر تدوين گرديد؛ ولى نظر به انتقاد احزاب جهادى و اقشار مختلف ملت 

که روى متن مسوده داشتند، به توشيح نرسيد.
قانوناساسىفعلىکشورما

مسوده هشتمين قانون اساسى در لويه جرگه قانون 
اساسى منعقده23 قوس 1382 هـ .ش. برابر به 14 
دسامبر 2003 م. مورد بحث قرار گرفت و به تاريخ 
14 جدى 1382 هـ..ش. قانون اساسى را به تصويب 

رسانيد و بعد از توشيح رئيس ُجمهور نافذ شد.
محتوياتعمدةقانوناساسى

قانون اساسى کشور ما مشتمل بر يک مقدمه دوازده 
مورد  در  اول،  فصل  مى باشد.  ماده   162 و  فصل 
اتباع،  وجايب  و  اساسى  حقوق  دوم،  فصل  دولت، 

فصل سوم رئيس ُجمهور، فصل چهارم حکومت، فصل پنجم شوراى ملى، فصل ششم، لويه 
جرگه، فصل هفتم قضا، فصل هشتم، اداره، فصل نهم، حالت اضطرار، فصل دهم، تعديل، 

فصل يازدهم، احکام متفرقه فصل دوازدهم احکام انتقالى.
آيامىدانيدموقفقانوناساسىفعلىدرمورددينمقدساسالمچهاست؟

و  اسالم مشرف شدند  مقدس  دين  به  که  زمانى  هـ..ق.  اول  قرن  در  افغانستان  مردم شريف 
آخرين آيين الهى را به رضا و رغبت قبول کردند، نه تنها اين که تا حال به صفت يک ملت از 
احکام آن سرپيچى نکرده اند، بلکه خدمات شايانى را در مورد نشر و نهادينه ساختن مفاهيم 
اين دين مقدس در طول تاريخ انجام داده اند، قانون اساسى فعلى کشور ما نيز با در نظرداشت 
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اين حقيقت نام کشور را جمهورى اسالمى افغانستان و دين دولت را دين مقدس اسالم قرار داده و 
همچنان در مادة سوم آن تصريح شده: درافغانستانهيچقانوننمىتواندمخالفمعتقداتواحکام
دينمقدساسالمباشد. که با تصريح فوق، اسالمى بودن نظام قانونى کشور را در عرصه هاى مختلف 

حقوقى تأمين نموده و خواست هميشه گى اين ملت را لبيک گفته است.
آيامىدانيداتباعکشورمادرپرتوقانوناساسىچهحقوقىدارند؟

روابط زنده گى اجتماعى نياز به نظم و قوانين و مقررات دارد اگر در جامعه نظم و قانون وجود 
نداشته باشد، جامعه دچار هرج و مرج شده و از هم مى پاشد؛ بنابراين بر قرارى قانون و ايجاد 
نظم و جلوگيرى از هرج و مرج در جامعه است که دولت به وجود مى آيد. يکى از مسايل مهم، 
توجه به روابط ميان دولت و مردم و ميزان آزادى هاى اتباع کشور است. به همين دليل قانون 

اساسى ُجمهورى اسالمى به اين موضوع توجه زيادى نموده است.
الف:حقوقسياسىمردم

از  بعضى  اجتماعى است.  نوشت  بر سر  افغانستان حاکميت  مقدم ترين حقوق سياسى ملت 
تابعيت، حق شرکت در مشاغل عمومى کشور، حق  از: حق  حقوق سياسى ملت؛ عبارت اند 
جمعيت ها، حق  و  احزاب  تشکيل  کردن، حق  انتخاب  حق  عمومى  و  انتخابات  در  شرکت 

اجتماع و تظاهرات بدون حمل سالح و غيره....
ب:حقوقوآزادىهاىمدنىمردم

مقصد از حقوق مدنى، حقوقى است که هر فرد، ازآن جهت که عضوى از اعضاى اجتماع است. از آن 
مستفيد مى شود. بعضى از حقوق و آزادى هاى مدنى؛ عبارت اند از: حق زنده گى آزاد و امنيت شخصى، 
مساوات در برابر قانون، حق داد خواهى و انتخاب وکيل، مصونيت، محل اقامت حق ازدواج و تشکيل 

خانواده، حق دسترسى به خدمات صحى، حق حمايت از اطفال، رعايت حقوق ديگران و غيره.
ج:حقوقوآزادىهاىفرهنگىمردم

بعضى از آزادى هاى فرهنگى؛ عبارت اند از: حق تعليم زن و مرد تا درجة ليسانس در نهاد هاى 
دولتى به صورت رايگان، تأمين تعليمات متوسط اجبارى، طرح پروگرام هاى موثر و تطبيق آن 
در زمينة تدريس زبان هاى مادرى، دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم 
براى زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحاى بيسوادى در کشور، نصاب واحد تعليمى، طرح و 

آن را تطبيق نمايد.
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د:حقوقاقتصادىمردم
 بعضى از حقوق اقتصادى؛ عبارت اند از: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به 
دولت ماليه و محصول تأديه نمايد، حق مالکيت از تعرض مصون است، هر کس مالک 
حاصل کسب و کار مشروع خويش است حق انتخاب شغل و حرفه، حق آزداى کار، حق 
دست مزد مساوى در مقابل کار مساوى و غيره. وظيفة شهروندان در پرتو قانون اساسى 
به ويژه حقوق اساسى و وجايب اتباع اين است که قانون اساسى را به صورت درست 

بدانند و مطابق احکام آن عمل نمايند و نگذارند که افراد از مواد آن تخطى نمايند.
 فعاليت: به نظر شما ديگر کدام موضوعات شامل حقوق سياسى، مدنى، فرهنگى و 

اقتصادى مى شود؟ فهرست کنيد.

مرورىبردرس         
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                   پاسخدهيد
1- قانون اساسى را تعريف نماييد.
2- قانون اساسى مدون چيست؟

3- جنبه هاى مردمى اصولنامة اساسى افغانستان 1309 هـ. ش. را بيان داريد.
4- قانون اساسى فعلى کشور ما شامل چند فصل و چند ماده مى باشد و به کدام تاريخ نافذ 

گرديد؟
5- دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم 
کوچيان و امحاى بى سوادى در کشور، پروگرام هاى مؤثر طرح و تطبيق نمايد موضوع 

يادشده درکدام ماده قانون اساسى درج گرديده، پاسخ صحيح را )!( نماييد.
الف: 43    ب: 44    ج:45    د: 46

کارخانهگى              
چند سطر در مورد حقوق سياسى اتباع افغانستان بنويسيد.
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خالصةفصلاول

برگيرندة ازلحاظحقوقىدر دولتدرحقيقتقدرتسياسىورهبرىکنندهاستکه �t

ارگانهاىسه گانهقدرت؛يعنىقوةاجراييه)حکومت(،قوةمقننه)پارلمان(وقوهقضاييه)

سترهمحکمه(مىباشد؛

�tدولتهاازلحاظشکلبهسهقسمتتقسيمشدهاند:1-ازحيثدرجهاستقالل،2-ازنظر

ترکيب،3-ازنظرشکلحکومت؛

�tدولتافغانستانازنظرساختارحقوقىداراىنظامرياستىاستکهبهنامدولتُجمهورى

و دارد اسالمىقرار ُجمهورى دولت رأس در ُجمهور رئيس مىشود. ياد اسالمىافغانستان

داراىدومعاونمىباشد.

�tقانون،سيستمىازقواعديک سانبراىنظمبخشيدنبهرفتارهاىانساناست،بهعبارت

ديگرقانونرامحورتنظيمروابطميانافرادجامعهتعريفمىکنند؛بعضىازقوانينکشور

ما؛عبارتانداز:قانونجزا،قانونمدنى،قانونتجارت،وقانونترافيکوغيره؛

�tقانوناساسىبهقانونىاطالقمىشودکهچگونه گىحکومتوحدوداختياراتآنوحقوق

ووظايفافرادرامعينمىسازد؛مثًال:شکلدولت)ُجمهورىياسلطنتى،حدودقدرتشاهيا

رئيسُجمهوروغيره...(.نخستينقانوناساسىافغانستانبهنامنظامنامه)نظامنامهاساسى

اماناهللاخاندرسال1303هـ..ش.تدوينوتصويب افغانستان(توسطشاه دولتعالية

شد.وآخرينقانوناساسىدولتجمهورىاسالمىافغانستاندرسال1382هـ..ش.بعداز

توشيحرئيسجمهورحامدکرزىنافذگرديد.

�tچونکشورمايککشوراسالمىاست.قانوناساسىفعلىکشورمانيزبادرنظرداشتاين

حقيقتنامکشورراجمهورىاسالمىافغانستانوديندولترادينمقدساسالمقراردادهو

درمادهسومقانوناساسىتصريحشدهاستکه:»درافغانستانهيچقانوننمىتواندمخالف

معتقداتواحکامدينمقدساسالمباشد.«
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فصل دوم

مشارکت سياسى

دراينفصلمىخوانيد:

مشارکتسياسىچيست؟

�tشيوههاىمشارکتسياسى

�tمشارکتزنان
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اهداففصل

ومهارتىزيردست اهدافدانشى به اينفصلشما ازخواندان بعد
مىيابيد:

�tتعريفمشارکتسياسىرامىدانيد؛

�tبااهميتمشارکتسياسىآشنامىشويد؛

�tطرقوراههاىمشارکتسياسىرامىشناسيد؛

�tمىدانيدکهانتخاباتيکىازراههاىمهممشارکتسياسىاست؛

�tمىدانيدکهتظاهراتمسالمتآميزيکىازطرقمشارکتسياسىاست؛

�tمىدانيدکهاظهارنظردربارهمسايلسياسىنوعىازمشارکتسياسىاست؛

�tدربارهاهميتمشارکتسياسىزناناطالعحاصلمىکنيد؛

�tراههاوشيوههاىمشارکتسياسىزنانرامىدانيد؛

�tنقشمشارکتسياسىدرسالمتىنظامراتوضيحدادهمىتوانيد؛

بعدازخواندناينفصلبهاهدافمهارتىزيرمىرسيد:

�tمشارکتسياسىراتحليلکردهمىتوانيد؛

�tاهميتمشارکتسياسىرابيانکردهمىتوانيد؛

�tراههاىگوناگونمشارکتسياسىراتوضيحمىدهيد؛

�tنقشمردمساالرىرادرمشارکتسياسىبيانکردهمىتوانيد؛

�tازرسانههابراىابرازنظرهاىسياسىخوداستفادهمىتوانيد؛

�tاهميتمشارکتسياسىزنانراتوضيحدادهمىتوانيد؛

�tدرمسايلسياسىازراههاىمشروعاستفادهکردهمىتوانيد؛

�tنقشمشارکتسياسىرادرسالمتىنظامسياسىبيانکردهمىتوانيد؛
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اداره  قواى  اساس  نظام حکومتى  را که  مقرراتى  و  اصول  آموختيد  در درس گذشته 

کنندة کشور تعيين نموده، به نام قانون اساسى ياد مى شود. قانون اساسى دربرگيرندة 

از مجموعه و مقررات کلى است که شکل دولت و سازمان عالى قواى سه گانة کشور 

و ارتباط آن ها را با يک  ديگر و حقوق و آزادى هاى افراد را در مقابل دولت مشخص 

مى سازد. در اين فصل به مشارکت سياسى، شيوه هاى مشارکت؛ و مشارکت زنان آشنا 

مى شويد.

مباحثهکنيد

امور  در  و  بزنند  سياسى  فعاليت هاى  به  دست  مى توانند  گوناگون  راه هاى  از  مردم 

سياسى مشارکت کنند. دراينجا پرسش به ميان مى آيد.

�tچرا ما حق دخالت در تعيين سرنوشت خود و کشور خود را داريم؟
  انسان ها در مسيرتکامل و بهبود زنده گى مادى و معنوى خود به يک ديگر نياز مندند، 

تنها از طريق مشارکت است که نياز هاى شان مرفوع مى گردد. مشارکت محدود به قشر 

طبقه خاص نبوده، کليه افراد جامعه را در بر مى گيرد. از اين جاست که جلب مشارکت 

مردم از گذشته هاى دور در جوامع مختلف مورد توجه قرار داشته است. 

معناى لغوى مشارکت: يک  ديگر را يارى رسانيدن، همکارى، يارى و ياورى و شرکت 

کردن است، شما در زنده گى روز مره تان در بسيارى کار ها مشارکت   نموده ايد؛ به گونه؛ 

مثال: با پدر و مادر در کار خانه، در صنف با هم صنفان، در درس ها و تمرين کتاب و در 

تيم ورزشى مکتب تان مشارکت نموده ايد. تا اين قسمت شما به معناى لغوى مشارکت 

آشنا شديد. حال بازهم پرسش به ميان مى آيد، که فعاليت سياسى چيست؟ مجموعة 

را شکل  روند حاکميت در جامعه  و  دارد  ارتباط  به سرنوشت همه گان  فعاليت هاى که 

مى دهد، مردم بر اساس مصالح دنيوى و اخروى خويش نماينده گان و حاکمان خويش را 

انتخاب، مراقبت و برکنار نمايند، هر کس بر اساس شايسته گى و ايماندارى به پُست هاى 

مهم ارگان هاى دولتى دسترسى پيدا کند، فعاليت سياسى گفته مى شود. ساده ترين شکل 

درس ششم

    مشارکت سياسى چيست؟
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    مشارکت سياسى چيست؟

مشارکت سياسى رأى دادن مردم به احزاب، افراد و سياست ها است.

 گونه هاى ديگرى مشارکت سياسى؛ عبارت اند از: مبارزات انتخاباتى، اعمال نفوذ بر سياست مداران، 

تشکيل گروه هاى فشار و احزاب سياسى و غيره.

باسلسلةمراتبمشارکتسياسىآشناشويد

سلسلة مراتب مشارکت سياسى عبارت اند از:

�tداشتن مقام سياسي يا اداري؛
�tجستجوي مقام سياسي يا اداري؛

�tعضويت فعال در يک سازمان سياسى؛
تظاهرات  عمومى؛  اجتماعات  در  مشارکت  �t

و غيره.

�tعضويت اثرگذار در يک سازمان سياسى؛
�tعضويت اثرگذار در بخش هاى سياسى غير رسمى؛
�tمشارکت در بخش هاى سياسى غير رسمى؛

�tرأى دادن.
ميزان مشارکت و نفوذ سياسى در جوامع مختلف، متفاوت است. جامعه شناسان و روان شناسان 

در بررسى هاى مربوط به چگونه گى مشارکت و يا مشارکت نکردن مردم در پروسه سياسى به 

همه گانى،  رسانه هاى  مکتب ها،  اجتماعى،  اقتصادى  وضعيت  خانواده،  چون:  متفاوتى؛  عوامل 

مسايل  اند. چون  کرده  اشاره  آن ها  نظاير  و  مدنى  سياسى،  فرهنگ  گروهى،  سازمانى،  هويت 

سياسى بر بخش هاى مختلف زنده گى انسانى مانند: نظام اجتماعى، ارزشى، اقتصادى و انکشاف 

و توسعه تأثير مستقيم دارد، و سرنوشت همه گان به آن وابسته است، به همين سبب به همة 

افراد ملت بايد سهم برابر در آن داده شود. به طور کلى مى توان گفت مشارکت سياسى، عبارت 

از دخالت انسان در سر نوشت خويش، مشارکت و اقعى در کليه مراحل زنده گى از تصميم گيرى 

تا عمل و از عمل تا ارزيابى و اصالح مجدد را شامل مى شود. 
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مشارکتسياسىداراىارزشواهميتزيراست:

�tمحول نمودن نقش بيشتر به مردم؛
�tگسترش مراکز قدرت تصميم گيرى؛

�tکاهش بار بوروکراسى؛
�tکسب همبسته گى بيشتر.

هدايتدينمقدساسالمدرموردمشارکتسياسى: خداوند َجلَّ َجَاللُه در مورد 

صفات مؤمنان واقعى مى فرمايد: ) َو اَمُرُهم شورى بَيَنُهم( )الشورى:38( و کار ايشان با 

مشوره در ميان ايشان است، پس سرنوشت مسلمانان در امور سياسى و مصلحتى به 

دست خود ايشان است، و هيچکس نمى تواند کار هاى ايشان را بدون رضايت آن ها و 

با اعمال زور و استبداد در دست خويش بگيرد، و اگر اين کار را انجام دهد، با احکام 

اسالم مخالفت نموده است.

 فعاليت: آيا در زنده گى و سيرت رسول اهللا�مثالى را که نمايا نگر مشوره ايشان با 
اصحاب گرامى باشد، بيان کرده مى توانيد؟

دليلبياوريد

چرا بعضى از کشور ها نمى گذارند که اتباع آن ها در اداره کشور مشارکت کنند؟

قرار       تشويق  مورد  در سياست  مردم  توده هاى  تنها شرکت  نه  دولت ها  از  بسيارى  در 

نمى گيرد؛ بلکه به آن ها اجازه مداخله در سياست هم داده نمى شود، اين موضوع دو 

علت اساسى دارد: 

1- حکومت، قدرت محدود کردن دخالت در سياست را دارد. تا زمانى که بيسوادى،     

بى خبرى عمومى، ضعف و عدم تشکيل و نا آگاهى مردم و ناتوانايى آن ها در درک 

مسايل سياسى و جود داشته باشد، براى حکومت کار نسبتاً آسانى است که دخالت در 

سياست را محدود سازد.

از  2- نخبه گان و فرمانرويان  بيشتر مى ترسند که مبادا ارزش ها، منافع وعاليق آن ها 
ميان برود.

,ا,,
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به طور کلى، دولت هاى مستبد به شيوه هاى مختلفى مى کوشند تا مردم را از دخالت 
در سياست، باز دارند. به اين معنا که به افراد سياسى در پروسه سياسى چانس کم 

داده مى شود.

      
   

مرورىبردرس 
---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t

----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                  پاسخدهيد
1- معناى لغوى مشارکت چيست؟

2- چند مثال از مشارکت خود را در مکتب بيان داريد؟
3- مشارکت سياسى شامل کدام فعاليت ها مى گردد؟ 

4- به نظر شما، ميزان مشارکت چرا در جوامع مختلف، متفاوت است؟ 
از دخالت کردن در  را  5- رژيم هاى غير مردمى به کدام شيوه ها مى خواهند مردم 

سياست باز دارند؟ در زمينه ابراز نظر نماييد.

کارخانهگى               
 در مورد مزاياى مشارکت چند سطر بنويسيد.
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درس هفتم 

   شيوه هاى مشارکت سياسى

يک  افراد  همة  زنده گى  بر  مستقيم  تأثير  سياسى  امور  که  آموختيد  گذشته  درس  در 
جامعه دارد، پس بايد به هر فرد جامعه فرصت برابر با ديگران در فعاليت هاى سياسى 
و تعيين سرنوشت داده شود، تا مردم بتوانند با روش هاى مختلف در تعيين، مراقبت و 

برکنارى نماينده گان و فرمانرويان سهيم باشند. 
باهممباحثهکنيد

tآيا شما تا اکنون در انتخابات شرکت نموده ايد؟
tدر دولت، مردم از کدام شيوه ها مى توانند در انتخابات مشارکت کنند؟

افراد جامعه از شيوه هاى زير مى توانند به فعاليت هاى سياسى اشتراک و در امور سياسى 
کشور شان مشارکت نمايند.

1-انتخابات
خود  ارادة  با  مردم  است.  مردم  مشروع  حق  انتخابات  چيست؟  انتخابات  مى دانيد  آيا 
را سلب  مردم  قاطع  ارادة  نمى تواند  اکراه  و  فشار، جبر  بر مى گزينند،  را  زعيم خويش 
نمايد. انتخابات يکى از مهمترين وسيلة اشتراک مردم در ادارة امور کشور و سهم گيرى 
فعال آن ها در تعيين سر نوشت سياسى آن ها مى باشد. به عبارت ديگر انتخابات جريان 
رسمى انتخاب اشخاص براى احراز مقام و منصب و مسؤوليتى در جامعه از طريق آراى 
عمومى است، انتخابات درکشور هاى مختلف به مثابة جزءالينفک پروسه دموکراسى، داراى 
معيار هاى قبول شده بين المللى بوده که بدون رعايت آن نمى توان به رژيم مشروعيت 

بخشيد و يا ادعاى مردم ساالرى نمود.
در حال حاضر در چهار چوب اين مبحث، دوگونه انتخابات از اهميت خاصى برخوردارند. 
يکى انتخاب رئيس دولت در رژيم ُجمهورى و ديگر انتخاب نماينده گان مجلس مقننه 
)پارلمان(. اهميت اين دو نوع انتخابات در اين است که هر فرد به عنوان يک تبعه، ضمن 

رأى دادن در واقع در سرنوشت کشور شان سهيم مى گردد.
مهمتريناصولانتخاباتبهشرحذيلاست:

tتمام اتباع کشور اعم از زن و مرد که به سن قانونى رسيده باشند، حق دارند در انتخابات 
شرکت کنند. 

tانتخابات از طريق رأى آزاد، عمومى، سرى و مستقيم صورت مى گيرد.
tرأى دهنده گان در انتخابات با برخوردارى از حق تساوى اشتراک مى کنند.

tرأى دهنده در انتخابات داراى حق يک رأى بوده و تنها از جانب خود رأى مى دهد.
محدويت  نوع  هر  اعمال  مى کنند.  اشتراک  آزاد  ارادة  با  انتخابات  در  tرأى دهنده گان 
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   شيوه هاى مشارکت سياسى

قوم، جنس،  زبان،مذهب،  ارتباط  به  نامزدان  و  رأى دهنده گان  به  يا غير مستقيم  مستقيم 
قبيله، سکونت و مقام اجتماعى ممنوع است؛ اگر در جريان انتخابات يکى از اصول فوق الذکر 

نقض گردد، انتخابات تقلبى و غير قانونى به حساب مى آيد.
فعاليت: نظر تان را در مورد انتخابات تقلبى با مشوره اعضاى گروه بيان نماييد.

در اين مرحله، شيوه هاى مختلفى براى شناسايى کانديدا وجود دارد:
نخستين راه شناسايى، بررسى نکاتى است که نامزد مورد نظر به طور واضح در سخن رانى و 

پيام هاىخود بيان مى دارد. دومين راه، بررسى موضوعاتى است که مخالفان وى در روزنامه ها، 

مجله ها و سخن رانى ها و محافل مختلف بيان مى کنند.
سومين راه شناخت هواداران وى اين است، که کدام اشخاص و گروه هايى باچه خصوصياتى 
از او پشتيبانى و برايش تبليغ مى کنند، پوستر چاپ مى نمايند و به جاهاى که دولت اجازه 

مى دهد، نصب مى نمايند.

راديويى مساعد ساخته  يا  تلويزيونى  براى کانديدا گفتگو هاى  اين است که  چهارمين راه  �t
شود تا از اين طريق برنامه هاى کارى خود را به مردم بيان کنند. مردم بايد از نامزد هاى خود 
شناسايى دقيق داشته باشند و اگر آگاهى نداشته باشند به تشويق ديگران به پاى صندوق هاى 

رأى بروند، انتخاب شان انتخاب کورخواهد بود.
فعاليت: غير از موارد ياده شده ديگر کدام راه هاى شناسايى کانديدا وجود دارد؟ با اعضاى 

گروه گفتگو نموده موضوع را نمايندة يکى از گروه ها به شاگردان بيان دارد.
نحوةانتخابات

در زمان انتخابات اشخاص متعددى نامزدا ) داوطلب( رياست ُجمهورى و يا ولسى جرگه مى شوند. 
صالحيت آن ها از نظر داشتن شرايط الزم براى نماينده گى بررسى مى شود، بعد همه يا تعدادى 

از آن ها تاييد و به مردم معرفى مى گردند، از اين زمان به بعد:
tکانديدا به معرفى خود و پالن کارى در مقام رئيس ُجمهور و يا پارلمان ) ولسى جرگه( 

مى پردازند؛
�tسوابق خود را معرفى مى کنند؛

�tخود را نمايندة مستقل يا به گروه خاص و يا حزبى که تعلق دارند، معرفى مى نمايند؛
�tمى گويند که اگر رئيس ُجمهور انتخاب شوم و يا به پارلمان راه يابم کار هاى زير را انجام 

خواهم داد؛ به طور نمونه:
- از دين مقدس اسالم دفاع مى نمايم؛
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- در پُست هاى دولتى اشخاص متقى، پرهيزگار، تحصيل کرده، وطن دوست و با تجربه را 
مطابق مسلک شان توظيف و مقرر مى کنم؛

-توجه جدى به معارف کشور، بهبود وضع معيشتى و معاش معلمان مى نمايم؛ زيرا ترقى 
و تعالى يک جامعه مربوط و منوط به معارف يک کشور است؛

- سعى مى نمايم فابريکه ها را فعال نمايم و براى مردم بيکار، کار ايجاد نمايم، در قسمت 
معاش کارمندان دولت توجه مى نمايم تا کارمندان در رفاه زنده گى کنند و دست به رشوت 

و فساد ادارى نزنند.
اخالقانتخاباتى

معرفى خود  در  مثال:  گونة  به  باشند؛  داشته  انتخاباتى  اخالق  بايد  انتخاباتى  نامزدهاى 
اغراق نکنند، به مردم وعده هاى دروغ ندهند؛ از نامزدهاى ديگر بدگويى نکنند و از تحقير، 
تهمت و توهين بپرهيزند، براى جمع آورى رأى زياد براى نامزد مورد نظر خود دست به 
انتخابات خوب و سالم زمانى برگزار  اين گفته مى توانيم که  بنابر  نزنند.  کار هاى خالف 
مى شود که مردم نماينده گان مورد عالقه خود را آزادانه انتخاب و نظريات مخالف خود را 
تحمل و بدان احترام گزارند و به رقيب انتخاباتى خود احساس دشمنى نداشته با يک ديگر 

به اخالق حميده رفتار کنند.
فعاليت: اعضاى گروه با هم مشوره نمايند و اخالق خوب و بد انتخاباتى را فهرست نموده از طريق 

نماينده گان گروه به ديگران بيان دارند.
)Referendum(2-رفراندوميامراجعهبهآراىمردم

کلمة رفراندوم به معناى مراجعهبهآراىمردمو يکى از شيوه هاى مشارکت سياسى است. 
نظريات عمومى را  و  به مردم  به وسيلة آن مراجعة مستقيم  رفراندوم شيوه يى است که 
مى توان معلوم کرد. به عبارت ديگر: راجع ساختن يک مسألة خاص سياسى به منظور 
تصميم گيرى مستقيم در بارة رأى دهنده گان کشور مى باشد. در بعضى از کشور ها مانند: 
استراليا تغيير قانون اساسى فقط از راه مراجعه به آراى عمومى امکان دارد. رفراندوم براى 
نخستين بار در سدة شانزد هم در کشور سويس براى معلوم کردن نظر مردم ايجاد شد. 
در تاريخ اسالم اولين رفراندوم در زمان حضرت عمر فاروق/رخ داد. زمانى که حضرت 
عمر فاروق / زخم برداشت و بعد از خود شش تن از ياران سابقة حضرت پيغمبرU را 
به حيث جانشين پيشنهاد نمود که يکى از آن ها خليفه شود و بعد از آن عبدالرحمن بن 
عوف/ وظيفه گرفت تا در ميان مردم مدينه رفراندوم نمايد و معلوم کند که اکثريت 
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مردم به خالفت کدام شخص قناعت دارند. پس مى توان گفت که اولين رفراندوم در تاريخ 
سياسى بشر همين رفراندوم بوده است.

 مادة شصت و پنجم قانون اساسى کشور ما به رئيس ُجمهور حق داده است:
» رئيس ُجمهور مى تواند در موضوعات مهم ملى، سياسى، اجتماعى، و يا اقتصادى به آراى 

عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومى نبايد مناقض احکام قانون اساسى و يا مستلزم تعديل آن باشد.«
فعاليت:نظر تان را در مورد جنبه هاى مثبت و منفى رفراندوم در چند سطر بنگاريد؟

کدام براى آن از و Demonstrationچيست؟ پيمايىها راه يا و مظاهرات -3
مقاصداستفادهمىشود؟

در  پيمايى  راه  و  تجمع  وسيلة  به  مردم  که  است  آن  سياسى  مشارکت  شيوه هاى  از  يکى 
سرک ها، ميدان ها و راه هاى عمومى خو است هاى خود را توسط شعار هاى کتبى و شفاهى 
جهت اعتراض به يک اقدام، تصميم و سياست هيئت حاکمه مطرح مى نمايند و اين عمل را 
تظاهرات مى نامند. مادة 36 قانون اساسى به اتباع افغانستان حق داده است که براى تأمين 

مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سالح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمايند.
فعاليت: يکى از شاگردان چند مثال از تظاهراتى را که در تلويزيون مشاهده نموده است به 

ديگران بيان کند؟
4-همکارىاحزابوانجمنها

 در يک جامعه، مردم با دلبسته گى ها مفاهيم و عقايد مختلف و متفاوت زنده گى مى کنند. 
جامعه بايد راه هايى را تشخيص کند تا آن ها بتوانند عقايد شان را بيان و از آن دفاع و در 
حدود قانون آن را تحقق بخشند. يکى از راه هايى که جامعه براى اين منظور پيش بينى کرده، 

تشکيل احزاب و انجمن هاست. 
آيامىدانيدحزبچيست؟

و رهبرى ساختار  بازرسى  اعضاى آن خواهان  به تشکيالتى گفته مى شود که  حزب سياسى 
قدرت جامعه و يا تاثير گذاشتن بر آن، براى برآورده کردن خواسته ها و همانا براى برآوردن 
تشکيل  مورد  در  کشور  اساسى  قانون  وپنج  مادة سى  در  مى باشند.  جامعه  خواسته هاى کل 
تأمين  به منظور  افغانستان حق دارند  اتباع  احزاب سياسى چنين آمده است:»  جمعيت ها و 
مقاصد مادى و يا معنوى مطابق به احکام قانون جمعيت ها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق 

دارند، مطابق قانون، احزاب سياسى تشکيل دهند مشروط به اين که:



 37

1- مرام نامه و اساس نامة حزب، مناقض احکام دين مقدس اسالم و نصوص و ارزش هاى 
مندرج قانون اساسى نباشد؛

2- تشکيالت و منابع مالى حزب علنى باشد؛
3- اهداف و تشکيالت نظامى و شبه نظامى نداشته باشد؛

4- وابسته به حزب سياسى و يا ديگر منابع خارجى نباشد.
تأسيس و فعاليت حزب برمبناى قوميت، سمت، زبان و مذهب جواز ند ارد. جمعيت و 
حزبى که مطابق به احکام قانون تشکيل مى شود؛ بدون موجبات قانونى و حکم محکمة 
باصالحيت منحل نمى شود.« احزاب مهمترين سازمان هاى سياسى در دموکراسى دوران 
معاصر است. به نظر بسيارى از صاحب نظران دموکراسى در نهايت چيزى جز رقابت حزبى 

نيست. و جود احزاب و انجمن ها در يک جامعه تأثير و نتايج زياد دارد؛ مانند:
جستجو  حل هايى  راه  مشکالت،  براى  و  مى گردد  مطرح  مردم  دلبسته گى ها  و  tخواست ها 

مى شود؛
tسياست گذاران از آن چه در جامعه 
رخ مى دهد، آگاهى حاصل مى نمايند. 
tاحزاب و انجمن ها با اطالعاتى که در 
مورد کارکرد سياست گذاران در اختيار 
فرد  انتخاب  به  مى دهند؛  قرار  مردم 

شايسته و مستحق کمک مى کنند.
فعاليت: با گروه خود بحث نموده اسم پنج 

حزب را که مى شنا سيد،  بيان کنيد.
5-رسانهها

 رسانه ها به عنوان با اهميت ترين عامل تبليغات از يک سو و مهمترين عامل تأثيرگذار بر 
افکار عمومى از سوى ديگر است که در جامعه از اهميت و قدرت فوق العادة برخورداراند. 
امروز با توجه به پيشرفت هايى که در زمينة تکنالوژى ارتباطات به وجود آمده است، رسانه ها 
بيش از هر دوره ديگر اهميت يافته اند؛ زيرا مردم براى ابالغ پيام ها، بيان افکار و انتقال 
مفاهيم ازرسانه ها استفاده مى کنند؛ هم چنان افراد، گروه ها و احزاب سياسى و انجمن ها به 

منظور:
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tآگاه نمودن مردم از طريق اخبار و اطالعات داخلى و خارجى.
tايجاد فرصت تفکر و انديشه براى مردم از طريق تفسير و تحليل مسايل سياسى و 

اجتماعى.

tآموزش به مردم.
tرشد آگاهى جامعه از اهداف و برنامه هاى سياسى.

از رسانه ها استفاده مى نمايند.

فعاليت:با گروه خود در بارة تأثيرات مطلوب و نامطلوب رسانه ها برمشارکت سياسى 

بحث نموده فشردة مطالب را نمايندة يکى از گروه ها به شاگردان بيان دارد.

مرورىبردرس             

----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                     پاسخدهيد

1- در مورد انتخابات خوب معلومات دهيد.

2- رفراندوم را تعريف نماييد.

3- از مظاهرات به کدام مقاصد استفاده به عمل مى آيد؟ آيا قانون اساسى کشور ما 

مظاهرات را اجازه داده است يا خير؟

4- از رسانه ها به کدام هدف استفاده به عمل مى آيد؟

5- شيوه هاى مشارکت سياسى را نام بگيريد.

کارخانهگى             

نظرتان را در چند سطر در مورد حزب هايى که در کشورما اجازه فعاليت دارند، بنويسيد.
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    مشارکت زنان

پيش از اين گفتيم که مشارکت به گونه هاى مختلف؛ مانند: مشارکت در انتخابات رأى دهى، 
همه پرسى يا رفراندوم، حزب ها و انجمن ها، تظاهرات و غيره صورت مى گيرد، دراين درس 

حاضر با مشارکت زنان در امور اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى آشنا مى شويد.

مباحثه نمایيد 
زنان به مثابة نيمى از پيکر جامعة انسانى، رکن اساسى جوامع بشرى را تشکيل داده که درطول قرن هاى 
متمادى در ساختار اجتماعى هر جامعه نقش برازنده و شايسته داشته و امروز نيز در تمام جهان نقش 

سازندة خود را ايفا مى نمايند. در اين بخش پرسش هاى به ميان مى آيد که:
tمحروم ساختن زنان از مشارکت در امور ادارى،سياسى و فرهنگى چه نتايجى را در پى دارد؟

tمشارکت زنان در سازمان ها، حزب هاى سياسى، کدام حقوق زنان را بر آورده مى سازد؟
tزنان چطور حق رأى و مشارکت سياسى را در جهان به دست آورده مى توانند؟

tرأى کدام معنا را افاده مى کند؟ زنان در طول تاريخ بشريت در زمانه هاى مختلف و مراحل متعدد 
از حقوق حقة خود محروم شده اند، قبل از بِعثت حضرت پيامبر بزرگ اسالم در جامعة عرب و حتا 
در ديگر نقاط جهان آن روزگار به زن ها حقوق مناسب قايل نبودند، با آن ها به مثابه مال معامله صورت 
مى گرفت، ولى با نشر دين مقدس اسالم ، در پرتو هدايات قرآن کريم و سنت نبوى از جايگاه با عزت 
و حرمت برخوردارشدند، در تمام بخش هاى زنده گى حقوق ايشان داده شد و دوشا دوش مردان در 

سياست، اقتصاد، تعليم و غيره سهيم شدند.
 در اروپا بعد ازقرون وسطى و با آغاز رنسانس سابقة جنبش سياسى زنان و انديشه هاى مربوط به آن 
اقامت گاه هاى  تشکيل  به  زنان  کبيرفرانسه  انقالب  طى  آمد.  وجود  به  فرانسه  کبير  انقالب  جريان  در 
انقالبى پرداختند. مبارزة زنان براى به دست آوردن حق رأى همه گانى، در جهان زمان طوالنى را در 
برداشت. اعضاى جنبش هاى اوليه زنان حق رأى را نشانة آزادى سياسى و دست يابى به برابرى اقتصادى 
و اجتماعى مى دانستند.  در بريتانيا و اياالت متحدة امريکا کوشش هاى زنان براى به دست آوردن حق 

درس هشتم
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    مشارکت زنان

رأى جدى تر بوده و نسبت به کشورها ديگر خشونت بيشترى را برانگيخته، رهبران زنان براى رسيدن به اين 
هدف متحمل مشکالت زيادى گرديدند.

آیا مى دانيد رأى چيست؟
 رأى در لغت به معناى ابرازنظر و عقيده است، امّا در اصطالح به معناى انتخاب يک شخص يا 
سيستم مى باشد. و در سيستم سياسى معاصر رأى بيشتر ورقة چاپ شده يى مى باشدکه دربردارندة 
نامزد هاى يک مقام و يا يک جمله پيشنهادى است که از رأى دهنده انتظار مى رود، آن را قبول يا 
رد کند. ازبنياد، جهان غرب مسأله حق مشارکت سياسى زنان را از تعاليم اسالم فراگرفته است؛ 
اشتراک  اجتماعى  نظامى و  سياسى،  فعاليت هاى  در  زنان  که  است  ثابت  اسالم  تاريخ  در  زيرا 
محترم  سياستمدار  و  علمى بزرگ  چهره هاى  از  1يکى  عايشه  حضرت  مثال:ً  اند؛  ورزيده 
دوران صحابه کرام بوده است. اما در غرب حق رأى سياسى زنان در اوايل قرن بيستم در بيشتر 
در  امريکا  در  سال 1918م.  در  انگلستان  در   ( قرار گرفت  شناسايى  مورد  اروپايى  کشور هاى 
سال 1920م. در ايتاليا در سال 1925م. و در فرانسه در سال1944م. ( وکشور سويس بيش از هر 
کشور ديگر در اعطاى حق رأى به زنان اقدام کرد. سر انجام در سال 1971 م. حق رأى زنان در 
انتخابات دولت فدرال در يک رأى گيرى عمومى تصويب شد. از اين تاريخ به بعد کشور هاى 
معاصر جهان به نسبت پيشرفت هاى شان در امر دستيابى به تمدن بشرى تسليم اين واقعيت شدند 
که زنان نيز از حقوق و شخصيت مساوى با مردان برخور دارند. هيچ انسانى بر ديگرى برترى 
ندارد؛ مگر به تقوا. در قرن بيستم بار ها زنان به حيث رئيس حکومت بودند و آن ها جامعة شان را 
رهبرى مى کردند از آن جمله مى توان از »ايندراگاندى« درهند و »مارگرت تاچر« در انگلستان 
نام برد. عضويت زنان در سازمان هاى سياسى در اروپا محدود بود؛ همچنان وظايف زنان در 
در  زنان  نماينده گى  مى گرديد.  عمومى محدود  روابط  يا  فرهنگى  مسايل  به  حزب هاى  داخل 
پارلمان ها نيز محدود بود. در حکومت کارتر در آمريکا فقط دو زن در کابينه 11 نفرى حضور 
داشتند. کشور هاى اسکاندنياوى تنها کشور هاى اند که نقش زن در آن برجسته بوده است، کابينة 
سويدن، فنلند و ناروى داراى اعضاى بيشتر زن بوده اند. در تاريخ اسالم نيز زنانى وجود داشته 
اند که در عرصه سياسى نقش عمده داشته اند.از جمله مى توان از »زبيده« همسرهارون الرشيد و 

»گوهر شاد بيگم« همسر شاهرخ ميرزا نام برد.
فعاليت: در کابينه کشور ما چند وزير زن وجود دارد، معلومات دهيد؟

عدم مشارکت زنان کدام پيامدها را براى جامعه خواهد داشت؟
به طور کلى عدم مشارکت زنان در تصميم گيرى هاى سياسى جامعه پيامد هاى مهمى را به دنبال 

دارد، مانند:
�tزنان را در شناختن حقوق و مسؤوليت هاى مهم شان محروم مى کند؛
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�tنظريات آنان را در ساختن خط مشى ها و قوانين کنار مى گذارد؛
tجامعه را از مهارت ها؛ علم و نظريات آنان محروم مى سازد؛ 

�tآنان را از داشتن سهم گيرى در تصويب بودجه هاى ملى و تخصيص منابع، بى نصيب 
مى کند.

 فعایت: به نظر شما افزون بر موضوع هاى يادشده در عدم مشارکت زنان، ديگر کدام پيامد ها را بر 
جامعه خواهد داشت؟

مشارکت زنان در کشور ما
 مشارکت زنان در روند سياسى کشور ما از دير باز به اين سو آغاز يافته است. زنان در دورة 

سلطنت امان اهللا خان، وارد فعاليت هاى سياسى گرديده و در دورة محمد ظاهرشاه و دورة 

صدارت شاه محمود خان، تعدادى از زنان به شوراى ملى راه يافتند. پس از دورة محمدظاهر 

نقش زنان بيشتر گرديده در حکومت هاى بعدى زنانى وجود داشتند که پُست هاى وزارت 

امور  »بُن« زمينة مشارکت زنان در همه  از موافقتنامة  اما پس  اند؛  و سفارت را احراز کرده 

دارا  را  انتخاب شدن  و  انتخاب کردن  اساسى کشور حق  قانون  اساس  به  زنان  آمد.  فراهم 

مى باشند.هم اکنون زنان مى توانند که در فعاليت هاى سياسى کشور نقش قابل مالحظ پيدا 

نمايند. هم اکنون در کشور ما زنان نقش فعال داشته و در تمام زمينه ها حضور دارند. وزيران 

و وکيالنى از ميان زنان در روند سياسى کشور مان ايفاى نقش مى کنند. امروز زنان کشور 

ما در برگزارى کنفرانس ها، سيمينار ها و کارگاه هاى مشورتى، بحث هاى سياسى اجتماعى، 

راه انداختن تظاهرات مسالمت آميز و راهپيمايى ها و بزرگداشت از روز هاى مهم، چون: روز 

جهانى مادر، روز زن و نظارت از عمل کرد دولت سهم بارزى را ايفا نموده اند. 

در سيستم سياسى کشور نهاد ملى و بزرگى به نام وزارت امور زنان به مثابة پيشتيبان و مدافع 

حقوق زنان در کشور عرض وجود نموده است و به موازات آن زنان در ارگان ها و نهاد هاى 

بازسازى  و  اعمار  در  افغانستان  زنان  اکنون  هم  مسؤوليت پذيرشدند،  راستا  اين  در  ديگرى 

جامعه سياسى، مدنى نظام حقوقى و قضايى کشور با رعايت مسؤوليت ها وارزش هاىدينى 

و  ريزى  برنامه  مختلف  مراحل  در  که  هستند  آن  خواهان  و  دارند  مشارکت  فعاالنه  شان 

تصميم گيرى هاى استراتيژيک و بزرگ ملى حضور جدى و فعال داشته باشند؛ زيرا حضور 

زن در جامعه و افزايش مشارکت اجتماعى و سياسى او يک ضرورت مسلم است و حضور 

و آزادى انديشه وى مطابق به قانون نشان دهنده رشد جوامع و عقالنيت آن است.                 
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                       مرورى بر درس 
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t

                        پرسش ها
1- دست آورد هاى اسالم براى زنان چيست؟

2- در اروپا براى نخستين بار، ازچه زمانى زنان در صدد به دست آوردن حقوق خود شدند؟
3-رأى و رأى دهى چيست؟

4- آيا در تاريخ اسالم زنان نقش سياسى داشته اند؟ براى اثبات مطلب دو نفر را نام بگيريد.
5- هم اکنون مشارکت زنان را در روند سياسى کشور چگونه مى بينيد؟

                          کارخانه گى
راجع به نقش زن در زنده گى فردى و اجتماعى چند سطر بنويسيد.

خالصۀ فصل دوم
مشارکت در اصطالح مورد مشوره قراردادن قبل از تصميم را گویند، به نحوى که اظهار شخص و اعمال  �t  

مراقبت در اجراى این تصميم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد.

�tانتخاب حق مشروع مردم است. مردم با ارادۀ خود زعيم خویش را بر مى گزینند. فشار، جبر و اکراه نمى تواند 
ارادۀ قاطع مردم را سلب نماید. انتخابات یکى از مهمترین وسایل اشتراک مردم در ادارۀ امور کشور و سهم گيرى 

فعال آن ها در تعيين سر نوشت سياسى آن ها مى باشد.

�tانتخابات خوب و سالم زمانى برگزار مى شود که مردم نماینده گان مورد عالقه خود را آزادانه انتخاب کنند، 
به نظرات مخالف خود احترام و آن را تحمل کنند و نسبت به هم احساس دشمنى نداشته باشند و با یک دیگر به 

اخالق خوب رفتار نمایند.

�tزنان به عنوان نيمى از پيکر جامعه، در صورت حضور فعال در عرصه هاى سياسى نقش مهمى در پيشرفت اجتماعى 
دارند، اگر زمينه هاى الزم و مطلوب براى مشارکت آن ها در امر توسعه فراهم نشود جامعه نيمى از منابع خود 

را از دست خواهد داد.

�tبا نشر دین مقدس اسالم، در پرتو هدایات قرآن کریم و سنت نبوى زنان از مقام با عزت و حرمت برخوردارشدند 
و در تمام بخش هاى زنده گى حقوق آن ها داده شد و دوشادوش مردان در سياست ، اقتصاد، تعليم و تربيه به 

فعاليت پرداختند. 
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فصل سوم

روابط بين المللى

دراينفصلدرس هاى زیر را مى آموزیم:

�tوسايلروابطبين المللى

�tروابطاقتصادى

�tروابطسياسى

�tروابطفرهنگى

�tجهانىشدن
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اهداففصل

باخواندناينفصلبهاهدافدانشىومهارتىزيردستمىيابيد:

�tمفهومروابطبينالمللىرامىدانيد؛

�tضرورتواهميتروابطبينالمللىرامىدانيد؛

�tاصولروابطسياسىبينالمللىرامىفهميد؛

�tاصولروابطاقتصادىبينالمللىرامىشناسيد؛

�tاصولروابطفرهنگىبينالمللىرامىشناسيد؛

�tجهانىشدنراتعريفکردهمىتوانيد.

شاگردانعزيزشمابهاهدافمهارتىزيرمىرسيد:

�tمفهومروابطبينالمللىراتعريفکردهمىتوانيد؛

�tضرورتواهميتروابطبينالمللىراتشريحکردهمىتوانيد؛

�tبعضىازمهمتريناصولروابطسياسىبينالمللىراتوضيحدادهمىتوانيد؛

�tاهميتوزيانروابطفرهنگىراتوضيحدادهمىتوانيد؛

�tجهانىشدنراتحليلکردهمىتوانيد.
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درس نهم

وسایل روابط بين المللى     

مهمى در  نقش  اجتماع،  پيکر  نيمى از  عنوان  به  زنان  که  آموختيد  گذشته  درس  در 
پيشرفت اجتماعى دارند، مشارکت سياسى زنان و حضور آنان در عرصه هاى تصميم گيرى 
و حکومتى    مى تواند پشتوانه براى عرصه هاى ديگر فعاليت ها باشد. امروز شما شاهد 
فعاليت هاى زنان کشور در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى استيد. در اين درس 

وسايل روابط بين المللى آشنا مى شويد.
بحثکنيد

اگر به تاريخ گذشتة جوامع بشرى برگرديم، در گذشته هاى دور روابط ميان جوامع وجود 
داشت ولى نه به شکل امروز؛ بنابراين، پرسشى به ميان مى آيد که:

tروابطبينالمللىچهطوربهوجودآمد؟
در مطالعة تاريخ سياسى يونان قديم با قرارداد ها و اتحاديه هايى بر مى خوريم که داللت 
به وجود نوعى تقسيم بين المللى ساده و همکارى منظم بين واحد هاى سياسى روزگاران 
قديم دارند؛ بعد از آن در قرن هاى اولى روابط بين المللى ميان چهار امپراتورى مطرح آن 
زمان، روم، فارس، هند وچين بر اساس تبادالت تجارتى و گاهى بر روابط صلح و جنگ 
بود، بعد از قرن هشتم ميالدى زمانى که کشور وسيع اسالمى در متن و محور جهان مطرح 
آن روزگار بروز کرد، تاريخ روابط بين المللى را ورق زد. و در مالقات ميان کشور ها عالوه 
بر تجارت و منازعات ارضى، باب جديدى مبتنى بر عقايد، ارزش ها و اخالق گشوده شد، 
مسلمانان روابط خود را با جهانيان بر اساس برابرى و برادرى و آزاد نمودن ملت ها ازيوغ 
برده گى بنا نهادند. پيامبر بزرگ اسالم با ارسال نامه هاى دعوتى به ملوک و فرمانروايان 
جهان نخستين کسى بود که سنگ بناى روابط بين المللى را در اسالم گذاشت و در عهد 
خلفاى اموى و عباسى به اوج خود رسيد، به گونه يى که در عهد هارون الرشيد و مامون 
مى شود.  تبادله  سفراء  انگلستان  و  فرانسه  امپراطورى  اسالمى  و  خالفت  ميان  الرشيد 
نخستين کسى که کتاب بزرگى را در احکام روابط بين المللى نوشته کرده و تا حال به 
دسترس محققان قرار دارد، امام محمد بن حسن شيبانى شاگرد امام ابوحنيفه )رح( است 
که دو عنوان کتاب را به نام هاى »السيرالصغير و السيرالکبير« به رشتة تحرير در آورده 
به  دولت ها  جديد  سيستم  ازپيدايش  بعد  بين المللى  روابط  اساسى  پايه هاى  ولى  است. 
وسيلة دولت هاى امروزى در قرن هفدهم و بعد از قرارداد 1648م. )وستفالى( پى ريزى 
شد. با انقالب کبير فرانسه 1789م. و کنگرة وين 1815م. تکامل يافت؛ زيرا نظم روابط 
مستقل  مختلف  کشور هاى  وجود  اساسى؛  اصل  دو  بر  يافته،  بنا  که  امروزى  بين المللى 
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و قبول اصل تساوى کشور ها در صحنه بين الملل استوار بوده که بعد از قرارداد وستفالى و 
انقالب کبير فرانسه مورد قبول دولت ها قرار گرفت. بعد از جنگ جهانى دوم تحقيق در بارة 
و  بين الملل  روابط  علمى در  مطالعة  و همچنان  بين الملل  روابط  در  مؤثر  پديده هاى  و  عوامل 
سياست خارجى آغاز و به صورت امروزى متداول گرديد. روابط بين المللى به معناى عام در 
برگيرندة همه گونه روابطى است که در عرصة بين المللى دولت ها، سازمان هاى بين المللى و 
ديگر بازيگران با يک ديگر دارند. در حال حاضر 195 کشور وجود دارد که با يک ديگر و نيز با 
سازمان هاى بين المللى و ديگر بازيگران متنوع و  مختلف روابط دو جانبه و چند جانبة سياسى، 

اقتصادى، فرهنگى و تجارتى دارند. 
به طور مثال: کشور ما افغانستان به ُجمهوريت هاى تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، در 
شمال و با کشور ُجمهورى اسالمى ايران در غرب، و در شمال شرق به ُجمهورى خلق چين و 
در جنوب و جنوب شرق با ُجمهورى اسالمى پاکستان هم سرحد و روابط اقتصادى، سياسى 
افريقا  آسيا،  قاره هاى  در  فاصله هاى دور  افغانستان، در  دارد. همچنان  فرهنگى  و  اجتماعى 
آمريکا و آستراليا روابط دارد. روابط ميان کشور ها و دوام آن، روابط پايدار را در بين کشور ها 
به وجود مى آورد که به نام روابط بين المللى ياد مى شود. اين روابط را به اين جهت بين المللى 

مى گويند که جوامع تشکيل دهندة آن دولت ها هستند.
آيامىدانيدتاپايانجنگجهانىدومروابطبينالمللىچطوربررسىمى گرديد؟

تا پيش از پايان جنگ جهانى دوم )1939م.( مطالعات روابط بين المللى، در قالب انديشه ها 
و تفکرات سياسى و همچنين تجزيه و تحليل رويداد هاى بين المللى بر اساس بررسى روزنامه 
و تاريخ نگارى صورت مى گرفت و جريان منظم نداشت و هريک از محققان و دانشمندان بر 
مبناى زمينه هاى ذهنى و مطالعاتى خويش به بررسى و تحقيق پيرامون موضوعات مربوط به 

سياست بين المللى مى پرداختند.
 نکتة قابل توجه اين است که محققان تحت تأثير رويداد ها و تحوالتى که در صحنه روابط 
بين المللى به وقوع مى پيوست، به گونة اثرگذار به اظهار نظر مى پرداختند. به عبارت ديگر، 

ديدگاه ها و تحليل هاى محققان روابط بين المللى، متأثر از رخداد هاى سياسى بود.
 بعد از جنگ جهانى دوم، محققان روابط بين المللى، بر آن شدند تا به يک سلسله نمونه هاى 
رفتارى پايدار تکرار شونده، دست يابند تا در پرتو قوانين و اصول کلى بتوانند رفتار واحد هاى 
سياسى را بيان و پيش بينى کنند. به اين ترتيب )اساس مطالعات علمى( در روابط بين المللى 
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رونق گرفت و بسيارى از محققان روابط بين الملل، کوشيدند در مطالعات خود از روش هاى 
علوم  رشته هاى  جمله  از  بين المللى  روابط  مى توانيم  گفته  اين،  بنابر  کنند؛  علمى استفاده 
انسانى است که از زمانه هاى گذشته از ساير رشته ها متمايز شده و به صورت مستقل در 
آمده است تا آن جا که امروز بخش ها و مرکز هاى علمى و تحقيقى در سراسر جهان براى 
مطالعه در اين رشته به وجود آمده است. اين بدان معنا نيست که اين رشته از ساير علوم بى 
نياز است؛ بلکه بر عکس بدون استفاده از ديگر رشته هاى علوم اجتماعى مطالعه و تحقيق 

پيرامون روابط و سياست بين المللى شايد غير ممکن باشد.
اصولروابطبينالمللىچيست؟

اصول روابط بين المللى را مى توان چنين تعريف کرد: رشته يى از علوم اجتماعى است 
که به مطالعه و شناخت بازيگران بين المللى مى پردازد و يا اصول روابط بين المللى رشتة 

علمى يى است که بررسى و شناخت جامعه و مسايل بين المللى را به عهده دارد.
مسايلکنونىروابطبينالمللىراکدامموضوعاتتشکيلمىدهد؟

آيندة جهان  بدون شک  که  دارد  بين المللى وجود  روابط  در  بى شمارى  امروز مسايل 
در گرو حل صحيح اين مسايل قرار دارد. عمده ترين اين مسايل؛ عبارت اند از: برقرارى 
ابرقدرت ها،  بين  به طور کلى مسألة صلح جهانى، روابط  نقاط جنگ زده و  آرامش در 
تشنج زدايى، استعمار جهان سوم، انقالب ها و جنبش هاى آزادى بخش، اختالفات محلى، 

مقابله هاى سياسى، جنگ افزار هاى هسته يى، روابط بين المللى در فضا و غيره.
 فعاليت: کدام موضوعات شامل روابط بين المللى مى گردد؟ با اعضاى گروه خود بحث نماييد.

بازيگرانبينالمللى
اصطالح بازيگر را به معناى عام مى توان در مورد کليه مقامات، سازمان ها، گروه ها و حتا 
اشخاص به کار برد که مصدر اعمالى بوده و به ايفاى نقشى پرداخته اند. در خصوص 
روابط بين المللى، مجموعه يى را مى توان به عنوان بازيگر معرفى کرد که عمل آن ها از حد 

و مرزهاى کشور فراتر رفته، فعاالنه در امور بين المللى شرکت داشته باشند.
به اين اساس کليه بازيگران روابط بين المللى را مى توان تحت عنوان دولت ها، سازمان هاى 

بين المللى و ساير بازيگران مطالعه کرد.
بين المللى  روابط  و  است  بين المللى  حقوق  و  بين المللى  جامعه  اصلى  واحد  دولت  دولت
دربرگيرندة مجموعة روابط سياسى، حقوقى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و ساير روابط ميان اين 
واحد هاست، گام نخست در مطالعه روابط بين المللى چگونه گى روابط ميان دولت هاست. تا پيش 
از به ميان آمدن سازمان هاى بين المللى، شرکت هاى چند مليتى و ديگر بازى گران تنها بازيگر 
عرصه بين المللى دولت بودند. در حال حاضر هم با وجود ديگر بازيگران هنوز رکن اساسى روابط 
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بين المللى دولت ها هستند که در درس روابط سياسى معلومات بيشتر حاصل خواهيد نمود.
 فعاليت: چرا دولت در اصول روابط بين المللى مهم است؟ با اعضاى گروه در اين مورد بحث 

و مذاکره نماييد.
درموردبازيگرانغيردولتىچهمىدانيد؟

عالوه بر دولت ها، بازيگران ديگرى نيز وجود دارند که در صحنه روابط خارجى، نقش مهمى ايفا 
مى کنند. به گونه يى که امروز بيش از يک سوم فعاليت بين المللى را در کنار دولت ها مطرح 
ساخته اند. در شرايط کنونى نمى توان نقش بازيگران و اهميت جنبش هاى استقالل طلبانه، 
بين المللى، شرکت هاى چند مليتى  انجمن هاى  اتحاديه ها و  انقالبى،  سازمان ها و گروه هاى 
و امثال آن ها را ناديده گرفت. چه بسا در بعضى از موارد تأثير اين بازيگران غير دولتى در 
روابط بين المللى بيش از رفتار بازيگران رسمى  )حکومتى( مى باشد. در حالى که رفتار هاى 
دولت ها را تا اندازه يى مى توان بر اساس نمونة حکومتى و ساختارى و همچنان در چهار چوب 
منافع ملى و مسايل حقوقى مورد تجزيه و تحليل قرار داد، اّما چنين چهارچوب مشخصى را 

نمى توان براى بازيگران غير حکومتى درنظر گرفت. 

                     مرورىبردرس
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t

                    پاسخدهيد
1- روابط بين المللى را تعريف نماييد.

2- پايه هاى اساسى روابط بين المللى چطور گذاشته شده؟ معلومات دهيد.
3- امروز کدام موضوعات شامل بحث روابط بين المللى مى گردد؟ فهرست کنيد.

4- روابط بين المللى در سابق چگونه بررسى مى شد؟
5- اصطالح بازيگران بين المللى به کدام معنا است؟ 

 
کارخانهگى                

در مورد پنج سازمان بين المللى مختصراً توضيح دهيد.
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       روابط اقتصادى

به تدريج شبکه يى  تداوم آن  در درس گذشته آموختيد که وجود روابط ميان جوامع و 

از روابط پايدار را ميان جوامع مختلف به وجود مى آورد که به نام روابط بين المللى ياد 

مى شود. اکنون به روابط اقتصادى آشنايى حاصل خواهيد نمود.

بحثکنيد

انسان ها به سبب خواسته هاى گونا گونى که دارند به برقرارى ارتباط با يک ديگر نياز 

به  ارتباط گاه  اين  اساس همين ضرورت شکل مى گيرد.  بر  نيز  اقتصادى  ارتباط  دارند. 

صورت ساده، در حد مبادله و زمانى به شکل پيچيده در سطح بين المللى صورت مى گيرد. 

دراين بخش پرسش به ميان مى آيد که:

�tفعاليتاقتصادىچيست؟
در  زنده گى،  نيازمندى هاى  توليد 

کنار توليد نسل حتا مقدم بر آن، 

اجتماعى ضرورى  نظام  دوام  براى 

از  بخشى  علت،  همين  به  است؛ 

فعاليت هاى انجام شده درهر نظام به 

تهية وسايل زنده گى خاص گرديده 

ياد  اقتصادى  فعاليت  به  آن  از  که 

مى شود. اين فعاليت ها در دو بخش 

صورت مى گيرد:

1- سعى و تالش دهقانان در زمين هاى زراعتى؛

2 - فعاليت کارگران و انجينران در فابريکه؛

مثال هاى اقتصادى است که در طى آن ها کاال توليد مى گردد.

1- فعاليت معلمان در صنف درسى؛

درس دهم
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2- کار و فعاليت کارمندان دولتى در 

ادارات دولتى.

اقتصادى  فعاليت  از  ديگرى  مثال هاى 

است که طى آن ها چيزى به نام خدمات 

عرضه مى شود.

روابطاقتصادى

فعاليت اقتصادى در محيط اجتماعى 

که در ارتباط با ديگران انجام مى شود 

و موجب برقرارى رابطه ميان فرد و 

روابط  عنوان  به  مى گردد  ديگران 

اقتصادى ياد مى گردد، به طور مثال:

- رابطة کار گران با يک ديگر در ميحط کار؛

- رابطة کارگران با انجنيران؛

- رابطة کارگران با صاحبان فابريکه؛

مثال هايى از روابط اقتصادى در فابريکه است.

 فعاليت:با مشورة اعضاى گروه خود سه مثال، از روابط اقتصادى را بيان کنيد؟

نظاماقتصادى

مجموعة روابطى که پيرامون توليد و مبادلة کاال، خدمت و براساس قواعد تعيين شده توسط 

جامعه شکل مى گيرد، نظام اقتصادى را به وجود مى آورد.

تأثيرروابطسياسىبرروابطاقتصادى

تجارت بيشتر در بين تاجران و شرکت هاى تجارتى و دولت ها بر اساس مقررات و قوانينى 

صورت مى گيرد که دولت ها وضع مى کنند يا بر اساس قرار داد هايى است که بين دولت ها 
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منعقد مى شود. دولت ها نوع مواد و کاال هايى که صادر و وارد کردن آن بدون مانع است، 

ميزان و طريق ورود و صدور آن ها را مشخص مى کنند و تجارت در محدودة اين قواعد 

و مقررات، قانونى و مجاز شمرده مى شود. 

وضع اين مقررات و قوانين تابع سياست خارجى هر کشور است و دولت ها مى کوشند 

در  آن ها  براى  را  منفعت  بيش ترين  که  کنند  تنظيم  گونه يى  به  را  تجارتى  معاهدات 

برداشته و با سياست خارجى آنان هم جهت باشد.

بنابر اين دولت ها به تأسيس گمرکات در کشور هاى خود اقدام مى کنند تا از ورود و 

خروج کاال ها بازرسى به عمل آيد.

آيامىدانيدکاالىقاچاقچيست؟

کاالهايى که خارج از چارچوب اين مقررات وارد و يا خارج شوند کاالى قاچاق تلقى    

مى گردد و عامل آن مجرم شناخته مى شود. 

است  و ممکن  اثر مى گذارد  درونى جوامع  به ساخت  ديگر  با جوامع  اقتصادى  روابط 

تعادل نظام اجتماعى را به مشکل مواجه سازد. به همين دليل تنظيم روابط اقتصادى 

در بين جوامع انجام مى گيرد. به طور مثال: مى توان از اجازة صدور بعضى اقالم خوراکه 

در بعضى از دوره ها و جلوگيرى آن در دوره هاى ديگر ياد کرد. اقالم خوراکه با هدف 

تأمين اسعار خارجى براى خريد کاال هاى خارجى صادر مى شوند، اّما هنگامى که صدور 

آن موجب کمبود در داخل جامعه و افزايش قيمت ها مى شود. دولت براى حفظ تعادل 

در درون جامعه از صدور آن جلوگيرى مى کند. بنابر اين، مى توان گفت روابط اقتصادى 

ميان جوامع، ابتدا از سياست خارجى آن ها تأثير مى پذيرد. 



 52

درموردروابطاقتصادىميانجوامعونتايجناخواستةآنچهمىدانيد؟

روابط اقتصادى مانند ساير روابط بين افراد و جوامع تنها تابع هدف ها و خواسته هاى افراد و 

دولت نيست؛ بلکه بعد از شکل گيرى، ممکن است آثار و نتايجى در قبال داشته باشد، به طور 

مثال: وقتى شخصى ضرورت به خانة کرايى داشته باشد، جهت پيدا کردن به رهنماى معامالت 

مراجعه مى کند. خواست اين فرد آن است که کراية خانه، ارزان باشد، اّما مراجعه او به عنوان 

تقاضا کننده سبب افزايش ميزان تقاضا و به صورت غير مستقيم افزايش قيمت مى شود. اين 

نتيجه يى است که مورد نظر کرايه نشين نيست؛ اّما از عمل او حاصل مى شود. در مورد روابط 

اقتصادى دربين جوامع هم مطلب يادشده صدق مى کند در حالى که دولت ها و تجاران در هر 

کشور در فکر فايده استند و روابط اقتصادى شکل گرفته ميان جوامع، نتايجى را در قبال دارد 

که ممکن است، مطلوب آن ها نباشد و در نهايت به ضرر آن ها تمام گردد. براى آشنا شدن به 

اين جنبه از روابط اقتصادى، الزم است به توضيح چند مطلب ادامه دهيم. 

مازاد)ارزشاضافى(چيست؟

فاميلى را در نظر گيريد که اعضاى آن در کارگاه خود مشغول بافتن قالين اند. سرپرست فاميل 

مواد الزم را براى بافتن يک تخته قالين آماده مى نمايد، بعد از چهار ماه قالين بافته شده براى 

فروش به بازار آماده مى شود. بى گمان بين قيمت مواد اوليه قالين و قيمت فعلى آن تفاوت هاى 

وجود دارد. سرپرست خانه به محاسبه يى که با خود مى کند. مخارج اعضاى فاميل که به توليد 

مشغول بوده اند و قيمت مواد را از قيمت فروش قالين کم نموده و باقى پول که از وجه فروش 

قالين به دست آمده فايده به حساب مى آيد. اين مقدار پول )مفاد( از فروش قالين به دست 

آمده است که بخشى از کار اعضاى فاميل مى باشد. اّما از جمله اين درآمد براى توليد مجدد 

نيروى کار )غذا، پوشاک و ساير نيازمندى هاى اعضاى خانواده( به کار نرفته، به اين بخش 

درآمد که براى توليد مجدد نيروى کار صرف نمى شود ما زاد )ارزش اضافى( مى گويند.
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انتقالمازادومبادلةنابرابر

حال سنجش کنيد، همان فاميل قالين باف بعد از بافتن قالين، آن را به بازار غرض فروش 

مى آورد، در حالى که بازار فروش بى رونق و بى خريدار است. خريداران قالين مذکور را به 

قيمت کم  مى خرند، فاميل مذکور به سبب نياز به پول جهت تأمين نيازمندى هاى خود آن 

را مى فروشد. بعد از فروش وضع تغيير مى کند و خريدار، آن را به قيمت بيشتر از آن چه 

خريده مى فروشد. بخشى از فايده حاصل از کار فروشنده و بخشى ديگر به ارزان خريدن 

فرش و گران فروختن آن مربوط مى شود. در اين قسمت بخشى از فايده که بايد به توليد 

کننده اختصاص يابد، نصيب اين فرد و مؤسسه مى شود، اين همان فايده است که در نتيجة 

تغيير قيمت ها و نوسان بازار بوده است. در اين جريان بخشى از مازاد، از توليد کننده گان 

به اشخاصى که به خريد و فروش مشغول اند، انتقال يافته است.

 اين امر در مورد همه کاال ها مى تواند صدق کند. در صورتى که رابطة داد و ستد موجب 

انتقال ما زاد از فروشنده )توليدکننده( به خريدار نگردد، به آن مبادلةبرابر مى گويند. اگر 

در داد و ستد بخشى از مازاد ها متعلق به توليدکننده ) فروشنده( به دليل تفاوت قيمت ها 

به خريدار منتقل شود، رابطه به نام مبادلةنابرابر ياد مى گردد.

وضعيتى که طى آن تفاوت قيمت ها سبب به دست آمدن فايدة زياد براى افراد و شرکت ها 

آيد.  پيش  اند،  فروش مشغول  و  کار خريد  به  که  اشخاص  براى همة  دارد  امکان  مى شود، 

معموٌال از چنين وضع تحت نام شکار ياد مى شود. 

 فعاليت: با گروه خود پيرامون مبادلة نا برابر بحث نموده، چند مثال از مبادلة نابرابر را بيان کنيد.

 اگر مبادلة نابرابر براى مدتى طوالنى بين دو جانب ادامه يابد، به تدريج يکى از طرف هاى 

مبادله ثروتمند و ديگرى فقير مى شود.
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ايران در  با دولت  انگليس  از برخورد دولت  نابرابر در بين جوامع، مى توان  در مورد مبادلة 

جريان ملى شدن صنعت نفت در سال 1329 هـ . ش. ياد کرد. اقدامات دولت انگليس عليه 

ايران که با انگيزة حفظ قرارداد هاى نفتى صورت مى گرفت. نمونة استفاده براى حفظ مبادلة 

نابرابر است. تحريم اقتصادى ايران و کيوبا از جانب آمريکا از تالش قدرت هاى بزرگ براى 

حفظ مبادلة نا برابر ميان جوامع است.

                     مرورىبردرس
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                    پاسخدهيد
1- فعاليت اقتصادى چيست؟
2- روابط اقتصادى چيست؟

3- نظام اقتصادى را تعريف نماييد.
4- در مورد انواع روابط اقتصادى مختصراً معلومات دهيد.

5- در مورد انتقال مازاد و مبادلة نابرابر چند سطر بنويسيد.

                    کارخانهگى
در مورد مازاد )ارزش اضافى ( چند سطر بنگاريد.
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      روابط سياسى

در درس گذشته پيرامون روابط اقتصادى بين دولت ها معلومات حاصل نموديد، اکنون با روابط 

سياسى بين دولت ها آشنا مى شويد.
مباحثه نمایيد

بين المللى،  روابط  مطالعة  در 
برحسب  است.  اصلى دولت  عنصر 
سازمانى  يا  تشکل  دولت  تعريف، 
باهمى و  زنده گى  محصول  است 
يک  در  جمعيت  يک  مشترک 
دارندة  و  جغرافيايى  معين  ساحة 
يک قدرت حاکمة مستقل پرسشى 
به ميان مى آيد که سياست خارجى 

چيست؟ 
 Foreign polisy سياست خارجى

 سياست خارجى عبارت است از سياست يک دولت در عمل متقابلش با ديگر دولت ها 
و ملت ها. به عبارت ديگر، سياست خارجى، پاره يى از سياست داخلى به ويژه پاره يى 
از نظام اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هر کشور است. سياست خارجى شامل تعيين و 
اجراى يک سلسله اهداف و منافع ملى است که در صحنة بين المللى از سوى دولت ها 

انجام مى پذيرد.
اهداف دولت ها در روابط بين المللى

نمايندة  مى رود.  به شمار  جامعه  هر  سياسى  نظام  اصلى  بخش  دولت  بين المللى،  روابط  در 
جامعه و پاسدار منافع آن در مقابل جوامع ديگر مى باشد. بنابر اين، اهداف جوامع در روابط 

بين المللى هم توسط دولت ها دنبال مى شود.
اهداف اساسى درجه اول

دارد.  مختلف  معناهاى  بين المللى  روابط  در  جامعه  از  نگهبانى  ارضى:  تماميت  حفظ 
از سرحدات کشور در مقابل جوامع ديگر  از جامعه، حفاظت  ابتدايى ترين شکل حراست 
آن ها  قلمرو  يا  زمين  سر  به  ديگر  وجوامع  کشور ها  که  نمى دهند  اجازه  دولت ها  مى باشد. 
تجاوز کنند. اين نوعى از حفاظت از جامعه است که آن را به نام حفظ تماميت ارضى ، يا 

درس يازدهم              
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وحدت کشور Geographic unity ياد مى کنند. نگهبانى از سرحدات شامل بحرها و حريم 
به حريم  به همين علت ورود طياره هاى يک کشور، بدون اجازه  هوايى هر دولت مى گردد. 
هوايى دولت ديگر تجاوز به قلمرو و سر زمين آن دولت تلقى مى گردد که با اعتراض دولت 

مذکور مواجه مى گردد که حتا بعضى اوقات باعث جنگ مى شود.
National Interests منافع ملى

حراست دولت ازجامعه، به حفاظت از سرحدات سرزمين محدود نمى گردد؛ بلکه ابعاد وسيع 
شده  استفاده  ملى  منافع  و  حياتى  منافع  مفهوم  از  مورد  اين  در  شناخت.  بايد  را  آن  که  دارد 
است. هر جامعه امورى را که براى دوام و حفظ آن ضرورى است، مشخص ساخته و از آن ها 
عنوان هاى چون منافع حياتى، منافع ملى و امنيت ملى تعبير مى کند. هرگاه اين منافع و امنيت 

به خطرمواجه گردد، دولت وظيفة مقابله با آن را به عهده دارد.

 فعاليت: با گروه خود بحث نموده مثالى ديگر از منافع حياتى را بيان کنيد.
اهداف درجه دوم: بعضى از اهداف درجه دوم را به طور فشرده در اينجا مى آوريم.

کسب وجهه چيست؟
نوع ديگر از اهداف درجه دوم، کسب و افزايش وجهه )پرستيژ( در روابط سياسى است. همة 
دولت ها تالش مى کنند تا در روابط بين المللى احترام و منزلت به دست آرند. اين اميدها و 
آرزوها با روش هاى گوناگون صورت مى گيرد. در هر دولت، اجراى تشريفات )ديپلوماتيک( 
در برابرمقام هاى بلند رتبه دولتى کشور هاى ديگر، يکى از جلوه هاى احترام و منزلت دولت ها، 

نزد يک ديگر است.
فعاليت: با درنظرداشت گزارش هاى تلويزيونى در زمينة سفر رئيس جمهور دولت ما به کشور 
ديگر، مراسم رسمى اين کشور ها را مقايسه و اهميت افغانستان را در جوامع مختلف ارزيابى کنيد.

 تشريفات سياسى وسيع و با شکوه نشان دهندة اهميتى است که کشور ميزبان براى رابطة خود 
با کشور مهمان قايل است. افزايش قدرت نظامى و تظاهر به آن نمونة ديگرى از سعى براى به 

دست آوردن و افزايش وجهة ملى به شمار مى آيد.
ترویج عقاید: ترويج ارزش ها و عقايد خاص از اهداف درجه دوم به شمار مى آيد و دولت ها 
عقايد خود دعوت      به  را  ديگر  دولت هاى  همة کشورها  مى نمايند.  آن سعى  به  دستيابى  براى 
اين  برجستة  نمونة  خارجى  تلويزيونى  و  راديويى  برنامه هاى  پخش  و  تهيه  و  آماده  مى کنند. 
خواهش و اميد در زمان ما است. هر دولت سعى مى کند تا ازطريق برنامه ها بر افکار و عقايد 
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مردمان کشور هاى ديگر تأثير بگذارند و آن ها را بر اساس مقاصد خود هدايت و رهنمايى 
کنند؛ زيرا هم رأى بودن مردمان جوامع ديگر با آراى منتشر شده ازطريق رسانه ها به تحقق 

اهداف يک دولت در روابط بين المللى کمک مى رساند.
توسعه طلبى: يکى ديگر از هدف هاى است که در بعضى جوامع از نگاه اهميت در درجة 
دوم قرار دارد. بعضى از دولت ها چشم طمع به سرزمين هاى دولت هاى ديگر دوخته اند و به 
توسعة طلبى در سر زمين ديگران دست مى زنند. در اين گونه دولت ها توسعه طلبى، هدف 
افغانستان و همچنين گرايش  بر  تجاوز شوروى سابق  مانند:  به حساب مى آيد؛  درجه دوم 

يهودى ها به توسعة سرزمين و غصب زمين هاى مجاور نمونه هايى از توسعه طلبى است.
مباحثه کنيد

وسايل دست يابى به هدف در روابط بين المللى کدام ها اند؟
در روابط بين المللى همة دولت ها براى پيش برد سياست خارجى خود از انواع وسايل استفاده 
تبليغات       به  و جامعة ديگر دست  عليه دولت  زمانى  تهديد مى کنند،  مى کنند. دولت ها  گاهى 
مى زنند، گاهى از ابزار حقوق بشر استفاده مى نمايند. انواع وسايل و امکاناتى که دولت ها براى 
و  فرهنگ  نظامى،  تبليغات  اقتصاد،  از:  است  عبارت  مى نمايند،  استفاده  خود  مقاصد  پيشبرد 

ديپلوماسى.
 اقتصاد چيست؟ و در روابط بين الملل چه اهميت دارد؟

با ايجاد موانع  اقتصاد از مهم ترين وسايل سياسى کشور ها به شمار مى رود. کشور ها مى توانند  امروز 
در جريان مبادلة کاال و تکنالوژى روند اقتصاد دولت هاى ديگر را مختل سازند. اختالل در اقتصاد، 
ناچار به خواسته هاى  از اين مشکالت،  به مشکالتى مواجه مى سازد و آن ها براى رهايى  دولت ها را 

دولت مقابل تن در دهند.
Propagandaتبليغات یا جوسازى

توضيح ، بيان و ترويج افکار سياسى، فلسفى، مذهبى و نظاير آن، در بين عده يى با استفاده 
از مجله ها، کتاب ها، رساالت علمى و تحقيقى و هر وسيلة ارتباطى ديگر، براى تحت تاثير 
قرار دادن افکار و عقايد عدة ديگرى را تبليغ گويند. کشور ها به منظور تحقق اهداف خود 
در عرصة سياست خارجى تالش مى کنند تا با استفاده از رسانه هاى گروهى؛ مانند: راديو، 
تلويزيون، اقمار مصنوعى، خبرگزارى ها، روزنامه ها و مجالت، تصور رهبران و مردم جوامع 

مختلف را در مورد جوامع ديگر به گونة مطلوب خود، شکل دهند.
فعاليت:  چند سطر در مورد اثرا ت مثبت تبليغات نگاشته؟نمايندة يکى از گروه  ها به شاگردان توضيح 

نمايد.
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وسایل نظامى
دولت ها براى تحقق اهداف خود از وسايل نظامى به دو صورت استفاده مى نمايند.

 وسايل نظامى را به صورت مستقيم به کار مى برند. يا از آن، تنها به عنوان يک عامل بازدارنده و 
تهديد کننده کمک مى گيرند.

در قرن حاضر سالح هاى مخربى ساخته شده است، از قبيل موشک هاى قاره پيما با کالهک هاى 
ندارد؛  نفعى  تنها  نه  از آن ها  استفاده  و کيمياوى که  ميکروبى  بمب هاى  اتمى،  بمب هاى  اتم، 
بلکه موجب نابودى دولت برنده و بازنده مى شود؛ يعنى اين که استفاده از اين سالح ها برنده و 
يا بازنده ندارد، هر دو نابود مى شود. از اين رو دولت ها از ورود به جنگ مى پرهيزند و از اين 
يا ترساندن و تهديد طرف مقابل استفاده  باز داشتن رقيب از حمله  وسايل تا حد امکان براى 
سوى  نظامى از  تجهيزات  خريد  اتومى،  سالح  به  اسراييل  شدن  مسلح  مثال:  طور  به  مى کنند؛ 

کشور هاى غربى و رقابت هند و پاکستان براى دست يابى به سالح اتمى.

فعاليت: با گروه خود بحث نموده بر عالوة موضوع هاى يادشده، ديگر کدام مورد هاى است که 
شامل وسايل نظامى مى شود؟

                          مرورى بر درس
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t

                           پاسخ دهيد
1- سياست خارجى را تعريف کنيد.

2- حفظ تماميت ارضى کدام معنا را افاده مى نمايد؟ در چند سطر تحرير داريد.
3- منافع ملى چيست؟

4- اهداف درجه دوم را نام بگيريد.
5- وسايل دستيابى به هدف در روابط بين الملل کدام هااند؟ صرف نام بگيريد.

                       کارخانه گى
در مورد تبليغ يا جوسازى و تأثير آن بر دولت ها پنج سطر بنگاريد.
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      روابط فرهنگى

 درس دوازدهم              

در درس گذشته پيرامون روابط سياسى آگاهى حاصل نموديد. در درس حاضر به روابط 

فرهنگى آشنايى حاصل مى نماييد.

بحثکنيد

 در مکالمات روزمره بين مردم اصطالح فرهنگ مورد استعمال زياد دارد، آيا شما گاهى در 
بارة معناى اين اصطالح فکر کرده ايد که فرهنگ چيست؟

فرهنگچيست؟
فرهنگ، عبارت از مجموعه يى از دانش ها، عقايد، مهارت ها و فنونى است که در بين افراد 

يک جامعه مشترک بوده و از نسلى به نسلى ديگر منتقل مى شود.
 

نظامفرهنگىچيست؟
از اعتقادات و ارزش هاى مشترک وجود دارد که اساس نظام  در هر جامعه مجموعه يى 
اجتماعى آن جامعه را تشکيل داده و افراد جامعه بر مبناى آن عمل مى نمايند و به نام 

نظام فرهنگى ياد مى گردد. 
بهانواعانتقالفرهنگميانجوامعآشناشويد

گونه هاى انتقال فرهنگ
                 

                اشاعة فرهنگى     مبادلة فرهنگى     تهاجم فرهنگى    
Culture di!usionاشاعةفرهنگ

تاريخ جوامع بشرى و نظام هاى فرهنگى بيان گر اين واقعيت است که فرهنگ جوامع به صورت 
معمول با اولين برخورد ميان افراد جوامع، در جنگ، تجارت و مهاجرت تغيير مى يابد و عناصرى 
هرگونه  واسطة  و سمبول ها  معانى  مى شوند.  وارد  جوامع  فرهنگى  نظام  به  ديگر  فرهنگ هاى  از 
تعامل انسان ها با يک ديگر استند، بر اين اساس معانى و معناها ونماد ها در انواع روابط افراد در 
جوامع مختلف، مداخله دارند، و ممکن است معناها از يک جامعه به جامعة ديگر انتقال يابند. به 
طور مثال، يکى از اقارب شما جهت اداى فريضة حج بيت اهللا به کشور عربستان سعودى مى روند. 
زمانى که از سفر حج بيت اهللا بر مى گردند و شما به ديدن آن ها مى رويد بيشتر از آن چه ديده و 
شنيده اند، از برخورد خود با افراد ملل مختلف سخن مى گويند. امروز، با وجود رسانه هاى جمعى 
از يک  انتقال مى دهند، ورود عناصر فرهنگى  ازسرحدات جغرافيايى جوامع  بيشتر  را  که معناها 
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جامعه به جامعه ديگر آسان شده و به صورت جريان روز مره آمده است. يافته هاى علمى، عقايد و 
نظريات تازه در مورد زنده گى موجودات و نوشته هايى که آراى جديد را ارائه مى دهند، مطالبى است 
که هر روز از طريق رسانه ها منتقل مى شود و نظام هاى فرهنگى مختلف را متأثر مى سازد. همچنين 
افکار جديدى که در قالب فيلم و نمايش عرضه مى شوند، ممکن است عناصرى از يک فرهنگ را به 
نظام فرهنگى ديگر منتقل سازند. علماى اجتماعى به جريان انتقال فرهنگ از يک جامعه به جامعه 
ديگر که به گونة خود به خودى انجام مى شود » اشاعة فرهنگ« مى گويند. اشاعة فرهنگ يکى از عوامل 
عمدة تغيير و تحول نظام فرهنگى جوامع است؛ زيرا با فرض وابسته گى متقابل معانى، عقايد جديد 
موجب تغيير معانى ديگر و تغيير نظام فرهنگى مى شود، تغيير فرهنگ نيز به نوبة خود نظام اجتماعى 
اقتصادى و سياسى را تغيير مى دهد. اشاعة فرهنگ گاه موجب شکوفايى فرهنگ  و ساحة نظام هاى 
و گاه سبب جذب يک فرهنگ به نظام فرهنگى ديگرمى شود؛ به طور مثال: مى توان از اشاعة فرهنگ 
اسالمى در اروپا در دورة جنگ هاى صليبى و پس از آن ياد کرد. در جريان برخورد ميان مسلمانان و 
اروپايى ها در تجارت، جنگ و مسافرت به اماکن مقدس فلسطين، همچنين اعزام محصالن به مراکز 
علمى مسلمانان، به ويژه در هسپانيا و شمال افريقا، انديشه هاى فلسفى و اجتماعى افرادى چون: ابن 
تربية  و  تعليم  و شيوه هاى  رازى  و ذکرياى  انديشه هاى علمى ابن سينا  ابن خلدون، همچنين  رشد، 
مسلمانان در مکاتب چون: نظاميه به اروپا انتقال يافت و در ترکيب با فرهنگ مسيحى- اروپايى در 
رشد و شکوفايى اين فرهنگ موثر واقع شد. بنابر اين مى توان گفت در ساحة فرهنگ نيز همچون: 
سياست و اقتصاد، فرهنگ هاى مختلف با هم برخورد مى کنند؛ عناصرى را از يک  ديگر وام مى گيرند، 
با يک  ديگر درهم آميخته مى شوند، گونه هاى جديدى از نظام هاى فرهنگى سر بر مى آورد؛ يکى بر 

ديگرى غالب مى شود؛ بعضى از فرهنگ ها در طول زمان از بين مى روند و بعضى تداوم مى يابند. 
 فعاليت: با گروه خود بحث نموده تأثير منفى سريال ها و فيلم ها را که از طريق تلويزيون ها 

پخش مى گردد؟ بيان داريد.
Cultural exchangeمبادلةفرهنگى

جوامع درمقابل ورود عقايد که با معانى اصلى نظام فرهنگى آن ها مغايرت دارد، مقاومت مى کنند، در 
حالى که مانع تغيير معانى ديگر نمى گردند و حتا در بعضى از ساحات اخذ معانى و عقايد را تشويق 
مى کنند. در اين حيطه از معانى و نظام هاى فرهنگى، جوامع همواره به طور ارادى و گاه با پالن گذارى، 
عناصرى از فرهنگ هاى ديگر را مى پذيرند. انتقال معانى، به صورت ارادى و با پالن گذارى در حيطه هايى 
که نظام فرهنگى آن را مجاز مى داند، مبادلة فرهنگى نام دارد. اين نوع انتقال فرهنگى به طور معمول دو 
طرفه است؛ به اين معنا که در آن معانى رد و بدل مى شوند. ممکن است مبادلة فرهنگى مبادلة نا برابر 
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باشد و از يک نظام فرهنگى معنا هايى بيشترى به نظام فرهنگى ديگر منتقل گردد؛ به طور مثال: 
حضرت پيامبر بزرگ اسالم ارشاد فرمود: )اُْطُلبوالِعْلَمَولَْوبِالِصْين.( ترجمه: )درجستجوى علم باشيد، 
اگر چه در چين باشد(. اخذ فرهنگ از جوامع ديگر را مجاز مى شمارد؛ اما اين به معناى آن نيست 

که افراد، عقايد مغاير با توحيد و معناهاى اصلى نظام فرهنگى اسالم را از جوامع ديگر اخذ کنند.
 فعاليت: چند مثال؛ از مبادلة فرهنگى را با مشورة اعضاى گروه خود بيان کنيد.

آيامىدانيدتهاجمفرهنگىچيست؟وچهتأثيرىبرفرهنگجوامعدارد؟
انتقال معانى در بين نظام هاى فرهنگى هميشه در محدوده هاى مجاز، به طور دوجانبه 
و داوطلبانه صورت نمى گيرد. ممکن است جريان انتقال معانى طورى باشد که طى آن 
معانى اصلى يک نظام فرهنگى مورد تهاجم قرار گيرد. هرگاه انتقال فرهنگ يک جانبه، 
غير داوطلبانه و سلطه گرانه باشد به نام تهاجمفرهنگى ياد مى شود. در زمان حاضر به 
پيشرفت صنعت و امکان انتقال معانى از طريق امواج و خطوط تيلفون، تخريب فرهنگ 
ابعاد تازه يافته و بعضى کشورها با استفاده از اين عوامل امکان تهاجم به  جوامع ديگر 
فرهنگ هاى ديگر را به شکل وسيع تر به دست آورده اند. برخالف مبادلة فرهنگى که در 
آن نظام هاى فرهنگى توسعه مى يابند و تغييرات آن ها موجب شکوفايى بيشتر مى شود، در 
تهاجم فرهنگى، ارزش هاى اصلى نظام هاى فرهنگى مورد تهديد و اقع مى شوند و اين امر به 

معناى از بين رفتن نظام ها است.                       
مقابلة کمونيست هاى شوروى سابق با نظام فرهنگى مسلمانان درآسياى ميانه و منطقة 
تبليغات  و  نظام  قدرت  جمله  از  امکانات،  همة  از  که  بود  فرهنگى  تهاجم  نوعى  قفقاز، 
استفاده شده بود تا ريشه هاى دين را دراين منطقه نابود کنند. امروز کشور هاى غربى در 
پى آن اند تا فرهنگ خود را به عنوان فرهنگ هاى پيشتاز بر جوامع و ملل ديگر تحميل 
نمايند. در حقيقت اختالف کنونى ميان تمدن اسالمى و تمدن غربى برسر فرهنگ است. 
تمدن اسالمى امروز، در برابر تمدن غربى حالت پايدارى و دفاعى داشته و برخالف تمدن 

غربى در حالت هجوم بر تمدن اسالمى قرار دارد.
 فعاليت: با گروه خود بحث نموده تاثير جهت هاى منفى تهاجم فرهنگى را بيان نماييد.

فرهنگکنترولوهدايتچيست؟
 روابط فرهنگى ميان جوامع، گاهى اين امکان را براى آن فراهم مى آورد که به فرهنگ 
جامعة ديگر سمت و سو داده آن را در جهت مورد نظر خود سوق دهد. در اين حالت گفته 

مى شود که فرهنگ يک جامعه توسط جامعة ديگر کنترول و هدايت شده است. 
کنترول و هدايت فرهنگ يک جامعه از سوى جوامع ديگر به اين سبب اهميت دارد که جوامع 
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از طريق روابط فرهنگى، مى توانند افراد ديگر را از داخل کشور شان به خدمت خود درآورند.
کنترولوهدايتفرهنگىبهکدامگونههاصورتمىگيرد؟

امروز دولت ها و گروه هاى مختلف ملى و بين المللى به گونه هاى مختلف، براى انتقال فرهنگ 
مورد نظر خود تالش مى کنند؛ به طور مثال: استفاده از رسانه هاى جمعى براى انتقال فرهنگ، 
تنها منحصر به دولت نيست؛ بلکه گروه ها و سازمان هاى مذهبى و تجارتى نيز در اين زمينه فعال 
 Transword استند. به طور نمونه مى توان از مرکز سخن پراکنى دينى واتيکان و ترانس ورد

ياد کرد.

                   مرورىبردرس

----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                   پاسخدهيد

1- مبادلة فرهنگى را تعريف نماييد.

2- فرق ميان مبادلة فرهنگى و تهاجم فرهنگى را بنگاريد.

3- آيا دين مبين اسالم اخذ فرهنگ را از جوامع ديگر جواز مى داند؟ با دليل واضح سازيد.

4- يک مثال ازتهاجم فرهنگى را تحرير داريد.

5- فرهنگ کنترول و هدايت چيست؟

                     کارخانهگى

نظر خود را در مورد راه هاى جلوگيرى از تهاجم فرهنگى در چند سطر بنگاريد.      
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جهانى شدن

 درس سيزدهم              



جهانىشدنچيست؟
کلمة جهانى شدن در سال هاى اخير، يکى از مروج ترين واژه هاى عرصة سياست گذارى 
اقتصادى، فرهنگى، سياسى داخلى و بين المللى کشور ها قرار گرفته است. جهانى شدن به 
معناى يکپارچه شدن در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و ارتباطى و 

حذف مرز هاى جغرافيايى مصنوعى و قراردادى است. 
جهانى شدن به گونه هاى ذيل تعريف شده است: 

1- جهانى شدن به معناى بين المللى شدن؛
2-جهانى شدن به معناى آزاد سازى؛

3-جهانى شدن به معناى جهان گسترى؛
4- جهانى شدن به معناى قلمرو زدايى.

تأثير  تحت  را  انسانى  ابعاد مختلف حيات  که  عامى است  واقع جهانى شدن جريان  در 
اقتصادى، حقوقى  فرهنگى،  نشان(  هاى سياسى،  و  )عالمه  با سمبول  و  خود مى گيرد 
و تکنالوژيکى، محيطى و اجتماعى همراه است. پس مى توان گفت: جهانى شدن يک 
و  اجتماعى  روابط  بر  که  جغرافيايى  بندهاى  و  قيد  آن  در  که  است،  اجتماعى  جريان 
از بين مى رود و مردم به سوى يک جامعه و يک فرهنگ  افکنده است  فرهنگى سايه 

شدن به پيش مى روند.
  فعاليت: به نظرشما جهانى شدن امکان دارد يا خير؟

ابعادجهانىشدن:
 جهانى شدن داراى ابعاد مختلف است: همچون اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع.

در مورد بُعد اقتصادى جهانى شدن چه مى دانيد؟
جهانى شدن اقتصاد با تحول در حمل و نقل و شبکه ارتباطات که به رشد سريع تجارت 
به  شدن  جهانى  اقتصادى  تفوق  گرديد.  آغاز  انجاميد،  سرمايه  وسيع  انتقال  و  نقل  و 
بيشترمى گيرد. پيشرفت در ساحة  نزدهم سرعت  بر مى گردد و در قرن  قرن شانزدهم 
تکنالوژى و تقويت فعاليت اقتصادى از فعاليت هاى اقتصادى روز افزون در قرن بيستم 
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به ويژه بعد از سقوط بلوک شرق، رشد بازار هاى مالى جهانى، رشد سريع شرکت هاى چند 
مليتى، توسعه مرکزهاى  مالى جهانى و مهاجرت کارگران، همه داللت به جهانى شدن اقتصاد 
و مسايل اقتصادى دارد. به طورى که امروز دولت ها، بدون توجه به اقتصاد جهانى نمى توانند 
براى مسايل اقتصاد داخلى خود تدبير و بر نامه ريزى کنند. قرن گذشته شکوفايى يکى از 
جنبه هاى اصلى جهانى شدن اقتصاد بود و حجم تجارت بين المللى توسعه يافت، شبکه هاى 
و  کمپيوتر  پيشرفت  گرفته،  توسعه جهانى شکل  در  و کم مصرف  آمد  کار  وسيع  ارتباطى 
تجارت  قابل  کاال ها  از  بسيارى  قبًال  کرد.  پيدا  زيادى  نقش  ماهواره،  و  ديجيتل  مخابرات، 
نبودند و امروز در دوران تجارت جهانى قرار گرفته اند. اطالعات نيز قابل تجارت شده؛ مانند: 
مشورت هاى ادارى، سيستم هاى سافت فيلم و کسيت، ديسک هاى فشرده، اخبار تلويزيونى و 
غيره. در سال هاى اخير گام هاى بلندى در جهت توسعه و تقويت شبکه جهانى تجارت برداشته 
شده است. تجارت الکترونيک، افراد را قادر ساخته که از هر نقطة جهان که خواسته باشند، 
فرآورده هاى مورد نظر خود را بخرند. با پيشرفت جهانى شدن اقتصاد، شرکت ها و بانک هاى 
چند مليتى نيز اهميت خود را در اقتصاد جهانى افزايش داده است. دولت هاى ملى، ديگر تنها 
نهاد مسلط بر حفظ سرحدات مى باشند. در نتيجه جهانى شدن اقتصاد، کشور هاى صنعتى 
دايم  به طور  را  آن ها  و  اقتصادى مسلط مى گردند  نگاه  از  نيافته  دولت هاى رشد  بر  بزرگ 

وابسته به خود نگه مى دارند. در مقابل صنعت کشور هاى ضعيف هيچ گاه رشد نمى کند.
فعاليت: به نظر شما، چرا قرن بيستم را شکوفايى جنبه هاى اصلى جهانى شدن مى دانند؟ 

در زمينه معلومات ارائه داريد. 
درموردبُعدسياسىجهانىشدندرصنفبحثنماييد.

فزاينده مسايل داخلى  پيچيده گى  به علت  ناکامى آن ها درحل مسايل داخلى  و  ملى  ضعف دولت هاى 
آمدن  وجود  به  و  جهانى  و  منطقه يى  اتحاديه هاى  و  پيمان ها  رشد  مسايل،  اين  آميزش  و  خارجى  و 
سازمان هاى بين المللى، همه بر وجود آمدن نظم نوين سياسى در جهان داللت دارد. امروز ممکن است 
حتا حق حاکميت دولت ها، به واسطه مسايلى که به تمام زمين مربوط مى شود، يا به واسطه عدم رعايت 
حقوق بشر، نقض گردد. شوراىامنيتسازمانملل نيز حق دارد در مسايل مربوط به صلح و امنيت جهانى 
حاکميت دولت ها را نقض کند. در چنين شرايطى دولت ها به طور عملى مجبور استند که محدوديت هاى 
بين المللى را قبول کنند. اصوالً با جهانى شدن سياست، منافعملى و منافع جهانى درحال يکجا شدن 
است. به طور عموم اعتقاد بر اين است که در جهان جديد، به لحاظ تقسيم قدرت سياسى، هيچ کشورى 
از  عده يى  که  است  آن  نتايج جهانى شدن سياست  از  اما  نمى ماند؛  باقى  مطلق سياسى  داراى سلطة 
ابرقدرت ها به گونة زيرکانه يى بر تمام اوضاع سياسى جهان مسلط مى باشندو خواسته هاى خود شان را 

از طريق اعمال نفوس برسازمان ملل، بر تمام کشور هاى جهان تطبيق مى نمايند.
 فعاليت: نظر تان را در مورد بعد جهانى شدن به توافق اعضاى گروه خود بيان کنيد.

بارز و چشمگير  العاده  تأثيرات جهانى شدن فوق  نيز  بُعدفرهنگىجهانىشدن: در بعد فرهنگ، 
است. در تاريخ انسان هميشه داد و ستد فرهنگى زياد وجود داشته، مذاهب بزرگى؛ چون، دين مقدس 
اسالم، همواره بين المللى و جهانى بوده اند و به سوى تشکيل يک جامعة جهانى واحد دعوت کرده اند. 
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آيا مى دانيد؛ »فراملى« کدام معنا را افاده مى کند؟ آنچه که يک مسأله، به يک کشور خاص مربوط 
نمى شود، بلکه مربوط به بيش از يک ملت و يا کشور مى شود که به نام فراملى ياد مى گردد؛ اما آنچه 
امروز مطرح است به طور عملى، رواج و گسترش فرهنگ و ارزش هاى غربى به عنوان ارزش هاى 
جهانى مطرح است؛ چرا که انقالب الکترونيک، رشد سريع وسايل ارتباطى، رسانه هاى جمعى، اقمار 
مصنوعى و انترنيت و نيز انکشاف سريع وسايل توريزم، امکان جهانى شدن فرهنگ ها را فراهم کرده 
است؛ اّما در اين ميان فرهنگ هاى خورد غير غربى و سنتى در مقايسه با فرهنگ غربى امکانات 
بسيار اندکى دارند و همين امر آنان را در جنگى نا برابر قرار داده و سر نوشتى مبهم را پيش روى 
آنان گذاشته است.خالصه در عرصه فرهنگى، نو آورى هاى تکنالوژيکى و ظهور رسانه هاى جهانى 
موجب شده تا مرزهاى فرهنگى کشور ها را طى نمايند. وسايل الکترونيک قادر است که مردمان 
سراسر جهان را به فرهنگ هاى مختلف جهان آشنا سازد. هم چنان در اثر جهانى شدن امکان آن 
مى رود که خيلى از ملل جهانى دارايى هاى فرهنگى خود را از دست بدهند و در عوض غول فرهنگ 

غربى زنده گى شان را تغييرداده و به آن رنگ غربى بدهند.
 فعاليت: به نظر شما، ديگر کدام موضوعات شامل بعد فرهنگى جهانى شدن مى گردد؟ معلومات 

دهيد.
بُعداجتماعىجهانىشدن

افکار و نظريات جهانى، ما را قادر به درک اين نکته مى سازد که مشکالت يک جامعه، ممکن 
است در جوامع ديگر شدت بيشتر داشته باشد؛ مثًال: فقر از جمله معضالت اجتماعى جهانى 
است که در اروپا و آمريکا ديده مى شود، اما از ديدگاه جهانى شدن متوجه اين نکته مى شويم 
که اين دشوارى درکشور هاى آمريکاى التين ، آفريقا و آسيا بيشتر به چشم مى خورد. مشکل 
اجتماعى زنان، مسألة قوميت و نژاد پرستى مثال هاى ديگرى استند که رنگ جهانى دارند و 
مى توان به آن ها اشاره کرد. عناصر ديگرى از جهانى شدن اجتماعى عبارت اند از گسترش 

سريع مهاجرت ها، صنعت، توريزم، جهانى شدن روش هاى زنده گى و مسايل مشترک جهانى.
مزاياىجهانىشدن

به طور خالصه مى توان گفت که جهانى شدن داراى مزاياى زير مى باشد:
 بهم پيوستن افزايش فرآورده هاى اقتصادى، از بين رفتن موانع حرکت و آگاهى ها.

در  امنيت شغلى  بردن  ميان  از  عبارت اند  ضررهاىجهانىشدن: ضررهاى جهانى شدن 
جهان؛ زياد شدن شکاف عميق ميان فقير و غنى در جهان. گسترش فايده، سود دولتى که 
منجر به مادى گرا شدن فرهنگ ها خواهد شد. و به ويژه دولت هاى قوى که داراى قدرت مادى 
هستند و در عرصه هاى نظامى، رسانه يى، تکنالوژى و اقتصادى دست باال دارند، ملت هاى فقير 
مختلف  گونه هاى  به  را  ضعيف  ملت هاى  دارايى هاى  مى سازند،  خود  خواسته هاى  هدف  را 
غصب مى کنند، فرهنگ خود را بر ديگران تحميل مى نمايند و جهان را به ميدان کشمکش 

سياسى و نظامى مبدل مى سازند.
سطر  چند  در  شدن  جهانى  اجتماعى  دشوارى هاى  مورد  در  را  تان  نظر  فعاليت:   

بنگاريد؟
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مرورىبردرس              
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t
----------------------------------------------------------------t

                   پاسخدهيد
1- جهانى شدن را تعريف نماييد.

2- در قرن بيستم کدام موضوعات شامل اقتصاد جهانى مى شد؟
3-کدام موضوعات باعث شکل گيرى سياسى نظام جهانى مى شود؟

4-کدام موضوعات امکان جهانى شدن فرهنگ ها را فراهم کرده است؟
5- دشوارى هاى اجتماعى جهانى شدن را صرف نام بگيريد.

                    کارخانهگى
نظر خود را در مورد جهانى شدن در چند سطر بنگاريد.

خالصةفصلسوم
ازعلمسياستاستکهبهطورکلىمسايلسياسى،حقوقىو بينالمللىآنبخشى روابط �t

فرهنگىرابررسىمىکند.
انواعوسايلاستفاده از tدرروابطبينالمللىهمةجوامعبراىپيشبردسياستخارجىخود
مىکنند.انواعوسايلوامکاناتىکهدولتهابراىپيشبرداهدافومقاصدخودبهکارمىگيرند

مىتوانازاقتصاد،تبليغاتفرهنگ،نيروىنظامىوديپلوماسىيادکرد.
�tهمةتالشهاىانسانهاايناستکهباهدف،مرفهومسؤوالنهزندهگىکنندوبههمينجهت
بخشىازفعاليتهاىانجامشدهدرهرنظامبهتهيهوسايلالزمزندهگىاختصاصداردکهازآن

بهنامفعاليتهاىاقتصادىيادمىشود.
�tدرمحيطبينالمللىهدفدولتهاتنهاتوجهبهمنافعملىياامنيتملىنيست؛بلکهاهداف
ديگرىراهمدنبالمىکنند.مذاکراتدولتهابيشتربهمنظورهمکارى،گسترشروابطتجارتى

ومبادلةفرآوردهها،سرمايهگذارىومبادالتفرهنگىصورتمىگيرد.
�tفرهنگعبارتاستاز:مجموعهيىازدانشها،عقايد،مهارتهاوفنونىکهدربينافراديک

جامعةمشترکبودهوازنسلىبهنسلديگرمنتقلمىشود.
به رو و شده آغاز پيش مدت ها از که است شدن اجتماعى جريان معناى به شدن جهانى �t
گسترشاستودرآنمرزهاىجغرافيايىکهبرروابطاجتماعىوفرهنگىسايهافکندهاستاز

بينمىرودومردمبهطورفزايندهازروالاينقيدوبندآزادمىشوند.
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فصل چهارم

حقوق بشر

دراينفصلدرسهاىزيررامىخوانيد:

�tتاريخچةحقوقبشر

�tاعالميةجهانىحقوقبشر

�tکميسيونمستقلحقوقبشرافغانستان
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اهداففصل

دست زير مهارتى و دانشى اهداف به فصل اين خواندن با شما

مىيابيد:

�tباتاريخچةحقوقبشرآشنامىشويد.

��tبامواداعالميةجهانىحقوقبشرآشنامىشويد.

�tتاريخکميسيونحقوقبشرافغانستانرامىدانيد.

�tاهميتحقوقبشردرزندهگىرابيانکردهمىتوانيد.

�tموادمهماعالميةجهانىحقوقبشرراتوضيحکردهمىتوانيد.

�tوضعيتحقوقبشردرافغانستانراتحليلکردهمىتوانيد.

�tحقوقاتباعووظايفآنهارامقايسهمىتوانيد.
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تاریخچۀ حقوق بشر

 درس چهاردهم             

در فصل گذشته با اسباب روابط بين المللى، روابط اقتصادى، روابط سياسى، روابط فرهنگى 

و جهانى شدن آشنا شديد. در اين درس با تاريخچة حقوق بشر آشنا مى شويد.

مباحثه نمایيد

�tحقوق چيست؟
حقوق در لغت جمع حق بوده و معنا هاى متعدد دارد.

با  و  است  راست  سخن اش  يعنى  است،  حق  کالمش  واقعيت؛مانند:  به  مطابقت  معناى  به  حق   -1

واقعيت مطابقت دارد.

2- حق به معناى حصه؛مانند: اين حق من است.

3- حق به معناى ثبوت منفعت براى يک شخص؛مانند: پدر بر پسر حق دارد: يا مالک بر مال خود 

حق دارد. حال که معناى عمومى حق را دانستيد الزم است که حقوق را بدانيد، حقوق در اصطالح 

حقوق دانان به دو معنا اطالق مى شود.

1- حقوق، مجموعه يى قواعد الزامى و کلى است که به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زنده گى 

قانون  را  از طرف دولت تضمين مى گردد اين مجموعه  اجراى آن  انسان، حکومت مى کند و  اجتماعى 

گويند. اين اطالق حقوق با قانون مترادف است؛ مانند: حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق تجارت و غيره.

2- حق به معناى ثبوت منفعت براى شخصى که قانون از آن حمايت مى کند؛ مانند: حق حيات که 

هر شخص حق دارد تا زنده بماند و قانون تجاوز بر حيات انسان را منع مى کند. مثال هاى ديگر آن 

حق مالکيت، حق زوجيت و غيره. زمانى که کلمة حقوق به صيغه جمع ذکر مى شود، بيشتر مراد از 

آن قانون مى باشد، زمانى که حق، به صيغه مفرد ذکر مى گردد، مراد از آن منفعت ثابت براى يک 

يا چند شخص مى باشد.

آیا مى دانيد حقوق به معناى ثبوت منفعت به چند قسم است؟

حقوق به اعتبار اين که قيمت اقتصادى دارد و يا خير؟ به سه گونه است: حقوق غير مالى، حقوق 

مالى و حقوق ذهنى.

1- حقوق غير مالى: عبارت از امتيازاتى است که به افراد داده مى شود، و به مال قيمت گذارى 

نمى شود. و به سه گونه اند: 
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اول: حقوق سياسى: که به صفت تبعة يک دولت براى اشخاص داده مى شود؛ مانند حق دسترسى به 

وظايف دولتى، حق کانديدا شدن و حق انتخاب.

دوم: حقوق فاميل: اين حقوق از وجود خانواده به ميان مى آيد؛ مانند: حقوق زن و شوهر بر يک 

ديگر، و حقوق پدر ان و اوالد.

سوم: حقوق شخصيت: اين حقوق براى انسان بر اساس شخص بودن وى ثابت مى شود و قانون آن 

را براى حفظ سالمت بدنى و معنوى انسان به ميان آورده؛ مانند: حق زنده گى، آزادى و حفظ حرمت 

و شرف معنوى اشخاص.

2- حقوق مالى: عبارت از ثروتى است که توسط پول اندازه گيرى مى شود و محل معامالت مالى 

ميان افراد به حساب مى رود، مثل: رابطة اشخاص با اموال که آن را حقوق عينى گويند؛ يعنى رابطة مالى 

قرض دهنده و کسى که بااليش َدين است، اين را حقوق شخصى مى نامند.

3- حقوق ذهنى ) مختلط(: عبارت از امتيازى است که پهلوى مالى و غير مالى هردو را 

دارا است، مانند: مؤلف يک کتاب، که حق افتخار تأليف به وى راجع مى شود و اين يک حق 

غير مالى است و همچنان امتياز نفع مالى که از چاپ کتاب به دست مى آيد، نيز از آن وى است 

و اين يک حق مالى مى باشد. 

 فعاليت: حقوق غير مالى چند نوع است؟ بيان داريد. 

آیا مى دانيد حقوق بشر چيست؟

ناميده  بشر  استندحقوق  بودن شان مستحق آن  انسان  به خاطر  بدو خلقت خود  از  انسان ها  حقوقى که 

مى شود. حقوق بشر شامل تمام حقوق، اعم از حقوق ذاتى که با تولد شدن به انسان داده مى شود و هم 

حقوق کسبى که اجتماع برايشان قايل است، مى باشد. به عبارت ديگر حقوق بشر را مى توان به عنوان 

انسان      عنوان  به  تا  بود  نخواهند  قادر  مردم  بدون آن  تعريف کرد که  اساسى  معيار هاى  از  مجموعه يى 

زنده گى با کرامتى داشته باشند. برخى از ويژه گى هاى حقوق بشر عبارت اند از: 

�tحقوق بشر تحفة الهى است؛
�tحقوق بشر غير قابل تقسيم است؛ 

�tحقوق بشر جهانى است.
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 فعاليت: با گروه خود بحث نموده و مطالب هاى ديگرى که شامل ويژه گى حقوق بشر مى شود؟ 

فهرست کنيد.

آیا مى دانيد حقوق بشر کدام مراحل را طى کرده است؟

حقوق بشر در روند تکامل تاريخى خود مراحل زير را طى نموده است:

مرحلۀ اول- قبل از سال 1789 م

 اين مرحله طويل ترين مرحله درزمينة به دست آوردن حقوق بشر به حساب مى رود و خصوصيت 

اين مرحله تالش به منظور به دست آوردن حقوق بشر مى باشد.

مقام انسان، انسانيت و حقوق بشر، از ديربازمورد توجه و موضوع بحث بوده است. در 

آثار فالسفه و انديشمندان دوران باستان، در نوشته هاى دانشمندان اسالمى و باالخره در 

کتاب هاى متأخرين در اين باره بحث زياد شده است. در رفتار و گفتار انبيا )ع( تأييدکرامات 

انسانى و آزادى ها و حقوق انسان ها و تاکيد بر رعايت اين حقوق و آزادى ها، مشهود 

اند، مورد  به اين حقوق تعرض روا داشته  است و آن هايى که به هر شکل و هر مقام، 

اعتراض و سر زنش قرار گرفته اند، که اين همه، نشان از اعتبار انسان و اهميت حقوق 

وى دارد. تعاليم دين مبين اسالم بيشتر از هر دين بر رعايت حقوق انسان تأکيد ورزيده 

است. اولين شعار پيامبر اسالم آن بود که بشر را از قيد و بنده گى انسان ها آزاد گرداند 

و به پرستش خداى واحد و الشريک برساند تا همة مردم پس از مسلمان شدن در برابر 

قانون از حقوق يک سان برخوردار باشند و تمدن اسالمى هم با تمام وضوح اين امتياز را 

به اثبات رسانده است. حقوق بشر راه دشوارى را در روند تکامل تاريخ طى نموده که 

به تدريج در اثر پيکار و فداکارى هاى مشترک بشريت روى زمين بر ضد ظلم و بيداد 

در جريان تاريخ پخته گى گرفت تا به اين مرحله کنونى رسيد. در دوران باستان فالسفه 

ومتفکران قوانين را به وجود آوردند؛ مانند: قانون حمورابى پادشاه بابل ) 2123- 2080 

ق م. (، قانون اساسى آتن ) 507 م.(، منشور کورش پادشاه هخامنشى ) قرن پنجم پيش 

امپراطور روم              نين«  اقدامات» ژوستى  الواح دوازده گانة روم ) 451 ق م.(،  از ميالدى(، 

) قرن ششم قبل از ميالد(، در جهت احيا و اصالح الواح دوازده گانه، قطعه نامه مگناکارتا 
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)866ميالدى(،  انگلستان  اعالميه حقوق  ميالدى(،   1215 ( انگلستان  کبير  منشور  به  معروف 

امريکا  استقالل  اعالميه  م.(،   1641( چوست  عمومى ماسا  دادگاه  )مصوب  آزادى ها  منشور 

)1776 م.(، اليحة حقوق ويرجينيا )1776 م( و موارد ديگر. از ابتداى تاريخ بشريت تا سال 

1789 م. همة تالش ها در راستاى کسب حقوق طبيعى و ذاتى بشر متمرکز بود تا بشر از حقوق 

و ارزش هايش مستفيد گردد. طى اين مرحله در مورد حقوق بشر سه نوع روابط مورد توجه 

قرار داشت: رابطة انسان با انسان؛ رابطة انسان با ماحول؛  رابطة انسان با توليد.

بشر  حقوق  تاريخى  قدامت  شامل  موضوع ها  کدام  ديگر  شده،  ياد  هاى  موضوع  بر  افزون  فعاليت:   

مى شود؟ در چند سطر تحريرنماييد ؟و نماينده يکى از گروه ها به شاگردان توضيح دهد.

مرحلۀ دوم تدوین حقوق بشر )1789م.(

نماينده گان ملت فرانسه به تاريخ 28 اگست 1789 م. در مجمع ملى در پاريس گرد هم آمدند و طى اعالمية 

رسمى، حقوق طبيعى و اساسى بشر را مورد تأييد قراردادند. آن ها تأکيد کردند که بشر آزاد خلق شده 

است و بايد آزاد زنده گى کند و از لحاظ حقوق با يک ديگر برابراند.

اين اعالميه داراى 17 ماده مى باشد که در متن تاريخ بشريت به حيث يک سند رسمى و تاريخى عرض 

وجود نمود.

اين اعالميه هدف همه جمعيت هاى سياسى را حفظ حقوق طبيعى وجدا ناپذير بشر خواند که 

عبارت اند از: آزادى ملکيت، امنيت و آزادى بيان در چوکات قانون. 

مرحلۀ سوم تبارز حقوق بشر )10 دسمبر 1948 م.(

 بعد از دو جنگ جهانى) 1914م. – 1918م. (و )1939م. – 1945 م.(،کشور هاى جهان به ويژه 

کشور هاى شامل جنگ، خسارات مادى و معنوى زيادى را متحمل شدند. به ويژه جنگ دوم 

جهانى )1939م. 1945م.(، صرف نظر از ساير خسارات، اضافه از 55 ميليون نفر تلفات وميليون ها 

نفر معلول ومعيوب داشت که تا اکنون تالفى آن به بسيارى از کشور ها د شوارى هاى زيادى را 

به وجود آورده است. در نتيجه به خاطر منافع آزمندانة عده يى از کشورها، حق زنده گى ميليون ها 

انسان بى رحمانه گرفته شد. 

سر انجام در دهم دسامبر 1948 م. در يک صدو هشتاد وسومين اجالس مجمع عمومى ملل متحد در 
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قصر شايلو پاريس در مورد حقوق بشر اعالميه جهانى را در 30 ماده به تصويب رسانيدند که پاسخ 

منطقى بود به خواست ميليون ها انسان کرة زمين. اعالميه جهانى حقوق بشر با 48 رأى موافق هيچ 

رأى مخالف و 8 رأى ممتنع به تصويب رسيد.  کشورهغاى هندو راس و يمن در اين اجالس حضور 

نداشتند. هشت کشور چون! اتحاد جماهير شورى سابق اتحادية افريقاى جنوبى، چکسوالياى سابق، 

عربستان سعودى، يوگوسالوياى سابق راى ممتنع دادند و آنها تأکيد داشتند که با اعالميه مخالفت 

نداريم؛ اما از بعضى مواد آن پشتيبانى نمى کنيم.

فعاليت: به همکارى اعضا گروه خود نام 8 کشورى را که در تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر 

اشتراک داشتند، بنويسيد.

مرحلۀ چهارم استحکام حقوق بشر) 1966م.( 

به تعقيب اعالمية حقوق بشر، سه سند حقوق بشر ديگر نيز طى سال 1966 م. به تصويب مى رسد. که 

مکمل اعالمية جهانى حقوق بشر به شمار مى رود. اين اسناد اساسى؛ عبارت اند از:

1- کنوانسيون بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب 1966م؛

2- پروتوکول اختيارى به ارتباط کنوانسيون بين المللى حقوق مدنى سياسى مصوب 1966م؛

3-کنوانسيون بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 1966م.

قابل يادآورى است که به تعقيب اين اسناد اساسى حقوق بشر بيش از 20 ميثاق و معاهده در رابطه با 

حقوق بشر به تصويب رسيده که براى دولت هاى تصويب کننده الزام آور مى باشد.

مرحلۀ پنجم معيار قرار گرفتن حقوق بشر) 1992م.(

ويژه گى عمدة اين مرحله همانا تالش به منظورجهانى شدن حقوق بشر مى باشد. نيمة دوم دهه هشتاد 

پايان جنگ سرد را نشان مى دهد. ايديولوژى هايى که حقوق بشر را هر کدام به زعم خويش زمزمه 

مى نمودند، به گونه يى بى رنگ ساختند و زمينه را براى جهانى شدن حقوق بشر مساعد نمودند.

 در اين مرحله اتحاد شوروى )سابق( سقوط نمود و در داخل قلمرو اتحاد شورى )15( کشور ديگر 

به وجود آمد، کشور هاى تازه به آزادى رسيده، هر يک از آن ها در حدود قلمرو خويش اعالمية 

حقوق بشر را تأييد ورعايت نمودند. 



 74

 

 به اين اساس تالش هاى جوامع بشرى در راستاى جهانى شدن حقوق بشر ادامه و تعميم پيدا نمود و در 

حال حاضر معيار قرار گرفتن حقوق بشر يکى از خصوصيات دوران کنونى به شمار مى رود.

جهانى شدن حقوق بشر روز تا روز وسعت پيدا نموده، اين در حالى است که دولت هاى جهان حقوق 

و  سازمان ها  در  دولت ها  عضويت  و  دولت ها  تعهدات  پذيرش  با  را  بشر  حقوق  اساسى  بنياد هاى  و 

اساسى کشورها  قانون  به خصوص  قوانين  با درج در  قبال دارد،  اجرايى در  کنوانسيون ها که ضمانت 

متعهد به کنوانسيون ها توسعه مى دهند.

 دومين کنفرانس جهانى حقوق بشر در سال 1993 م. در ويانا با شرکت 171 کشور تدوير يافت که 

بيانگر اين واقعيت بود، در حالى که در سال 1948م .تعداد دولت هايى که اعالمية جهانى حقوق بشر را 

امضا نموده بودند از 48 دولت بيشتر نبود. 

                          مرورى بر درس
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------t

                        پاسخ دهيد
1- سه معناى اعتبارى حق را بنگاريد.

2-ويژه گى هاى حقوق بشر کدام ها اند؟ معلومات دهيد.
3- حقوق مالى چيست؟ با مثال واضح سازيد.

4- خصلت عمدة مرحلة پنجم حقوق بشر، را بنگاريد.
5  - مراحل دوم، سوم، چهارم و پنجم حقوق بشر به کدام نام ها ياد مى شود؟

                        کارخانه گى

 به همکارى اعضاى گروه خود نام پنج ميثاق و معاهده در رابطه به حقوق بشر را فهرست نموده ،يکى 

از نماينده هاى گروه به شاگردان بيان دارد.
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اعالميۀ جهانى حقوق بشر

 درس پانزدهم                        

طورى که در درس قبلى خوانديد حقوق بشر پنج مرحله را دربرمى گيرد که عبارت اند از: 

مرحلة اول قبل از سال 1789 م. مرحلة دوم تدوين حقوق بشر، مرحلة سوم تبارز حقوق 

بشر، مرحلة چهارم استحکام حقوق بشر و مرحلة پنجم معيار قرار گرفتن حقوق بشر. در 

اين درس به اعالمية جهانى حقوق بشر آشنا مى شويد.

مباحثه نمایيد

کدام  به  بشر  حقوق  جهانى  tاعالمية 
تاريخ به امضا رسيد؟ چند ماده دارد؟ 

و  راديوها  روزنامه ها،  طريق  از  شما  همة 

بشر  اعالمية جهانى حقوق  با  تلويزيون ها 

مورد  در  اين که  از  پيش  داريد.  آشنايى 

اعالمية حقوق بشر معلومات ارائه گردد،  

بدانيد.  را  اعالميه  معناى  که  است  بهتر 

سندى که در آن، دو يا چند کشور، طريقة 

رفتار يا وحدت نظر و تشريک مساعى خود را در بارة يک مسألة ويژه به طور رسمى اعالم مى کنند، 

اعالميه گفته مى شود؛ به طور مثال: اعالمية جهانى حقوق بشر، اعالمية حقوق بشر تبعة فرانسه و غيره. 

بشر، به سبب به دست آوردن حقوق حياتى و انسانى خود مبارزات و پيکار هاى سخت و بى شمار 

را در بخش هاى مختلف جهان انجام داده متحمل قربانى هاى زيادى در اين راه گرديده تا حقوق 

بشر به شکل امروزى آن ارتقا و تکامل يافت و باالخره در يکصد وهشتاد و سومين اجالس مجمع 

عمومى ملل متحد در قصر شايلوى پاريس به تاريخ دهم دسامبر 1948م. به تصويب رسيد. 

مجمع ملل متحد از همه کشور ها، نهاد ها، افراد و اشخاص خواست تا متن اعالمية جهانى حقوق بشر 

را سرمشق زنده گى خويش قرار داده، در راه تأمين حقوق مندرج آن بکوشد. اين اعالميه داراى 

يک مقدمه و سى ماده است. مقدمة اعالميه متضمن يک سلسله مفاهيم و نظريات بنيادى است که 

امضا کننده گان اعالميه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعالم داشته اند. مواد )1 و 2( اعالميه 
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شامل چهار اصل اساسى يعنى آزادى ، برابرى، عدم تعرض و برادرى که در حقيقت، پاية ايديولوژيکى 

و روح اعالميه را تشکيل مى دهد، مى باشد.

 فعاليت: چطور حقوق بشر به شکل امروزى آن تکامل يافت؟ در مورد معلومات ارائه داريد.

آیا مى دانيد اعالميۀ جهانى حقوق بشر چه اهميتى دارد؟

tاهميت اعالمية حقوق بشر در عمومى بودن و جهان شمول بودن آن است. حقوق و آزادى هاى مندرج 
در آن، نه تنها براى يک کشور يا يک گروه خاصى از مردم؛ بلکه براى تمام بشر و هر فرد انسان روى 

زمين تدوين شده است.

�tاهميت اساسى ديگر اين اعالميه، درج اصول آزادى و مساوات درآن مى باشد که در راه استفاده از 
اين حقوق، هيچ نوع استثنا و محدويتى را مجاز نمى شمارد و هر نوع تبعيض در راه استفاده از حقوق 

و آزادى مندرج در آن مردود است.

tاهميت بارز اين اعالميه اين است که در سال 1969 م. از طرف مجمع عمومى ملل متحد جنبة عملى به 
خود گرفت و دولت ها مکلف گرديدند که اين حقوق و آزادى ها را درج قوانين اساسى و عادى خود 

نموده و در عمل تطبيق و رعايت کنند.

خود  گروه  اعضاى  مشورة  با  گرديده  ما  اساسى  قانون  درج  که  را  بشر  حقوق  از  ماده  دو  فعاليت:   

بنويسيد.

 اعالميۀ جهانى حقوق بشر، داراى کدام حقوق و آزادى ها است؟

فرهنگى     اجتماعى و  اقتصادى،  بشر داراى حقوق و آزادى هاى مدنى، سياسى،  اعالمية جهانى حقوق 

مى باشد که در زير به طور فشرده ارائه مى گردد.

tحقوق و آزادى هاى مدنى و سياسى اعالمية جهانى حقوق بشر؛ عبارت اند از: حق زنده گى، آزادى و 
امنيت شخصى، منع شکنجه، منع تحقير، منع مجازات غير انسانى، منع توقيف يا حبس غير قانونى، منع 

برده گى، شناسايى شخصيت و حقوق انسان در همه جا، حق حمايت قانون و حق بهره مندى از رجوع به 

محاکم مستقل بى طرف، حق تابعيت، حق ازدواج، آزادى بيان و مطبوعات، آزادى تشکيل انجمن ها و 
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آزادى تشکيل احزاب، شرکت در امور عمومى و حق شرکت در انتخابات دوره يى و غيره.

�tحقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اعالمية جهانى حقوق بشر عبارت اند از: حق امنيت اجتماعى 
و بهره مندى از سطح زنده گى مناسب، بادرنظر داشت کرامت انسانى حق کار و حق انتخاب آزاد 

کار، حق مُزد مساوى در برابر کار مساوى و آزادى تشکيل اتحاديه، حق استراحت، فراغت، تفريح، 

حق رفاه و سالمتى، حق تعليم و تربيه، حق شرکت در فعاليت هاى علمى و فرهنگى، حق حمايت از 

منافع مادى و معنوى آثار و فعاليت هاى فرهنگى.

*  با همکارى همصنفان خودحقوق و آزادى هاى فرهنگى را از حقوق اقتصادى تفکيک نموده در 

چند سطر بنوسيد.

با اعالميۀ حقوق بشرکنفرانس اسالمى آشنا شوید 

�tاعالمية حقوق بشر اسالمى به کدام تاريخ به تصويب رسيد و شامل چند ماده است؟ 
اعالمية حقوق بشر اسالمى به تاريخ 14 محرم 1411 هـ .ق. برابربه 5 اگست 1990 م، 15 اسد 1369 

هـ .ش. در اجالس وزيران امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمى  در قاهره به تصويب رسيد.

حقوق بشر اسالمى شامل 25 ماده است. مفهوم حقوق بشر بر دو اصل مهم مبتنى است. کرامت انسانى 

افراد و عدالت. اسالم همواره بر اين نکته تأکيد مى ورزد که خداوند َجلَّ َجَاللُه تمام افراد انسانى را 

مورد فضل قرار داده و گرامى داشته است. قابل يادآورى است آن چه را که در غرب به عنوان حقوق 

بنيادى و اساسى بشر نام مى برند در دين مقدس اسالم از همان ابتداى طلوع خود اين حقوق را براى 

بشر به رسميت شناخته و بر آن ها تأکيد ورزيده است. از جمله مى توان به موارد زير اشاره کرد: 

 حق حيات از جمله حيات جنين؛ حق مالکيت و حمايت از اموال؛ حق کرامت و حمايت از کرامت 

انسانى؛ حق نيل به عدالت از طريق قانون؛ حق برخوردارى از امنيت اقتصادى؛ حق برگزارى تشکيالت 

و اجتماعات؛ حق مشارکت سياسى؛ حق مهاجرت و سکونت؛ حق برخوردارى از دست مزد عادالنه  

)حق کار( و غيره.

 فعاليت: با گروه خود بحث نموده اعالمية جهانى حقوق بشر را با اعالمية حقوق بشر اسالمى مقايسه 

نموده نتيجة آن را در چند سطربنوسيد.
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                             مرورى بر درس

---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------t

                            پاسخ دهيد

1- اعالميه چيست؟ با چند مثال واضح سازيد.

2- راجع به اهميت اعالمية جهانى حقوق بشر چند سطر بنويسيد.

3- هفت حق سياسى اعالمية جهانى حقوق بشر را بنگاريد.

تحرير  را  آن  از  بعضى  مى شود؟  بشر  اعالمية جهانى حقوق  مدنى  شامل حقوق  موضوعات  4- کدام 

داريد.

5- حقوق بشر از نظر اسالم در کدام يک از تاريخ هاى زير در قاهره توسط وزيران امور خارجه سازمان 

کنفرانس اسالمى به تصويب رسيد؟

الف: 14 محرم1410 هـ.. ق. 

ب: 14 محرم 1411 هـ.. ق. 

ج: 13 شعبان 1413 هـ . ق. 

د: 15 سفر 1415 هـ.. ق.

                             کارخانه گى

چند ماده از حقوق فرهنگى اعالمية جهانى حقوق بشر را که در قانون اساسى کشور درج گرديده است، 

فهرست نماييد؟
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کميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان

 درس شانزدهم               

 در درس گذشته خوانديد که اعالمية جهانى حقوق بشر در دهم دسامبر 1948م. در 
يک صد و هشتاد و سومين اجالس مجمع عمومى ملل متحد در قصر شايلوي پاريس به 

امضا رسيد. در اين درس با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنا مى شويد.
مباحثه نمایيد

کميسيون  ايجاد  باعث  عوامل  tکدام 
افغانستان گرديد؟  بشر  مستقل حقوق 
ايجاد  عوامل  به  که  اين  از  پيش 
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بپردازيم الزم است، معناى کميسيون 

را بدانيم.
در  تحقيق  جهت  افرادى که  مجموعة 
بارة طرحى يا مسأله يى تشکيل گردد يا 

هيأتى که براى رسيده گى به امرى مأمور 
شده باشد، کميسيون ناميده مى شود؛مانند: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کميسيون 

اصالحات ادارى........ و غيره.
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان يک امر ضرورى پيش از هر وقت ديگر براى 
جامعة ما ضرورى بود؛ زيرا عدم تأمين حقوق بشر و نقض هاى پيوستة آن، مردم ما را بيشتر از 
هر زمانى متوجه اهميت مسألة حقوق بشر کرده بود. به ويژه ضرر هاى جنگ هاى دو دهة اخير 

و نا امنى ها، روحية عمومى مردم را خدشه دار کرده، مردم ما قادر به دفاع از حقوق خويش 
نبوده و از حقوق فطرى و طبيعى خود محروم بودند. چور وچپاول، زورگويى بر تمام شئوون 
زنده گى حاکم بود و تطبيق احکام قانون نا ممکن به نظر مى رسيد. بنابر عوامل يادشده و در 
اثر کوشش مردم ما و کمک و حمايت جامعة بين المللى، با درنظر داشت اصولنامة پاريس و 
قطعنامة 134 مورخ20 دسمبرسال 1993 م. اسامبلة عمومى ملل متحد بر ايجاد کميسيون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در موافقتنامة »بن« طرح ريزى گرديد. برابربه فرمان مورخ 16 جوزاى 
اين  به طور رسمى تاسيس شد که سپس  دو سال  براى مدت  اين کميسيون  .هـ. ش.   1381
کميسيون به عنوان يک ارگان ملى، مستقل و دايمى در مادة 58 قانون اساسى جديد افغانستان 
براى مدت  مرد و زن مى باشد.  از 9 عضو که شامل  اين کميسيون مرکب  تسجيل گرديد. 
اسالمى افغانستان  ُجمهورى  در چوکات  و  تعيين گرديده  ُجمهور  رئيس  از طرف  سال  پنج 
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قانون اساسى و ساير قوانين  انجام فعاليت هاى خويش احکام  طور مستقل فعاليت مى نمايد. در 
افغانستان دفاتر  نافذه کشور را مالک عمل خويش قرار مى دهد. کميسيون مستقل حقوق بشر 
ساحه يى خود را در واليات کابل، مزارشريف، هرات، باميان، کندز، قندهار، گرديز، جالل آباد، 

بدخشان، فارياب، دايکندى، غور و هلمند کشوده و فعال ساخته است.

 فعاليت: داليل ايجاد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را در چند سطر بنگاريد.
 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق کدام اهداف فعاليت مى نماید؟

کميسيون فوق به منظور تحقق اهداف زير فعاليت مى نمايد:
نظارت بر رعايت حقوق بشر در کشور،تعميم و حمايت از حقوق بشر، نظارت از وضعيت و چگونه گى 
دسترسى افراد به حقوق بشر و آزادى هاى انسانى، بررسى و تحقيق در مورد تخلفات و موارد نقض حقوق 

بشر، اتخاذ تدابير به منظور بهبود و انکشاف وضعيت حقوق بشر.
کدام ارگان ها با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان همکارى مى نمایند؟

 براى ارگان هاى عدلى و قضايى، وزارت ها، ادارات و مؤسسات دولتى و غير دولتى و ساير اتباع کشور 
الزم است تا در تحقق اهداف کميسيون حقوق بشر افغانستان همکارى و تساند نمايند، تا اهداف فوق 

برآورده گردد.
 فعاليت: با گروه خود مباحثه نماييد، هرگاه ارگان هاى عدلى و قضايى با کميسيون مستقل حقوق بشر 

افغانستان همکارى نکند، آيا کميسيون اهدافش را برآورده ساخته مى تواند يا خير؟
با بعضى از وظایف و صالحيت هاى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنا شوید

1- نظارت بر وضعيت حقوق بشر؛
2- نظارت بر تطبيق احکام قانون اساسى و ساير قوانين، مقررات، لوايح و تعهدات در رابطه به 

حقوق بشر؛

3- نظارت بر اجراآت و عملکرد هاى سيستم ادارى، عدلى و قضايى، نهاد ها و نهاد هاى انتفاعى و غير 
انتفاعى، ملى و بين المللى در کشورکه بروضعيت حقوق بشر مؤثر باشد؛

4- نظارت بر وضعيت و چگونه گى دسترسى افراد به حقوق و آزادى هاى بشرى؛
5- بازديد از محالت سلب آزادى و نظارت بر تطبيق قوانين مربوط به رفتار با محبوسين و محجوزين 

مطابق احکام قانون مربوط؛
6- بررسى از تخلفات و موارد نقض حقوق بشرى.

فعاليت: بر عالوة موضوعات فوق، ديگر کدام مطالب شامل صالحيت ها و وظايف کميسيون مستقل 
حقوق بشر مى شود؟ در چند سطر تحرير داريد.



 81

نقض حقوق بشر چيست؟
هر عملى که توسط يک فرد، جمعيت و يا مجرى قانون منجر به نقض قوانين ملى و بين المللى حقوق 

بشر گردد، نقض حقوق بشرى گفته مى شود، خواه اين عمل توسط مامور دولت حين اجراى وظيفه 

انجام يافته باشد و يا توسط ساير اشخاص حقوقى يا حقيقى، طور عمدى صورت گرفته باشد.

فعاليت
 عمده ترين موارد نقض حقوق بشر کدام هااند؟

غير  از: سلب حيات، کشتار جمعى، حبس  عبارت اند  بشر؛  نقض حقوق  موارد  عموم  به صورت   

قانونى، لت و کوب، تجاوز جنسى، سلب آزادى، غصب ملکيت، تبعيض نژادى، جنايات جنگى، 

عادالنه،  غير  محاکمة  زيست،  محيط  ساختن  آلوده  افراد،  اختطاف  اجبارى، شکنجه،  ازدواج هاى 

جلوگيرى از دفاع متهم در محاکم.

کسانى که حقوق آن ها بيشتر از ديگران نقض مى گردد؛ عبارت انداز: اسيران جنگى، زندانيان، يتيمان، 

زنان بيوه، عودت کننده گان بى سرپناه، بيجا شده گان داخلى، معلوالن، متقاعدان و اقليت ها.

آیا مى دانيد کدام مشکالت و راه حل ها در مقابل کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

قرار دارد؟

مشکالت و راه حل هايى که در فراراه کميسيون مستقل حقوق بشر قرار دارد؛ عبارت اند از: عدم 

پابندى به دستورهاى اسالم، جهل و بى سوادى؛ انحطاط اخالقى؛ فساد گستردةادارى؛ تداوم فرهنگ 

خشونت؛ بى توجهى به سرمايه هاى فرهنگى و فکرى انديشمندان؛ معافيت و عدم احتساب و غيره.

به منظور تأمين بهتر حقوق بشر بايد کار هاى زير انجام شود:

استفاده از نقش علما و دانشمندان جامعه در امر درک و تحليل مسايل حقوق بشر؛ تدوير ورکشاپ ها 

در مورد معرفى بيشتر کميسيون به مردم؛ تدوير ورکشاپ ها با نماينده گان ارگان هاى پوليس، امنيت 

ملى، څارنوالى ها، محاکم به منظور جلوگيرى از نقض حقوق بشرى؛ تدوير ورکشاپ هاى آموزشى 

و حقوقى در مراکز تعليمى و آموزشى؛ تقويه و تحکيم روابط کميسيون با وزارت امور زنان به منظور 

تدوير ورکشاپ هاى آگاهى دهى از حقوق خويش.

 فعاليت
 نکات مثبت و منفى کار و فعاليت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را در چند سطر بنگاريد. 
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                           مرورى بر درس 
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t

                          پاسخ دهيد
1- کميسيون را تعريف نماييد.

2- اهداف کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را بنگاريد.
3- پنج صالحيت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را فهرست کنيد.

4- نقض حقوق بشر چيست؟ 

5- به نظر شما، چه بايد کرد تا از نقض حقوق بشر در کشور جلوگيرى به عمل آيد؟

                            کارخانه گى
چند مورد از نقض حقوق بشر را که از طريق راديو شنيده ايد، در چند سطر بنگاريد.

 
 خالصۀ فصل چهارم

در  تصرف  عدل،  سزاوار  ثابت،  درست،  معناى  به  لغت  در  حق  کلمۀ  است،  حق  جمع  �حقوق  t
چيزى، حالل، تسلط داشتن بر چيزى، بهره و سهم و یکى از نام هاى خداوند متعال است.

� حقوق بشر شامل تمام حقوق، اعم از حقوق فطرى که با تولد شدن به انسان داده مى شود و هم  t
حقوق کسبى که اجتماع براى شان قایل است مى باشد.

�اعالميۀ جهانى حقوق بشر در حقيقت چکيده و مکمل مجموعۀ اعالميه و تعاليم دینى، اخالقى، عقاید  t
و نظریاتى است که قرن ها قبل براى حفظ حقوق و تأمين سعادت بشر ایجاد گردیده است.

� م.  t1990 اعالميۀ حقوق بشرکنفرانس اسالمى به تاریخ 14 محرم 1411هـ . ق. مطابق 5 اگست
مطابق 15 اسد 1369 هـ . ش. در اجالس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمى در 

25 ماده در قاهره به تصویب رسيد.
� هـ .ش. رئيس جمهور  t1381 کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق فرمان مورخ 16 جوزاى

کشور ایجاد و به عنوان یک نهاد ملى در مادۀ 58 قانون اساسى جدید تسجيل گردید.
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فصل پنجم

دموکراسى

درايندرسدرسهاىزيررامىخوانيد:

�tتعريفوماهيتدموکراسى

�tاهداف،اصولولوازمدموکراسى

�tدموکراسىدرافغانستان
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اهداففصل

دست زير مهارتى و دانشى اهداف به فصل اين خوندان با شما

مىيابيد:

�tباتعريفومفهومدموکراسىآشنامىشويد.

�tتاريخچةدموکراسىرامىدانيد.

�tباماهيتدموکراسىواهدافآندرجهانآشنامىشويد.

�tباابعادمردمىنظامکشورآشنامىشويد.

�tدموکراسىراتعريفوتشريحکردهمىتوانيد.

�tتاريخچةدموکراسىراتوضيحکردهمىتوانيد.

�tماهيتاهدافدموکراسىرافهرستکردهمىتوانيد.

�tنظامهاىمردمىراازنظامهاىغيرمردمىتشخيصکردهمىتوانيد.

�tابعادمردمىنظامسياسىکشورراتوضيحدادهمىتوانيد.
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تعریف و ماهيت دموکراسى
درس هفدهم 

مباحثه نمایيد

از مهمترين جنبه هاى توسعه  يکى 

با  ارتباط آن ها  امروزى  دولت هاى 

مردم است. شما کلمة دموکراسى را 

در کتاب ها و از طريق وسايل ارتباط 

جمعى خوانده و شنيده ايد. آيا فکر 

دموکراسى  معناى  که  ايد  کرده 

چيست؟ و در اصطالح کدام معنا را 

افاده مى کند؟ دموکراسى کدام سير 

تاريخى را طى کرده است؟

الف: کلمة دموکراسى Democracy که در زبان درى مردم ساالرى را در برابر آن 

نهاده اند، از لفظ يونانىDemokratia گرفته شده است. اين لفظ يونانى خود ترکيبى 

است از Demos ) مردم( و Kratein ) حکومت کردن( و به اين ترتيب دموکراسى از 

نظر لغت يعنى حکومت مردم به وسيلة مردم را مى رساند. 

ب: در اصطالح، دموکراسى عبارت است از شيوة زنده گى که در آن به افراد حق داده 

مى شود. براى مشارکت آزادانه، از فرصت هاى مساوى برخوردار باشند. 

پس مردم يک کشور فرصت مى ابند از طريق و راه دموکراسى درتصميم هاى سياسى 

به طور آزادانه مشارکت داشته و در پيش برد امور و نظارت بر حکومت ارادة شان را 

به کار گيرند

.
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قدامت تاریخى دموکراسى

1- نخستين دورۀ به جود آمدن دموکراسى به قرن پنجم قبل از ميالد در یونان 

وضع  و  حکومت  امر  در  برده گان  و  زنان  جز  به  مردم  آن جا  در  مى گردد.  بر  باستان 

قوانين مشارکت مستقيم داشتند. دموکراسى يونان بر اساس سه اصل آزادى، برابرى و اخذ 

تصميم از طريق آراى بيشتر اتباع کشور استوار بود. اين اصطالح براى اولين بار در آتن و 

در زمان کليستن به کار رفت، که وى به نام بنيان گذار دموکراسى شناخته شد.

 فعاليت

 دموکراسى يونان به کدام اصول استوار بوده؟ با اعضاى گروه در بارة آن بحث نماييد.

2- ایجاد دموکراسى در روم: درروم تجربه دموکراسى در قالب حکومت ُجمهورى 

از  کشور  آن  ُجمهورى  نظام  روم،  تاريخ  يونانى  نويسندة  پوليب  نوشته هاى  بنابر  ظاهرشد. 

بود،  آمده  فراهم  مردم(  )مجالس  دموکراسى  و  )سنا(  اشرافى  )کنسول(  شاهى  عنصر  سه 

باالخره قدرت به دست سنا اشرافى افتاد، اعضاى سنا تا پايان زنده گى از جانب مردم انتخاب 

مى شدند و از اينرو، سنا خود منشأ مردمى داشت؛ اما عضويت در سنا محدود به شمار اندکى 

از خاندان هاى ثروتمند بود. سنا تا قرن اول ق. م. همچنان قدرت را در دست داشت، هرچند 

مجالس مردمى در اين دوره نفوذ زياد يافت و محاکم قضايى به عنوان نهاد  هاى مدافع حقوق 

مردم تأسيس شدند.

سير دموکراسى پس از قرن دوازده ميالدى تاکنون

پس از سقوط ُجمهورى روم تا مدت ها در هيچ کشورى نشانة دموکراسى به نظر نمى خورد 

دموکراسى  از  نوعى  اروپا  آزاد  شهر هاى  در  ميالدى  دوازدهم  قرن  حدود  در  که  آن  تا 

برقرار شد. در کشورانگلستان اولين بذر دموکراسى افشانده شد. براى نخستين بار در سال 

1215 م. در اين کشور با توشيح منشور کبير توسط» ژان« پادشاه اين کشور اولين نشانه هاى 
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دموکراسى ديده شد و هم آن را اولين قانون اساسى اروپا و مبناى آزادى ملت انگليس 

دانست که به تدريج کامل تر شد.

يازدهم  قرن  از  قرون وسطى وجديد  را در  نويسنده گان گونه هاى حکومت  از  بعضى 

ميالدى تا قرن هفدهم ميالدى به عنوان زمينه و سابقة اولية نهاد هاى مردمى ذکر کرده 

و  سويس  کانفدراسيون  وينز،  و  فلورانس  ايتاليا،  شمال  شهر هاى  دولت  ويژه  به  اند. 

ُجمهورى هالند. در اين نظام ها اصل حاکميت مردمى و نظام نماينده گى مردم در اشکال 

و  زميندار  اشراف  از  اقليتى  در دست  بنياد  از  هر چند حکومت  مى شد.  اجرا  مختلف 

تجار بود. در قرن جديد جان الک فيلسوف انگليسى 1632 م.– 1704 م. مفهوم انديشه 

آزادى را آغاز مى کند. به موجب نظريه الک، حکومت به سه قوه تقسيم  مى شود. پس 

از الک در قرن هجدهم از يکسو »ژان ژاک روسو« ) 1712م. -1778 م.( و منتسکيو          

) 1689م.- 1755 م.( دموکراسى خواهى با انديشه آن ها وارد مرحلة جديدى مى شود. 

به دنبال نظرات فالسفه و متفکران آن عصر دگرگونى ها و انقالب هاى امريکا )1776م.(

و فرانسه)1779م.( موجب اشاعة اين افکار گرديد. به گفتة» اسمن« ريشه يعنى حاکميت 

ملى، تفکيک قوا، حقوق فردى و قوانين مدرن را در استقرار دموکراسى عصر جديد 

آغاز  سيزدهم  قرن  از  که  انگليس  جامعه  تحوالت  ديگر،  سوى،  از  کرد.  پايه گذارى 

گرديده بود در طول چندين قرن به تدريج و از راه تجربه، گره مسايل گوناگون عصر 

جديد را مى گشود. مفهوم آزادى هاى سياسى، ايجاد پارلمان، نظام دو مجلسى، تجديد 

استقرار  و  مردم  نماينده گان  برابر  در  وزيران  مسؤوليت  ايجاد  سلطنتى،  مطلقة  قدرت 

حکومت و کابينه، از دست آوردهاى اين جامعه بود که با انقالب 1688 م. در انگلستان 

تکميل گرديده و با امضاى قانون اساسى راه را به سوى دموکراسى هموار ساخت. 
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گرديد؟  پايه گذارى  دموکراسى  استقرار  در  اصول  کدام  جديد  قرن  در  فعاليت:   

معلومات دهيد.

                           مرورى بر درس

--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t

                        پاسخ دهيد

1- مفهوم دموکراسى را در اصطالح روشن سازيد.

2- اولين بار کلمة دموکراسى توسط چه کسى به کار گرفته شد؟

3- تطور دموکراسى را در روم شرح دهيد.

4- عمده ترين متفکران دموکراسى کى ها استند؟

5- عمده ترين شعار هاى دموکراسى پس از انقالب کبير فرانسه چه بود؟  

                         کارخانه گى

پيرامون پيش زمينه هاى دموکراسى يک مقاله بنويسيد.
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در درس گذشته به تعريف دموکراسى و پيشينة تاريخى آن آگاهى حاصل نموديد. در 

اين درس با هدف ها و لوازم دموکراسى آشنا مى شويد.

بحث نمایيد

با آن که پيرامون تعريف و پايه هاى دموکراسى هم انديشى کامل وجود ندارد، و آن سبب 

اجتماعى سيماى جوامع دموکرات شده و هر جامعه يى  پيچيده گى ها و دگرگونى هاى 

مطابق با جهان بينى و ايديولوژى سياسى خويش آن را تغيير داده است؛ بنابراين پرسش به 

ميان مى آيد که اصول و هدف هاى   دموکراسى کدام هااند؟

اهداف و اصول پايه هاى دموکراسى را در نکات ذيل به طور مختصر مى توان بيان داشت. 

الف: اهداف دموکراسى

دموکراسى براى برآوردن دو هدف عمده تالش مى ورزد:

1- ايجاد دموکراسى سياسى )حکومت مردم( و دموکراسى اجتماعى )حکومت براى مردم(.

2- آماده نمودن حقوق و آزادى ها براى مردم.

اهداف، اصول و لوازم دموکراسى
درس هجدهم             
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ب: اصول پایه هاى دموکراسى

عناصر و اصول پايه هاى دموکراسى را مى توان در نکات زير برشمرد:

1- برابرى در برابر قانون: به اين مفهوم که همة مردم در برابر تطبيق قانون با هم برابر اند و هيچ 

فردى از افراد ديگر در جامعه امتياز خاصى ندارد.

و  و محکمه  مقابل قضا  در  افراد جامعه  ميان  در  مفهوم، که  اين  به  قضا:  برابر  برابرى در   -2

کيفرهاى قضايى تفاوت وجود نداشته باشد.

3- برابرى در برخوردارى ها و استفاده از فرصت ها: بايستى تمام اتباع کشور در استفاده 

از فرصت هاى مختلف زنده گى از قبيل اقتصاد،آموزش، به دست آوردن مناصب دولتى و غيره به 

طور مساويانه برخوردار باشند.

4- برابرى در مکلفيت هاى عمومى: از قبيل خدمت عسکرى، پرداخت تکس، غرامت و غيره.

5- آزادى: از قبيل آزادى گفتار، نوشتار، اجتماع، دادخواهى، کار، سرپناه، ملکيت، آموزش و 

تشکيل سازمان هاى اجتماعى و غيره.

6- قبول عامه: مفهوم رضايت شهروندان در تبعيت از حکومت، از عناصر اساسى دموکراسى 

است. در نظام دموکراسى، هر حکومتى مشروعيت خود را از مقبوليت عامه به دست مى آورد.

تصميم گيرى ها  جهت  شان  نماينده گان  انتخاب  در  مردم  مشارکت  عمومى:  مشارکت   -7

وجلوگيرى از انحصارى شدن روند تصميم سازى و چيره گى گروه و فکر خاص بر اوضاع.

8- حاکميت مردم ) حاکميت اکثریت(: حاکميت مردم از اصول اساسى دموکراسى است. 

در نظام دموکراسى حاکميت مردم به معناى حاکميت نصف به عالوة يک مى باشد.
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گرفته      درنظر  دولت،  يک  با  رابطه  در  که  مى شود  اطالق  کسى  به  تبعه  تابعيت:   -9

مى شود که از سويى برخوردار از حقوق مدنى است و از سوى ديگر مکلف به تکاليفى 

در برابر دولت است.

10- سيستم نماینده گى: هيأت نماينده گان بايد حق قانون گذارى، حق رأى در مورد ماليات ها، 

نظارت بر بودجه، حق استيضاح و پرسش از تصميم هاى دولت را داشته باشد.

11- وجود شروط معينه یى؛ مانند: موجوديت قانون اساسى مناسب، تفکيک قوا، نظارت قوا 

بر يک ديگر، انتخابات و شفافيت امور دولتى.

ج: شرایط و لوازم دموکراسى

براى تحقق دموکراسى، شخصيت دموکراتيک ضرورى است، و آن عبارت است از: 

1- تجربه انديشى و به کار بستن روش آزمون و خطا؛

2- نگرش انتقادى به متوليان امور؛

3- انعطاف پذيرى؛

4- واقعيت گرايى؛

5- تحمل و برده بارى؛

6- رفق و مدارا؛

7- اعتماد به قدرت جمعى؛

8- آگاهى و مسؤوليت پذيرى؛

9- وجود مدنيت پيشرفته.

کشور هايى که خود را به تطبيق دموکراسى ملزم مى دانند، بايد اهداف، اصول پايه ها و 

شرايط ايجاد و گسترش فرهنگ دموکراتيک را به وجود آورند و در غير آن با ادعا هاى 

ميان تهى  نمى توانند شعار دموکراسى را در عمل پياده نمايند. با وصف آن که بعضى از 

کشور هاى غربى خود را مدافعين سرسخت دموکراسى معرفى مى نمايند؛ ولى در عمل 

چنين نيست، بعضى از دولت هاى فرهنگ دموکراتيک را پا مال نموده اند. نمونة آشکار 
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اين دو رنگى، انتخابات دموکراتيک الجزاير و ترکيه در دهة نود قرن بيستم مى باشد 

که توسط حکومت هاى دموکراتيک آن کشور ها لغو اعالن گرديده و در نتيجة آن 

کشور الجزاير براى مدت بيشتر از ده سال به خاک و خون کشانده شد.

                            مرورى بر درس

--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------t

                             پاسخ دهيد

1- عدم توافق نظر در تعريف و پايه هاى دموکراسى چه نتايجى را به بار آورده است؟

2- درنظام دموکراسى براى اتباع چه فرصت هاى بايد درنظر گرفته شود؟

3- قبول عامه چيست؟ و با مشارکت عمومى چه فرق دارد؟

4- بعضى از ضرورت ها و شرايط دموکراسى را نام ببريد.

5- کشور هاى غربى در تطبيق دموکراسى چقدر صادق هستند؟ دليل تان چيست؟

                        کارخانه گى

يکى از هدف هاىکالن دموکراسى را شرح نموده و ديدگاه اسالم را نيز بنويسيد.     



 93

دموکراسى در افغانستان

درس نزدهم           

 در درس گذشته پيرامون اهداف، اصول پايه ها و ضرورت هاى دموکراسى اطالعات نسبى يى فرا 

گرفتيد. در اين درس با دموکراسى در افغانستان و اسالم و دموکراسى آشنا مى شويد.

مباحثه نمایيد
توسعه  جهت  در  خود  به  منحصر  اقتصادى  و  فرهنگى  اجتماعى،  شاخص هاى  با  افغانستان 

دموکراسى قرار دارد. در اين جا پرسشى به ميان مى آيد که ريشة دموکراسى از چه زمانى در 
کشور ما وجود داشت؟

دموکراسى در کشور ما با تاريخ جرگه ها روابط نزديک دارد که از عصر آريايى ها شروع 
عامه  و  دولتى  تصاميم  اتخاذ  در  مردم  سهم گيرى  آزادانه  اظهار  دموکراسى  اصل  مى شود. 

مى باشد؛ مانند: جرگه هاى Simathy ،Sabha. سب ها Sabha که در آن مسايل کوچک 
 Simathyسياسى بحث مى شد و راه هاى حل آن واضح مى شد؛ همچنان در مجلس سمتى
فصل      و  حل  حياتى  و  مهم  مسايل  بود(  اعيان  و  نجبا  )دانشمندان،  ريسى ها  از  متشکل  که 
بودايان  هفتم  پيشواى  رهبرى  به  مذهبى  بزرگ  جرگه  کبير  کنشکاى  عصر  در  مى گرديد. 
Hina- عالم گندهارى تشکيل شد اين جرگه مذهب قديم هينه يانه Vasumitraواسوميتره

Yana را مورد تعديل و اصالح قرار داد، که به مذهب جديد مهايانه Maha-yana تعديل 
يافت. در تاريخ کشور نمونه هاى بارزى از جرگه ها را مى توان يافت؛ مانند: جرگه هاى زمان 
عبدالرحمنخان  و  امير شيرعلى خان  لويه جرگه هاى  مزار شير سرخ،  ميرويس خان، جرگه 
و غيره که نقش تعيين کننده و مهمى را در قضاياى سياسى افغانستان داشته، موجوديت اين 

جرگه ها به نوبة خود مشارکت مردم را در مسايل سياسى فراهم نموده است.
 فعاليت: با مشورة اعضاى گروه خود اسم پنج جرگه کشور ما را بنگاريد.

آیا مى دانيد که مردم ما، در کدام عصر به تمدن جدید و مشروطه خواهى گام 
برداشتند؟

به سوى مدنيت  امير شيرعلى خان گام هايى  امارت  نوزدهم در زمان  اواخر قرن  ما در  در کشور 
معاصر برداشته شد، نظام دولتى تا حدى به گونه نظام مدرن درآمد. شکلى از کابينه در دستگاه 
قرار داشت، جريده  يا نخست وزير  و  به حيث صدراعظم  ايجاد شد، سيدنور محمدشاه  سياسى 
ايجاد  وزيران،  ميان  در  کارى  عرصه هاى  تقسيم  ايجادکابينه،  کرد.  آغاز  نشرات  به  شمس النهار 
مطبوعات و نظام مخابراتى و تاسيس چاپ خانه، خود زمينه هاى مساعدى را در جهت حرکت 
کشور به سوى يک نظام بهتر و مدنيت معاصر سبب گرديد. اين تحوالت فرهنگى و اجتماعى در 
سال 1878 م. به وسيلة تجاوز انگليس ها خاموش گرديد. در عصر امير امان اهللا خان بنابر تغييراتى 
که در جهان و منطقه رخ داده بود، اجراى يک رشته برنامه هاى اجتماعى فرهنگى از قشر باالى 
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آزادى  انديشه هاى  رشد  اجتماعى  زمينة  برنامه ها خود  آن  اجراى  که  گرفته شد  روى دست  دولت 
خواهى و مشروطيت و دموکراسى را در کشور فراهم کرد. از مهمترين کار هاى فرهنگى و اجتماعى 
اين دوره مى توان از تأسيس مکتب حبيبيه، حربيه، نشر سراج االخبار افغانستان و سراج االخبار  افغانيه 
نام برد. افکار و انديشه هاى آزادى خواهانه سراج االخبار  نه تنها در افغانستان باقى نماند؛ بلکه در هند 

بريتانيايى، آسياى ميانه و ايران نيز تأثير گذار بود.
و  مترقى آزادى خواهانه  اهداف  و  مرام  با  را  نهضتى  بودند،  نخستين گروه سياسى  مشروطه خواهان، 
افغانستان تأسيس نمودند. اصول فکرى مشروطه خواهان اول عبارت بود از: اعتقاد   استقالل طلبانه در 
راسخ به دين مبين اسالم، وحدت ملى، تعميم معارف و تأسيس مطبوعات، ايجادشوراى ملى ) پارلمان( 

از راه انتخابات آزاد و همه گانى و تأمين عدالت اجتماعى.
بيشتر  امکانات  و  قدرت  از  قبل  دورة  به  نسبت  اما  نبودند؛  تشکل حزبى  داراى  دوم  مشروطه خواهان 
برخوردار بودند. عمده ترين  دليل آن عضويت عدة از رجال دربار و اعضاى خاندان سلطنتى به اين 
نهضت بود که از جمله مى توان از شهزاده امان اهللا خان ياد کرد. اهداف مشروطه خواهان دوم با مشروطه 

خواهان اول تفاوت چندانى نداشت.
از  بعد  بودند.  مشروط  شاهى  نظام  تأسيس  و  قانون  حاکميت  ايجاد  پى  در  نيز  اين ها 
قتل اميرحبيب اهللا در سال 1919 م. فرزندش شهزاده امان خان به سلطنت رسيد. نخستين 
اقدام مهم و با اهميت شاه امان اهللا خان در عرصه اصالحات سياسى و اجتماعى، اعالن 

استقالل کشور بود.
دولت هاى  با  کشور  سياسى  روابط  توسعه  از  مى توان  دوره  آن  اصالحات  جمله  از   
خارجى، الغاى برده گى، گشايش مکاتب پسران و دختران در سراسر کشور، تدوين و 
انفاذ قانون اساسى که به نام ) نظامنامه اساسى دولت عاليه افغانستان( مسما شده بود و نشر 
ساير قوانين )نظام نامه ها( و ساير اصالحات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نام برد. پس از 
فروپاشى نظام شاه امان اهللا، افغانستان تا سال 1340 هـ.. ش. در کورة اختالفات و استبداد، 

آزادى را از دست داد و کشور در اين دوران سير قهقرايى مى پيمود.
در مورد دهۀ دموکراسى در کشور چه مى دانيد؟

بعد از جنگ جهانى دوم اعالميه جهانى حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد به حيث سند مورد قبول 
اکثريت ملل جهان، به دولت هاى عضو اعالن شد. کشور ما با تأثيرپذيرى از آن، از اين اعالميه متاثر 

گرديد چنانچه در عهد سلطنت محمد ظاهر قانون اساسى 1343 هـ.ش. توشيح گرديد. 
در اين قانون انتخابات پارلمانى به رسيمت شناخته شد، صدارت از قبضه خاندان شاهى خارج گرديده 

و موقف اجتماعى زنان بهبود يافت.
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 به اساس احکام قانون اساسى قانون انتخابات وضع گرديد و انتخابات پارلمانى راه اندازى شد. 
در قانون اساسى 1343 هـ . ش. معيار هاى مردمى انتخابات پارلمانى سجل و مطابق به شرايط وقت، 

پارلمان منتخب تشکيل گرديد. 
و  عالقه مندى  مردم،  مختلف  اقشار  ميان  در  دموکراسى  روحيه  گسترش  و  رشد  با  دوره  اين  در 
احزاب  تشکيل  براى  زمينه  و  گرديد  بيشتر  کشور  اجتماعى  و  سياسى  امور  در  مردم  سهم گيرى 
سياسى فراهم آمد. به اساس حکم ماده 32 قانون اساسى، احزاب اجازه تشکيل يافتند. پس از به 
وجود آمدن احزاب سياسى، نظام سلطنتى خود را در معرض خطرديد. بنابراين در برابر فعاليت هاى 
احزاب سنگ اندازى مى کرد، تا باالخره سردار محمد داوود در سال 1352هـ . ش. کودتا نمود 
و رژيم شاهى را ملغا و ُجمهوريت را اعالم داشت. در زمان قدرت محمد داوود نيز آزادى خفه 
کرده شد و دموکراسى يى وجود نداشت. پس از آن که رژيم محمد داوود توسط طرفداران حزب 
دموکراتيک خلق و پرچم بر انداخته شد، عمًال از دموکراسى و مبادى آن خبرى نبود و با تجاوز 
قواى اتحاد شوروى بر کشور آتش جنگ بيشتر گرم گرديد و دموکراسى و مبادى آن تا زمان به 

وجود آمدن جمهورى اسالمى افغانستان از کشور رخت بست. 
 فعاليت: در دورة سلطنت محمد ظاهر کدام عوامل باعث عالقه مندى و سهم گيرى بيشتر مردم در 

امور سياسى و اجتماعى کشور گرديد؟
ما  از معاهده بن چه تحوالت در قسمت دموکراسى در کشور  بعد  آیا مى دانيد 

رونما گردید؟
پيدا  تاريخ 6 قوس 1380هـ .ش. جهت  به  افغانستان  از جريان هاى سياسى  از آن که شمارى  پس 
کردن راه هاى حل براى بحران کشور در شهر بن آلمان گردهم آمدند و توافقنامه اى را به امضا 
رساندند و لويه جرگة اضطرارى و حکومت انتقالى تشکيل شد و پس از آن، قانون اساسى کشور 
مردم  و  گرديد  عملى  و  ايجاد  دموکراسى  پايه هاى  اصول  بعضى  آن  اساس  بر  و  گرديد  تصويب 
افغانستان به حقوق ذيل دست يافتند: حق انتخاب نمودن براى رهبرى جامعه و پارلمان با رضايت 
خود؛ حق راى دادن به شکل آزاد، مخفى و همه گانى؛آزادى تشکيل انجمن ها، اتحاديه ها و احزاب 
سياسى مطابق به قانون، فعاليت هاى فرهنگى، سياسى اجتماعى مطابق به قانون؛ اجازه نشر مطبوعات 
و رسانه هاى گروهى به تمام زبان هاى رايج در کشور؛ ممنوع ساختن هر نوع تبعيض و امتياز در بين 
اتباع افغانستان؛ اتباع کشور براى تأمين مقاصد جايز و صلح آميز مى توانند مطابق به قانون اجتماعات 

و مظاهرات نمايند و در تظاهرات و اجتماعات مشارکت کنند؛ مانند: که در گذشته تذکر يافت:
 از دموکراسى، در ميان ملت هاى مختلف، به فهم و تعبيرات گوناگون صورت مى گيرد؛ 
اما، ما افغان ها به عنوان يک ملت مسلمان، در تمام امور خويش پيرو احکام دين مقدس 
اسالم استيم. پس با درنظرداشت اين فهم، مراد ما از تمجيد و يا تأييد دموکراسى در بعضى 
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از يادآورى ها اگر صورت گرفته باشد، آن است که مردم بتوانند در امور سياسى، آزادانه سهيم 
انتخاب،  ايمان دارى،  و  شايسته گى  اصل  اساس  بر  را  خويش  حاکمان  و  نماينده گان  گردند، 
مراقبت و برکنار نمايند و به آن ها در امورى صالحيت عمل بدهند که اسالم انجام آن را به 

دوش ملت گذاشته است؛ البته اين گونه تعبير از دموکراسى، با مبادى اسالم منافاتى ندارد.
 فعاليت: به نظر شما، عالوه به موضوعات فوق ديگر کدام کارها در تحکيم پايه هاى دموکراسى 

انجام يافته در چند سطر بنگاريد؟
اسالم و دموکراسى

حاال اين پرسش به ميان مى آيد. مطرح است که ديدگاه اسالم در مورد رابطة مردم با سرنوشت سياسى 
شان چيست؟

اسالم، به حيث آخرين دين خدا )َجلَّ َجَاللُه( و يک نظام کامل و همه جانبة زنده گى، در مورد نظام سياسى 
جامعه بر دو اصل عمده استوار است:

1- حاکميت مطلق و حق قانون گذارى ازآن خدا است، براى هيچ فرد مسلمانى جواز ندارد که از فرايض و 
محرماتى که در شريعت اسالمى بيان گرديده، سرپيچى نمايد همة مردم اعم از اکثريت و اقليت مکلف اند که 

از قوانين الهى پيروى نمايند.
تغيير حاالت و زمانه ها تحول مى پذيرند، کار  به  نظر  اند و  استوار  بنياد مصلحت  بر  اجتهادى که  موضوعات 
قانون گذارى در آن، به امت واگذار شده و به مسلمانان وظيفه داده شده تا با مشورة همديگر و با رعايت احکام 

قطعى و اصول دين که به واسطة قرآن و سنت توضيح گرديده اند، پيرامون آن تصميم بگيرند.
2- خالفت از آن مردم است، خداوند )َجلَّ َجَاللُه( در قرآن و سنت قوم خاصى را براى اجراى 
امور سياسى و پيشبرد قدرت سياسى مسلمانان مکلف نکرده که به ديگران حرام بوده باشد؛ بلکه 
با اصدار هدايت » َو اَمُرُهم شورى بَيَنُهم« ) الشورى: 38( برآن ها الزام گردانيده که تمام امور 

خويش خصوصاً سياسى را با مشوره ميان هم به پيش ببرند.
تا زمين خدا را  به وجود آورده است  به عنوان خليفه گان خويش در روى زمين  خداوند متعال، بشر را 
مطابق به خواست او تعالى آباد نمايند و در امور سياسى بر ايشان الزم است تا با رعايت اصل شايسته گى 
و پرهيزگارى، نماينده  گان سياسى خود را انتخاب، مراقبت و در صورت لزوم سبک دوش سازند و امورى 
که به سرنوشت همة مردم تعلق دارد، بايستى همة آن ها در تصاميم و اجراى آن به گونة معقول و ممکن 

شريک باشند.
فعاليت

با گروه خود در مورد رابط مردم با سرنوشت سياسى شان از ديدگاه اسالم مشوره نموده نتيجه را نمايندة 

يکى از گروه ها به شاگردان بيان دارد.

’’
ا
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اين اصول در زنده گى سياسى پيامبر اسالم نمايان است. ابوهريره )رض( روايت مى کند: من هيچ کسى 

را از رسول اهللا � مشوره کننده تر با يارانش نديده ام.

و بعد از رحلت پيامبر اسالم، اصل مشوره و شريک ساختن مردم در امور سياسى در 
زمانة خلفاى راشدين)حضرت ابوبکر )رض(، حضرت عمر )رض(، حضرت عثمان )رض(حضرت 
على )ض( به روشى که آن حضرت ترسيم کرده بود، جريان پيدا کرد؛ ولى بعد از تبديل 
شدن خالفت به پادشاهى، تاريخ اسالم از فراز و نشيبى در مورد حقوق سياسى مردم 
بحث مى کند و در اکثر اوقات امور سياسى به عوض مشورت و گرفتن نظر مردم، بر 

اساس منافع خانواده گى و حفظ سيطرة خاندان هاى شاهى حل و فصل مى گرديد.
آزاد هاى،  انسان،  حقوق  رعايت  مانند:  مى رود؛  شمار  به  دموکراسى  ارزش هاى  نام  به  امروز  چه  آن 

نماينده گى،  سيستم  اتباع،  حقوق  عدالت،  و  برابرى  بدان،  پابندى  و  قانون  احترام  سياسى،  مشارکت 

تفکيک قوا و نظارت آن ها بر يکديگر و نظارت بر امور اجرايى و استيضاح و پرسش از تصميم هاى 

دولت و جز آن، در تعاليم اسالم به شکل واضح تر و عملى تر تبلور يافته است.

تمدن اسالمى در زمينه هاى مختلف زنده گى از جمله حکومت دارى و نحوة برخورد با مردم، چنان 

اسالمى در  حکومت هاى  است.  نشده  ديده  بشر  ممتد  تاريخ  در  آن  نظير  که  بوده  عادالنه  و  انسانى 

دوره هاى طال اش هيچ گاه با اقليت هاى غير مسلمان در داخل دولت اسالمى به عنوان افراد يا انسان هاى 

درجه دوم برخورد نکرده؛ بلکه به تمام اتباع خويش به يک نظر نگاه کرده و با همه برخورد يک 

توان  که  خود  اتباع  از  عده  آن  براى  که  مى داند  مکلف  را  اسالمى خود  دولت  است.  داشته  سويه 

کار ندارند و قادر به کسب نيستند. اعاشه نمايد و در برابر هر ظالمى مى ايستد و حقوق مظلومين را 

انسان را اعالن  نفى تسلط بال قيد و شرط حاکمان، آزادى و کرامت  با  به آن ها مسترد مى نمايد و 

مى دارد. اسالم آزادى بيان را نه تنها از حقوق انسان مى داند؛ بلکه آن را نشانة ديندارى و واجب دينى 

مى خواند. رسول اهللا � مى فرمايد: دین همه نصيحت و خير خواهى است.

با ان که ميان تعاليم اسالم و ارزش هاى دموکراسى شباهت هاى عارضى اى هم چون نظام شورايى و 

آزادى ها، به چشم مى خورد؛ ولى در جوهر و ماهيت از همديگر فرق دارند؛ زيرا دولت اسالمى نظام 

ربانى است و دموکراسى نظام ساختة عقل بشر.

فعاليت: در ميان تعاليم سياسى اسالم و ارزش هاى دموکراسى شباهت هايى وجود دارد؟ و آن در 
کدام عرصه ها مى تواند بود؟ و در چه زمينه هايى راه هر دو از همديگر جدا مى شود؟
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                     مرورى بر درس 
------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------t

                      پاسخ دهيد
1- دموکراسى با جرگه هاى ملى ما چه مشابهت دارد؟

2- گام هاى نخستين دموکراسى چگونه در افغانستان گذاشته شد؟
3- اولين دورة فعاليت هاى دموکراسى در افغانستان چه وقت به وجود آمد؟

4- توافقنامة بن در احيا و توسعة دموکراسى چه نقش داشت؟
5- عمده ترين مبانى دموکراسى که در قانون اساسى کشور بازتاب يافته چيست؟

                     کارخانه گى
 در مورد مزايا و نواقص دموکراسى چند سطر بنوسيد.

خالصه فصل پنجم
�tکلمۀ دموکراسى از لفظ یونانى گرفته شده و ترکيبى است از مردم و حکومت کردن، به این 

ترتيب دموکراسى از نظر لغت یعنى حکومت مردم به وسيلۀ مردم.

را  مفاهيم آن  است که  و شرایطى  پایه ها  اصول  اهداف کالن،  داراى  دموکراسى  �t
روشن مى سازد.

�tدموکراسى براى برآوردن دو هدف عمده تالش مى ورزد:
1- ایجاد دموکراسى سياسى)حکومت مردم( و دموکراسى اجتماعى) حکومت براى مردم(.

2-آماده نمودن حقوق و آزادى ها براى مردم.

در تاریخ کشور نمونه هاى بارزى از جرگه ها را مى توان یافت؛ مانند: جرگه هاى زمان ميرویس 

خان، جرگه مزار شيرسرخ؛ لویه جرگه هاى امير شيرعلى خان و عبدالرحمن خان و غيره.

�tاسالم به حيث آخرین دین خدا )َجلَّ َجَاللُه( و یک نظام کامل و همه جانبۀ زنده گى در 
مورد نظام سياسى جامعه بر دو اصل عمده استوار است:

1- حاکميت مطلق و حق قانون گذارى از آن خدا است.

 2- خالفت از آن مردم است. 
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فصل ششم

رسانه ها

دراينفصلدرسهاىزيررامىخوانيد:

�باافکارعمومىورسانههاآشناشويد؛ t

�انواعرسانهها t

�رسانههاودموکراسى t

� tاخالقرسانهاى
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اهداففصل

شماباخونداناينفصلبهاهدافدانشىومهارتىزيردستمىيابيد:

�tبامفهومرسانههاىعمومىآشنامىشويد.

�tافکارعمومىرامىفهميد.

�tباانواعرسانههاىعمومىآشنامىشويد.

�tويژهگىهاىهريکازرسانههارامىدانيد.

�tنقشرسانههاىعمومىدرساختنافکارعمومىرامىدانيد.

�tنقشرسانههارامىدانيد.

�tبااخالقرسانهيىآشنامىشويد.

�tبااصولوحدودآزادىبيانآشنامىشويد.

�tمفهومرسانههاىعمومىراتشريحکردهمىتوانيد.

�tاصطالحافکارعمومىراتوضيحدادهمىتوانيد.

�tانواعرسانههاىعموىرافهرستکردهمىتوانيد.

�tويژهگىهريکازرسانههاىعمومىرابيانکردهمىتوانيد.

�tنقشرسانههارادرشکلدادنافکارعمومىتوضيحمىدهيد.

�tنقشرسانهودموکراسىراتشريحکردهمىتوانيد.

�tاخالقرسانهيىراتوضيحکردهمىتوانيد.

tدربارهاصولوحدودآزادىبيانراتوضيحدادهمىتوانيد.
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با افکار عمومى  و رسانه ها آشنا شوید
درس بيستم 

در درس گذشته با ديد اسالم در مورد دموکراسى آشنا شديد و نقد هايى که از جهات مختلف 
افکار  توجيه  در  را  رسانه ها  نقش  اکنون  هم  نموديد،  حاصل  آگاهى  گرفت  صورت  آن  به 

عمومى مورد بحث قرار مى دهيم. 
مباحثه نمایيد

تاريخ جوامع را مى توان به مثابة 

انسان ها  دانست.  رسانه ها  تاريخ 

از  سال  هزاران  طى  آغاز،  در 

زبان شفاهى به عنوان مؤثر ترين 

تبادل  وسيلة  ترين  کارآمد  و 

افکار، پيمان ها و برقرارى روابط 

استفاده کرده اند.

 در اين بخش پرسش هاى به 

ميان مى آيد که:

انسان ها ى اوليه چگونه پيام شان را به ديگران انتقال مى دادند؟ با مرور زمان انسان ها از چه وسايلى براى 

انتقال پيام خود کار مى گرفتند؟ امروز انسان ها، براى انتقال تجربه ها، احساسات و عقايد خود از چه امکانات 

و وسايلى استفاده مى کنند؟ در صورتى که از اين امکانات و وسايل استفاده نکنيم، آيا مى توانيم نياز هاى 

خود را به موقع مرفوع سازيم؟ در اين حالت، جامعه به چه مشکالت روبه رو خواهد شد؟ پيش از اين که 

در مورد رسانه ها آگاهى حاصل نماييد، الزم است با افکار عمومى آشنا شويد.

افکار عمومى چيست؟

مجموعه يى از تصميم هاى عام افراد يک گروه در مورد يک موضوع خاص را افکار عمومى مى گويند يا 

به عبارت ديگر: افکار عمومى مجموعة عقايد افراد جامعه است، نسبت به موضوعى که افراد در باره آن 

موضوع، داراى عاليق و منافع مشترک اند.

 اهميت روز افزون افکار عمومى در دنياى امروز به خصوص جامعه صنعتى، حاکمان را واداشت تا براى 

جلب همکارى پيش از پيش به نظريات، اعتقادات و تمايالت آن ها توجه نمايند و به منظور تأمين خواسته ها 
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و نياز هاى گروهى وسايل گونا گون افکار عمومى را با خود همآهنگ سازند. 

 فعاليت: چرا دولت هاى صنعتى به بررسى افکار عمومى نياز دارند؟

آیا مى دانيد رسانه چيست؟ 

رسانه وسيله انتقال پيام، معلومات و اطالعات با استفاده از وسايل زير مى باشد:

رسانۀ برقى مانند: راديو، تلويزيون، شبکه کيبلى و انترنيت.

رسانۀ چاپى: مانند: روزنامه، جريده، )هفته نامه نشريه پانزده روزه( ..... و غيره.

اهميت رسانه ها

ظهور و رشد رسانه ها به صورت جدى، باعث تغيير شيوه و انتقال فرهنگ از نسلى به نسل ديگر شده است، 

عالوه بر اين، امروز رسانه ها مى تواند تازه ترين خبر ها، تحوالت و نوآورى هاى علمى و فنى وقايع و حادثات 

اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ورزشى جهان را به مخاطبان خود انتقال دهد. رسانه ها به عنوان مهمترين 

عامل تبليغات از يک سو و مهمترين عامل تأثيرگذار بر افکار عمومى از سوى ديگر، در جهان امروز از اهميت 

فوق العاده برخوردار است. به طور کلى نقش و اهميت رسانه ها در بسيارى از جوامع و کشور ها در بهبود و 

اصالح و تأمين قانونيت نهفته است.

رسانه ها و مردم در ادارۀ جامعه چه تأثير دارند؟

رسانه ها، مردم را در جريان امور اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى قرار داده و با عوامل و نتايج آن 

آشنا مى سازد. شما همه روزه شاهد بررسى، تجزيه و تحليل حوادث، وقايع و رويداد ها در کشور و جهان 

توسط رسانه ها استيد. رسانه ها در موارد مختلف از طريق همه پرسى ها، مباحثات سياسى، ميزهاى مدور، خبر 

به آن ها  را  انتقادى خود  و  نظرات اصالحى  نظارت مى نمايند و  برنامه ها، کارکردهاى دولت را  داغ....... 

انتقال مى دهند و مسؤوالن دولتى نظرات انتقادى و اصالحى مردم و کارشناسان را مى شنوند و در اصالح 

کار هاى شان از آن استفاده مى نمايند.

رسانه ها مردم را به حقوق و وظايف شان آشنا مى سازد، مردم به وظايف و مکلفيت هاى شان آگاه مى گردند. 

در نتيجه احساس مسؤوليت مى کنند و نتيجه اين مى شود که وظايف و مکلفيت هاى خود را قبول کرده آن را 

به موقع انجام مى دهند.
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آیا مى دانيد رسانه ها داراى کدام نقش ها و وظایف اند؟

1-نقش تفریحى

رسانه ها به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد مى نمايد؛ بنابراين جزيى از کارکرد و وسايل ارتباطى 

صرفاً تفريح و سرگرمى و آموزش انسان ها است تا از آن ها موجوداتى توانا و خالق براى کار و فعاليت به 

بار آيد. اين نحوه گذران اوقات فراغت هم جنبه اخالقى دارد و هم جنبه فرهنگى.

2-نقش خبرى

رسانه ها پخش خبر و اطالع را به عهده دارند، رسالت آنان در انتقال سريع بى طرفانه و آگاهى پخش اخبار 

و و قايع دنياى ما است. از همين رو است که رسانه ها، کوچک شدن ُکرة زمين و همسايه گى ساکنان آن 

را موجب شده اند و هيچ حادثه در عصر ارتباطات جمعى صرف به يک منطقه جغرافيايى محدود نمانده، 

بلکه به تمام جهان مربوط مى شود؛ به طور مثال: يک افغان به شهادت مى رسد مربوط به کشور افغانستان 

نمى شود؛ بلکه تمامى جهان از آن متأثر و ملول مى گردد.

3-نقش یک سان سازى

رسانه ها نزديکى سليقه ها، خواسته ها و توقعات تمامى  ساکنان يک جامعه را باعث مى شود و خروج جوامع 

از عصر محدوده ها را فراهم مى سازد.

4- آگاه سازى

 هر چند اطالع رسانى با آموزش و از طرفى به خبررسانى نزديک است. ليکن، وظيفة خاص و 

متمايز رسانه ها بايد نه تنها به انتقال خبر و اطالع باشد؛ بلکه بايد به تحليل درست اخبار و تشريح 

از عللى است که  انسان ها يکى  بپردازند، تحليل حوادث خبرى و آگاه سازى   نيز  و تفسير آنان 

موجب تغيير مفکور ه ها در انسان مى گردد؛ بنابراين گفته مى توانيم که وظيفه رسانه ها تنها پخش 

خبر نيست؛ بلکه بايد به تحليل و قايع، تشريح آنان و آگاه سازى انسان ها بپردازد.

فعاليت: به نظر شما آيا وظيفه رسانه صرف پخش خبر را احتوا مى کنديا موضوعات ديگر 

را نيز در بردارد؟ در زمينه معلومات دهيد.
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احساس رابطۀ اجتماعى

رسانه ها همچون پلى بين افراد جامعه عمل مى کنند و آنان را از تعلق شان به يک کل )جامعه( آگاه مى سازند. 

رسانه ها  بکشانند،  ضاللت  و  ابتذال  يا  و  رستگارى  و  کمال  سوى  به  را  خويش  مخاطبان  مى توانند،  رسانه ها 

مى توانند تنوير افکار و يا زهر پاشى ذهنى نمايند. نقش رسانه ها در تقويت روحيه وحدت ملى و اتفاق و همدلى 

مردم و همين طور در کاشتن تخم نفاق ملى به جاى وفاق، نقش عمده را بازى مى کند. رسانه ها هم عامل و هم 

نشان دهنده تعلق اجتماعى انسان ها است. به طور فشرده مى توان گفت: فعاليت رسانه ها در جهان ابعاد وسيع و 

پيچيده کسب کرده و درک و تفکيک اثرات مثبت و منفى رسانه بسيار دشوار گرديده است.

                            مرورى بر درس

------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------t

                             پاسخ دهيد
1- افکار عمومى  چيست؟

2- افکار عمومى چه اهميت دارد؟

3- رسانه را تعريف نماييد.

4- رسانه ها، در جامعه چه تأثير دارند؟

5- چهار وظيفه رسانه ها را مختصراً بيان داريد.

                             کارخانه گى 

 نظر خود را در پنج سطر در مورد اهميت رسانه ها بنگاريد.
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انواع رسانه ها 

درس بيست ويکم

در درس گذشته آموختيد که رسانه وسيلة انتقال پيام، معلومات و اطالعات با استفاده از 

وسايل زير مى باشد: 

رسانةبرقى:راديو، تلويزيون، شبکه کيبلى و انترنيت؛

رسانةچاپى: روزنامه و جريده؛ در اين درس به انواع رسانه ها آشنا مى شويد. 

مباحثه نمایيد

چه  اجتماع  در  و  چيست  مطبوعات 

تأثير دارد؟
است:  آمده  معنا  دو  به  مطبوعات  اصطالح 

و  خاص  معناى  به  مطبوعات  عام.  و  خاص 

از  نشرات دوره يى  به  معموالً  اصطالحى آن 

مى شود؛  اطالق  مجالت  روزنامه ها،  قبيل: 

بر  عالوه  آن  عام  معناى  به  مطبوعات  ولى 

فلم  اعالن،  مطبوعات دوره يى شامل کتاب، 

و نمايشنامه )سينماو تياتر( نيز مى باشد.

و  رشد  نشانة  و  تمدن  مظهر  مطبوعات، 

و  توسعه  ميزان  است،  ملت  يک  بيدارى 

رشد مطبوعات هر ملتى بيانگر ميزان رشد و 

آگاهى او مى باشد، در باره هر ملتى از روى 

مطبوعاتى که دارد مى توان قضاوت کرد.

مطبوعات يکى از وسايل مؤثر نظارت بر امور عمومى و دولت، در حکم چشم و گوش ملت محسوب 

مى شود. به هيچ کس پوشيده نيست که امروز مطبوعات در زنده گى اجتماعى و سياسى يک کشورنقش 

مهمى را ايفا مى کند. از لحاظ اهميتى که مطبوعات در روشن کردن افکار و عقايد و هدايت آن ها 

دارد، دولت و هيأت حاکمه هيچ کشورى، نمى تواند از نظارت در اين امر مهم چشم بپوشد. 

فعاليت: در مورد اهميت مطبوعات با اعضاى گروه مشوره نموده در زمينه معلومات ارائه داريد.
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روزنامه چيست؟

روزنامه، نشريه يى را گويند که اساساً هر روز نشرمى شود و به صورت پيگير اطالعات تازه عمومى را 

پيرامون وقايع مهم روز در تمام ساحات زنده گى اجتماعى، داخلى و خارجى براى خواننده گان 

خود نشر مى کند، روز نامه قديم ترين سازمان ژورناليستيک مى باشد و حتا امروز به حيث مهمترين 

وسيلة پخش و نشر اطالع در جوامع انسانى به کار مى رود و از لحاظ مفاد همه گانى و فعاليت پيگير 

و همه جانبه خود بى مانندمى باشد.

روز نامه ها اطالعاتى را در بارة امور جارى، سرگرمى و آگهى در يک جا ارائه مى کردند. در نخستين سال هاى 

قرن بيستم روزنامه هاى شهرى يا منطقه يى پديدار گرديد. دو نمونه از نخستين روزنامه هاى معتبر در قرن بيستم 

نيويارک تايمز و تايمز لندن بودند که بيشتر روزنامه هاى متنفذ در کشور هاى ديگر اين دو روزنامه را به عنوان 

سرمشق خود انتخاب کردند.

 فعاليت

 ده روزنامه کشور را فهرست نموده يکى از اعضاى گروه ها به شاگردان بيان دارد.

رادیو چيست و از آن براى کدام مقاصد استفاده به عمل مى آید؟

مردم  همة  استفاده  مورد  و  دارد  راه  خانواده ها  و  خانه  در  که  است  شنيدنى  تخنيکى  وسايل  از  يکى  راديو،   

قرارمى گيرد راديو از وسايل ارتباطى يى است که مى توان آن را عمدتاً رسانه ارتباطى يک جانبه ناميد. 

راديو به عنوان رسانه آگاهى و خبرى، در موارد زياد تاثيرات قابل مالحظة برجاگذاشته در مقايسه با سينما و 

وسايل ارتباطى تحريرى نه تنها ميدان عمل و سيعى در اختيار دارد و مى تواند به گسترده گى افکار و اذهان 

تاثير بگذارد؛ بلکه گذشته از وسعت ميدان عمل مى تواند باسرعت شکفت انگيزى اين کار را انجام دهد. از 

طريق راديو پخش برنامه هاى تعليمى و تربيتى در همه کشور هاى جهان معمول و مروج است. در تشکيل وزرات 

پروگرام هاى  نشر  و  پخش  آن  وظيفة  که  دارد  وجود  تعليمى وتربيتى  تلويزيون  راديو  نام  به  رياستى  معارف 

تعليمى و تربيتى بوده در تقويت سطح دانش علمى و مسلکى معلمان و شاگردان با ارزش و سودمند مى باشد.

 فعاليت

 با گروه خود بحث نموده، نام ده راديوى کشور را تحرير داريد.
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تلویزیون چيست؟

تلويزيون يکى از رسانه هاى شنيدنى و ديدنى است که تأثير فزايندة آن از مهم ترين تحوالت 

در وسايل ارتباط جمعى درچهل سال اخير به شمار مى رود. امروز تلويزيون بخش جدا ناپذير 

تجربه،  چارچوب هاى  ساختن  فراهم  به  تلويزيون  مى دهد.  تشکيل  را  خانواده ها  زنده گى  از 

نگرش هاى کلى فرهنگى که در بين افراد در جوامع امروزى اطالعات را تفسير کرده و سازمان 

به  در عصر حاضر  ارتباط  مستقيم  غير  اشکال  در گسترش  تلويزيون  مى کند.  مى دهد، کمک 

اندازة کتاب و مجالت و روزنامه ها مهم است.تلويزيون شيوه هايى را که افراد زنده گى اجتماعى 

را تفسير کرده و نسبت به آن عکس العمل نشان مى دهند، قالب ريزى مى کند. 

انترنت چيست؟

 همه شما، در طى روز چندين مرتبه کلمة انترنت را از طريق رسانه هاى جمعى نظير روزنامه، 

ماهيت  از  دقيقى  تصور  همةتان  هنوز  تا  است  ممکن  ولى  باشيد؛  شنيده  تلويزيون  و  راديو 

انترنت و کار کرد آن را در دنياى امروز نداشته باشيد.

انترنت يک شبکة گستردة جهانى با قدامت 25 ساله است که در پنج سال اخير گسترش زيادى 

پيدا کرده است. انترنت مجموعه يى از هزاران شبکة گسترده کوچک و بزرگ در سراسر جهان 

باعث  )آن هاکه  استفاده کننده گان  و  تجارتى  و  مراکز علمى   است که شرکت ها، سازمان ها، 

پيشرفت کار مى شوند( اشخاص را به هم مرتبط مى کند. انترنت نيز نظير ساير پديده ها، داراى 

و همچنين آسان ترين  يکديگر  با  افراد  ارتباط  ارزان ترين وسيلة  انترنت  مى باشد.  بى شمار  منافع 

طريقه دسترسى به آخرين اطالعات در سراسر جهان مى باشد و از طريق انترنت هرنوع اطالعاتى 

انتقال است. پوهنتون ها، مراکز تحقيقاتى کوچک و  اعم از متن، تصوير، صوت، و فلم قابل 

قرار  پژوهشگران  اختيار  در  را  علمى خويش  گنجينة  و  استند  متصل  شبکه  اين  به  دنيا  بزرگ 

استفادة  معرض  در  را  خود  اختراعات  و  دستاورد ها  آخرين  دانشمندان،  و  استادان  مى دهند. 
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امکانات جديد، دانشمندان  از  استفاده  استفاده مى نمايند.  از آن  ناشناسى  افراد  قرار داده و  عموم 

با يکديگر  انترنت، گردهمايى از راه دور بر پاکنند،  و صاحب نظران مى توانند بدون مسافرت، در 

مشورت کنند. اکنون بسيارى از امور تجارتى و خريد و فروش با استفاده از امکانات انترنت انجام 

مى شود. امکانات انترنتى در افغانستان در سال 1381 هـ . ش. مهيا شده که در 34 واليت کشور و 

يک تعداد از ولسوالى ها حال امکانات دسترسى به آن وجود دارد.

شبکۀ کيبلى چيست؟ 

شبکة کيبلى از جمله رسانه هاى همه گانى سمعى و بصرى است که برنامه هاى گوناگون تربيتى، 

فرهنگى و تفريحى ملى و بين المللى را براى مشترکين عرضه مى کند. 

                             مرورى بر درس

---------------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------------� t

                             پاسخ دهيد

1- مطبوعات چه تاثيرى بر جامعه دارد؟

2- محتويات روزنامه ها را کدام مطالب تشکيل مى دهد؟

3- راديو و تلويزيون چه تأثيرى بر افکار مردم دارند؟

4- منافع انترنت را بيان کنيد.

5- شبکه کيبلى داراى کدام برنامه ها مى باشد؟

                             کارخانه گى 

راديو را با تلويزيون مقايسه کنيد.
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         رسانه ها و دموکراسى

درس بيست ودوم 

در درس گذشته پيرامون انواع رسانه ها معلومات حاصل نموديد. در اين درس ارتباط 
ميان رسانه ها و دموکراسى را مى آموزيد. 

بحث نمایيد

رسانه ها جزيى از نهاد جامعه مدنى است. عده يى از علماى جامعه شناسى آن را رکن چهارم 

دولت مى دانند. از رسانه ها در نظام هاى مختلف سياسى، استفاده هاى متفاوتى صورت مى گيرد: 

استفاده مى نمايند. در  نفع خود  به  از آن  نيز  نظام هاى دموکرات مردم جامعه  مثال: در  طور 

کار  آن ها  نفع  به  بيشتر  و  بوده  دولت  قطعى  کنترول  تحت  استبدادى  نظام هاى  در  حالى که 

مى نمايد. در اين بخش پرسشى به ميان مى آيد که:

 آزادى رسانه ها در رژيم هاى دموکرات چه اهميت دارد؟

آزادى رسانه ها الزمه آزادى فکر و بيان بوده، مهم ترين رکن دموکراسى به شمار مى رود. آزادى 

رسانه ها در نظام مردمى، مظهر تمدن يک ملت و نشانة رشد و بيدارى آن است.آزادى رسانه ها 

يکى از وسايل مؤثر نظارت بر امور دولت، و ملت به شمار مى رود. رسانه ها را مى توان پايه و 

اساس مردم ساالرى دانست و احترام زيادى به آن قايل شد؛ زيرا بدون دستيابى به اطالعات و 

اخبار صحيح، قضاوت در باره امور و تصميم گيرى هاى عمومى و سياسى امکان پذير نمى باشد.

اهميت رسانه ها

رسانه ها براى دولت مردمى نيروى بى نظير است که دولت را قادر مى سازد تا تماس را با مردم حفظ و 

انتقاد ها و پيشنهاد ها را براى بهبود امور عرضه دارند. 
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رسانه ها نه تنها شکايت هاى عمومى را تحليل و تجزيه نموده؛ بلکه سعى و تالش مى نمايد، تا احساسات 

و نظريه هاى مردم را آن طورى که است انعکاس دهند. به تجربه ثابت گرديده وقتى دريک کشور انتقاد 

وجود نداشته باشد، خطر، ظلم، بى عدالتى و تجاوز در جامعه بيشتر مى باشد و ماموران دولت بدون ترس 

از اعتراض ومؤاخذه، از قدرت خود سوء استفاده مى کنند، وقتى رسانه ها هست، انتقاد نيز وجود دارد، 

ماموران دولت و يا هر شخص ديگر از آن مى ترسند و به حال مردم توجه مى نمايند. اين امر در نظام هاى 

مردمى برآورده مى شود.

از آزادى رسانه ها مستفيد گردد.  فرد حق دارد که  نظام دموکراسى هر  داراى  در کشور هاى 

عقايد و نظرات خود را در مورد جامعه، دولت و سياست و ساير امور به شکل کتاب، مقاله يا 

بيان شفاهى از طريق روزنامه ها مجالت و راديو و وسايل اطالعات جمعى به نشر رساند. دولت 

حق ندارد بر مکاتيب نشر شده يا قابل نشر شخص سانسور وضع نمايد؛ مگر اين که مخالف قانون 

اساسى کشور، قانون رسانه ها، توهين به عقايد و مقدسات دينى ... و غيره باشد.

فعاليت: با اعضاى گروه خود در مورد اهميت رسانه ها در نظام دموکراتيک بحث نموده خالصة 

آن را به ديگران بيان کنيد.

رسانه ها وانتخابات

از وظايف رسانه ها دادن  برازنده است. يکى  انتخابات  نظام مردم ساالرى در  نقش رسانه ها در 

مردم خاموش  است، رسانه ها مى توانند  درانتخابات  مردم  آگاهى هاى الزم جهت سهيم شدن 

جامعه را در جهت انتخاب کردن و انتخاب شدن سالم سوق دهند. انتخابات يکى از مصاديق 

سهم گيرى سياسى مردم در پروسة سياسى است. مشارکت سياسى نتيجه بازدهى است که بر مبناى 

دسترسى آزاد افراد و گروه ها در حوزه هاى رأى گيرى صورت مى گيرد. رسانه ها معلومات کافى 

پاليسى هاى آن ها و  باره کانديدا، احزاب،  را در 

چگونه گى پروسه انتخابات فراهم مى سازد و زمينه 

مهيا  دهنده گان  رأى  براى  را  آگاهانه  دادن  رأى 

براى  را  دقيق  و  کامل  معلومات  رسانه ها  مى سازد. 

رأى دهنده گان آماده  مى نمايد. هم چنان کانديدا 

و احزاب مستحق آن از رسانه ها براى رساندن پيام 
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به پاى صندوق هاى  اکثر  براى حضور حد  استفاده مى کنند. رسانه در ترغيب مردم  به مردم  خود 

رأى تالش مى کنند و با ارائه تحليل هاى درست و بى طرفانه، براى تصميم گيرى صحيح مردم در 

سياست  پيام  و  انتخابات  جريان  تمام  رسانه ها  مى کند.  کمک  نماينده گان  اصالح  ارزيابى  جهت 

مى تواند حراست کننده خوبى در  رسانه ها  اين موشکافى  مى نمايند.  بررسى  و  ارزيابى  را  مداران 

برابر مالحظات و فساد احتمالى در مديريت انتخابات باشد. درنظام هاى استبدادى اصًال رسانه هاى 

آزاد وجود ندارد. اگر رسانه يى باشد، تابع سياست دولت استند و آنچه را که دولت ديکته مى نمايد 

رسانه ها نشر مى نمايند و آزادى ندارند. خالصه، رسانه ها در تعميم و پخش دموکراسى و آزادى هاى 

مردمى انتخابات رياست ُجمهورى، پارلمانى، طرح توسعه دولت ها رويداد هاى سياست، نقش کليدى 

ايفا مى کند.

به  و  تحرير  خود  گروه  اعضاى  همکارى  به  کانديدا  شناسايى  و  انتخابات  در  را  رسانه ها  نقش  فعاليت:    

همصنفان تان بيان داريد. 

 مرورى بر درس

-------------------------------------------------------------------t
------------------------------------------------------------------t

-------------------------------------------------------------------t
 پاسخ دهيد

1- چرا رسانه ها چشم گوش ملت استند؟

2- در کشور هايى که آزادى رسانه ها وجود نداشته باشد، مردم آن در چه حالت قرار ميداشته باشند؟

3- رسانه ها در رژيم هاى دموکراسى و استبدادى از هم چه فرق دارند؟

4- رسانه ها در کدام موضوعات نقش کليدى دارند؟ بيان داريد.

5- خالصة کارکرد رسانه ها را در رژيم دموکراسى بيان داريد. 

 کار خانه گى 

در مورد نقش رسانه ها در رژيم دموکراسى چند سطر بنگاريد.
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آزادى بيان و اخالق رسانه یى

درس بيست وسوم           

آموختيدکه  و  نموديد  حاصل  آگاهى  مردم ساالرى  و  رسانه ها  مورد  در  گذشته  درس  در 
توسعه  و  رشد  اندازة  است.  آن  بيدارى  و  رشد  نشانة  و  ملت  يک  تمدن  مظهر  رسانه ها 
رسانه هاى هر ملتى بيانگر اندازة رشد و آگاهى آن مى باشد؛ همچنان آموختيد که آزادى 
رسانه ها در صورت موجوديت نظام مردمى امکان پذير مى باشد. در اين درس در مورد آزادى 

بيان و اخالق رسانه يى آشنا مى شويد.
مباحثه نمایيد

آزادى بيان با حفظ اخالق رسانه يى در پيشرفت و بيدارى جوامع بشرى نقش بس مهم دارد. 
به نظر شما:آزادى بيان تحت چى نوع شرايطى در يک جامعه عملى شده مى تواند؟

آزادى بيان، يکى ديگر از انواع آزادى است که از اهميت زيادى برخوردار است. آزادى بيان امروز از 
ضروريات زنده گى اجتماعى شمرده مى شود و عبارت از آزادى افراد در بيان نظرات و ايراد نطق و خطابه، 
بدون ترس و واهمه از دخالت دولت مى باشد. آزادى بيان يکى از حقوق و آزادى هاى فکرى است. يعنى 
افرادى که در اجتماع زنده گى مى کنند بايد آن طور که مى انديشند بتوانند بيان کنند و يا از طريق کتاب 
و مطبوعات به ديگران منتقل سازند و آن ها را در جريان افکار و اطالعات خود قرار دهند. بعضى علما و 
متفکران آزادى بيان را نقطة اوج تمام آزادى هاى مدنى به شمار مى آورند. منظور از آزادى بيان آن است 
که هر تبعه، حق اظهار نظر دارد و نيز حق دارد نظرات خود را مانند: ديگران به گوش مردم برساند. براى 
اين منظور افراد حق جستجو و دستيابى به همه انواع اطالعات و انديشه ها ازطريق همة رسانه ها را دارند. 
آزادى بيان منافع زيادى براى جامعه دارد. سلب آزادى بيان باعث کندى و رکود تکامل پيشرفت جامعه 

مى گردد. 
فعاليت: منظور از آزادى بيان چيست؟ با اعضاى گروه خود بحث نموده، نتيجه را به ديگران بيان داريد.

آزادى بيان تا چه حد مجاز است؟

آزادى بيان به اين مفهوم نيست که هر کس هر چه مى خواهد درجامعه مطرح کند، بدون در نظرداشت 
اين که به حال جامعه مفيد يا مضر و يا سبب گمراهى و فساد اخالقى، فتنه و آشوب شود؛ بلکه آزادى بيان 
تا حدودى جايز است که اعمال وى باعث زيان ديگران نشود. کرامت انسانى حقوق ديگران و عفت کالم 

را رعايت نمايد.
مهمترين حدود آزادى بيان به ترتيب عبارت است از: 

tآزادى بيان نبايد به هيچ عنوان در برابر مقدسات دينى، مصالح و منافع ملى کشور قرار گيرد؛
tآزادى بيان نبايد موجب بى اهميت شدن قانون و ارزش هاى مورد قبول جامعه گردد؛

نبايد موجب عقده گشايى و بهانه يى براى توهين و اهانت بدون موجب و دليل نسبت به  بيان  tآزادى 
افراد حقيقى يا نهاد هاى حقوقى گردد؛
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آزادى مطبوعات و اخالق رسانه یى: به موجب اين اصل افراد، حق نشر افکار خود را از طريق نوشته ها 
يا مطبوعات دارا مى باشند، بدون اين که نشر آن ها موکول به تحصيل اجازه يا محکوم به سانسور باشد. آزادى 
مطبوعات، شامل تأسيس مطبعه و نشر اعالن و فروش نشريه ها به وسيلة گرداندن آن در گذر گاه ها است. نقد 
و بررسى و ارائه تحليل واقع بينانه و روشن گرانه نسبت به مسايل و جريان هاى موجود کشور، نقد عملکرد هاى 

دولت، آگاهى دادن به مردم، ابالغ افکار عمومى زمان امکان پذير است که اطالعات دقيق در دست باشد.
آیا مى دانيد مفهوم اخالق رسانه یى چيست؟

رسانه يى  اخالق  عموماً  مى کند،  فرق  کشور ها،  در  مختلف  زمان هاى  و  مکان ها  در  رسانه يى  اخالق  مفهوم 
نوشته هاى تحرير شده نيستند. و بيشتر بر مى گردد به قوانين و ارزش هاى اجتماعى دريک محدوده خاص زمانى 
و جغرافيايى. در اخالق رسانه يى بحث از بايد ها و نبايد ها و توصيه و نهى در ميان است. مسؤوليت پذيرى يکى 
ازحقيقت هاى بزرگ در اخالق رسانه يى مى باشد. بررسى ها نشان داده است که رسانه ها مؤثريت چشم گيرى 

در سمت دهى افکار، نظر ها، تلقى ها و برداشت ها در جوامع دارد و اين تأثر گذارى  مى تواند جنبه سازنده گى 

و دادن تعليم و يا ممکن بُعد تخريبى نيز داشته باشد. بنابراين الزم است که نحوه تأثر گذارى رسانه ها طورى 
تنظيم گردد که اخالق به نفع اجتماع و انسانيت باشد.

اخالق رسانه یى متشکل از کدام موضوعات است؟
بيان، آزادى  مانند: آزادى  از موضوعاتى؛  از اخالق حرفه يى است که متشکل  اخالق رسانه يى مبحث وسيع 
مطبوعات، قانون مطبوعات، مسايل و معاهده هاى بين المللى، حق چاپ سرقت ادبى، مسؤوليت روزنامه نگار، 
استفاده است. و همچنان  قابل  و  متون تحريرى و مدارک مشخص  نويسنده ومانند آن ها، که داراى  آگاهى 
موضوعات زياد ديگرى که نوشته و مشخص نيستند؛ اما هر روز نامه نگار درجامعه خود آن ها را مى شناسند. 
فعاليت هاى  را دارد. اصول آزادى و  اخالق رسانه يى در جوامع مختلف، خصوصيت ها و ويژه گى هاى خود 
رسانه يى را قانون رسانه هاى جمعى مشخص مى نمايد همچنان چارچوب اخالقى مسلط بر آن جامعه را تکميل 
مى نمايد. مسايل محورى در اخالق رسانه يى که بايد در نظر گرفته شود؛ عبارت از: صداقت، صحت، توازن، 
امانت و پرهيز از آنچه در ضديت با منافع ملى واقع شود، مى باشد. در مجموع اخالق رسانه يى را مى توان با 
درنظر گرفتن امانت دارى، آگاهى همه گانى و مسؤوليتى بررسى نمود چون: نخستين اصالت خبرنگار اطالع 
رسانى مى باشد، از اين رو خبرنگار بايد کوشش نمايدکه اطالعات مورد نياز جامعه را فراهم نمايد و آن را با 
داليل مشخص و گرايش هاى خود پنهان نساخته تحريف نکند. خبرنگاران بايد داراى معلومات کافى در مورد 
موضوع داشته باشند، هرگاه در مواردى که داراى معلومات کافى نيستند نبايد معلومات ناقص را نشر کنند؛ زيرا 
نشر خبر ناقص و کاذب سبب القاى آگاهى کاذب و ناقص گيرنده گان خبر مى گردد. رسانه ها در قبال جامعه 



 114

و مردم خود از نظر اخالقى مسؤول اند تا از نشر آن چه در قانون نامه ها و قواعد يک کشور ضد اخالقى 
تلقى مى شود، خوددارى نمايند. رسانه ها به دو صورت ممکن است با استفاده از آزادى مطبوعات از قوانين 

مطبوعات تخطى کنند:
�tبه دليل نوشتن افترا، توهين و پرداختن به مسايل خصوصى افراد. در صورت چنين تخطى ها به شکايت 

افراد رسيده گى شده و مجرمان تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند.
مانند:  مطبوعات؛  آزادى  از  قانونى  غير  استفاده  و  مطبوعات  قانون  خالف  مسايل  نوشتن  دليل  به  �t
توهين به مقدسات، به خطر انداختن امنيت ملى و مشوش ساختن اذهان عمومى در اکثر کشور ها براى 
رسيده گى به اتهامات يا قانون شکنى هاى رسانه يى، محکمة رسانه يى به حضور هيأت منصفه مطبوعاتى 
به صورت علنى برگزار مى شود. ممکن گاهى نقد اعتراض فردى يا جمعى را در پى داشته باشد بنابراين 
نقد بايد اخالق رسانه يى را از بين نبرده از حقوق فردى و جمعى در برابر زياده روى و انحراف رسانه ها 

جلوگيرى کند.
 فعاليت: به نظر شما، چرا رسانه ها از آزداى قانون رسانه ها تخطى مى کند؟ با مشوره اعضاى گروه داليل 

را بيان نماييد.

در مورد اخالق رسانه یى در افغانستان چه مى دانيد؟
زيادى  حدود  تا  افغانستان  رسانه هاى  قانون  برخورداراند.  خوبى  رشد  از  کشور،  در  رسانه ها  امروزه 

آزادى هايى براى رسانه هاى جمعى قايل شده است. مشکلى که در رسانه هاى کشور وجود دارد اين است 

که يک عده يى خبرنگاران غير مسلکى و با عدم آگاهى از اخالق رسانه يى وارد عرصه عمل گرديده اند، 

تمثيل هاى قومى، لسانى، و غيره ... بسيار زياد انعکاس داده اند که باعث دشوارى هاى زيادى در کشور 

شده اند. در شرايط کنونى کشور به صلح و امنيت ضرورت اشد دارد. بنابراين خبرنگاران و قلم به دستان 

اخبار و اطالعات صلح را بر ساير اطالعات اولويت دهند، رسانه ها در تقويت اعتماد ملى، ثبات و صلح 

کمک نمايند و نبايد وسايلى باشند براى کمک رسانيدن اهداف ضد اجتماعى، ضد امنيتى و غيره.. و از 

نشر مطالبى که مخالف افکار همه گانى باشد بايد پرهيز نمايند؛ مانند: آثار و مطالبى که مغاير با اصول و 

احکام دين مقدس اسالم باشد. آثار و مطالبى که موجب توهين به ساير اديان و مذاهب گردد، همچنان 

آثار و مطالبى که مغاير قانون اساسى بوده و در قانون جزا و ديگر قوانين کشور ما جرم به شمار مى رود؛ 

چون کشور ما يک دولت اسالمى است، تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم جواز ندارد. 

ارائه  به ممالک فرق مى کند؟  در زمينه نظرخويش را  نظر  نظر شما، چرا اخالق رسانه يى  به  فعاليت:   

داريد.
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                            مرورى بر درس 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

                           پاسخ دهيد
1- آزادى بيان چيست؟

2- دو مورد از محدوديت آزادى بيان را بنگاريد.

3- خصوصيات مطبوعات را در رژيم مردم ساالرى  تحرير داريد.
4- کدام موضوعات شامل اخالق رسانه يى مى شود؟ بنگاريد.

5- رسانه ها کدام موضوعات را نبايد نشر کنند؟ درزمينه معلومات دهيد. 
                              کارخانه گى 

کدام موضوع در قانون رسانه يى کشور جرم شناخته مى شود؟ در زمينه معلومات ارائه داريد.

 

خالصۀ فصل ششم
tافکار عمومى مجموعۀ از تصاميم افراد یک گروه عام را در مورد یک موضوع خاص مى گویند.

tرسانه وسيله انتقال پيام، معلومات و اطالعات با استفاده از این وسایل مى باشد: رسانۀ برقى، 
رسانۀ چاپى.

�tانواع رسانه عبارت انداز: مطبوعات، روزنامه، رادیو، تلویزیون، انترنيت و شبکه کيبلى.
نقش  یاد مى شود  نهاد جامعه مدنى که در واقع رکن چهارم حکومت  به عنوان  رسانه  �t

مهمى در ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه فرهنگى و سياسى جامعه ایفا مى نماید.

�tآزادى بيان عبارت از آزادى افراد در بيان عقيده با درنظرداشت ارزش هاى اسالمى  و 
ایراد نطق و خطابه، بدون ترس و واهمه از دخالت دولت است. آزادى بيان یکى دیگر از 

انواع آزادى ها است که در جهان امروز از اهميت زیادى برخوردار است.

�tاخالق رسانه یى مبحث گسترده از اخالق حرفه یى است که متشکل از موضوعاتى؛ مانند: 
آزادى بيان، آزادى مطبوعات، قانون مطبوعات، ميثاق ها و معاهده هاى بين المللى، حق 

چاپ، سرقت ادبى و غيره مى باشد.


