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وزارت معارف

سرود ملی
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پښـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

وزارت ﻣعارف
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پﻴام وزﻳر معارف
اﻗرأ باسﻢ ربﻚ
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 بﻰپاﻳان بر رسﻮل خاتﻢ -حﻀرت ﻣحﻤد ﻣصﻄﻔﻰ ﻛﻪ ﻧخستﻴﻦ
پﻴام اﻟﻬﻰ بر اﻳشان «خﻮاﻧدن» است.
چﻨاﻧچﻪ بر ﻫﻤﻪﮔان ﻫﻮﻳداست ،سال  1397خﻮرشﻴدى ،بﻪ ﻧام سال ﻣﻌارف ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ
ﻧﻈام تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت در ﻛشﻮر ﻋزﻳز ﻣا شاﻫد تحﻮﻻت و تﻐﻴﻴرات بﻨﻴادﻳﻨﻰ در ﻋرصﻪﻫاى ﻣختﻠﻒ
خﻮاﻫد بﻮد؛ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣتﻌﻠﻢ ،ﻛتاب ،ﻣﻜتب ،اداره و شﻮراﻫاى واﻟدﻳﻦ ،از ﻋﻨاصر ششﮔاﻧﻪ و اساسﻰ ﻧﻈام
ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد ﻛﻪ در تﻮسﻌﻪ و اﻧﻜشاف آﻣﻮزش و پرورش ﻛشﻮر ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ
را اﻳﻔا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در چﻨﻴﻦ برﻫﻪ سرﻧﻮشتساز ،رﻫبرى و خاﻧﻮادة بزرگ ﻣﻌارف اﻓﻐاﻧستان ،ﻣتﻌﻬد بﻪ
اﻳجاد تحﻮل بﻨﻴادى در روﻧد رشد و تﻮسﻌﻪ ﻧﻈام ﻣﻌاصر تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت ﻛشﻮر ﻣﻰباشد.
از ﻫﻤﻴﻦرو ،اصﻼح و اﻧﻜشاف ﻧصاب تﻌﻠﻴﻤﻰ از اوﻟﻮﻳتﻫاى ﻣﻬﻢ وزارت ﻣﻌارف پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ راستا ،تﻮجﻪ بﻪ ﻛﻴﻔﻴت ،ﻣحتﻮا و ﻓراﻳﻨد تﻮزﻳﻊ ﻛتابﻫاى درسﻰ در ﻣﻜاتب ،ﻣدارس و ساﻳر
ﻧﻬادﻫاى تﻌﻠﻴﻤﻰ دوﻟتﻰ و خصﻮصﻰ در صدر برﻧاﻣﻪﻫاى وزارت ﻣﻌارف ﻗرار دارد .ﻣا باور دارﻳﻢ،
بدون داشتﻦ ﻛتاب درسﻰ باﻛﻴﻔﻴت ،بﻪ اﻫداف پاﻳدار تﻌﻠﻴﻤﻰ در ﻛشﻮر دست ﻧخﻮاﻫﻴﻢ ﻳاﻓت.
براى دستﻴابﻰ بﻪ اﻫداف ذﻛرشده و ﻧﻴﻞ بﻪ ﻳﻚ ﻧﻈام آﻣﻮزشﻰ ﻛارآﻣد ،از آﻣﻮزﮔاران و ﻣدرسان
دﻟسﻮز و ﻣدﻳران ﻓرﻫﻴختﻪ بﻪﻋﻨﻮان تربﻴت ﻛﻨﻨدهﮔان ﻧسﻞ آﻳﻨده ،در سراسر ﻛشﻮر احتراﻣاﻧﻪ تﻘاضا
ﻣﻰﮔردد تا در روﻧد آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ و اﻧتﻘال ﻣحتﻮاى آن بﻪ ﻓرزﻧدان ﻋزﻳز ﻣا ،از ﻫر ﻧﻮع
تﻼشﻰ درﻳﻎ ﻧﻮرزﻳده و در تربﻴت و پرورش ﻧسﻞ ﻓﻌال و آﮔاه با ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ ،ﻣﻠﻰ و تﻔﻜر اﻧتﻘادى
بﻜﻮشﻨد .ﻫر روز ﻋﻼوه 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 سرﻣاﻳﻪﻫاى ﻓرداى ﻛشﻮر
ﻣﻰخﻮاﻫﻢ تا از ﻓرصتﻫا 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.
در پاﻳان ،از تﻤام ﻛارشﻨاسان آﻣﻮزشﻰ ،داﻧشﻤﻨدان تﻌﻠﻴﻢ و تربﻴت و ﻫﻤﻜاران ﻓﻨﻰ بخش ﻧصاب
تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛشﻮر ﻛﻪ در تﻬﻴﻪ و تدوﻳﻦ اﻳﻦ ﻛتاب درسﻰ ﻣجداﻧﻪ شباﻧﻪ روز تﻼش ﻧﻤﻮدﻧد ،ابراز ﻗدرداﻧﻰ
ﻛرده و از بارﮔاه اﻟﻬﻰ براى آنﻫا در اﻳﻦ راه ﻣﻘدس و اﻧسانساز 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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اقسامدولت
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اهداف فصل
بعدازخوانداناﻳنفصلبهاﻫدافدانشﻰومﻬارتﻰزﻳردستمﻰﻳابﻴد:
مفﻬومدولترامﻰدانﻴد.
ضرورتوجوددولترادرکمﻰکنﻴد.
باوظاﻳفدولتآشنامﻰشوﻳد.
ساختاردولتافغانستانرامﻰدانﻴد
بامفﻬومقواىسهگانهآشنامﻰشوﻳد.
قوهمجرﻳهرامﻰشناسﻴد.
قوهمققنهرامﻰشناسﻴد.
قوهقضاﻳﻴهرامﻰشناسﻴد.
مفﻬومقانونرامﻰدانﻴد.

ازشاگردانانتظارمﻰرودکهبهاﻫدافمﻬارتﻰذﻳلبرسند:
مفﻬومدولتراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
ضرورتوجوددولتراتشخﻴصوبﻴاننمودهمﻰتوانﻴد.
انواعدولترانامبردهمﻰتوانﻴد.
وظاﻳفدولتراتشخﻴصوفﻬرستکردهمﻰتوانﻴد.
ساختاردولتافغانستانراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
قواىسهگانهدولتراتفکﻴککردهمﻰتوانﻴد.
وظاﻳفقوهاجراﻳﻴهراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
وظاﻳفولسﻰجرگهومشرانوجرگهرافﻬرستکردهمﻰتوانﻴد.
قانونراتعرﻳفنمودهمﻰتوانﻴد.
انواعقانونرافﻬرستنمودهمﻰتوانﻴد.
وظاﻳفخودرادرقانوناساسﻰتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
قانوناساسﻰوقوانﻴنعادىراتفکﻴککردهمﻰتوانﻴد.
مفﻬومانتخاباترابﻴاننمودهمﻰتوانﻴد.
اﻫمﻴتانتخاباتراتشرﻳحکردهمﻰتوانﻴد.
سﻴستمﻫاىانتخاباتﻰراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
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درس اول

ضرورت به دولت
سال گذشتﻪ در ﻣﻮرد ﻧظﻢ ،تغﻴﻴرات ،ﻧا برابرى و ﻣشکﻼت اجتﻤاعﻰ آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد،
از اﻳﻨکﻪ دوﻟت با ﻫر کدام اﻳﻦﻫا ارتباط تﻨگاتﻨگ دارد؛ ﻧخستﻴﻦ درس را با ﻫﻤﻴﻦ عﻨﻮان
آغاز ﻣﻰکﻨﻴﻢ.
مباحثهنماﻳﻴد
دوﻟت چﻴست؟
چرا بﻪ دوﻟت ضرورت دارﻳﻢ؟
اگر در ﻳک گردش دستﻪ جﻤعﻰ با دوستان خﻮد ،جﻬت ﻣﻴﻠﻪ بﻪ ﻳک ﻣﻨطقﺔ زﻳبا بﻪ تفرﻳح
بروﻳد ،خﻮاﻫﻴد دﻳد کﻪ اجراى اﻳﻦ برﻧاﻣﻪ ،بدون رعاﻳت ﻳک سﻠسﻠﻪ ضﻮابط و ﻣقررات
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 ﻻزم است؛ بﻠکﻪ باﻳد
اشخاصﻰ در گروه شﻤا باشﻨد کﻪ ﻣراقب اجراى قﻮاﻧﻴﻦ بﻮده ﻣسؤوﻟﻴت رﻫبرى و قﻴادت
گروه را بﻪ عﻬده داشتﻪ باشﻨد تا از بروز سرپﻴچﻰﻫا 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 پﻴچﻴدهگﻰ 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 دوﻟتﻫاى کﻮچک و بزرگ
اقدام کردهاﻧد  .اگر در جاﻣعﻪ دوﻟت ﻧباشد ،کارﻫﻤﺔ بخشﻫا ﻣختﻞ ﻣﻰشﻮد و ﻣردم قادر
ﻧخﻮاﻫﻨد بﻮد ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى روز ﻣره خﻮد را ﻣرفﻮع سازﻧد .اکﻨﻮن کﻪ داﻧستﻴﻢ جاﻣعﻪ بﻪ
دوﻟت ﻧﻴاز دارد پس ﻻزم است بداﻧﻴﻢ کﻪ دولتچﻴست؟در ﻣفﻬﻮم عﻤﻮﻣﻰ ،دوﻟت بﻪ ﻣعﻨاى
ﻣجﻤﻮعﺔ سازﻣان اجراﻳﻰ کﻪ قدرت ادارة جاﻣعﻪ بﻪ آن داده شده است ﻣﻰباشد.
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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 ﻣﻰشﻮد.
دوم -ﻣجﻤﻮعﺔ ارگانﻫا و ادارات حاکﻤﺔ ﻳک کشﻮر (قﻮة ﻣقﻨﻨﻪ ،قﻮة ﻣجرﻳﻪ و قﻮة قضاﻳﻴﻪ) کﻪ
کﻠﻤﺔ دولت در اﻳﻦ استعﻤال با کﻠﻤﺔ حکومتﻣترادف ﻣﻰباشد .اﻟبتﻪ ﻣراد اﻳﻦ کﻠﻤﻪ در ﻫر جا
از ﻣحتﻮاى کﻼم فﻬﻤﻴده ﻣﻰشﻮد.
عﻨاصر ﻣتشکﻠﻪ دوﻟت عبارت است از:
-1مردمﻳاجمعﻴت(نفوس) :ﻳکﻰ از عﻨاصر اساسﻰ براى تشکﻴﻞ ﻳک دوﻟت ،وجﻮد جﻤعﻴتﻰ
از اﻧسانﻫا است کﻪ دوﻟت را ﻣﻰسازﻧد و بدون آنﻫا دوﻟت ﻣعﻨا پﻴدا ﻧﻤﻰکﻨد.
-2سرزمﻴنﻳاقلمرو :ساحﺔ خاک ﻳا قﻠﻤرو ،ﻳکﻰ دﻳگر از عﻨاصر اساسﻰ تشکﻴﻞ دﻫﻨدة
دوﻟت پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،سرزﻣﻴﻦ ﻳک کشﻮر عبارت از ﻣحدودة جغرافﻴاﻳﻰ ﻣعﻴﻨﻰ است کﻪ
جﻤعﻴتﻰ از افراد در آن ﻣسکﻦگزﻳﻦ بﻮده و در آن تشکﻴﻞ حکﻮﻣت ﻣﻰدﻫد.
-3حکومت :در عﻠﻢ سﻴاست،حکﻮﻣت وسﻴﻠﻪﻳﻰ تﻠقﻰ ﻣﻰشﻮد کﻪ براى بر قرارى ﻧظﻢ ،اﻳجاد
اﻣﻨﻴت داخﻠﻰ و خارجﻰ و تأﻣﻴﻦ رفاه و خﻴر ﻣردم از طرف دوﻟت اﻳجاد شده است.
فرمانرواﻳﻰ:فرﻣاﻧرواﻳﻰ ،عاﻟﻰترﻳﻦ قدرت دوﻟت اجرا کﻨﻨدة قاﻧﻮن است .قﻠﻤرو حاکﻤﻴت
براى اعﻤال قدرت تا آن جاست کﻪ با حقﻮق دﻳگر دوﻟتﻫا تداخﻞ ﻧداشتﻪ باشد .اﻣروز اﻳﻦ
اصﻞ پذﻳرفتﻪ شده کﻪ فرﻣاﻧرواﻳﻰ دوﻟت ،برخاستﻪ از خﻮاست و ارادة ﻣردم است .بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ،
رژﻳﻢﻫاى سﻴاسﻰ خﻮد را ﻧﻤاﻳﻨده ﻣردم ﻣﻰداﻧﻨد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد راجع بﻪ عﻤدهترﻳﻦ عﻨصر دربرگﻴرﻧدة دوﻟت کﻪ بﻪ دوﻟت ﻣاﻫﻴت حقﻮقﻰ
و سﻴاسﻰ ﻣﻰبخشد ،بحث ﻧﻤاﻳﻴد و ﻧتﻴجﺔ بحث خﻮد را بﻪ دﻳگران بﻴان کﻨﻴد.
ﻫرگاهدرﻳکجامعهحکومتنباشد،جامعهبهکداممشکﻼتمواجهمﻰگردد؟
طﻮرىکﻪ خﻮاﻧدﻳد حکﻮﻣت براى برقرارى ﻧظﻢ ،اﻳجاد اﻣﻨﻴت داخﻠﻰ و خارجﻰ و تأﻣﻴﻦ رفاه و

4

خﻴر ﻣردم در دوﻟت اﻳجاد گردﻳده است ،بﻨابراﻳﻦ ،در ﻫر جاﻣعﻪ شعبات و ارگانﻫاﻳﻰ باﻳد
باشد کﻪ کار ﻫﻤﺔ ﻧﻬادﻫا را ﻧظارت کﻨد و بﻪ آنﻫا ﻫداﻳت دﻫد تا کارﻫاى خﻮد را بﻪ ﻣﻮقع
اجرا و اﻧجام دﻫد و ﻧﻴازﻫاى گﻮﻧاگﻮن ﻣردم را بﻪ وجﻪ احسﻦ ﻣرفﻮع ﻧﻤاﻳﻨد.
در واقع حکﻮﻣت وابستﻪ بﻪ ﻣردم است کﻪ ﻣردم را رﻫبرى ،اداره و ﻫداﻳت ﻣﻰکﻨد و آنﻫا
را از آسﻴبﻫا و خطرﻫاى داخﻠﻰ و خارجﻰ در اﻣان ﻧگﻪ ﻣﻰدارد .ﻫرگاه در جاﻣعﻪ حکﻮﻣت
وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى و سﻴاسﻰ اختﻼل و بﻰ ﻧظﻤﻰبﻪ
وجﻮد ﻣﻰآﻳد و جاﻣعﻪ ،بﻪ جﻬت ﻫرج و ﻣرج ،ﻣطﻠقاﻟعﻨاﻧﻰ ،بﻰقاﻧﻮﻧﻰ ،بﻰفرﻫﻨگﻰ ،ظﻠﻢ،
خﻮدسرى و خﻮدکاﻣﻪگﻰ ﻣﻰرود ،جان ،ﻣال و ﻧاﻣﻮس ﻣردم بﻪ خطر ﻣﻰافتد و آﻧارشﻴزم
(ﻫرج و ﻣرج) جاى آن را ﻣﻰگﻴرد.
درموردوظاﻳفدولتچهمﻰدانﻴد؟
اگر چﻪ دوﻟتﻫا در جﻮاﻣع ﻣختﻠف بﻪ ﻳک شکﻞ ﻧﻴست؛ ا ّﻣا وظاﻳف ﻣشابﻪ بر عﻬده دارﻧد
کﻪ در اﻳﻦ قسﻤت برخﻰ از آنﻫا ارائﻪ ﻣﻰگردد:
وضع قاﻧﻮن و ﻣقررات براى ادارة دوﻟت؛
تعﻴﻴﻦ ﻣسؤوﻻن براى اجراى قﻮاﻧﻴﻦ؛
ﻧظارت براى اجراى قاﻧﻮن و جﻠﻮگﻴرى از قاﻧﻮن شکﻨﻰ؛
حراست از ارزشﻫاى دﻳﻨﻰ و ﻣﻠﻰ از راهﻫاى ﻣختﻠف؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣکتبﻫا ،پﻮﻫﻨتﻮنﻫا و
رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ؛
تأﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴت داخﻠﻰ؛
تطبﻴق احکام قاﻧﻮن اساسﻰ و ساﻳر قﻮاﻧﻴﻦ ،دفاع از استقﻼل ،حاکﻤﻴت ﻣﻠﻰ و تﻤاﻣﻴت
ارضﻰ ،طﻮرىکﻪ پﻴشاز اﻳﻦ گفتﻴﻢ دوﻟتﻫا وظاﻳف ﻣتعدد دارﻧد ،اﻣکان دارد برخﻰ از
دوﻟتﻫا بﻪ خﻮبﻰ از عﻬدة وظاﻳف برآﻣده ﻧتﻮاﻧﻨد ،برخﻰ از دوﻟتﻫا کﻪ ادارة ساﻟﻢ و ﻧظارت
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دقﻴق دارﻧد و خﻮد را ﻧزد ﻣردم ﻣسؤول ﻣﻰداﻧﻨد ،وظاﻳف شان را در قبال ﻣردم بﻪ حﻴث ﻳک
خدﻣتگزار بﻪ طﻮر شاﻳستﻪ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد و خﻮد را از ﻣردم جدا ﻧﻤﻰداﻧﻨد.
فعالﻴت :درگروه خﻮد راجع بﻪ تفاوت و تشابﻪ وظاﻳف دوﻟتﻫاى ﻧﻮ با دوﻟتﻫاى کﻬﻨﻪ بحث
ﻧﻤاﻳﻴد.

مرورىبردرس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد

 -1ضرورت اﻳجاد دوﻟت را در چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
 -2دوﻟت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3اگر در ﻳک جاﻣعﻪ دوﻟت وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،جاﻣعﻪ بﻪ کدام ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 -4در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت سرزﻣﻴﻦ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5وظاﻳف اصﻠﻰ دوﻟتﻫا را کدام ﻣﻮضﻮعات تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟ بﻴان دارﻳد.
کارخانهگﻰ

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

اقسام دولت
پﻴش از اﻳﻦ آﻣﻮختﻴد کﻪ دوﻟت عبارت است از اجتﻤاع داﻳﻤﻰو ﻣﻨظﻢ گروﻫﻰ از افراد بشر
کﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣعﻴﻦ و ﻣشخص بﻪ طﻮر ثابت ﻣسکﻦگزﻳﻦ اﻧد و ﻣطﻴع ﻳک قدرت سﻴاسﻰ
ﻣستقﻞ باشﻨد .در درس کﻨﻮﻧﻰ با گﻮﻧﻪﻫا و اقسام دوﻟت آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحثنماﻳﻴد
ﻣردم جﻬان ،براى زﻧدهگﻰ کردن شﻴﻮهﻫاى خاصﻰ دارﻧد .اﻣکان دارد در بعضﻰ ﻣﻮارد
عقﻴدة ﻣشترک داشتﻪ باشﻨد و در بعضﻰ از ﻣﻮارد ﻣتفاوت باشﻨد .ﻳکﻰ از اﻳﻦ تفاوتﻫا
اﻳﻦ است کﻪ ﻣردﻣان جﻬان دوﻟتﻫاى گﻮﻧاگﻮن را تجربﻪ ﻣﻰکﻨﻨد و در جﻬان اﻧﻮاعﻰ از
دوﻟتﻫا وجﻮد دارد.
کدامعواملاندکهباعثانواعمختلفدولتگردﻳدهاند؟درصنفمباحثهکنﻴد.
از زﻣاﻧﻪﻫاى گذشتﻪ تا بﻪ حال دوﻟتﻫا شکﻞ واحد ﻧداشتﻪ و از ﻟحاظ سازﻣان ،درجﺔ استقﻼل
و طرز اداره ﻳکسان ﻧبﻮده ،باﻳد داﻧست کﻪ اﻳﻦ اختﻼف بﻪ اثر وقاﻳع تارﻳخﻰ ،ﻣﻮقعﻴت
جغرافﻴاﻳﻰ ،عﻮاﻣﻞ ﻧژاد و ﻣذﻫب ،درجﺔ تﻤدن ،اوضاع اقتصادى و عﻮاﻣﻞ دﻳگر حاصﻞ شده
است؛ وﻟﻰ با وجﻮد اختﻼف ،دوﻟتﻫا را ﻣﻰتﻮان از سﻪ جﻬت طبقﻪ بﻨدى ﻧﻤﻮد.
از حﻴث درجﺔ استقﻼل؛ از ﻧظر ترکﻴب؛ از ﻧظر شکﻞ حکﻮﻣت.
تقسﻴمدولتازنظراستقﻼل:دوﻟت ﻣﻤکﻦ است ﻣستقﻞ ﻳا ﻣﻨاقض استقﻼل باشد:
دولتمستقل
دوﻟتﻰ است کﻪ از حﻴث روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و از ﻟحاظ اﻣﻮر داخﻠﻰ تابع دوﻟت دﻳگرى ﻧبﻮده
طﻮرىکﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد قدرت و حاکﻤﻴت خﻮد را در اﻣﻮر داخﻠﻰ و خارجﻰ اعﻤال ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
دولتمناقضاﻻستقﻼل
ﻣعﻤﻮﻻً دوﻟت ضعﻴف است کﻪ بﻪ ﻣﻮجب پﻴﻤان و ﻳا بدون پﻴﻤان تابع ﻳک دوﻟت قﻮى
ﻣﻰشﻮد .گرچﻪ حدود و حاکﻤﻴتﻰ کﻪ دوﻟت ﻧﻴروﻣﻨد در کشﻮر ﻣﻨاقض اﻻستقﻼل اجرا
ﻣﻰﻧﻤاﻳد در عﻬد ﻧاﻣﺔ بستﻪ شده در ﻣﻴان تعﻴﻴﻦ ﻣﻰشﻮد و ﻳا بدون عقد قرارداد عﻤﻠﻰ
ﻣﻰگردد .باﻳد افزود کﻪ دوﻟت ﻣﻨاقضاﻻستقﻼل از داشتﻦ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻪ طﻮرکﻞ
ﻣحروم ﻣﻰباشد .عﻼوه بر استقﻼل خارجﻰ استقﻼل داخﻠﻰ دوﻟتﻫاى ﻣﻨاقضاﻻستقﻼل ﻧﻴز
از حﻴث ﻧگﻬدارى ﻧﻴروى ﻣسﻠح ،حزب ،ﻧشر سکﻪﻫاى فﻠزى و پﻮل کاغذى ،ﻧشر باﻧکﻨﻮت،
ﻣعاﻣﻼت قرضﻪ ،اعطاى اﻣتﻴاز در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ دﻳگر ﻧﻴز ﻣحدود ﻣﻰگردد.
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فعالﻴت:دوﻟت ﻣﻨاقض اﻻستقﻼل بﻪ کدام دوﻟت اطﻼق ﻣﻰگردد؟
درموردتقسﻴمبندىدولتﻫاازحﻴثترکﻴبچهمﻰدانﻴد؟
دوﻣﻴﻦ طبقﻪ بﻨدى کﻪ براى دوﻟتﻫا ﻣﻰتﻮان قاﻳﻞ شد ،تقسﻴﻢ دوﻟتﻫا بﻪ بسﻴط و ﻣرکب
ﻣﻰباشد.
-1دولتبسﻴطﻳامرکزى :بﻪ دوﻟتﻫاﻳﻰ اطﻼق ﻣﻰشﻮد کﻪ داراى ﻳک ﻣرکز واحد عﻤﻞکرد
سﻴاسﻰ استﻨد .دوﻟت بسﻴط ﻣﻤکﻦ است از بخشﻫاى ﻣتعددى تشکﻴﻞ شده باشد؛ ﻟﻴکﻦ اﻳﻦ
بخش ﻫا بﻪ ﻫﻴچ صﻮرت بﻪ ﻧام دوﻟت و ﻳا پخش قدرت پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
بﻨابراﻳﻦ در دوﻟتﻫاى بسﻴط اواﻣر ،صﻼحﻴتﻫا و پخش و تطبﻴق قدرت برتر وظﻴفﻪ و
ﻣسؤوﻟﻴت دوﻟت ﻣرکزى بﻮده و ساﻳر بخشﻫاى دربرگﻴرﻧدة دوﻟت ،بﻪ پﻴروى از دوﻟت ﻣرکزى
ﻣﻠزم ﻣﻰباشد .دوﻟتﻫاى بسﻴط ؛ ﻣاﻧﻨد :افغاﻧستان ،اﻳران ،ترکﻴﻪ و غﻴره.
فعالﻴت:با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده ﻧام پﻨج دوﻟت بسﻴط را فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد.
-2دولتﻫاىمرکبComposite States
دوﻟتﻫاى 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 باﻻتر از دوﻟتﻫاى
عضﻮ قرار گرفتﻪ باشد.
مﻬمترﻳنانواعدولتﻫاعبارتانداز:کانفدراسﻴونوکشورﻫاىفدرالاستکهبهطورمختصر
معرفﻰمﻰگردد:

-1کانفدراسﻴونConfederation
دوﻟتﻫاى ﻣستقﻞ است کﻪ با حفظ استقﻼل داخﻠﻰ و خارجﻰ خﻮد و با حفظ ﻧﻬادﻫاى سﻴاسﻰ و
حقﻮقﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻳک پﻴﻤان بﻪ ﻫﻢ ﻣتحد ﻣﻰشﻮﻧد .ﻣطابق بﻪ پﻴﻤان اتفاق بعضﻰ از صﻼحﻴتﻫاى
حاکﻤﻪ خﻮد را بﻪ ﻳک ﻧﻬاد ﻣشترک و ﻣرکزى تفﻮﻳض ﻣﻰدارﻧد .اﻳﻦ ﻧﻬاد ﻣرکزى بﻪ ﻧام دﻳت
 Dieteﻳاد ﻣﻰگردد .کﻪ حﻴثﻴت ﻳک ﻧﻬاد اجراﻳﻴﻮى را دارد و بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ از دوﻟتﻫاى عضﻮ در
ﻣﻮاردى کﻪ ﻣﻨافع آنﻫا اﻳجاب کﻨد ،تصﻤﻴﻢ اتخاذ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻫدفﻫاى عﻤده در چﻨﻴﻦ دوﻟتﻫا ،تأﻣﻴﻦ صﻠح و برقرارى اﻣﻨﻴت و دفاع ﻣشترک از دوﻟت
عضﻮ کاﻧفدراسﻴﻮن ﻣﻰباشد .دوﻟتﻫاى کاﻧفدراسﻴﻮن ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ حﻴث اتحاد غﻴر ثابت و ﻧاپاﻳدار
بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ زﻳرا بﻪ اﻧحﻼل سﻮق ﻣﻰشﻮد و ﻳا شکﻞ دوﻟت فدرال را بﻪ خﻮد ﻣﻰگﻴرﻧد؛
ﻣاﻧﻨد :دوﻟت کاﻧفدراسﻴﻮن سﻮﻳس کﻪ بعد از اﻧحﻼل شکﻞ دوﻟت فدرال را بﻪ خﻮد گرفت.
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-2درمورددولتفدرالچهمﻰدانﻴد؟ :اصطﻼح فدرال از کﻠﻤﻪ ﻻتﻴﻦ  Foedusﻣشتق
و بﻪ ﻣعﻨاى قرارداد ﻳا ﻣﻮافقت ﻧاﻣﻪ بﻪ کار گرفتﻪ شده است .در اصطﻼح حقﻮق اساسﻰ بﻪ
آن دوﻟتﻫاى ﻣرکب اطﻼق ﻣﻰگردد کﻪ تعدادى از کشﻮرﻫا ،اﻳاﻻت و ﻳا ﻣﻨاطق خﻮد ﻣختار
را در بر گرفتﻪ و اﻳﻦ دوﻟتﻫا بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻳک قاﻧﻮن اساسﻰ فدرال با ﻫﻢ پﻴﻮﻧد خﻮرده و ﻳک
دوﻟت واحد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .دوﻟت فدرال بﻪ ﻣﻨظﻮر بﻪ دست آوردن ﻫدفﻫاى سﻴاسﻰ،
اقتصادى و دفاعﻰ بﻪ وجﻮد آﻣده تا وظاﻳف عﻤدهﻳﻰ؛ 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 کشﻮرﻫاى عضﻮ واگذار گردد.
ﻣثالﻫاﻳﻰ از دوﻟت فدرال عبارتاﻧد از :اﻳاﻻت ﻣتحده اﻣرﻳکا ،سﻮﻳس ،آﻟﻤان و غﻴره.
فعالﻴت :افزون بر ﻣثالﻫاى ﻳاد شدة ﻣتﻦ ،ﻧام سﻪ کشﻮر فدرال را با ﻫﻤکارى ﻫﻢصﻨفان خﻮد فﻬرست کﻨﻴد.
درمورداقسامدولتازنظرشکلچهمﻰدانﻴد؟
دوﻟت از ﻧظر شکﻞ بﻪ دوﻟت سﻠطﻨتﻰ و ُجﻤﻬﻮرى تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد.
-1دولتسلطنتﻰﻳاپادشاﻫﻰ
دوﻟت سﻠطﻨتﻰ کﻪ در رأس آن سﻠطان ﻳا پادشاه قرار داشتﻪ باشد .اختِارش زﻳاد بﻮده و
بﻴشتر سﻠطﻨت بﻪ طﻮر ﻣﻴراثﻰ از ﻳکﻰ بﻪ دﻳگرى ﻣﻨتقﻞ ﻣﻰشﻮد .دوﻟت سﻠطﻨتﻰ داراى
اشکال ﻣتفاوت ﻣﻰباشد کﻪ عبارتاﻧد 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 ﻣﻰﻣاﻧد .پادشاه ﻳا سﻠطان صاحب فرﻣان بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد خﻮد را بﻪ جاى قﻮاى
ﻣقﻨﻨﻪ ،ﻣجرﻳﻪ ،و قضاﻳﻴﻪ قرار دﻫد؛ سﻠطﻨتﻫاى 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 خﻼف شاﻫﻰ ﻣطﻠقﻪ ،طبق قاﻧﻮن ﻣحدود گردﻳده و
تصﻤﻴﻢﻫا از طرف ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣردم گرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ سﻴستﻢ در واقع شاه حﻴثﻴت
ﻧﻤادﻳﻦ داشتﻪ و قدرت عﻤﻠﻰ در دست صدراعظﻢ ﻣﻰباشد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد راجع بﻪ تفاوتﻫاى بﻴﻦ شاﻫﻰ ﻣطﻠقﻪ و شاﻫﻰ ﻣشروطﻪ بحث ﻧﻤﻮده
و ﻧتﻴجﻪ را تﻮسط ﻳکﻰ از ﻧﻤاﻳﻨدهﻫاى خﻮد در صﻨف ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
-2دولتجمﻬورى
ُ
دوﻟتﻫاﻳﻰ کﻪ زﻣاﻣداران آنﻫا بﻪ صﻮرت ﻣﻴراثﻰ ﻧﻪ ،بﻠکﻪ از طرف ﻣردم تعﻴﻴﻦ ﻣﻰگردد ،دوﻟتﻫاى
جﻤﻬﻮرى گفتﻪ ﻣﻰشﻮد.دوﻟتﻫاى جﻤﻬﻮرى ﻧﻴز بﻪ دوگﻮﻧﻪ اﻧد .رﻳاستﻰ و صدارتﻰ
9

الف:جمﻬورﻳترﻳاستﻰ:بﻪ دوﻟتﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ صﻼحﻴت اجراﻳﻰ آن ﻧزد رئﻴس ُجﻤﻬﻮر ﻣﻰباشد
ُ
کﻪ در رأس قﻮاى سﻪگاﻧﻪ (اجراﻳﻴﻪ ،ﻣقﻨﻨﻪ و قضاﻳﻴﻪ) قرار دار؛ ﻣثال دوﻟت جﻤﻬﻮرى افغاﻧستان.
ب:جمﻬورﻳتصدارتﻰ:بﻪ دوﻟتﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ صﻼحﻴت اجراﻳﻰ آن ﻧزد صدارعظﻢ
ﻣﻰباشد .اختﻴارات رئﻴس جﻤﻬﻮر در آن کﻢ بﻮده و حﻴثﻴت ﻧﻤادﻳﻦ ﻣﻰداشتﻪ باشد .ﻣثﻞ دوﻟت
جﻤﻬﻮرى پاکستان.
فعالﻴت :ﻧام ده دوﻟت ُجﻤﻬﻮرى را با ﻫﻤکارى گروه خﻮد فﻬرست ﻧﻤﻮده بﻪ ﻫﻤصﻨفﻰﻫاى
تان بﻴان دارﻳد.

مرورىبردرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد

 -1اﻧﻮاع دوﻟت را در چﻨد سطر بﻴان دارﻳد.
-2دوﻟت ﻣرکب را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
-3گﻮﻧﻪﻫاى از دوﻟتﻫاى ﻣرکب را صرف ﻧام ببرﻳد.
-4دوﻟت فدارال را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
-5از جﻤﻼت 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 ﻣﻰگﻴرد.
ب:اﻧتخاب رئﻴس ُجﻤﻬﻮر با ﻣراجعﻪ غﻴر ﻣستقﻴﻢ بﻪ آراى ﻣردم صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
ج:اﻧتخاب رئﻴس ُجﻤﻬﻮر با خرﻳد آراى ﻣردم صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
د :اﻧتخاب رئﻴس ُجﻤﻬﻮر بﻪ ﻣراجعﻪ ﻣستقﻴﻢ ﻳا غﻴر ﻣستقﻴﻢ بﻪ آراى ﻣردم صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
کارخانهگﻰ
دوﻟت شاﻫﻰ ﻣطﻠقﻪ را با دوﻟت شاﻫﻰ ﻣشروط ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس سﻮم

ساختار دولت ما
در درس گذشتﻪ با گﻮﻧﻪﻫاى دوﻟت حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد ،در اﻳﻦ درس بﻪ ساختار دوﻟت افغاﻧستان
کﻪ ﻳکﻰ از جﻤﻠﺔ دول جﻬان است ،ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
باﻳکدﻳگرمباحثهنماﻳﻴد
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 ﻣﻰگردد در ﻣﻮقعﻴت رﻫبرى ﻧظام قرار داشتﻪ و ﻧسبت بﻪ
تﻤام ﻧﻬادﻫا و ارگانﻫاى سﻴاسﻰ و ادارى ،حﻴثﻴت ﻧاظر و رﻫبرى کﻨﻨده را اجرا ﻣﻰکﻨد.
بعضﻰ از صﻼحﻴتﻫا و وظاﻳف رئﻴس ُجﻤﻬﻮر عبارتاﻧد از:
ﻣراقبت از اجراى قاﻧﻮن اساسﻰ ،تعﻴﻴﻦ خطﻮط اساسﻰ سﻴاست کشﻮر بﻪ تصﻮﻳب شﻮراى
ﻣﻠﻰ ،قﻴادت اعﻼى قﻮاى ﻣسﻠح افغاﻧستان؛ اعﻼن 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 آنﻫا ،قبﻮل اعتﻤاد ﻧاﻣﻪﻫاى ﻧﻤاﻳﻨدهگان
سﻴاسﻰ خارجﻰ در افغاﻧستان ،تخفﻴف و عفﻮ ﻣجازات ﻣطابق بﻪ احکام قاﻧﻮن.
فعالﻴت :رئﻴس ُجﻤﻬﻮر افزون بر صﻼحﻴتﻫاى ﻳادشده ،دﻳگر داراى کدام صﻼحﻴتﻫا و
وظاﻳف است؟ ﻧﻤاﻳﻨدة ﻳکﻰ از گروهﻫا 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
ﻣﻰشﻮﻧد .حکﻮﻣت بﻪ ﻧام قﻮة اجراﻳﻴﻪ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰگردد و عبارت از قﻮهﻳﻰ است کﻪ اجراى
قﻮاﻧﻴﻦ و تصﻤﻴﻢﻫاى 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 بستﻪگﻰ دارد ،زﻳرا شروع و
ختﻢ طرحﻫاى تﻮسعﻪ ،پﻼنﻫاى اﻧکشافﻰ ﻫﻤﻪ ﻣربﻮط بﻪ اﻳﻦ قﻮه است .بﻬترﻳﻦ قاﻧﻮن ﻣصﻮب
پارﻟﻤان و عادﻻﻧﻪترﻳﻦ 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 فﻴصﻠﻪﻫاى قطعﻰ ﻣحاکﻢ ،حفظ استقﻼل،
دفاع از تﻤاﻣﻴت ارضﻰ و صﻴاﻧت ﻣﻨافع و حﻴثﻴت افغاﻧستان در جاﻣعﺔ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،تأﻣﻴﻦ
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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 پروگرامﻫاى 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 جداگاﻧﻪ دارد.
آﻳامﻰدانﻴدشوراىملﻰچﻴست؟
ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از افرادىکﻪ در ﻫر کشﻮر براى وضع و تصﻮﻳب قﻮاﻧﻴﻦ و ﻧظارت بر اجراى آنﻫا کﻪ با
رأى ﻣستقﻴﻢ ،ﻣخفﻰ و ﻫﻤﻪگاﻧﻰ ﻣردم اﻧتخاب ﻣﻰگردد .کشﻮرﻫاﻳﻰ کﻪ از اصﻞ تفکﻴک قﻮا پﻴروى
ﻣﻰکﻨﻨد ،پارﻟﻤان ( قﻮه ﻣقﻨﻨﻪ)را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.کﻪ در افغاﻧستان بﻪ ﻧام « شﻮراى ﻣﻠﻰ» در اﻳران
« ﻣجﻠس» در اﻳاﻻت ﻣتحده اﻣرﻳکا «کاﻧگره» ﻳاد ﻣﻰشﻮد .شﻮراى ﻣﻠﻰ افغاﻧستان ﻳکﻰ از ﻧﻬادﻫاى
ﻣﻬﻢ سﻴاسﻰ ﻣﻠﻰ است کﻪ بعد از ﻣدتﻫا در تابستان  1383ﻫـ  .ش .بار دﻳگر بﻪ حﻴات سﻴاسﻰ
بﻪ عﻨﻮان ﻣظﻬر حاکﻤﻴت ﻣﻠﻰ و ارادة عﻤﻮﻣﻰﻣردم افغاﻧستان بر ﻣسﻨد قاﻧﻮنگذارى کشﻮر تکﻴﻪ
زد .شﻮراى ﻣﻠﻰ ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰافغاﻧستان بﻪ حﻴث عاﻟﻰترﻳﻦ ارگان تقﻨﻴﻨﻰ ﻣظﻬر ارادة ﻣردم
است کﻪ آن را پارﻟﻤان ﻧﻴز ﻣﻰگﻮﻳﻨد و از ﻫﻤﺔ ﻣﻠت ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ ﻣﻰکﻨد .شﻮراى ﻣﻠﻰ ﻣتشکﻞ از دو
ﻣجﻠس و ﻟسﻰ جرگﻪ و ﻣشراﻧﻮ جرگﻪ ﻣﻰباشد .ﻧﻤاﻳﻨدهگان 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 ﻣﻰکﻨﻨد.
شوراىملﻰداراىکدامصﻼحﻴتﻫااست؟
برخﻰ از صﻼحﻴتﻫاى شﻮارى ﻣﻠﻰ عبارتاﻧد از:
()1
 تصﻮﻳب ،تعدﻳﻞ ﻳا ﻟغﻮ قﻮاﻧﻴﻦ و ﻳا فراﻣﻴﻦ تقﻨﻴﻨﻰ-----------------------------------------------------------------------( )1قاﻧﻮن 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 ﻣﻰگردد و رئﻴس جﻤﻬﻮر آن را تﻮشﻴح ﻧﻤﻮده باشد.
فرﻣانﻫاى تقﻨﻴﻨﻰ باﻳد در خﻼل 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 ﻣﻰگردد.
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تصﻮﻳب پروگرامﻫاى اﻧکشافﻰ اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨگﻰ اقتصادى و تکﻨاﻟﻮژﻳکﻰ؛
تصﻮﻳب بﻮدجﺔ دوﻟتﻰ و اجازه اخذﻳا اعطاى قرضﻪ؛
اﻳجاد واحدﻫاى ادارى ،تعدﻳﻞ ﻳا اﻟغاى آن؛
تصدﻳق ﻣعاﻫدات و ﻣﻴثاقﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳا فسخ اﻟحاق افغاﻧستان بﻪ آن.
وظاﻳفاساسﻰشوراىملﻰ:وظاﻳف اساسﻰ شﻮراى ﻣﻠﻰ را ﻣﻰتﻮان در سﻪ بخش دستﻪبﻨدى
ﻧﻤﻮد کﻪ ﻣشتﻤﻞ است بر :قاﻧﻮنگذارى ،ﻧظارت از عﻤﻠکرد قﻮة اجراﻳﻴﻪ و ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ از ﻣردم.
قانونگذارى:قﻮة ﻣقﻨﻨﻪ ،ﻧﻬاد قاﻧﻮنگذارى ﻣﻰباشد .چﻮن قﻮاﻧﻴﻦ بر زﻧدهگﻰ جﻤع کثﻴرى
از ﻣردم تاثﻴرگذار است ،اعضاى شﻮراى ﻣﻠﻰ ﻣﻨحﻴث ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣردم ﻣطابق بﻪ احکام
قاﻧﻮن اساسﻰ داراى صﻼحﻴتﻫاى تصﻮﻳب ،تعدﻳﻞ ،رد ﻳا اﻟغاى طرحﻫاى پﻴشﻨﻬادى
قﻮاﻧﻴﻦ و ارائﻪ طرح قاﻧﻮﻧﻰ اعضا با درﻧظرداشت ضرورتﻫا و عﻼﻳق عاﻣﻪ ﻣﻰباشد.
نظارتازقوةمجرﻳه:ﻧظارت پارﻟﻤان از قﻮة اجراﻳﻴﻪ ﻫستﺔ اساسﻰ وظاﻳف اﻳﻦ ﻧﻬاد
تقﻨﻴﻨﻰ ﻣردﻣﻰرا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .وظﻴفﺔ ﻧظارت ،اساساً با استفاده از شﻴﻮهﻫاى ﻣشخص
و احکام ﻣشرح کﻪ در قاﻧﻮن اساسﻰ و اصﻮل وظاﻳف داخﻠﻰ جرگﻪ فراﻫﻢ گردﻳده است،
صﻮرت ﻣﻰگﻴرد؛ ﻣاﻧﻨد :استﻤاع ،استجﻮاب ،استﻴضاح ،جﻠسات عﻤﻮﻣﻰ ،ﻧظارت ﻣاﻟﻰ،
کﻤﻴسﻴﻮن خاص بﻪ ﻣﻨظﻮر بررسﻰ ﻣﻮضﻮعات ،بررسﻰ حسابات عاﻣﻪ ﻧظارت تقﻨﻴﻨﻰ ،تاﻳﻴد
ﻳا رد ﻣقررىﻫا.
نماﻳندهگﻰازمردم :اعضاى شﻮراى ﻣﻠﻰ ﻣﻨحﻴث ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣردم افغاﻧستان وظﻴفﻪ
دارﻧد تا از خﻮاستﻫا و ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى ﻣﻮکﻠﻴﻦ خﻮﻳش درتﻤام ﻣجاﻟس و ﻧشستﻫا
ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ کﻨﻨد ،بﻪ شکاﻳات آنﻫا تﻮجﻪ ﻣبذول داشتﻪ ،در رفع آن و تأﻣﻴﻦ رفاه آنﻫا
سعﻰ و تﻼش ﻧﻤاﻳﻨد.
طﻮرىکﻪ قب ً
ﻼ تذکرداده شد ،شﻮراى ﻣﻠﻰ ﻣتشکﻞ از دو جرگﻪ :ﻣشراﻧﻮ جرگﻪ و وﻟسﻰ جرگﻪ
است.
مشرانوجرگه:ﻣرکب از  102عضﻮ ﻣﻰباشد .اعضاى ﻣشراﻧﻮ جرگﻪ بﻪ ترتﻴب زﻳر اﻧتخاب
و تعﻴﻴﻦ ﻣﻰشﻮﻧد:
از جﻤﻠﻪ اعضاى شﻮراى ﻫر وﻻﻳت ،ﻳک ﻧفر بﻪ اﻧتخاب شﻮراﻫاى ﻣربﻮط براى ﻣدت چﻬار سال؛
از جﻤﻠﻪ اعضاى شﻮراﻫاى وﻟسﻮاﻟﻰﻫاى ﻫر وﻻﻳت ،ﻳک ﻧفر بﻪ اﻧتخاب شﻮراﻫاى ﻣربﻮط
براى ﻣدت سﻪ سال؛
ﻳک ثﻠث باقﻰ ﻣاﻧده از جﻤﻠﻪ شخصﻴتﻫاى خبﻴر و با تجربﻪ بﻪ شﻤﻮل دو ﻧفر از ﻧﻤاﻳﻨدهگان
ﻣعﻠﻮﻟﻴﻦ و دو ﻧفر از ﻧﻤاﻳﻨدهگان کﻮچﻰﻫا 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 ﻣﻰکﻨد.
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ولسﻰجرگه :اعضاى وﻟسﻰ جرگﻪ از  34وﻻﻳت کشﻮرتﻮسط رأى ﻣستقﻴﻢ ،آزاد ،سرى و
عﻤﻮﻣﻰ ﻣردم اﻧتخاب ﻣﻰشﻮﻧد .وﻟسﻰ جرگﻪ داراى حداکثر  250عضﻮ ﻣﻰباشد کﻪ  68کرسﻰ
آن ﻣختص بﻪ زﻧان است ،صﻼحﻴتﻫاى اختصاصﻰ وﻟسﻰ جرگﻪ؛ عبارتاﻧد از :اتخاذ تصﻤﻴﻢ
در ﻣﻮرد استﻴضاح از ﻫر ﻳک از وزﻳران ،اتخاذ تصﻤﻴﻢ راجع بﻪ پروگرامﻫاى اﻧکشافﻰ و بﻮدجﺔ
دوﻟتﻰ ،تاﻳﻴد و ﻳا رد ﻣقررىﻫا.
فعالﻴت :ﻫر گروه با اعضاى خﻮد در ﻣﻮرد استﻴضاح بحث ﻧﻤﻮده و ﻧﻤاﻳﻨدة ﻫر گروه ﻧتﻴجﻪ را
بﻪ شاگردان بﻴان دارﻧد.
در ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰتﻮان گفت کﻪ اﻫﻤﻴت شﻮراى ﻣﻠﻰ در اﻳﻦ است کﻪ ﻣظﻬر ارادة ﻣﻠت ﻣا بﻮده و
داراى صﻼحﻴتﻫا و وظاﻳف قاﻧﻮنگذارى ﻣﻰباشد؛ و ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ از ﻣردم و ﻧظارت بر عﻤﻠکردﻫا
و اجراآت قﻮة ﻣجرﻳﻪ را دارا است و وسﻴﻠﺔ بسﻴار ﻣﻬﻤﻰبراى ﻣحدود ساختﻦ قدرت حکﻮﻣت بﻪ
شﻤار ﻣﻰرود؛ در صﻮرت اعﻤال درست و بﻪ ﻣﻮقع صﻼحﻴتﻫا و اجراى ﻣؤثر و با کﻴفﻴت وظاﻳف
ﻣطروحﻪ تﻮسط شﻮراى ﻣﻠﻰ ،حاکﻤﻴت واقعﻰ ﻣردم بر اﻣﻮر سﻴاسﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨگﻰ،
جاﻣعﻪ برقرار ﻣﻰگردد.
قوةقضاﻳﻴه
در جاﻣعﻪ ،افرادى وجﻮد دارﻧد کﻪ حقﻮق اتباع کشﻮر را ﻣﻮرد تجاوز قرار ﻣﻰدﻫﻨد .بﻪ ﻧظر شﻤا
اگر افرادى در جاﻣعﻪ بﻪ حقﻮق ﻣردم تجاوز ﻧﻤاﻳﻨد چﻪ حاﻟت پﻴش ﻣﻰآﻳد؟ اعادة اﻳﻦ حقﻮق از
طرف کدام ارگان صﻮرت ﻣﻰگﻴرد؟ دوﻟتﻰ کﻪ ﻣﻰخﻮاﻫد کشﻮرى را اداره ﻧﻤاﻳد و ﻣردم جاﻣعﻪ را
بﻪ سعادت ،خﻮش بختﻰ و رفاه ﻫﻤﻪگاﻧﻰ 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
ﻣﻰگﻴرد ،اعادة اﻳﻦ حقﻮق از طرﻳق طرزتطبﻴق قاﻧﻮن بﻪ وسﻴﻠﺔ قﻮة قضاﻳﻴﻪ صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .ﻫدف
تطبﻴق قاﻧﻮن در چﻨﻴﻦ حاﻻت تثبﻴت حق و تأﻣﻴﻦ عداﻟت بﻪ بﻬترﻳﻦ وجﻪ ﻣﻰباشد .بﻪ عبارت
دﻳگر ،قﻮة قضاﻳﻴﻪ و ﻣحاکﻢ ﻣحافظ عداﻟت و وسﻴﻠﺔ تشخﻴص حق از باطﻞ در ﻳک سﻴستﻢ خاص
در جاﻣعﻪ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .بﻪ اتکاى قﻮة قضاﻳﻴﻪ و تطبﻴق عادﻻﻧﻪ 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 ساﻻرى اعتﻤاد خاص ﻣﻰکﻨﻨد .اگر در جاﻣعﺔ عدل و داد و اﻣﻨﻴت
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قضاﻳﻰ حاکﻢ ﻧباشد اجراى ﻫﻴچ ﻳک از برﻧاﻣﻪﻫاى اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى ،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨگﻰ
درجاﻣعﻪ کاﻣﻴاب ﻧخﻮاﻫد شد.
فعالﻴت :وظﻴفﺔ قﻮة قضاﻳﻴﻪ را بﻪ ﻫﻤکارى اعضاى گروه خﻼصﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤاﻳﻨدة ﻳکﻰ از
گروهﻫا بﻪ شاگردان بﻴان ﻧﻤاﻳد.
باارگانقوةقضاﻳﻴهکشورآشناشوﻳد
قﻮة قضاﻳﻴﻪ رکﻦ ﻣستقﻞ دوﻟت ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰافغاﻧستان است .کﻪ ﻣرکب از ﻳک ستره
ﻣحکﻤﻪ ،ﻣحاکﻢ استﻴﻨاف و ﻣحاکﻢ ابتداﻳﻰ ﻣﻰباشد .ستره ﻣحکﻤﻪ بﻪ حﻴث عاﻟﻰ ترﻳﻦ ارگان
قضاﻳﻰ در رأس قﻮة قضاﻳﻴﻪ ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان قرارداشتﻪ و ﻣﻰکﻮشد تا عداﻟت در
جاﻣعﻪ حکﻢ فرﻣا شﻮد و ﻫﻴچکسﻰ ﻧتﻮاﻧد حقﻮق دﻳگران را زﻳر پا کﻨد .ستره ﻣحکﻤﻪ ﻣرکب
است از ﻧﻪ عضﻮ کﻪ از طرف رئﻴس ُجﻤﻬﻮر با تاﻳﻴد وﻟسﻰ جرگﻪ تعﻴﻴﻦ ﻣﻰگردد .رئﻴس ُجﻤﻬﻮر
ﻳکﻰ از جﻤﻠﻪ ﻧﻪ عضﻮ ستره ﻣحکﻤﻪ را بﻪ
حﻴث رئﻴس ستره ﻣحکﻤﻪ ﻣقرر ﻣﻰکﻨد.
فعالﻴت :اگر در ﻳک کشﻮر قﻮة قضاﻳﻴﻪ وجﻮد
ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣردم بﻪ کدام ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ
ﻣﻰگردﻧد؟
ستره محکمه متشکل از دﻳوانﻫاى
زﻳرمﻰباشد؟

 -1دﻳﻮان جزاى عﻤﻮﻣﻰ؛
 -2دﻳﻮان اﻣﻨﻴت عاﻣﻪ؛
 -3دﻳﻮان ﻣدﻧﻰ و حقﻮق عاﻣﻪ؛
 -4دﻳﻮان تجارتﻰ؛
آﻳامﻰدانﻴدسترهمحکمهداراىکداموظاﻳفوصﻼحﻴتﻫامﻰباشد؟
سترهمحکمهدرساحﺔتفسﻴرقوانﻴنوامورقضاﻳﻰداراىوظاﻳفصﻼحﻴتﻫاى
زﻳرمﻰباشد
 -1بررسﻰ قﻮاﻧﻴﻦ ،فراﻣﻴﻦ تقﻨﻴﻨﻰ و ﻣعاﻫدات بﻴﻦاﻟدول و ﻣﻴثاقﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ با قاﻧﻮن
اساسﻰ و تفسﻴر آنﻫا بر اساس تقاضاى حکﻮﻣت ﻳا ﻣحاکﻢ و ﻣطابق بﻪ احکام قاﻧﻮن؛
 -2پﻴشﻨﻬاد طرح قاﻧﻮن در ساحﺔ تﻨظﻴﻢ اﻣﻮر قضاﻳﻰ بﻪ شﻮراى ﻣﻠﻰ از طرﻳق حکﻮﻣت؛
()1
 -3تأﻣﻴﻦ وحدت روﻳﻪ قضاﻳﻰ؛
------------------------------------------------------------------------------------------------- )1(-روﻳﻪ قضاﻳﻰ :عبارت از ﻣجﻤﻮعﺔ راى است کﻪ از جاﻧب ﻫﻴأت عﻤﻮﻣﻰ ستره ﻣحکﻤﻪ صادر شده و ﻣحاکﻢ در بعضﻰ از ﻣﻮارد
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آنرا ﻣعﻴار عﻤﻠﻰ خﻮد قرار ﻣﻰدﻫد.

فعالﻴت :افزون بر ﻣﻮضﻮع ﻫاى ﻳاد شده دﻳگر کدام ﻣطاﻟب شاﻣﻞ وظاﻳف و صﻼحﻴتﻫاى ستره ﻣحکﻤﻪ
ﻣﻰشﻮد؟ درﻣﻮر بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻫمﻴتقوةقضاﻳﻴه :قضاوت و دادرسﻰ بﻪ ﻣﻨظﻮر رفع ﻧزاع و حﻞ دشﻤﻨﻰ ،ﻣستﻠزم تصرف در
اﻣﻮال و حتا جانﻫاى ﻣردم است از اﻳﻦ جﻬت قضاوت در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم اﻫﻤﻴت زﻳاد دارد .بﻪ
اﻳﻦ اساس قﻮة قضاﻳﻴﻪ رساﻟت خطﻴر و وظاﻳف سﻨگﻴﻨﻰ دارد؛ چﻨان پشتﻴباﻧﻰ از حقﻮق فردى و
اجتﻤاعﻰ ﻣستﻠزم تﻼش بﻰ وقفﺔ اﻳﻦ ارگان و ساﻳر ﻧﻬادﻫاى دوﻟتﻰ در شﻨاساﻳﻰ عﻮاﻣﻞ تجاوز بﻪ
حقﻮق افراد و حقﻮق عاﻣﻪ و ﻣحاکﻤﻪ و ﻣجازات ﻣجرﻣان و ﻣتجاوزﻳﻦ خﻮاﻫد بﻮد .بﻨابراﻳﻦ ﻣﻰتﻮان
گفت کﻪ قﻮة قضاﻳﻰ در اﻣر ادارة اجتﻤاع و تثبﻴت پاﻳﻪﻫاى 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
قضات و تأﻣﻴﻦ ﻣعاش قضات داشتﻪ و احتﻴاجات ﻣادى و ﻣعﻨﻮى آنﻫا را ﻣرفﻮع ﻧﻤاﻳدِ .چرا کﻪ
تﻨگدستﻰ زﻣﻴﻨﻪ را براى اﻧحراف پدﻳد ﻣﻰآورد و ﻣاﻧع عداﻟت قضات ﻣﻰگردد .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 ﻣﻰگردد و در ﻧتﻴجﻪ دوﻟت در جﻬت ضعف ﻣﻰرود.
فعالﻴت :ﻧظر تان را در ﻣﻮرد قﻮة قضاﻳﻴﻪ کشﻮر بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
مرورىبردرس
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1قﻮه قضاﻳﻴﻪ چﻴست؟
 -2ستره ﻣحکﻤﻪ ﻣرکب از چﻨد عضﻮ است.
 -3دﻳﻮانﻫاى ستره ﻣحکﻤﻪ کدامﻫا اﻧد؟
 -4پﻨج ﻣﻮرد از صﻼحﻴتﻫاى قﻮة قضاﻳﻴﻪ را ﻧام بگﻴرﻳد.
 -5اگر در جاﻣعﻪ اﻣﻨﻴت قضاﻳﻰ حاکﻢ ﻧباشد ،جاﻣعﻪ بﻪ چﻪ ﻣشکﻼت ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰگردد؟
 کارخانهگﻰ
درﻣﻮرد اﻫﻤﻴت و ضرورت قﻮة قضاﻳﻴﻪ چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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درس چﻬارم

قانون
پﻴش از اﻳﻦ گفتﻴﻢ کﻪ جاﻣعﻪ ،ﻧﻴاز بﻪ دوﻟت دارد .ساختار دوﻟت ﻣا ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان،
شاﻣﻞ سﻪ قﻮة اجراﻳﻴﻪ ،ﻣقﻨﻨﻪ و قضاﻳﻴﻪ است .در درس کﻨﻮﻧﻰ با قاﻧﻮن کﻪ تﻨظﻴﻢ کﻨﻨدة روابط ﻣﻴان
ﻧﻬادﻫاى دوﻟتﻰ است ،آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثهنماﻳﻴد
دوﻟت ﻫﻤاﻫﻨگﻰ ﻻزم در ﻣﻴان
ارگانﻫاى دوﻟتﻰ و ﻧﻬادﻫا بﻪ
وجﻮد ﻣﻰآورد و حقﻮق افراد ﻣﻠت
را تأﻣﻴﻦ ﻣﻰسازد .اﻳﻦ ﻫﻤآﻫﻨگﻰ
و تأﻣﻴﻦ حقﻮق باعث ﻣﻰگردد کﻪ
ارگانﻫاى دوﻟتﻰ و ﻧﻬادﻫا وظاﻳف
خﻮد را بﻪ وجﻪ بﻬتراﻧجام دﻫﻨد
و افراد در ﻳک حاﻟت ﻣصﻮن بﻪ
سربرﻧد .در اﻳﻦ بخش پرسش بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ دوﻟت اﻳﻦ ﻫﻤاﻫﻨگﻰ و تأﻣﻴﻦ حقﻮق را بﻪ
کدام وسﻴﻠﻪ اجرا ﻣﻰکﻨد؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد در صﻨف ،با گروه خﻮد ﻣباحثﻪ کﻨﻴد.
در ﻣکتب شﻤا افرادىاﻧد کﻪ ﻫرکدام وظﻴفﺔ خاصﻰ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :ﻣعﻠﻢ با ﻣقررات
خاصﻰ درس ﻣﻰدﻫد ،ﻣدﻳر ﻟﻴسﻪ ،ﻣعاوﻧﻴﻦ و ﻣعﻠﻤان بﻪ اساس ﻟﻮاﻳح ،وظاﻳف شان را ﻣرعﻰ
ﻣﻰدارﻧد .اگر از ﻣدﻳر ،ﻣعاوﻧان و سرﻣعﻠﻤان ﻣکتب بپرسﻴد ﻫﻤﻪ جﻮاب ﻣﻰدﻫﻨد کﻪ ﻣا
ﻣطابق قﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣقررات و ﻟﻮاﻳح کﻪ از طرف وزرات ﻣعارف وضع شده است ،اﻳﻦ ﻫﻤاﻫﻨگﻰ را
بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورﻳﻢ .دوﻟت براى ﻫﻤاﻫﻨگ کردن کارﻫاى ﻣختﻠف ارگانﻫاى دوﻟتﻰ و ﻧﻬادﻫا،
قﻮاﻧﻴﻨﻰ را اﻳجاد ﻧﻤﻮده و بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻳﻦ قﻮاﻧﻴﻦ ،روابط ﻣﻴان دوﻟت و افراد و ﻫﻤچﻨان روابط
افراد را در ﻣﻴان اﻳشان اﻧتظام ﻣﻰبخشد.
پرسشبهمﻴانمﻰآﻳدکهقانونچﻴست؟
قاﻧﻮن ﻳکﻰ از تارﻳخﻰ ترﻳﻦ ،وراﻳج ترﻳﻦ ﻣفاﻫﻴﻢ است کﻪ در ﻫﻤﻪ جا بﻪ کار برده ﻣﻰشﻮد.
افراد و گروهﻫاى ﻣختﻠف اجتﻤاعﻰ ،بستﻪ بﻪ ﻣﻮقعﻴت و پاﻳگاه اجتﻤاعﻰ شان اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم را
براى حفظ و ﻧگﻬدارى ارزشﻫا و عقاﻳد و ﻧظرﻳات خﻮد بﻪ کار ﻣﻰگﻴرﻧد.
شﻤا در زﻧدهگﻰ روزﻣره بر اساس دستﻮرات دﻳﻨﻰ ،اخﻼقﻰ و اجتﻤاعﻰ خﻮد کﻪ چﻪ کارﻫا را
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باﻳد اﻧجام دﻫﻴد و چﻪ کارﻫا را ﻧباﻳد اﻧجام دﻫﻴد ،عﻤﻞ ﻣﻰکﻨﻴد کﻪ بﻪ ﻧام « قﻮاعد» ﻳاد ﻣﻰشﻮد
بعضﻰ از قﻮاعد ،دستﻮرات اسﻼﻣﻰاست؛ ﻣثﻼ :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
اسﻼﻣﻰباﻳد ﻧظافت را ﻣراعات ﻧﻤاﻳد .بعضﻰ از قﻮاعد آﻫستﻪ آﻫستﻪ در زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ اﻧسانﻫا
بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد و تثبﻴت ﻣﻰشﻮد؛ بﻪ گﻮﻧﻪ ﻣثال :طرز کاﻻ پﻮشﻴدن ،غذا خﻮردن ،احﻮال پرسﻰ
و صحبت ﻧﻤﻮدن و غﻴره ،ﻧﻮعﻰ دﻳگر از اﻳﻦ قﻮاعد تﻮسط دوﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد کﻪ از طرﻳق قﻮه
ﻣقﻨﻨﻪ و از راهﻫاى دﻳگر تعﻴﻴﻦ ﻣﻰشﻮد کﻪ رعاﻳت و اجراى آن بﻪ افراد جاﻣعﻪ و ارگانﻫاى دوﻟتﻰ
ابﻼغ ﻣﻰگردد و بﻪ اﻳﻦﻫا « قاﻧﻮن» گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .قاﻧﻮن ،کﻠﻤﻪﻳﻰ است ﻳﻮﻧاﻧﻰ از ﻟغت Canon
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
ازجانبعضوباصﻼحﻴتکشوروضعوبهصورتمداومبهﻫمهقابلتطبﻴقمﻰباشد.
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 ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ قاﻧﻮن او اﻣر صرﻳح و اﻟزاﻣﻰاست کﻪ بﻪ صﻮرت ﻣکتﻮب تﻮسط ﻣقاﻣات
ذﻳصﻼح وضع و تدوﻳﻦ شده باشد .ﻣﻨظﻮر از آن رﻫﻨﻤاﻳﻰ حﻴات آﻳﻨدة جاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .قﻮاﻧﻴﻨﻰ
کﻪ در کشﻮر ﻣا ﻧافذ است .برخﻰ از آنﻫا عبارتاﻧد 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 سﻼح 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 آزادىﻫا جﻠﻮگﻴرى
از ﻣداخﻠﻪ خﻮد سراﻧﺔ افراد و طبقات و دوﻟتﻫا و حفظ ﻧظﻢ اجتﻤاعﻰ است.
فکرکنﻴدوپاسخدﻫﻴد
تصﻮر کﻨﻴد کﻪ در جاﻣعﻪ ﻫﻴچ قاﻧﻮﻧﻰ حکﻢفرﻣا ﻧﻴست ،در چﻨﻴﻦ وضعﻰ ﻣﻤکﻦ است ،شﻤا با
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پﻴشآﻣدﻫاى ﻧاخﻮشآﻳﻨد ﻣﻮاجﻪ شﻮﻳد ،ﻣث ً
ﻼ:
بﻪ ساعت  7شب دزدان خاﻧﺔ ﻫﻤساﻳﻪ تان را غارت ﻧﻤﻮده و چﻨد ﻧفر آنﻫا را
زخﻤﻰسازﻧد.
در وقت خرﻳد ﻧان بﻪ ﻧاﻧﻮاﻳﻰ بﻪ صف اﻳستاده اﻳد ،شخص بدون اﻳﻦ کﻪ بﻪ صف اﻳستاد شﻮد،
بﻰ ﻧﻮبتﻰ ﻣﻰکﻨد ،وقتﻰ بﻪ وى ﻣﻰگﻮﻳﻴد کﻪ ﻧﻮبت را ﻣراعات ﻧﻤاﻳد ،شﻤا را اﻫاﻧت و ﻟت و کﻮب
ﻣﻰکﻨد .آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد در جاﻣعﻪﻳﻰ کﻪ قاﻧﻮن وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،زﻧدهگﻰ کﻨﻴد؟
آﻳا از فرداى خﻮد ﻣطﻤئﻦ ﻫستﻴد؟
با ﻧبﻮدن قاﻧﻮن و ﻧظارت ﻧکردن بﻪ آن ،جاﻣعﻪ بﻪ ﻣشکﻼت زﻳادى ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰگردد .جاﻣعﻪ
از ﻧظﻢ و ﻫﻤاﻫﻨگﻰ و اﻣﻨﻴت ﻣحروم ﻣﻰشﻮد؛ بﻨا بر اﻳﻦ گفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ 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 ،جاﻣعﻪﻳﻰ 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 ﻻزم است کﻪ قﻮاﻧﻴﻦ را بداﻧﻨد و بر آن عﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد و
بﻰ خبرى از قاﻧﻮن عذر پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا براى اﻳﻦ کﻪ ﻣردم از قاﻧﻮن آگاﻫﻰ حاصﻞ کﻨﻨد ،باﻳد چﻪ کارﻫاﻳﻰ
در جاﻣعﻪ صﻮرتگﻴرد؟
بااقسامقانونآشناشوﻳد
قﻮاﻧﻴﻦ را بﻪ عام و خاص و داخﻠﻰ و خارجﻰ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧد :قﻮاﻧﻴﻦ روابط ﻣﻴان دوﻟتﻫا
و افراد عادى را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰکﻨد.
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 بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ عﻤﻮﻣﻰو غﻴره.
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قانونخاص :ﻣجﻤﻮعﺔ قﻮاعد قاﻧﻮﻧﻰ کﻪ روابط ﻣﻴان افراد را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰکﻨد .اﻳﻦﻫا را
قﻮاﻧﻴﻦ خاص ﻣﻰﻧاﻣﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :قاﻧﻮن ﻣدﻧﻰ ،قاﻧﻮن تجارت و قاﻧﻮن بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ خصﻮصﻰ.
اﻳﻦ تقسﻴﻢ قﻮاﻧﻴﻦ بﻪ اعتبار اطراف آن بﻮده و قﻮاﻧﻴﻦ بﻪ اعتبار ساحﺔ تطبﻴق آن ﻧﻴز تقسﻴﻢ
ﻣﻰشﻮد .قﻮاﻧﻴﻨﻰ کﻪ در ﻳک اقﻠﻴﻢ ﻣشخص تطبﻴق شﻮد ،آنرا قﻮاﻧﻴﻦ داخﻠﻰ گﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد:
قاﻧﻮن اساسﻰ و قاﻧﻮن ﻣدﻧﻰ.
قﻮاﻧﻴﻨﻰ کﻪ بﻪ قﻠﻤرو ﻣعﻴﻦ ﻳک کشﻮر ﻣربﻮط ﻧبﻮده ،بﻠکﻪ از قﻠﻤرو و سرحدات ﻳک
کشﻮر فراتر تطبﻴق گردد ،آن را قﻮاﻧﻴﻦ خارجﻰ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ گﻮﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :قاﻧﻮن بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
عﻤﻮﻣﻰ و خصﻮصﻰ.
فعالﻴت :بﻪ ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮد دو ﻣثال از قاﻧﻮن عام و دو ﻣثال از قاﻧﻮن خاص را بﻴان
دارﻳد.
مرورىبردرس
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1قاﻧﻮن را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2ﻫدف قاﻧﻮن چﻴست؟
 -3اقسام قاﻧﻮن را ﻧام بگﻴرﻳد؟
 -4قاﻧﻮن عام را تعرﻳف ﻧﻤﻮده با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -5قاﻧﻮن خاص را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 کارخانهگﻰ
در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت قاﻧﻮن در جاﻣعﻪ چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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درس پﻨجﻢ

قانون اساسﻰ Constitution
از اﻳﻦ پﻴش آﻣﻮختﻴد کﻪ دوﻟت براى ﻫﻤآﻫﻨگ کردن کارﻫاى ﻣختﻠف ارگانﻫاى دوﻟتﻰ
قﻮاﻧﻴﻦ را اﻳجاد ﻣﻰکﻨد تا بﻪ وسﻴﻠﺔ اﻳﻦ قﻮاﻧﻴﻦ حقﻮق و ﻣکﻠفﻴتﻫاى افراد را تعﻴﻴﻦ و
روابط ﻣﻴان ﻧﻬادﻫاى دوﻟتﻰ را تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .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 ﻣﻰکﻨد ،در
بﻴﻦ قﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻴز ﻳک سﻠسﻠﻪ ﻣراتب از ﻧظر اﻫﻤﻴت و ارزش آن بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰرسد؛ ﻣاﻧﻨد:
قاﻧﻮن اساسﻰ و قﻮاﻧﻴﻦ عادى .در اﻳﻦ جا سؤال ﻣطرح ﻣﻰگردد کﻪ:
قانوناساسﻰچﻴست؟
قاﻧﻮن اساسﻰ ،ﻣعرف ساختار ﻧظام سﻴاسﻰ و حقﻮقﻰ ﻫرکشﻮر است کﻪ بﻪ حﻴث قاﻧﻮن ﻣادر،
اﻟﻬام بخش ﻫﻤﻪ قﻮاﻧﻴﻦ در جاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .قاﻧﻮن اساسﻰ بﻪ قاﻧﻮﻧﻰ اطﻼق ﻣﻰشﻮد کﻪ
چگﻮﻧﻪگﻰ حکﻮﻣت و حدود اختﻴارات آن و حقﻮق و وظاﻳف عﻤدة افراد را ﻣعﻴﻦ ﻣﻰسازد.
ﻣﻮضﻮع و ﻣحتﻮﻳات ﻣﻬﻢ قاﻧﻮن اساسﻰ ،ﻣطاﻟعﺔ روابط ﻣﻴان حکﻮﻣت وﻣردم بﻮده و حقﻮق،
اﻣتﻴازات ،صﻼحﻴتﻫا و حدود اختﻴارات اﻳﻦ دو گروه را ﻣشخص ﻣﻰسازد .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
ﻳافتﻪ و بﻪ صﻮرت سﻨدى در آﻣده است کﻪ اساسﻰترﻳﻦ اصﻮل و قﻮاعد حاکﻢ را بﻪ خﻮد
گرد آورده است .ﻣحتﻮاى قاﻧﻮن اساسﻰ ﻫر کشﻮرى فرق ﻣﻰکﻨد .بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ کﻪ ﻫر دوﻟت
بﻪ ﻣقتضاى شراﻳط سﻴاسﻰ خﻮد ،حجﻢ ﻣﻮضﻮعات ﻣﻨدرج در قاﻧﻮن اساسﻰ خﻮد را تعﻴﻴﻦ
ﻣﻰکﻨد .از اﻳﻦ رو بعضﻰ از قﻮاﻧﻴﻦ اساسﻰ ﻣختصر استﻨد و بعضﻰ دﻳگر ﻣفصﻞ؛ قﻮاﻧﻴﻦ
اساسﻰ بﻨابر ﻣتﻦ ،شکﻞ و ﻣاﻫﻴت آن بﻪ اﻧﻮاع ﻣختﻠفﻰ تقسﻴﻢ ﻣﻰگردد؛ ﻣاﻧﻨد :قاﻧﻮن اساسﻰ
ﻣدون ( ﻣکتﻮب) و قاﻧﻮن اساسﻰ غﻴر ﻣدون ﻳا تعاﻣﻠﻰ.
فعالﻴت :ﻣحتﻮﻳات قاﻧﻮن اساسﻰ را کدام ﻣطاﻟب تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟ بعد از ﻣشﻮره با اعضاى
گروه بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
قانوناساسﻰمدون(مکتوب)
ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ 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 ﻣﻰرسد .بﻴشتر
کشﻮرﻫاى جﻬان دارﻧدة ﻳک سﻨد ﻳا وثﻴقﺔ ﻧﻮشتﻪ شده ﻣﻰباشﻨد کﻪ بﻪ ﻧام قاﻧﻮن اساسﻰ
ﻣدون ﻳاد ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :قﻮاﻧﻴﻦ اساسﻰ افغاﻧستان ،اﻳاﻻت ﻣتحده اﻣرﻳکا ،سﻮﻳس ،ﻧاروى،
بﻠجﻴﻢ ،و غﻴره.
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قانوناساسﻰغﻴرمدونﻳاغﻴرمکتوب
اﻳﻦ قاﻧﻮن طﻮرى کﻪ از ﻧاﻣش پﻴداست بﻪ صﻮرت غﻴر ﻣکتﻮب بﻮده ،بدون آنکﻪ در ﻳک ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ
تدوﻳﻦ و گﻨجاﻧﻴده شﻮد ،شاﻣﻞ قﻮاعد ،دستﻮرﻫا ،قﻮاﻧﻴﻦ ،روﻳﺔ قضاﻳﻰ ،فرﻣانﻫاى رﻳاست دوﻟت و
باﻻخره عرف و عادات جاﻣعﻪ ﻣﻰباشد .بعضﻰ از کشﻮرﻫا داراى اﻳﻦ وثﻴقﺔ ﻣﻠﻰ ﻳا قاﻧﻮن اساسﻰ غﻴر
ﻣدون ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد :کشﻮرﻫاى 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 احکاﻣﻰاﻧد کﻪ از قاﻧﻮن اساسﻰ اﻟﻬام ﻣﻰگﻴرد.
تارﻳخچﺔمختصرقانوناساسﻰدرافغانستان
ﻧخستﻴﻦ قاﻧﻮن اساسﻰ افغاﻧستان بﻪ ﻧام ﻧظام ﻧاﻣﻪ (ﻧظاﻣﻨاﻣﺔ اساسﻰ) بﻪ ﻫﻤت شاه اﻣان اﷲ خان
در سال 1303ﻫـ  .ش .در ﻟﻮﻳﻪ جرگﻪ پغﻤان کﻪ در آن  1504ﻧفر ﻧﻤاﻳﻨده اشتراک داشتﻨد ،تدوﻳﻦ
و تصﻮﻳب شد .بعضﻰ از حقﻮق و آزادىﻫاى اﻳﻦ ﻧظاﻣﻨاﻣﻪ؛ عبارتاﻧد از :حق تابعﻴت ﻣساوى براى
ﻫﻤﻪ اتباع کشﻮر،آزادى حقﻮق شخصﻰ ،ﻣصﻮﻧﻴت شخصﻰ ،ﻟغﻮ بردهگﻰ و ﻣﻨع استخدام افراد بﻪ
حﻴث اسﻴر ﻳا برده ،حق تعﻠﻴﻢ و تربﻴت و آزادى ﻣکتبﻫا و ﻣدرسﻪﻫاى 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  525ﻧفر ﻧﻤاﻳﻨده بﻪ ﻧام اصﻮل ﻧاﻣﺔ افغاﻧستان تصﻮﻳب گردﻳد.
فقط ﻳک ﻣﻮضﻮع دراﻳﻦ اصﻮﻟﻨاﻣﻪ جدﻳد است کﻪ بﻪ آن جﻨبﺔ ﻣردﻣﻰ ﻣﻰدﻫد و آن عبارت از :تأسﻴس
اوﻟﻴﻦ پارﻟﻤان افغاﻧستان است کﻪ داراى دو ﻣجﻠس ( شﻮراى ﻣﻠﻰ و اعﻴان) ﻣﻰباشد طبق اﻳﻦ اصﻮﻟﻨاﻣﻪ
کابﻴﻨﻪ ﻧزد پارﻟﻤان ﻣسؤول است.
قانوناساسﻰعﻬدمحمدظاﻫرشاهمصوب1343(.ﻫـ.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
ﻣﻬﻤﻰدر زﻧدهگﻰ سﻴاسﻰ ،ادارى ،فرﻫﻨگﻰ و عدﻟﻰ افغاﻧستان وعده داد.
قانوناساسﻰدورانجمﻬورىمحمدداوودمصوبسال1355ﻫـ.ش.
ُ
چﻬارﻣﻴﻦ قاﻧﻮن اساسﻰ در زﻣان ُجﻤﻬﻮرى سردار ﻣحﻤد داوود تدوﻳﻦ گردﻳد .در آغاز تأسﻴس
ُجﻤﻬﻮرﻳت ،ﻣحﻤد داوود در بﻴاﻧﻴﺔ خﻮد در  26سرطان سال1352ﻫـ..ش .تصﻮﻳب قاﻧﻮن
اساسﻰ جدﻳد را بر ﻣبﻨاى دﻣﻮکراسﻰ حقﻴقﻰ وعده داده بﻮد .اﻳﻦ وعده براى ﻣدت کﻤتر از
چﻬار سال بدون تذکر دﻟﻴﻞ ﻣعطﻞ ﻣاﻧد ،باﻻخره در سال  1977م .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 ﻣﻰباشد.
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اصولاساسﻰجمﻬورىدموکراتﻴکافغانستاناولثور1359ﻫـ.ش.
ُ
پﻨجﻤﻴﻦ قاﻧﻮن اساسﻰ افغاﻧستان بﻪ ﻧام اصﻮل اساسﻰ ُجﻤﻬﻮرى دﻣﻮکراتﻴک افغاﻧستان در سال
 1359ﻫـ .ش .تﻮسط شﻮراى اﻧقﻼبﻰ ُجﻤﻬﻮرى دﻣﻮکراتﻴک افغاﻧستان در  10فصﻞ و  68ﻣاده بﻪ
طﻮر ﻣﻮقت تصﻮﻳب و بﻪ اجرا گذاشتﻪ شد.
ششمﻴنقانوناساسﻰدرزمانرﻳاستجمﻬورىدکتورنجﻴباﷲوضعگردﻳد :در ﻟﻮﻳﻪ
ُ
جرگﻪ سال 1366ﻫـ ..ش .در  13فصﻞ و  149ﻣاده تصﻮﻳب و بﻪ تﻮشﻴح دکتﻮر ﻧجﻴب اﷲ رسﻴد.
ﻫفتﻤﻴﻦ قاﻧﻮن اساسﻰ افغاﻧستان؛ ﻫرگز بﻪ تصﻮﻳب و تﻮشﻴح ﻧرسﻴد .ﻣتﻦ پﻴشﻨﻬاد شده اصﻮل
اساسﻰ جدﻳد افغاﻧستان در دوران رﻳاست استاد برﻫان اﻟدﻳﻦ رباﻧﻰ بﻮد کﻪ در  114ﻣاده تﻮسط
کﻤﻴسﻴﻮن ﻣرکب از  50ﻧفر 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 ﻣﻨعقده 23قﻮس  1382ﻫـ .ش .برابر بﻪ 14
دساﻣبر  2003م .ﻣﻮرد بحث قرار گرفت و بﻪ تارﻳخ
 14جدى  1382ﻫـ..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
فصﻞ و  162ﻣاده ﻣﻰباشد .فصﻞ اول ،در ﻣﻮرد
دوﻟت ،فصﻞ دوم ،حقﻮق اساسﻰ و وجاﻳب اتباع،
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.
آﻳامﻰدانﻴدموقفقانوناساسﻰفعلﻰدرمورددﻳنمقدساسﻼمچهاست؟
ﻣردم شرﻳف افغاﻧستان در قرن اول ﻫـ..ق .زﻣاﻧﻰ کﻪ بﻪ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم ﻣشرف شدﻧد و
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 اسﻼﻣﻰافغاﻧستان و دﻳﻦ دوﻟت را دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم قرار داده و
ﻫﻤچﻨان در ﻣادة سﻮم آن تصرﻳح شده :درافغانستانﻫﻴچقانوننمﻰتواندمخالفمعتقداتواحکام
دﻳنمقدساسﻼمباشد .کﻪ با تصرﻳح فﻮق ،اسﻼﻣﻰبﻮدن ﻧظام قاﻧﻮﻧﻰ کشﻮر را در عرصﻪﻫاى ﻣختﻠف
حقﻮقﻰ تأﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و خﻮاست ﻫﻤﻴشﻪگﻰ اﻳﻦ ﻣﻠت را ﻟبﻴک گفتﻪ است.
آﻳامﻰدانﻴداتباعکشورمادرپرتوقانوناساسﻰچهحقوقﻰدارند؟
روابط زﻧدهگﻰ 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 ﻣﻰپاشد؛ بﻨابراﻳﻦ بر قرارى قاﻧﻮن و اﻳجاد
ﻧظﻢ و جﻠﻮگﻴرى از ﻫرج و ﻣرج در جاﻣعﻪ است کﻪ دوﻟت بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد .ﻳکﻰ از ﻣساﻳﻞ ﻣﻬﻢ،
تﻮجﻪ بﻪ روابط ﻣﻴان دوﻟت و ﻣردم و ﻣﻴزان آزادىﻫاى اتباع کشﻮر است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ قاﻧﻮن
اساسﻰ ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰبﻪ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع تﻮجﻪ زﻳادى ﻧﻤﻮده است.
الف:حقوقسﻴاسﻰمردم
ﻣقدمترﻳﻦ حقﻮق سﻴاسﻰ ﻣﻠت افغاﻧستان حاکﻤﻴت بر سر ﻧﻮشت اجتﻤاعﻰ است .بعضﻰ از
حقﻮق سﻴاسﻰ ﻣﻠت؛ عبارتاﻧد از :حق تابعﻴت ،حق شرکت در ﻣشاغﻞ عﻤﻮﻣﻰکشﻮر ،حق
شرکت در اﻧتخابات عﻤﻮﻣﻰ و حق اﻧتخاب کردن ،حق تشکﻴﻞ احزاب و جﻤعﻴتﻫا ،حق
اجتﻤاع و تظاﻫرات بدون حﻤﻞ سﻼح و غﻴره....
ب:حقوقوآزادىﻫاىمدنﻰمردم
ﻣقصد از حقﻮق ﻣدﻧﻰ ،حقﻮقﻰ است کﻪ ﻫر فرد ،ازآن جﻬت کﻪ عضﻮى از اعضاى اجتﻤاع است .از آن
ﻣستفﻴد ﻣﻰشﻮد .بعضﻰ از حقﻮق و آزادىﻫاى ﻣدﻧﻰ؛ عبارتاﻧد از :حق زﻧدهگﻰ 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 آزادىﻫاى فرﻫﻨگﻰ؛ عبارتاﻧد از :حق تعﻠﻴﻢ زن و ﻣرد تا درجﺔ ﻟﻴساﻧس در ﻧﻬادﻫاى
دوﻟتﻰ بﻪ صﻮرت راﻳگان ،تأﻣﻴﻦ تعﻠﻴﻤات ﻣتﻮسط اجبارى ،طرح پروگرامﻫاى ﻣﻮثر و تطبﻴق آن
در زﻣﻴﻨﺔ تدرﻳس زبانﻫاى 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؛ عبارتاﻧد 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
دستﻣزد 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 ﻣﻰشﻮد؟ فﻬرست کﻨﻴد.
مرورىبردرس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1قاﻧﻮن اساسﻰ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2قاﻧﻮن اساسﻰ ﻣدون چﻴست؟
 -3جﻨبﻪﻫاى ﻣردﻣﻰاصﻮﻟﻨاﻣﺔ اساسﻰ افغاﻧستان  1309ﻫـ .ش .را بﻴان دارﻳد.
 -4قاﻧﻮن اساسﻰ فعﻠﻰ کشﻮر ﻣا شاﻣﻞ چﻨد فصﻞ و چﻨد ﻣاده ﻣﻰباشد و بﻪ کدام تارﻳخ ﻧافذ
گردﻳد؟
 -5دوﻟت ﻣکﻠف است بﻪ ﻣﻨظﻮر اﻳجاد تﻮازن و اﻧکشاف تعﻠﻴﻢ براى زﻧان ،بﻬبﻮد تعﻠﻴﻢ
کﻮچﻴان و اﻣحاى بﻰ سﻮادى در کشﻮر ،پروگرامﻫاى ﻣؤثر طرح و تطبﻴق ﻧﻤاﻳد ﻣﻮضﻮع
ﻳادشده درکدام ﻣاده قاﻧﻮن اساسﻰ درج گردﻳده ،پاسخ صحﻴح را (√) ﻧﻤاﻳﻴد.
الف 43 :ب 44 :ج 45:د46 :

کارخانهگﻰ

چﻨد سطر در ﻣﻮرد حقﻮق سﻴاسﻰ اتباع افغاﻧستان بﻨﻮﻳسﻴد.
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خﻼصﺔفصلاول
دولتدرحقﻴقتقدرتسﻴاسﻰورﻫبرىکنندهاستکهازلحاظحقوقﻰدربرگﻴرندة
ارگانﻫاىسهگانهقدرت؛ﻳعنﻰقوةاجراﻳﻴه(حکومت)،قوةمقننه(پارلمان)وقوهقضاﻳﻴه(
سترهمحکمه)مﻰباشد؛
دولتﻫاازلحاظشکلبهسهقسمتتقسﻴمشدهاند-1:ازحﻴثدرجهاستقﻼل-2،ازنظر
ترکﻴب-3،ازنظرشکلحکومت؛
دولتافغانستانازنظرساختارحقوقﻰداراىنظامرﻳاستﻰاستکهبهنامدولتجمﻬورى
ُ
اسﻼمﻰافغانستان ﻳاد مﻰشود .رئﻴس ُجمﻬور در رأس دولت ُجمﻬورى اسﻼمﻰقرار دارد و
داراىدومعاونمﻰباشد.
قانون،سﻴستمﻰازقواعدﻳکسانبراىنظمبخشﻴدنبهرفتارﻫاىانساناست،بهعبارت
دﻳگرقانونرامحورتنظﻴمروابطمﻴانافرادجامعهتعرﻳفمﻰکنند؛بعضﻰازقوانﻴنکشور
ما؛عبارتانداز:قانونجزا،قانونمدنﻰ،قانونتجارت،وقانونترافﻴکوغﻴره؛
قانوناساسﻰبهقانونﻰاطﻼقمﻰشودکهچگونهگﻰحکومتوحدوداختﻴاراتآنوحقوق
ووظاﻳفافرادرامعﻴنمﻰسازد؛مث ً
:شکلدولت(جمﻬورىﻳاسلطنتﻰ،حدودقدرتشاهﻳا
ﻼ
ُ
رئﻴسجمﻬوروغﻴره.)...نخستﻴنقانوناساسﻰافغانستانبهنامنظامنامه(نظامنامهاساسﻰ
ُ
دولتعالﻴﺔافغانستان)توسطشاهاماناﷲخاندرسال1303ﻫـ..ش.تدوﻳنوتصوﻳب
شد.وآخرﻳنقانوناساسﻰدولتجمﻬورىاسﻼمﻰافغانستاندرسال1382ﻫـ..ش.بعداز
توشﻴحرئﻴسجمﻬورحامدکرزىنافذگردﻳد.
چونکشورماﻳککشوراسﻼمﻰاست.قانوناساسﻰفعلﻰکشورمانﻴزبادرنظرداشتاﻳن
حقﻴقتنامکشورراجمﻬورىاسﻼمﻰافغانستانودﻳندولترادﻳنمقدساسﻼمقراردادهو
درمادهسومقانوناساسﻰتصرﻳحشدهاستکه«:درافغانستانﻫﻴچقانوننمﻰتواندمخالف
معتقداتواحکامدﻳنمقدساسﻼمباشد».
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فصل دوم
مشارکت سﻴاسﻰ
دراﻳنفصلمﻰخوانﻴد:
مشارکتسﻴاسﻰچﻴست؟
شﻴوهﻫاىمشارکتسﻴاسﻰ
مشارکتزنان
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اﻫداففصل
بعدازخوانداناﻳنفصلشمابهاﻫدافدانشﻰومﻬارتﻰزﻳردست
مﻰﻳابﻴد:
تعرﻳفمشارکتسﻴاسﻰرامﻰدانﻴد؛
بااﻫمﻴتمشارکتسﻴاسﻰآشنامﻰشوﻳد؛
طرقوراهﻫاىمشارکتسﻴاسﻰرامﻰشناسﻴد؛
مﻰدانﻴدکهانتخاباتﻳکﻰازراهﻫاىمﻬممشارکتسﻴاسﻰاست؛
مﻰدانﻴدکهتظاﻫراتمسالمتآمﻴزﻳکﻰازطرقمشارکتسﻴاسﻰاست؛
مﻰدانﻴدکهاظﻬارنظردربارهمساﻳلسﻴاسﻰنوعﻰازمشارکتسﻴاسﻰاست؛
دربارهاﻫمﻴتمشارکتسﻴاسﻰزناناطﻼعحاصلمﻰکنﻴد؛
راهﻫاوشﻴوهﻫاىمشارکتسﻴاسﻰزنانرامﻰدانﻴد؛
نقشمشارکتسﻴاسﻰدرسﻼمتﻰنظامراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد؛
بعدازخواندناﻳنفصلبهاﻫدافمﻬارتﻰزﻳرمﻰرسﻴد:
مشارکتسﻴاسﻰراتحلﻴلکردهمﻰتوانﻴد؛
اﻫمﻴتمشارکتسﻴاسﻰرابﻴانکردهمﻰتوانﻴد؛
راهﻫاىگوناگونمشارکتسﻴاسﻰراتوضﻴحمﻰدﻫﻴد؛
نقشمردمساﻻرىرادرمشارکتسﻴاسﻰبﻴانکردهمﻰتوانﻴد؛
ازرسانهﻫابراىابرازنظرﻫاىسﻴاسﻰخوداستفادهمﻰتوانﻴد؛
اﻫمﻴتمشارکتسﻴاسﻰزنانراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد؛
درمساﻳلسﻴاسﻰازراهﻫاىمشروعاستفادهکردهمﻰتوانﻴد؛
نقشمشارکتسﻴاسﻰرادرسﻼمتﻰنظامسﻴاسﻰبﻴانکردهمﻰتوانﻴد؛
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درس ششﻢ

مشارکت سﻴاسﻰ چﻴست؟
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد اصﻮل و ﻣقرراتﻰ را کﻪ ﻧظام حکﻮﻣتﻰ اساس قﻮاى اداره
کﻨﻨدة کشﻮر تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،بﻪ ﻧام قاﻧﻮن اساسﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .قاﻧﻮن اساسﻰ دربرگﻴرﻧدة
از ﻣجﻤﻮعﻪ و ﻣقررات کﻠﻰ است کﻪ شکﻞ دوﻟت و سازﻣان عاﻟﻰ قﻮاى سﻪگاﻧﺔ کشﻮر
و ارتباط آنﻫا را با ﻳک دﻳگر و حقﻮق و آزادىﻫاى افراد را در ﻣقابﻞ دوﻟت ﻣشخص
ﻣﻰسازد .در اﻳﻦ فصﻞ بﻪ ﻣشارکت سﻴاسﻰ ،شﻴﻮهﻫاى ﻣشارکت؛ و ﻣشارکت زﻧان آشﻨا
ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثهکنﻴد
ﻣردم از راهﻫاى گﻮﻧاگﻮن ﻣﻰتﻮاﻧﻨد دست بﻪ فعاﻟﻴتﻫاى سﻴاسﻰ بزﻧﻨد و در اﻣﻮر
سﻴاسﻰ ﻣشارکت کﻨﻨد .دراﻳﻨجا پرسش بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد.
چرا ﻣا حق دخاﻟت در تعﻴﻴﻦ سرﻧﻮشت خﻮد و کشﻮر خﻮد را دارﻳﻢ؟
اﻧسانﻫا در ﻣسﻴرتکاﻣﻞ و بﻬبﻮد زﻧدهگﻰ ﻣادى و ﻣعﻨﻮى خﻮد بﻪ ﻳکدﻳگر ﻧﻴاز ﻣﻨدﻧد،
تﻨﻬا از طرﻳق ﻣشارکت است کﻪ ﻧﻴازﻫاى شان ﻣرفﻮع ﻣﻰگردد .ﻣشارکت ﻣحدود بﻪ قشر
طبقﻪ خاص ﻧبﻮده ،کﻠﻴﻪ افراد جاﻣعﻪ را در بر ﻣﻰگﻴرد .از اﻳﻦ جاست کﻪ جﻠب ﻣشارکت
ﻣردم از گذشتﻪﻫاى 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 زﻧدهگﻰ روز ﻣره تان در بسﻴارى کارﻫا ﻣشارکت ﻧﻤﻮده اﻳد؛ بﻪ گﻮﻧﻪ؛
ﻣثال :با پدر و ﻣادر در کار خاﻧﻪ ،در صﻨف با ﻫﻢصﻨفان ،در درسﻫا 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 ﻣﻰآﻳد ،کﻪ فعاﻟﻴت سﻴاسﻰ چﻴست؟ ﻣجﻤﻮعﺔ
فعاﻟﻴتﻫاى کﻪ بﻪ سرﻧﻮشت ﻫﻤﻪگان ارتباط دارد و روﻧد حاکﻤﻴت در جاﻣعﻪ را شکﻞ
ﻣﻰدﻫد ،ﻣردم بر اساس ﻣصاﻟح دﻧﻴﻮى و اخروى خﻮﻳش ﻧﻤاﻳﻨدهگان و حاکﻤان خﻮﻳش را
اﻧتخاب ،ﻣراقبت و برکﻨار ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻫر کس بر اساس شاﻳستﻪگﻰ و اﻳﻤاﻧدارى بﻪ پُستﻫاى
ﻣﻬﻢ ارگانﻫاى دوﻟتﻰ دسترسﻰ پﻴدا کﻨد ،فعاﻟﻴت سﻴاسﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد .سادهترﻳﻦ شکﻞ
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ﻣشارکت سﻴاسﻰ رأى دادن ﻣردم بﻪ احزاب ،افراد و سﻴاستﻫا است.
گﻮﻧﻪﻫاى دﻳگرى ﻣشارکت سﻴاسﻰ؛ عبارتاﻧد از :ﻣبارزات اﻧتخاباتﻰ ،اعﻤال ﻧفﻮذ بر سﻴاستﻣداران،
تشکﻴﻞ گروهﻫاى فشار و احزاب سﻴاسﻰ و غﻴره.
باسلسلﺔمراتبمشارکتسﻴاسﻰآشناشوﻳد
سﻠسﻠﺔ ﻣراتب ﻣشارکت سﻴاسﻰ عبارت اﻧد از:
داشتﻦ ﻣقام سﻴاسﻲ ﻳا اداري؛
جستجﻮي ﻣقام سﻴاسﻲ ﻳا اداري؛
عضﻮﻳت فعال در ﻳک سازﻣان سﻴاسﻰ؛
ﻣشارکت در اجتﻤاعات عﻤﻮﻣﻰ؛ تظاﻫرات
و غﻴره.
عضﻮﻳت اثرگذار در ﻳک سازﻣان سﻴاسﻰ؛
عضﻮﻳت اثرگذار در بخشﻫاى سﻴاسﻰ غﻴر رسﻤﻰ؛
ﻣشارکت در بخشﻫاى سﻴاسﻰ غﻴر رسﻤﻰ؛
رأى دادن.
ﻣﻴزان ﻣشارکت و ﻧفﻮذ سﻴاسﻰ در جﻮاﻣع ﻣختﻠف ،ﻣتفاوت است .جاﻣعﻪ شﻨاسان و روان شﻨاسان
در بررسﻰﻫاى ﻣربﻮط بﻪ چگﻮﻧﻪگﻰ ﻣشارکت و ﻳا ﻣشارکت ﻧکردن ﻣردم در پروسﻪ سﻴاسﻰ بﻪ
عﻮاﻣﻞ ﻣتفاوتﻰ؛ چﻮن :خاﻧﻮاده ،وضعﻴت اقتصادى اجتﻤاعﻰ ،ﻣکتبﻫا ،رساﻧﻪﻫاى ﻫﻤﻪگاﻧﻰ،
ﻫﻮﻳت سازﻣاﻧﻰ ،گروﻫﻰ ،فرﻫﻨگ سﻴاسﻰ ،ﻣدﻧﻰ و ﻧظاﻳر آنﻫا اشاره کرده اﻧد .چﻮن ﻣساﻳﻞ
سﻴاسﻰ بر بخشﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهگﻰ اﻧساﻧﻰ ﻣاﻧﻨد :ﻧظام اجتﻤاعﻰ ،ارزشﻰ ،اقتصادى و اﻧکشاف
و تﻮسعﻪ تأثﻴر ﻣستقﻴﻢ دارد ،و سرﻧﻮشت ﻫﻤﻪگان بﻪ آن وابستﻪ است ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب بﻪ ﻫﻤﺔ
افراد ﻣﻠت باﻳد سﻬﻢ برابر در آن داده شﻮد .بﻪ طﻮر کﻠﻰ ﻣﻰتﻮان گفت ﻣشارکت سﻴاسﻰ ،عبارت
از دخاﻟت اﻧسان در سر ﻧﻮشت خﻮﻳش ،ﻣشارکت و اقعﻰ در کﻠﻴﻪ ﻣراحﻞ زﻧدهگﻰ از تصﻤﻴﻢگﻴرى
تا عﻤﻞ و از عﻤﻞ تا ارزﻳابﻰ و اصﻼح ﻣجدد را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد.
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مشارکتسﻴاسﻰداراىارزشواﻫمﻴتزﻳراست:
ﻣحﻮل ﻧﻤﻮدن ﻧقش بﻴشتر بﻪ ﻣردم؛
گسترش ﻣراکز قدرت تصﻤﻴﻢگﻴرى؛
کاﻫش بار بﻮروکراسﻰ؛
کسب ﻫﻤبستﻪگﻰ بﻴشتر.
ﻫداﻳتدﻳنمقدساسﻼمدرموردمشارکتسﻴاسﻰ :خداوﻧد َج َّﻞ َج َﻼﻟُﻪ در ﻣﻮرد
,
مرهُ م ,شورى بَﻴ َن ُه ,م) (اﻟشﻮرى )38:و کار اﻳشان با
صفات ﻣؤﻣﻨان واقعﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳدَ ( :و اَ ُ
ﻣشﻮره در ﻣﻴان اﻳشان است ،پس سرﻧﻮشت ﻣسﻠﻤاﻧان در اﻣﻮر سﻴاسﻰ و ﻣصﻠحتﻰ بﻪ
دست خﻮد اﻳشان است ،و ﻫﻴچکس ﻧﻤﻰتﻮاﻧد کارﻫاى اﻳشان را بدون رضاﻳت آنﻫا و
با اعﻤال زور و استبداد در دست خﻮﻳش بگﻴرد ،و اگر اﻳﻦ کار را اﻧجام دﻫد ،با احکام
اسﻼم ﻣخاﻟفت ﻧﻤﻮده است.
ا

ﻣثاﻟﻰ را کﻪ ﻧﻤاﻳاﻧگر ﻣشﻮره اﻳشان با

فعالﻴت :آﻳا در زﻧدهگﻰ و سﻴرت رسﻮل اﷲ
اصحاب گراﻣﻰباشد ،بﻴان کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴد؟
دلﻴلبﻴاورﻳد
چرا بعضﻰ از کشﻮرﻫا ﻧﻤﻰگذارﻧد کﻪ اتباع آنﻫا در اداره کشﻮر ﻣشارکت کﻨﻨد؟

در بسﻴارى از دوﻟتﻫا ﻧﻪ تﻨﻬا شرکت تﻮدهﻫاى ﻣردم در سﻴاست ﻣﻮرد تشﻮﻳق قرار
ﻧﻤﻰگﻴرد؛ بﻠکﻪ بﻪ آنﻫا اجازه ﻣداخﻠﻪ در سﻴاست ﻫﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع دو
عﻠت اساسﻰ دارد:
 -1حکﻮﻣت ،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 آنﻫا در درک
ﻣساﻳﻞ سﻴاسﻰ و جﻮد داشتﻪ باشد ،براى حکﻮﻣت کار ﻧسبتاً آساﻧﻰ است کﻪ دخاﻟت در
سﻴاست را ﻣحدود سازد.
 -2ﻧخبﻪگان و فرﻣاﻧروﻳان بﻴشتر ﻣﻰترسﻨد کﻪ ﻣبادا ارزشﻫا ،ﻣﻨافع وعﻼﻳق آنﻫا از
ﻣﻴان برود.
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بﻪ طﻮر کﻠﻰ ،دوﻟتﻫاى ﻣستبد بﻪ شﻴﻮهﻫاى ﻣختﻠفﻰ ﻣﻰکﻮشﻨد تا ﻣردم را از دخاﻟت
در سﻴاست ،باز دارﻧد .بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا کﻪ بﻪ افراد سﻴاسﻰ در پروسﻪ سﻴاسﻰ چاﻧس کﻢ
داده ﻣﻰشﻮد.

مرورىبردرس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1ﻣعﻨاى ﻟغﻮى ﻣشارکت چﻴست؟
 -2چﻨد ﻣثال از ﻣشارکت خﻮد را در ﻣکتب بﻴان دارﻳد؟
 -3ﻣشارکت سﻴاسﻰ شاﻣﻞ کدام فعاﻟﻴتﻫا ﻣﻰگردد؟
 -4بﻪ ﻧظر شﻤا ،ﻣﻴزان ﻣشارکت چرا در جﻮاﻣع ﻣختﻠف ،ﻣتفاوت است؟
 -5رژﻳﻢﻫاى غﻴر ﻣردﻣﻰبﻪ کدام شﻴﻮهﻫا ﻣﻰخﻮاﻫﻨد ﻣردم را از دخاﻟت کردن در
سﻴاست باز دارﻧد؟ در زﻣﻴﻨﻪ ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻴد.
کارخانهگﻰ

در ﻣﻮرد ﻣزاﻳاى ﻣشارکت چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫفتﻢ

شﻴوههاى مشارکت سﻴاسﻰ
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ اﻣﻮر سﻴاسﻰ تأثﻴر ﻣستقﻴﻢ بر زﻧدهگﻰ ﻫﻤﺔ افراد ﻳک
جاﻣعﻪ دارد ،پس باﻳد بﻪ ﻫر فرد جاﻣعﻪ فرصت برابر با دﻳگران در فعاﻟﻴتﻫاى سﻴاسﻰ
و تعﻴﻴﻦ سرﻧﻮشت داده شﻮد ،تا ﻣردم بتﻮاﻧﻨد با روشﻫاى ﻣختﻠف در تعﻴﻴﻦ ،ﻣراقبت و
برکﻨارى ﻧﻤاﻳﻨدهگان و فرﻣاﻧروﻳانسﻬﻴﻢ باشﻨد.
باﻫممباحثهکنﻴد
آﻳا شﻤا تا اکﻨﻮن در اﻧتخابات شرکت ﻧﻤﻮده اﻳد؟
در دوﻟت ،ﻣردم از کدام شﻴﻮهﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد در اﻧتخابات ﻣشارکت کﻨﻨد؟
افراد جاﻣعﻪ از شﻴﻮهﻫاى زﻳر ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ فعاﻟﻴتﻫاى سﻴاسﻰ اشتراک و در اﻣﻮر سﻴاسﻰ
کشﻮر شان ﻣشارکت ﻧﻤاﻳﻨد.
-1انتخابات
آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد اﻧتخابات چﻴست؟ اﻧتخابات حق ﻣشروع ﻣردم است .ﻣردم با ارادة خﻮد
زعﻴﻢ خﻮﻳش را بر ﻣﻰگزﻳﻨﻨد ،فشار ،جبر و اکراه ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ارادة قاطع ﻣردم را سﻠب
ﻧﻤاﻳد .اﻧتخابات ﻳکﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ وسﻴﻠﺔ اشتراک ﻣردم در ادارة اﻣﻮر کشﻮر و سﻬﻢگﻴرى
فعال آنﻫا در تعﻴﻴﻦ سر ﻧﻮشت سﻴاسﻰ آنﻫا ﻣﻰباشد .بﻪ عبارت دﻳگر اﻧتخابات جرﻳان
رسﻤﻰاﻧتخاب اشخاص براى احراز ﻣقام و ﻣﻨصب و ﻣسؤوﻟﻴتﻰ در جاﻣعﻪ از طرﻳق آراى
عﻤﻮﻣﻰاست ،اﻧتخابات درکشﻮرﻫاى ﻣختﻠف بﻪ ﻣثابﺔ جزءﻻﻳﻨفک پروسﻪ دﻣﻮکراسﻰ ،داراى
ﻣعﻴارﻫاى قبﻮل شده بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻮده کﻪ بدون رعاﻳت آن ﻧﻤﻰتﻮان بﻪ رژﻳﻢ ﻣشروعﻴت
بخشﻴد و ﻳا ادعاى ﻣردم ساﻻرى 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 ﻧﻤاﻳﻨدهگان 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 ﻣﻰگردد.
مﻬمترﻳناصولانتخاباتبهشرحذﻳلاست:
تﻤام اتباع کشﻮر اعﻢ از زن و ﻣرد کﻪ بﻪ سﻦ قاﻧﻮﻧﻰ رسﻴده باشﻨد ،حق دارﻧد در اﻧتخابات
شرکت کﻨﻨد.
اﻧتخابات از طرﻳق رأى آزاد ،عﻤﻮﻣﻰ ،سرى و ﻣستقﻴﻢ صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
رأى دﻫﻨدهگان در اﻧتخابات با برخﻮردارى از حق تساوى اشتراک ﻣﻰکﻨﻨد.
رأى دﻫﻨده در اﻧتخابات داراى حق ﻳک رأى بﻮده و تﻨﻬا از جاﻧب خﻮد رأى ﻣﻰدﻫد.
رأى دﻫﻨدهگان در اﻧتخابات با ارادة آزاد اشتراک ﻣﻰکﻨﻨد .اعﻤال ﻫر ﻧﻮع ﻣحدوﻳت
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ﻣستقﻴﻢ ﻳا غﻴر ﻣستقﻴﻢ بﻪ رأى دﻫﻨدهگان و ﻧاﻣزدان بﻪ ارتباط زبان،ﻣذﻫب ،قﻮم ،جﻨس،
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 ﻣﻰآﻳد.
فعالﻴت :ﻧظر تان را در ﻣﻮرد اﻧتخابات تقﻠبﻰ با ﻣشﻮره اعضاى گروه بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
در اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ ،شﻴﻮهﻫاى ﻣختﻠفﻰ براى شﻨاساﻳﻰ کاﻧدﻳدا وجﻮد دارد:
ﻧخستﻴﻦ راه شﻨاساﻳﻰ ،بررسﻰ ﻧکاتﻰ است کﻪ ﻧاﻣزد ﻣﻮرد ﻧظر بﻪ طﻮر واضح در سخﻦ راﻧﻰ و
پﻴامﻫاىخﻮد بﻴان ﻣﻰدارد .دوﻣﻴﻦ راه ،بررسﻰ ﻣﻮضﻮعاتﻰ است کﻪ ﻣخاﻟفان وى در روزﻧاﻣﻪﻫا،
ﻣجﻠﻪﻫا و سخﻦ راﻧﻰﻫا و ﻣحافﻞ ﻣختﻠف بﻴان ﻣﻰکﻨﻨد.
سﻮﻣﻴﻦ راه شﻨاخت ﻫﻮاداران وى اﻳﻦ است ،کﻪ کدام اشخاص و گروهﻫاﻳﻰ باچﻪ خصﻮصﻴاتﻰ
از او پشتﻴباﻧﻰ و براﻳش تبﻠﻴغ ﻣﻰکﻨﻨد ،پﻮستر چاپ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ جاﻫاى کﻪ دوﻟت اجازه
ﻣﻰدﻫد ،ﻧصب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
چﻬارﻣﻴﻦ راه اﻳﻦ است کﻪ براى کاﻧدﻳدا گفتگﻮﻫاى تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻰ ﻳا رادﻳﻮﻳﻰ ﻣساعد ساختﻪ
شﻮد تا از اﻳﻦ طرﻳق برﻧاﻣﻪﻫاى کارى خﻮد را بﻪ ﻣردم بﻴان کﻨﻨد .ﻣردم باﻳد از ﻧاﻣزدﻫاى خﻮد
شﻨاساﻳﻰ دقﻴق داشتﻪ باشﻨد و اگر آگاﻫﻰ ﻧداشتﻪ باشﻨد بﻪ تشﻮﻳق دﻳگران بﻪ پاى صﻨدوقﻫاى
رأى بروﻧد ،اﻧتخاب شان اﻧتخاب کﻮرخﻮاﻫد بﻮد.
فعالﻴت :غﻴر از ﻣﻮارد ﻳاده شده دﻳگر کدام راهﻫاى شﻨاساﻳﻰ کاﻧدﻳدا وجﻮد دارد؟ با اعضاى
گروه گفتگﻮ ﻧﻤﻮده ﻣﻮضﻮع را ﻧﻤاﻳﻨدة ﻳکﻰ از گروهﻫا بﻪ شاگردان بﻴان دارد.
نحوةانتخابات
در زﻣان اﻧتخابات اشخاص ﻣتعددى ﻧاﻣزدا ( داوطﻠب) رﻳاست ُجﻤﻬﻮرى و ﻳا وﻟسﻰ جرگﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
صﻼحﻴت آنﻫا از ﻧظر داشتﻦ شراﻳط ﻻزم براى ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ بررسﻰ ﻣﻰشﻮد ،بعد ﻫﻤﻪ ﻳا تعدادى
از آنﻫا تاﻳﻴد و بﻪ ﻣردم ﻣعرفﻰ ﻣﻰگردﻧد ،از اﻳﻦ زﻣان بﻪ بعد:
کاﻧدﻳدا بﻪ ﻣعرفﻰ خﻮد و پﻼن کارى در ﻣقام رئﻴس ُجﻤﻬﻮر و ﻳا پارﻟﻤان ( وﻟسﻰ جرگﻪ)
ﻣﻰپردازﻧد؛
سﻮابق خﻮد را ﻣعرفﻰ ﻣﻰکﻨﻨد؛
خﻮد را ﻧﻤاﻳﻨدة ﻣستقﻞ ﻳا بﻪ گروه خاص و ﻳا حزبﻰ کﻪ تعﻠق دارﻧد ،ﻣعرفﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛
ﻣﻰگﻮﻳﻨد کﻪ اگر رئﻴس ُجﻤﻬﻮر اﻧتخاب شﻮم و ﻳا بﻪ پارﻟﻤان راه ﻳابﻢ کارﻫاى زﻳر را اﻧجام
خﻮاﻫﻢ داد؛ بﻪ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ:
 -از دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم دفاع ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ؛
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 در پُستﻫاى دوﻟتﻰ اشخاص ﻣتقﻰ ،پرﻫﻴزگار ،تحصﻴﻞ کرده ،وطﻦ دوست و با تجربﻪ راﻣطابق ﻣسﻠک شان تﻮظﻴف و ﻣقرر ﻣﻰکﻨﻢ؛
تﻮجﻪ جدى بﻪ ﻣعارف کشﻮر ،بﻬبﻮد وضع ﻣعﻴشتﻰ و ﻣعاش ﻣعﻠﻤان ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ؛ زﻳرا ترقﻰو تعاﻟﻰ ﻳک جاﻣعﻪ ﻣربﻮط و ﻣﻨﻮط بﻪ ﻣعارف ﻳک کشﻮر است؛
 سعﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ فابرﻳکﻪﻫا را فعال ﻧﻤاﻳﻢ و براى ﻣردم بﻴکار ،کار اﻳجاد ﻧﻤاﻳﻢ ،در قسﻤتﻣعاش کارﻣﻨدان دوﻟت تﻮجﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ تا کارﻣﻨدان در رفاه زﻧدهگﻰ کﻨﻨد و دست بﻪ رشﻮت
و فساد ادارى ﻧزﻧﻨد.
اخﻼقانتخاباتﻰ
ﻧاﻣزدﻫاى اﻧتخاباتﻰ باﻳد اخﻼق اﻧتخاباتﻰ داشتﻪ باشﻨد؛ بﻪ گﻮﻧﺔ ﻣثال :در ﻣعرفﻰ خﻮد
اغراق ﻧکﻨﻨد ،بﻪ ﻣردم وعدهﻫاى 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
کارﻫاى خﻼف ﻧزﻧﻨد .بﻨابر اﻳﻦ گفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ اﻧتخابات خﻮب و ساﻟﻢ زﻣاﻧﻰ برگزار
ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻣردم ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣﻮرد عﻼقﻪ خﻮد را آزاداﻧﻪ اﻧتخاب و ﻧظرﻳات ﻣخاﻟف خﻮد را
تحﻤﻞ و بدان احترام گزارﻧد و بﻪ رقﻴب اﻧتخاباتﻰ خﻮد احساس دشﻤﻨﻰ ﻧداشتﻪ با ﻳکدﻳگر
بﻪ اخﻼق حﻤﻴده رفتار کﻨﻨد.
فعالﻴت :اعضاى گروه با ﻫﻢ ﻣشﻮره ﻧﻤاﻳﻨد و اخﻼق خﻮب و بد اﻧتخاباتﻰ را فﻬرست ﻧﻤﻮده از طرﻳق
ﻧﻤاﻳﻨدهگان گروه بﻪ دﻳگران بﻴان دارﻧد.
-2رفراندومﻳامراجعهبهآراىمردم()Referendum
کﻠﻤﺔ رفراﻧدوم بﻪ ﻣعﻨاى مراجعهبهآراىمردمو ﻳکﻰ از شﻴﻮهﻫاى ﻣشارکت سﻴاسﻰ است.
رفراﻧدوم شﻴﻮهﻳﻰ است کﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ آن ﻣراجعﺔ ﻣستقﻴﻢ بﻪ ﻣردم و ﻧظرﻳات عﻤﻮﻣﻰرا
ﻣﻰتﻮان ﻣعﻠﻮم کرد .بﻪ عبارت دﻳگر :راجع ساختﻦ ﻳک ﻣسأﻟﺔ خاص سﻴاسﻰ بﻪ ﻣﻨظﻮر
تصﻤﻴﻢگﻴرى ﻣستقﻴﻢ در بارة رأى دﻫﻨدهگان کشﻮر ﻣﻰباشد .در بعضﻰ از کشﻮرﻫا ﻣاﻧﻨد:
استراﻟﻴا تغﻴﻴر قاﻧﻮن اساسﻰ فقط از راه ﻣراجعﻪ بﻪ آراى عﻤﻮﻣﻰاﻣکان دارد .رفراﻧدوم براى
ﻧخستﻴﻦ بار در سدة شاﻧزد ﻫﻢ در کشﻮر سﻮﻳس براى ﻣعﻠﻮم کردن ﻧظر ﻣردم اﻳجاد شد.
رخ داد .زﻣاﻧﻰ کﻪ حضرت
در تارﻳخ اسﻼم اوﻟﻴﻦ رفراﻧدوم در زﻣان حضرت عﻤر فاروق
زخﻢ برداشت و بعد از خﻮد شش تﻦ از ﻳاران سابقﺔ حضرت پﻴغﻤبر را
عﻤر فاروق
بﻪ حﻴث جاﻧشﻴﻦ پﻴشﻨﻬاد ﻧﻤﻮد کﻪ ﻳکﻰ از آنﻫا خﻠﻴفﻪ شﻮد و بعد از آن عبداﻟرحﻤﻦ بﻦ
وظﻴفﻪ گرفت تا در ﻣﻴان ﻣردم ﻣدﻳﻨﻪ رفراﻧدوم ﻧﻤاﻳد و ﻣعﻠﻮم کﻨد کﻪ اکثرﻳت
عﻮف
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ﻣردم بﻪ خﻼفت کدام شخص قﻨاعت دارﻧد .پس ﻣﻰتﻮان 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 ﻣﻰتﻮاﻧد در ﻣﻮضﻮعات ﻣﻬﻢ ﻣﻠﻰ ،سﻴاسﻰ ،اجتﻤاعﻰ ،و ﻳا اقتصادى بﻪ آراى
عﻤﻮﻣﻰﻣردم افغاﻧستان ﻣراجعﻪ ﻧﻤاﻳد.
ﻣراجعﻪ بﻪ آراى عﻤﻮﻣﻰﻧباﻳد ﻣﻨاقض احکام قاﻧﻮن اساسﻰ و ﻳا ﻣستﻠزم تعدﻳﻞ آن باشد».
فعالﻴت:ﻧظر تان را در ﻣﻮرد جﻨبﻪﻫاى ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ رفراﻧدوم در چﻨد سطر بﻨگارﻳد؟
 -3مظاﻫرات و ﻳا راه پﻴماﻳﻰﻫا Demonstrationچﻴست؟ و از آن براى کدام
مقاصداستفادهمﻰشود؟
ﻳکﻰ از شﻴﻮهﻫاى ﻣشارکت سﻴاسﻰ آن است کﻪ ﻣردم بﻪ وسﻴﻠﺔ تجﻤع و راه پﻴﻤاﻳﻰ در
سرکﻫا ،ﻣﻴدانﻫا و راهﻫاى عﻤﻮﻣﻰخﻮ استﻫاى خﻮد را تﻮسط شعارﻫاى کتبﻰ و شفاﻫﻰ
جﻬت اعتراض بﻪ ﻳک اقدام ،تصﻤﻴﻢ و سﻴاست ﻫﻴئت حاکﻤﻪ ﻣطرح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و اﻳﻦ عﻤﻞ را
تظاﻫرات ﻣﻰﻧاﻣﻨد .ﻣادة  36قاﻧﻮن اساسﻰ بﻪ اتباع افغاﻧستان حق داده است کﻪ براى تأﻣﻴﻦ
ﻣقاصد جاﻳز و صﻠح آﻣﻴز ،بدون حﻤﻞ سﻼح ،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؟
-4ﻫمکارىاحزابوانجمنﻫا
در ﻳک جاﻣعﻪ ،ﻣردم با دﻟبستﻪگﻰ ﻫا ﻣفاﻫﻴﻢ و عقاﻳد ﻣختﻠف و ﻣتفاوت زﻧدهگﻰ ﻣﻰکﻨﻨد.
جاﻣعﻪ باﻳد راهﻫاﻳﻰ را تشخﻴص کﻨد تا آنﻫا بتﻮاﻧﻨد عقاﻳد شان را بﻴان و از آن دفاع و در
حدود قاﻧﻮن آن را تحقق بخشﻨد .ﻳکﻰ از راهﻫاﻳﻰ کﻪ جاﻣعﻪ براى اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر پﻴش بﻴﻨﻰ کرده،
تشکﻴﻞ احزاب و اﻧجﻤﻦﻫاست.
آﻳامﻰدانﻴدحزبچﻴست؟
حزب سﻴاسﻰ بﻪ تشکﻴﻼتﻰ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ اعضاى آن خﻮاﻫان بازرسﻰ و رﻫبرى ساختار
قدرت جاﻣعﻪ و ﻳا تاثﻴر گذاشتﻦ بر آن ،براى برآورده کردن خﻮاستﻪﻫا و ﻫﻤاﻧا براى برآوردن
خﻮاستﻪﻫاى کﻞ جاﻣعﻪ ﻣﻰباشﻨد .در ﻣادة سﻰ وپﻨج قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر در ﻣﻮرد تشکﻴﻞ
جﻤعﻴتﻫا و احزاب سﻴاسﻰ چﻨﻴﻦ آﻣده است «:اتباع افغاﻧستان حق دارﻧد بﻪ ﻣﻨظﻮر تأﻣﻴﻦ
ﻣقاصد ﻣادى و ﻳا ﻣعﻨﻮى ﻣطابق بﻪ احکام قاﻧﻮن جﻤعﻴتﻫا تأسﻴس ﻧﻤاﻳﻨد .اتباع افغاﻧستان حق
دارﻧد ،ﻣطابق قاﻧﻮن ،احزاب سﻴاسﻰ تشکﻴﻞ دﻫﻨد ﻣشروط بﻪ اﻳﻦ کﻪ:
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 -1ﻣرامﻧاﻣﻪ و اساس ﻧاﻣﺔ حزب ،ﻣﻨاقض احکام دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم و ﻧصﻮص و ارزشﻫاى
ﻣﻨدرج قاﻧﻮن اساسﻰ ﻧباشد؛
 -2تشکﻴﻼت و ﻣﻨابع ﻣاﻟﻰ حزب عﻠﻨﻰ باشد؛
 -3اﻫداف و تشکﻴﻼت ﻧظاﻣﻰو شبﻪ ﻧظاﻣﻰﻧداشتﻪ باشد؛
 -4وابستﻪ 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 ﻣﻰشﻮد؛ بدون ﻣﻮجبات قاﻧﻮﻧﻰ و حکﻢ ﻣحکﻤﺔ
باصﻼحﻴت ﻣﻨحﻞ ﻧﻤﻰشﻮد ».احزاب ﻣﻬﻤترﻳﻦ سازﻣانﻫاى سﻴاسﻰ در دﻣﻮکراسﻰ دوران
ﻣعاصر است .بﻪ ﻧظر بسﻴارى از صاحب ﻧظران دﻣﻮکراسﻰ در ﻧﻬاﻳت چﻴزى جز رقابت حزبﻰ
ﻧﻴست .و جﻮد احزاب و اﻧجﻤﻦﻫا در ﻳک جاﻣعﻪ تأثﻴر و ﻧتاﻳج زﻳاد دارد؛ ﻣاﻧﻨد:
خﻮاستﻫا و دﻟبستﻪگﻰ ﻫا ﻣردم ﻣطرح ﻣﻰگردد و براى ﻣشکﻼت ،راه حﻞﻫاﻳﻰ جستجﻮ
ﻣﻰشﻮد؛
سﻴاست گذاران از آن چﻪ در جاﻣعﻪ
رخ ﻣﻰدﻫد ،آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
احزاب و اﻧجﻤﻦﻫا با اطﻼعاتﻰ کﻪ در
ﻣﻮرد کارکرد سﻴاست گذاران در اختﻴار
ﻣردم قرار ﻣﻰدﻫﻨد؛ بﻪ اﻧتخاب فرد
شاﻳستﻪ و ﻣستحق کﻤک ﻣﻰکﻨﻨد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده اسﻢ پﻨج
حزب را کﻪ ﻣﻰشﻨا سﻴد ،بﻴان کﻨﻴد.
-5رسانهﻫا
رساﻧﻪﻫا بﻪ عﻨﻮان با اﻫﻤﻴت ترﻳﻦ عاﻣﻞ تبﻠﻴغات از ﻳکسﻮ و ﻣﻬﻤترﻳﻦ عاﻣﻞ تأثﻴرگذار بر
افکار عﻤﻮﻣﻰاز سﻮى دﻳگر است کﻪ در جاﻣعﻪ از اﻫﻤﻴت و قدرت فﻮق اﻟعادة برخﻮرداراﻧد.
اﻣروز با تﻮجﻪ بﻪ پﻴشرفتﻫاﻳﻰ کﻪ در زﻣﻴﻨﺔ تکﻨاﻟﻮژى ارتباطات بﻪ وجﻮد آﻣده است ،رساﻧﻪﻫا
بﻴش از ﻫر دوره دﻳگر اﻫﻤﻴت ﻳافتﻪ اﻧد؛ زﻳرا ﻣردم براى ابﻼغ پﻴامﻫا ،بﻴان افکار و اﻧتقال
ﻣفاﻫﻴﻢ ازرساﻧﻪﻫا استفاده ﻣﻰکﻨﻨد؛ ﻫﻢچﻨان افراد ،گروهﻫا و احزاب سﻴاسﻰ و اﻧجﻤﻦﻫا بﻪ
ﻣﻨظﻮر:
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آگاه ﻧﻤﻮدن ﻣردم از طرﻳق اخبار و اطﻼعات داخﻠﻰ و خارجﻰ.
اﻳجاد فرصت تفکر و اﻧدﻳشﻪ براى ﻣردم از طرﻳق تفسﻴر و تحﻠﻴﻞ ﻣساﻳﻞ سﻴاسﻰ و
اجتﻤاعﻰ.
آﻣﻮزش بﻪ ﻣردم.
رشد آگاﻫﻰ جاﻣعﻪ از اﻫداف و برﻧاﻣﻪﻫاى سﻴاسﻰ.
از رساﻧﻪﻫا استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
فعالﻴت:با گروه خﻮد در بارة تأثﻴرات ﻣطﻠﻮب و ﻧاﻣطﻠﻮب رساﻧﻪﻫا برﻣشارکت سﻴاسﻰ
بحث ﻧﻤﻮده فشردة ﻣطاﻟب را ﻧﻤاﻳﻨدة ﻳکﻰ از گروهﻫا بﻪ شاگردان بﻴان دارد.
مرورىبردرس

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1در ﻣﻮرد اﻧتخابات خﻮب ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -2رفراﻧدوم را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3از ﻣظاﻫرات بﻪ کدام ﻣقاصد استفاده بﻪ عﻤﻞ ﻣﻰآﻳد؟ آﻳا قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر ﻣا
ﻣظاﻫرات را اجازه داده است ﻳا خﻴر؟
 -4از رساﻧﻪﻫا بﻪ کدام ﻫدف استفاده بﻪ عﻤﻞ ﻣﻰآﻳد؟
 -5شﻴﻮهﻫاى ﻣشارکت سﻴاسﻰ را ﻧام بگﻴرﻳد.
کارخانهگﻰ

ﻧظرتان را در چﻨد سطر در ﻣﻮرد حزبﻫاﻳﻰ کﻪ در کشﻮرﻣا اجازه فعاﻟﻴت دارﻧد ،بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫشتﻢ

مشارکت زنان
پﻴش از اﻳﻦ گفتﻴﻢ کﻪ ﻣشارکت بﻪ گﻮﻧﻪﻫاى ﻣختﻠف؛ ﻣاﻧﻨد :ﻣشارکت در اﻧتخابات رأى دﻫﻰ،
ﻫﻤﻪ پرسﻰ ﻳا رفراﻧدوم ،حزبﻫا و اﻧجﻤﻦﻫا ،تظاﻫرات و غﻴره صﻮرت ﻣﻰگﻴرد ،دراﻳﻦ درس
حاضر با ﻣشارکت زﻧان در اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ ،فرﻫﻨگﻰ و اقتصادى آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.

مباحثه نمایﻴد
زﻧان بﻪ ﻣثابﺔ ﻧﻴﻤﻰاز پﻴکر جاﻣعﺔ اﻧساﻧﻰ ،رکﻦ اساسﻰ جﻮاﻣع بشرى را تشکﻴﻞ داده کﻪ درطﻮل قرنﻫاى
ﻣتﻤادى در ساختار اجتﻤاعﻰ ﻫر جاﻣعﻪ ﻧقش برازﻧده و شاﻳستﻪ داشتﻪ و اﻣروز ﻧﻴز در تﻤام جﻬان ﻧقش
سازﻧدة خﻮد را اﻳفا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در اﻳﻦ بخش پرسشﻫاى بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ:
ﻣحروم ساختﻦ زﻧان از ﻣشارکت در اﻣﻮر ادارى،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ چﻪ ﻧتاﻳجﻰ را در پﻰ دارد؟
ﻣشارکت زﻧان در سازﻣانﻫا ،حزبﻫاى سﻴاسﻰ ،کدام حقﻮق زﻧان را بر آورده ﻣﻰسازد؟
زﻧان چطﻮر حق رأى و ﻣشارکت سﻴاسﻰ را در جﻬان بﻪ دست آورده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد؟
رأى کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰکﻨد؟ زﻧان در طﻮل تارﻳخ بشرﻳت در زﻣاﻧﻪﻫاى ﻣختﻠف و ﻣراحﻞ ﻣتعدد
از حقﻮق حقﺔ خﻮد ﻣحروم شده اﻧد ،قبﻞ از بِعثت حضرت پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم در جاﻣعﺔ عرب و حتا
در دﻳﮕر ﻧقاط جﻬان آن روزگار بﻪ زنﻫا حقﻮق ﻣﻨاسب قاﻳﻞ ﻧبﻮدﻧد ،با آنﻫا بﻪ ﻣثابﻪ ﻣال ﻣعاﻣﻠﻪ صﻮرت
ﻣﻰگرفت ،وﻟﻰ با ﻧشر دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم  ،در پرتﻮ ﻫداﻳات قرآن کرﻳﻢ و سﻨت ﻧبﻮى از جاﻳﮕاه با عزت
و حرﻣت برخﻮردارشدﻧد ،در تﻤام بخشﻫاى زﻧدهگﻰ 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 اﻧدﻳشﻪﻫاى ﻣربﻮط بﻪ آن
در جرﻳان اﻧقﻼب کبﻴر فراﻧسﻪ بﻪ وجﻮد آﻣد .طﻰ اﻧقﻼب کبﻴرفراﻧسﻪ زﻧان بﻪ تشکﻴﻞ اقاﻣتگاهﻫاى
اﻧقﻼبﻰ پرداختﻨد .ﻣبارزة زﻧان براى بﻪ دست آوردن حق رأى ﻫﻤﻪگاﻧﻰ ،در جﻬان زﻣان طﻮﻻﻧﻰ را در
برداشت .اعضاى جﻨبشﻫاى اوﻟﻴﻪ زﻧان حق رأى را ﻧشاﻧﺔ آزادى سﻴاسﻰ و دستﻳابﻰ بﻪ برابرى اقتصادى
و اجتﻤاعﻰ ﻣﻰداﻧستﻨد .در برﻳتاﻧﻴا و اﻳاﻻت ﻣتحدة اﻣرﻳکا کﻮششﻫاى زﻧان براى بﻪ دست آوردن حق
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رأى جدى تر بﻮده و ﻧسبت بﻪ کشﻮرﻫا دﻳﮕر خشﻮﻧت بﻴشترى را براﻧﮕﻴختﻪ ،رﻫبران زﻧان براى رسﻴدن بﻪ اﻳﻦ
ﻫدف ﻣتحﻤﻞ ﻣشکﻼت زﻳادى گردﻳدﻧد.
آیا مﻰدانﻴد رأى چﻴست؟
رأى در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى ابرازﻧظر و عقﻴده است ،اﻣّا در اصطﻼح بﻪ ﻣعﻨاى اﻧتخاب ﻳک شخص ﻳا
سﻴستﻢ ﻣﻰباشد .و در سﻴستﻢ سﻴاسﻰ ﻣعاصر رأى بﻴشتر ورقﺔ چاپ شدهﻳﻰ ﻣﻰباشدکﻪ دربردارﻧدة
ﻧاﻣزدﻫاى ﻳک ﻣقام و ﻳا ﻳک جﻤﻠﻪ پﻴشﻨﻬادى است کﻪ از رأى دﻫﻨده اﻧتظار ﻣﻰرود ،آن را قبﻮل ﻳا
رد کﻨد .ازبﻨﻴاد ،جﻬان غرب ﻣسأﻟﻪ حق ﻣشارکت سﻴاسﻰ زﻧان را از تعاﻟﻴﻢ اسﻼم فراگرفتﻪ است؛
زﻳرا در تارﻳخ اسﻼم ثابت است کﻪ زﻧان در فعاﻟﻴتﻫاى سﻴاسﻰ ،ﻧظاﻣﻰو اجتﻤاعﻰ اشتراک
ﻳکﻰ از چﻬرهﻫاى عﻠﻤﻰبزرگ و سﻴاستﻤدار ﻣحترم
ورزﻳده اﻧد؛ ﻣثﻼ ً :حضرت عاﻳشﻪ
دوران صحابﻪ کرام بﻮده است .اﻣا در غرب حق رأى سﻴاسﻰ زﻧان در اواﻳﻞ قرن بﻴستﻢ در بﻴشتر
کشﻮرﻫاى اروپاﻳﻰ ﻣﻮرد شﻨاساﻳﻰ قرار گرفت ( در اﻧﮕﻠستان در سال 1918م .در اﻣرﻳکا در
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  1971م .حق رأى زﻧان در
اﻧتخابات دوﻟت فدرال در ﻳک رأىگﻴرى عﻤﻮﻣﻰتصﻮﻳب شد .از اﻳﻦ تارﻳخ بﻪ بعد کشﻮرﻫاى
ﻣعاصر جﻬان بﻪ ﻧسبت پﻴشرفتﻫاى 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 بارﻫا زﻧان بﻪ حﻴث رئﻴس حکﻮﻣت بﻮدﻧد و آنﻫا جاﻣعﺔ شان را
رﻫبرى ﻣﻰکردﻧد از آن جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان از «اﻳﻨدراگاﻧدى» درﻫﻨد و «ﻣارگرت تاچر» در اﻧﮕﻠستان
ﻧام برد .عضﻮﻳت زﻧان در سازﻣانﻫاى سﻴاسﻰ در اروپا ﻣحدود بﻮد؛ ﻫﻤچﻨان وظاﻳف زﻧان در
داخﻞ حزبﻫاى بﻪ ﻣساﻳﻞ فرﻫﻨﮕﻰ ﻳا روابط عﻤﻮﻣﻰﻣحدود ﻣﻰگردﻳد .ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ زﻧان در
پارﻟﻤانﻫا ﻧﻴز ﻣحدود بﻮد .در حکﻮﻣت کارتر در آﻣرﻳکا فقط دو زن در کابﻴﻨﻪ  11ﻧفرى حضﻮر
داشتﻨد .کشﻮرﻫاى اسکاﻧدﻧﻴاوى تﻨﻬا کشﻮرﻫاى اﻧد کﻪ ﻧقش زن در آن برجستﻪ بﻮده است ،کابﻴﻨﺔ
سﻮﻳدن ،فﻨﻠﻨد و ﻧاروى داراى اعضاى بﻴشتر زن بﻮده اﻧد .در تارﻳخ اسﻼم ﻧﻴز زﻧاﻧﻰ وجﻮد داشتﻪ
اﻧد کﻪ در عرصﻪ سﻴاسﻰ ﻧقش عﻤده داشتﻪ اﻧد.از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان 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 تصﻤﻴﻢگﻴرىﻫاى سﻴاسﻰ جاﻣعﻪ پﻴاﻣدﻫاى ﻣﻬﻤﻰرا بﻪ دﻧبال
دارد ،ﻣاﻧﻨد:
زﻧان را در شﻨاختﻦ حقﻮق و ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى ﻣﻬﻢ شان ﻣحروم ﻣﻰکﻨد؛

40

ﻧظرﻳات آﻧان را در ساختﻦ خط ﻣشﻰﻫا و قﻮاﻧﻴﻦ کﻨار ﻣﻰگذارد؛
جاﻣعﻪ را از ﻣﻬارتﻫا؛ عﻠﻢ و ﻧظرﻳات آﻧان ﻣحروم ﻣﻰسازد؛
آﻧان را از داشتﻦ سﻬﻢگﻴرى در تصﻮﻳب بﻮدجﻪﻫاى ﻣﻠﻰ و تخصﻴص ﻣﻨابع ،بﻰ ﻧصﻴب
ﻣﻰکﻨد.
فعایت :بﻪ ﻧظر شﻤا افزون بر ﻣﻮضﻮع ﻫاى ﻳادشده در عدم ﻣشارکت زﻧان ،دﻳﮕر کدام پﻴاﻣدﻫا 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 اﷲ خان ،وارد فعاﻟﻴتﻫاى 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 حکﻮﻣتﻫاى بعدى زﻧاﻧﻰ وجﻮد داشتﻨد کﻪ پُستﻫاى وزارت
و سفارت را احراز کرده اﻧد؛ اﻣا پس از ﻣﻮافقتﻨاﻣﺔ «بُﻦ» زﻣﻴﻨﺔ ﻣشارکت زﻧان در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
فراﻫﻢ آﻣد .زﻧان بﻪ اساس قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر حق اﻧتخاب کردن و اﻧتخاب شدن را دارا
ﻣﻰباشﻨد.ﻫﻢ اکﻨﻮن زﻧان ﻣﻰتﻮاﻧﻨد کﻪ در فعاﻟﻴتﻫاى سﻴاسﻰ کشﻮر ﻧقش قابﻞ ﻣﻼحظ پﻴدا
ﻧﻤاﻳﻨد .ﻫﻢ اکﻨﻮن در کشﻮر ﻣا زﻧان ﻧقش فعال داشتﻪ و در تﻤام زﻣﻴﻨﻪﻫا حضﻮر دارﻧد .وزﻳران
و وکﻴﻼﻧﻰ از ﻣﻴان زﻧان در روﻧد سﻴاسﻰ کشﻮر ﻣان اﻳفاى ﻧقش ﻣﻰکﻨﻨد .اﻣروز زﻧان کشﻮر
ﻣا در برگزارى کﻨفراﻧسﻫا ،سﻴﻤﻴﻨارﻫا و کارگاهﻫاى ﻣشﻮرتﻰ ،بحثﻫاى سﻴاسﻰ اجتﻤاعﻰ،
راه اﻧداختﻦ تظاﻫرات ﻣساﻟﻤت آﻣﻴز و راﻫپﻴﻤاﻳﻰﻫا و بزرگداشت از روزﻫاى 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 ارگانﻫا و ﻧﻬادﻫاى
دﻳﮕرى در اﻳﻦ راستا ﻣسؤوﻟﻴتپذﻳرشدﻧد ،ﻫﻢ اکﻨﻮن زﻧان افغاﻧستان در اعﻤار و بازسازى
جاﻣعﻪ سﻴاسﻰ ،ﻣدﻧﻰ ﻧظام حقﻮقﻰ و قضاﻳﻰ کشﻮر با رعاﻳت ﻣسؤوﻟﻴتﻫا وارزشﻫاىدﻳﻨﻰ
شان فعاﻻﻧﻪ ﻣشارکت دارﻧد و خﻮاﻫان آن ﻫستﻨد کﻪ در ﻣراحﻞ ﻣختﻠف برﻧاﻣﻪ رﻳزى و
تصﻤﻴﻢگﻴرىﻫاى 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 عقﻼﻧﻴت آن است.
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مرورى بر درس

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پرسشها
 -1دست آوردﻫاى اسﻼم براى زﻧان چﻴست؟
 -2در اروپا براى ﻧخستﻴﻦ بار ،ازچﻪ زﻣاﻧﻰ زﻧان در صدد بﻪ دست آوردن حقﻮق خﻮد شدﻧد؟
-3رأى و رأى دﻫﻰ چﻴست؟
 -4آﻳا در تارﻳخ اسﻼم زﻧان ﻧقش سﻴاسﻰ داشتﻪ اﻧد؟ براى اثبات ﻣطﻠب دو ﻧفر را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5ﻫﻢ اکﻨﻮن ﻣشارکت زﻧان را در روﻧد سﻴاسﻰ کشﻮر چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد؟
کارخانهگﻰ

راجع بﻪ ﻧقش زن در زﻧدهگﻰ فردى و اجتﻤاعﻰ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
خﻼصۀ فصل دوم
مشارکت در اصطﻼح مورد مشوره قراردادن قبل از تصمﻴم را گویند ،به نحوى که اظهار شخص و اعمال
مراقبت در اجراى این تصمﻴم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد.
انتخاب حق مشروع مردم است .مردم با ارادۀ خود زعﻴم خویش را بر مﻰگزینند .فشار ،جبر و اکراه نمﻰتواند
ارادۀ قاطع مردم را سلب نماید .انتخابات یکﻰ از مهمترین وسایل اشتراک مردم در ادارۀ امور کشور و سهمگﻴرى
فعال آنها در تعﻴﻴن سر نوشت سﻴاسﻰ آنها مﻰباشد.
انتخابات خوب و سالم زمانﻰ برگزار مﻰشود که مردم نمایندهگان مورد عﻼقه 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
اخﻼق خوب رفتار نمایند.
زنان به عنوان نﻴمﻰاز پﻴکر جامعه ،در صورت حضور فعال در عرصههاى سﻴاسﻰ نقش مهمﻰدر پﻴشرفت اجتماعﻰ
دارند ،اگر زمﻴنههاى ﻻزم و مطلوب براى مشارکت آنها در امر توسعه فراهم نشود جامعه نﻴمﻰ از منابع خود
را از دست خواهد داد.
با نشر دین مقدس اسﻼم ،در پرتو هدایات قرآن کریم و سنت نبوى زنان از مقام با عزت و حرمت برخوردارشدند
و در تمام بخشهاى زندهگﻰ حقوق آنها داده شد و دوشادوش مردان در سﻴاست  ،اقتصاد ،تعلﻴم و تربﻴه به
فعالﻴت پرداختند.
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فصل سوم
روابط بﻴنالمللﻰ
دراﻳنفصلدرسهاى زیر را مﻰآموزیم:
وساﻳلروابطبﻴنالمللﻰ
روابطاقتصادى
روابطسﻴاسﻰ
روابطفرﻫنگﻰ
جﻬانﻰشدن
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اﻫداففصل
باخواندناﻳنفصلبهاﻫدافدانشﻰومﻬارتﻰزﻳردستمﻰﻳابﻴد:
مفﻬومروابطبﻴنالمللﻰرامﻰدانﻴد؛
ضرورتواﻫمﻴتروابطبﻴنالمللﻰرامﻰدانﻴد؛
اصولروابطسﻴاسﻰبﻴنالمللﻰرامﻰفﻬمﻴد؛
اصولروابطاقتصادىبﻴنالمللﻰرامﻰشناسﻴد؛
اصولروابطفرﻫنگﻰبﻴنالمللﻰرامﻰشناسﻴد؛
جﻬانﻰشدنراتعرﻳفکردهمﻰتوانﻴد.
شاگردانعزﻳزشمابهاﻫدافمﻬارتﻰزﻳرمﻰرسﻴد:
مفﻬومروابطبﻴنالمللﻰراتعرﻳفکردهمﻰتوانﻴد؛
ضرورتواﻫمﻴتروابطبﻴنالمللﻰراتشرﻳحکردهمﻰتوانﻴد؛
بعضﻰازمﻬمترﻳناصولروابطسﻴاسﻰبﻴنالمللﻰراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد؛
اﻫمﻴتوزﻳانروابطفرﻫنگﻰراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد؛
جﻬانﻰشدنراتحلﻴلکردهمﻰتوانﻴد.
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درس ﻧﻬﻢ

وسایل روابط بﻴنالمللﻰ
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ زﻧان بﻪ عﻨﻮان ﻧﻴﻤﻰاز پﻴکر اجتﻤاع ،ﻧقش ﻣﻬﻤﻰدر
پﻴشرفت اجتﻤاعﻰ دارﻧد ،ﻣشارکت سﻴاسﻰ زﻧان و حضﻮر آﻧان در عرصﻪﻫاى تصﻤﻴﻢگﻴرى
و حکﻮﻣتﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد پشتﻮاﻧﻪ براى عرصﻪﻫاى دﻳگر فعاﻟﻴتﻫا باشد .اﻣروز شﻤا شاﻫد
فعاﻟﻴتﻫاى زﻧان کشﻮر در عرصﻪﻫاى اجتﻤاعﻰ ،اقتصادى و سﻴاسﻰ استﻴد .در اﻳﻦ درس
وساﻳﻞ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحثکنﻴد
اگر بﻪ تارﻳخ گذشتﺔ جﻮاﻣع بشرى برگردﻳﻢ ،در گذشتﻪﻫاى دور روابط ﻣﻴان جﻮاﻣع وجﻮد
داشت وﻟﻰ ﻧﻪ بﻪ شکﻞ اﻣروز؛ بﻨابراﻳﻦ ،پرسشﻰ بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ:
روابطبﻴنالمللﻰچهطوربهوجودآمد؟
در ﻣطاﻟعﺔ تارﻳخ سﻴاسﻰ ﻳﻮﻧان قدﻳﻢ با قراردادﻫا و اتحادﻳﻪﻫاﻳﻰ بر ﻣﻰخﻮرﻳﻢ کﻪ دﻻﻟت
بﻪ وجﻮد ﻧﻮعﻰ تقسﻴﻢ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ساده و ﻫﻤکارى ﻣﻨظﻢ بﻴﻦ واحدﻫاى سﻴاسﻰ روزگاران
قدﻳﻢ دارﻧد؛ بعد از آن در قرنﻫاى اوﻟﻰ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻴان چﻬار اﻣپراتﻮرى ﻣطرح آن
زﻣان ،روم ،فارس ،ﻫﻨد وچﻴﻦ بر اساس تبادﻻت تجارتﻰ وگاﻫﻰ بر روابط صﻠح و جﻨگ
بﻮد ،بعد از قرن ﻫشتﻢ ﻣﻴﻼدى زﻣاﻧﻰ کﻪ کشﻮر وسﻴع اسﻼﻣﻰدر ﻣتﻦ و ﻣحﻮر جﻬان ﻣطرح
آن روزگار بروز کرد ،تارﻳخ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ورق زد .و در ﻣﻼقات ﻣﻴان کشﻮرﻫا عﻼوه
بر تجارت و ﻣﻨازعات ارضﻰ ،باب جدﻳدى ﻣبتﻨﻰ بر عقاﻳد ،ارزشﻫا و اخﻼق گشﻮده شد،
ﻣسﻠﻤاﻧان روابط خﻮد را با جﻬاﻧﻴان بر اساس برابرى و برادرى و آزاد ﻧﻤﻮدن ﻣﻠتﻫا ازﻳﻮغ
بردهگﻰ بﻨا ﻧﻬادﻧد .پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم با ارسال ﻧاﻣﻪﻫاى دعﻮتﻰ بﻪ ﻣﻠﻮک و فرﻣاﻧرواﻳان
جﻬان ﻧخستﻴﻦ کسﻰ بﻮد کﻪ سﻨگ بﻨاى روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را در اسﻼم گذاشت و در عﻬد
خﻠفاى اﻣﻮى و عباسﻰ بﻪ اوج خﻮد رسﻴد ،بﻪ گﻮﻧﻪﻳﻰ کﻪ در عﻬدﻫارون اﻟرشﻴد و ﻣاﻣﻮن
اﻟرشﻴد ﻣﻴان خﻼفت اسﻼﻣﻰ و اﻣپراطﻮرى فراﻧسﻪ و اﻧگﻠستان سفراء تبادﻟﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻧخستﻴﻦ کسﻰ کﻪ کتاب بزرگﻰ را در احکام روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ 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 ﻧامﻫاى «اﻟسﻴراﻟصغﻴر و اﻟسﻴراﻟکبﻴر» بﻪ رشتﺔ تحرﻳر در آورده
است .وﻟﻰ پاﻳﻪﻫاى اساسﻰ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بعد ازپﻴداﻳش سﻴستﻢ جدﻳد دوﻟتﻫا بﻪ
وسﻴﻠﺔ دوﻟتﻫاى اﻣروزى در قرن ﻫفدﻫﻢ و بعد از قرارداد 1648م( .وستفاﻟﻰ) پﻰ رﻳزى
شد .با اﻧقﻼب کبﻴر فراﻧسﻪ 1789م .و کﻨگرة وﻳﻦ 1815م .تکاﻣﻞ ﻳافت؛ زﻳرا ﻧظﻢ روابط
بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ اﻣروزى کﻪ بﻨا ﻳافتﻪ ،بر دو اصﻞ اساسﻰ؛ وجﻮد کشﻮرﻫاى ﻣختﻠف ﻣستقﻞ
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و قبﻮل اصﻞ تساوى کشﻮرﻫا در صحﻨﻪ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ استﻮار بﻮده کﻪ بعد از قرارداد وستفاﻟﻰ و
اﻧقﻼب کبﻴر فراﻧسﻪ ﻣﻮرد قبﻮل دوﻟتﻫا قرار گرفت .بعد از جﻨگ جﻬاﻧﻰ دوم تحقﻴق در بارة
عﻮاﻣﻞ و پدﻳدهﻫاى ﻣؤثر در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤچﻨان ﻣطاﻟعﺔ عﻠﻤﻰدر روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و
سﻴاست خارجﻰ آغاز و بﻪ صﻮرت اﻣروزى ﻣتداول گردﻳد .روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻪ ﻣعﻨاى عام در
برگﻴرﻧدة ﻫﻤﻪ گﻮﻧﻪ روابطﻰ است کﻪ در عرصﺔ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟتﻫا ،سازﻣانﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و
دﻳگر بازﻳگران با ﻳکدﻳگر دارﻧد .در حال حاضر  195کشﻮر وجﻮد دارد کﻪ با ﻳکدﻳگر و ﻧﻴز با
سازﻣانﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ 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 ُجﻤﻬﻮرﻳتﻫاى تاجکستان ،ازبکستان ،ترکﻤﻨستان ،در
شﻤال و با کشﻮر ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰاﻳران در غرب ،و در شﻤال شرق بﻪ ُجﻤﻬﻮرى خﻠق چﻴﻦ و
در جﻨﻮب و جﻨﻮب شرق با ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰپاکستان ﻫﻢ سرحد و روابط اقتصادى ،سﻴاسﻰ
اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨگﻰ دارد .ﻫﻤچﻨان افغاﻧستان ،در فاصﻠﻪﻫاى دور در قارهﻫاى آسﻴا ،افرﻳقا
آﻣرﻳکا و آستراﻟﻴا روابط دارد .روابط ﻣﻴان کشﻮرﻫا و دوام آن ،روابط پاﻳدار را در بﻴﻦ کشﻮرﻫا
بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد کﻪ بﻪ ﻧام روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ روابط را بﻪ اﻳﻦ جﻬت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻣﻰگﻮﻳﻨد کﻪ جﻮاﻣع تشکﻴﻞ دﻫﻨدة آن دوﻟتﻫا ﻫستﻨد.
آﻳامﻰدانﻴدتاپاﻳانجنگجﻬانﻰدومروابطبﻴنالمللﻰچطوربررسﻰمﻰگردﻳد؟
تا پﻴش از پاﻳان جﻨگ جﻬاﻧﻰ دوم (1939م ).ﻣطاﻟعات روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،در قاﻟب اﻧدﻳشﻪﻫا
و تفکرات سﻴاسﻰ و ﻫﻤچﻨﻴﻦ تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ روﻳدادﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بر اساس بررسﻰ روزﻧاﻣﻪ
و تارﻳخ ﻧگارى صﻮرت ﻣﻰگرفت و جرﻳان ﻣﻨظﻢ ﻧداشت و ﻫرﻳک از ﻣحققان و داﻧشﻤﻨدان بر
ﻣبﻨاى زﻣﻴﻨﻪﻫاى ذﻫﻨﻰ و ﻣطاﻟعاتﻰ خﻮﻳش بﻪ بررسﻰ و تحقﻴق پﻴراﻣﻮن ﻣﻮضﻮعات ﻣربﻮط بﻪ
سﻴاست بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰپرداختﻨد.
ﻧکتﺔ قابﻞ تﻮجﻪ اﻳﻦ است کﻪ ﻣحققان تحت تأثﻴر روﻳدادﻫا و تحﻮﻻتﻰ کﻪ در صحﻨﻪ روابط
بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻪ وقﻮع ﻣﻰپﻴﻮست ،بﻪ گﻮﻧﺔ اثرگذار بﻪ اظﻬار ﻧظر ﻣﻰپرداختﻨد .بﻪ عبارت دﻳگر،
دﻳدگاهﻫا و تحﻠﻴﻞﻫاى ﻣحققان روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،ﻣتأثر از رخدادﻫاى سﻴاسﻰ بﻮد.
بعد از جﻨگ جﻬاﻧﻰ دوم ،ﻣحققان روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،بر آن شدﻧد تا بﻪ ﻳک سﻠسﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى
رفتارى پاﻳدار تکرار شﻮﻧده ،دست ﻳابﻨد تا در پرتﻮ قﻮاﻧﻴﻦ و اصﻮل کﻠﻰ بتﻮاﻧﻨد رفتار واحدﻫاى
سﻴاسﻰ را بﻴان و پﻴش بﻴﻨﻰ کﻨﻨد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب (اساس ﻣطاﻟعات عﻠﻤﻰ) در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
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روﻧق گرفت و بسﻴارى از ﻣحققان روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،کﻮشﻴدﻧد در ﻣطاﻟعات خﻮد از روشﻫاى
عﻠﻤﻰاستفاده کﻨﻨد؛ بﻨابر اﻳﻦ ،گفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ از جﻤﻠﻪ رشتﻪﻫاى عﻠﻮم
اﻧساﻧﻰ است کﻪ از زﻣاﻧﻪﻫاى گذشتﻪ از ساﻳر رشتﻪﻫا ﻣتﻤاﻳز شده و بﻪ صﻮرت ﻣستقﻞ در
آﻣده است تا آن جا کﻪ اﻣروز بخشﻫا و ﻣرکزﻫاى عﻠﻤﻰو 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 رشتﻪﻫاى عﻠﻮم اجتﻤاعﻰ ﻣطاﻟعﻪ و تحقﻴق
پﻴراﻣﻮن روابط و سﻴاست بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ شاﻳد غﻴر ﻣﻤکﻦ باشد.
اصولروابطبﻴنالمللﻰچﻴست؟
اصﻮل روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ﻣﻰتﻮان چﻨﻴﻦ تعرﻳف کرد :رشتﻪﻳﻰ از عﻠﻮم اجتﻤاعﻰ است
کﻪ بﻪ ﻣطاﻟعﻪ و شﻨاخت بازﻳگران بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰپردازد و ﻳا اصﻮل روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ رشتﺔ
عﻠﻤﻰﻳﻰ است کﻪ بررسﻰ و شﻨاخت جاﻣعﻪ و ﻣساﻳﻞ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را بﻪ عﻬده دارد.
مساﻳلکنونﻰروابطبﻴنالمللﻰراکدامموضوعاتتشکﻴلمﻰدﻫد؟
اﻣروز ﻣساﻳﻞ بﻰ شﻤارى در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ وجﻮد دارد کﻪ بدون شک آﻳﻨدة جﻬان
در گرو حﻞ صحﻴح اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ قرار دارد .عﻤده ترﻳﻦ اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ؛ عبارتاﻧد از :برقرارى
آراﻣش در ﻧقاط جﻨگ زده و بﻪ طﻮر کﻠﻰ ﻣسأﻟﺔ صﻠح جﻬاﻧﻰ ،روابط بﻴﻦ ابرقدرتﻫا،
تشﻨج زداﻳﻰ ،استعﻤار جﻬان سﻮم ،اﻧقﻼبﻫا و جﻨبشﻫاى آزادى بخش ،اختﻼفات ﻣحﻠﻰ،
ﻣقابﻠﻪﻫاى سﻴاسﻰ ،جﻨگ افزارﻫاى ﻫستﻪﻳﻰ ،روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در فضا و غﻴره.
فعالﻴت :کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰگردد؟ با اعضاى گروه خﻮد بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
بازﻳگرانبﻴنالمللﻰ
اصطﻼح بازﻳگر را بﻪ ﻣعﻨاى عام ﻣﻰتﻮان در ﻣﻮرد کﻠﻴﻪ ﻣقاﻣات ،سازﻣانﻫا ،گروهﻫا و حتا
اشخاص بﻪ کار برد کﻪ ﻣصدر اعﻤاﻟﻰ بﻮده و بﻪ اﻳفاى ﻧقشﻰ پرداختﻪ اﻧد .در خصﻮص
روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ را ﻣﻰتﻮان بﻪ عﻨﻮان بازﻳگر ﻣعرفﻰ کرد کﻪ عﻤﻞ آنﻫا از حد
و ﻣرزﻫاى کشﻮر فراتر رفتﻪ ،فعاﻻﻧﻪ در اﻣﻮر بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ شرکت داشتﻪ باشﻨد.
بﻪ اﻳﻦ اساس کﻠﻴﻪ بازﻳگران روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ﻣﻰتﻮان تحت عﻨﻮان دوﻟتﻫا ،سازﻣانﻫاى
بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ساﻳر بازﻳگران ﻣطاﻟعﻪ کرد.
دولت دوﻟت واحد اصﻠﻰ جاﻣعﻪ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و حقﻮق بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ است و روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
دربرگﻴرﻧدة ﻣجﻤﻮعﺔ روابط سﻴاسﻰ ،حقﻮقﻰ ،اقتصادى ،فرﻫﻨگﻰ ،ﻧظاﻣﻰو ساﻳر روابط ﻣﻴان اﻳﻦ
واحدﻫاست،گام ﻧخست در ﻣطاﻟعﻪ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ چگﻮﻧﻪگﻰ روابط ﻣﻴان دوﻟتﻫاست .تا پﻴش
از بﻪ ﻣﻴان آﻣدن سازﻣانﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،شرکتﻫاى چﻨد ﻣﻠﻴتﻰ و دﻳگر بازى گران تﻨﻬا بازﻳگر
عرصﻪ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟت بﻮدﻧد .در حال حاضر ﻫﻢ با وجﻮد دﻳگر بازﻳگران ﻫﻨﻮز رکﻦ اساسﻰ روابط
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بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟتﻫا ﻫستﻨد کﻪ در درس روابط سﻴاسﻰ ﻣعﻠﻮﻣات بﻴشتر حاصﻞ خﻮاﻫﻴد ﻧﻤﻮد.
فعالﻴت :چرا دوﻟت در اصﻮل روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻬﻢ است؟ با اعضاى گروه در اﻳﻦ ﻣﻮرد بحث
و ﻣذاکره ﻧﻤاﻳﻴد.
درموردبازﻳگرانغﻴردولتﻰچهمﻰدانﻴد؟
عﻼوه بر دوﻟتﻫا ،بازﻳگران دﻳگرى ﻧﻴز وجﻮد دارﻧد کﻪ در صحﻨﻪ روابط خارجﻰ ،ﻧقش ﻣﻬﻤﻰاﻳفا
ﻣﻰکﻨﻨد .بﻪ گﻮﻧﻪﻳﻰ کﻪ اﻣروز بﻴش از ﻳک سﻮم فعاﻟﻴت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را در کﻨار دوﻟتﻫا ﻣطرح
ساختﻪ اﻧد .در شراﻳط کﻨﻮﻧﻰ ﻧﻤﻰتﻮان ﻧقش بازﻳگران و اﻫﻤﻴت جﻨبشﻫاى استقﻼل طﻠباﻧﻪ،
سازﻣانﻫا و گروهﻫاى اﻧقﻼبﻰ ،اتحادﻳﻪﻫا و اﻧجﻤﻦﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،شرکتﻫاى چﻨد ﻣﻠﻴتﻰ
و اﻣثال آنﻫا را ﻧادﻳده گرفت .چﻪ بسا در بعضﻰ از ﻣﻮارد تأثﻴر اﻳﻦ بازﻳگران غﻴر دوﻟتﻰ در
روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻴش از رفتار بازﻳگران رسﻤﻰ (حکﻮﻣتﻰ) ﻣﻰباشد .در حاﻟﻰ کﻪ رفتارﻫاى
دوﻟتﻫا را تا اﻧدازهﻳﻰ ﻣﻰتﻮان بر اساس ﻧﻤﻮﻧﺔ حکﻮﻣتﻰ و ساختارى و ﻫﻤچﻨان در چﻬار چﻮب
ﻣﻨافع ﻣﻠﻰ و ﻣساﻳﻞ حقﻮقﻰ ﻣﻮرد تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ قرار داد ،ا ّﻣا چﻨﻴﻦ چﻬارچﻮب ﻣشخصﻰ را
ﻧﻤﻰتﻮان براى بازﻳگران غﻴر حکﻮﻣتﻰ درﻧظر گرفت.
مرورىبردرس
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2پاﻳﻪﻫاى اساسﻰ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ چطﻮر گذاشتﻪ شده؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3اﻣروز کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ بحث روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰگردد؟ فﻬرست کﻨﻴد.
 -4روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در سابق چگﻮﻧﻪ بررسﻰ ﻣﻰشد؟
 -5اصطﻼح بازﻳگران بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻪ کدام ﻣعﻨا است؟
 کارخانهگﻰ
در ﻣﻮرد پﻨج سازﻣان بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣختصرا ً تﻮضﻴح دﻫﻴد.
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درس دﻫﻢ

روابط اقتصادى
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ وجﻮد روابط ﻣﻴان جﻮاﻣع و تداوم آن بﻪ تدرﻳج شبکﻪﻳﻰ
از روابط پاﻳدار را ﻣﻴان جﻮاﻣع ﻣختﻠف بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد کﻪ بﻪ ﻧام روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .اکﻨﻮن بﻪ روابط اقتصادى آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ خﻮاﻫﻴد ﻧﻤﻮد.
بحثکنﻴد
اﻧسانﻫا بﻪ سبب خﻮاستﻪﻫاى گﻮﻧا گﻮﻧﻰ کﻪ دارﻧد بﻪ برقرارى ارتباط با ﻳک دﻳگر ﻧﻴاز
دارﻧد .ارتباط اقتصادى ﻧﻴز بر اساس ﻫﻤﻴﻦ ضرورت شکﻞ ﻣﻰگﻴرد .اﻳﻦ ارتباطگاه بﻪ
صﻮرت ساده ،در حد ﻣبادﻟﻪ و زﻣاﻧﻰ بﻪ شکﻞ پﻴچﻴده در سطح بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ صﻮرت ﻣﻰگﻴرد.
دراﻳﻦ بخش پرسش بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ:
فعالﻴتاقتصادىچﻴست؟
تﻮﻟﻴد ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى زﻧدهگﻰ ،در
کﻨار تﻮﻟﻴد ﻧسﻞ حتا ﻣقدم بر آن،
براى دوام ﻧظام اجتﻤاعﻰ ضرورى
است؛ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ عﻠت ،بخشﻰ از
فعاﻟﻴتﻫاى اﻧجام شده درﻫر ﻧظام بﻪ
تﻬﻴﺔ وساﻳﻞ زﻧدهگﻰ خاص گردﻳده
کﻪ از آن بﻪ فعاﻟﻴت اقتصادى ﻳاد
ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ فعاﻟﻴتﻫا در دو بخش
صﻮرت ﻣﻰگﻴرد:
 -1سعﻰ و تﻼش دﻫقاﻧان در زﻣﻴﻦﻫاى زراعتﻰ؛
 - 2فعاﻟﻴت کارگران و اﻧجﻴﻨران در فابرﻳکﻪ؛
ﻣثالﻫاى اقتصادى است کﻪ در طﻰ آنﻫا کاﻻ تﻮﻟﻴد ﻣﻰگردد.
 -1فعاﻟﻴت ﻣعﻠﻤان در صﻨف درسﻰ؛
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 -2کار و فعاﻟﻴت کارﻣﻨدان دوﻟتﻰ در
ادارات دوﻟتﻰ.
ﻣثالﻫاى دﻳگرى از فعاﻟﻴت اقتصادى
است کﻪ طﻰ آنﻫا چﻴزى بﻪ ﻧام خدﻣات
عرضﻪ ﻣﻰشﻮد.
روابطاقتصادى
فعاﻟﻴت اقتصادى در ﻣحﻴط اجتﻤاعﻰ
کﻪ در ارتباط با دﻳگران اﻧجام ﻣﻰشﻮد
و ﻣﻮجب برقرارى رابطﻪ ﻣﻴان فرد و
دﻳگران ﻣﻰگردد بﻪ عﻨﻮان روابط
اقتصادى ﻳاد ﻣﻰگردد ،بﻪ طﻮر ﻣثال:
 رابطﺔ کار گران با ﻳک دﻳگر در ﻣﻴحط کار؛ رابطﺔ کارگران با اﻧجﻨﻴران؛ رابطﺔ کارگران با صاحبان فابرﻳکﻪ؛ﻣثالﻫاﻳﻰ 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 کاﻻ ،خدﻣت و براساس قﻮاعد تعﻴﻴﻦشده تﻮسط
جاﻣعﻪ شکﻞ ﻣﻰگﻴرد ،ﻧظام اقتصادى را بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد.
تأثﻴرروابطسﻴاسﻰبرروابطاقتصادى
تجارت بﻴشتر در بﻴﻦ تاجران و شرکتﻫاى تجارتﻰ و دوﻟتﻫا بر اساس ﻣقررات و قﻮاﻧﻴﻨﻰ
صﻮرت ﻣﻰگﻴرد کﻪ دوﻟتﻫا وضع ﻣﻰکﻨﻨد ﻳا بر اساس قرار دادﻫاﻳﻰ است کﻪ بﻴﻦ دوﻟتﻫا
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ﻣﻨعقد ﻣﻰشﻮد .دوﻟتﻫا ﻧﻮع ﻣﻮاد و کاﻻﻫاﻳﻰ کﻪ صادر و وارد کردن آن بدون ﻣاﻧع است،
ﻣﻴزان و طرﻳق ورود و صدور آنﻫا را ﻣشخص ﻣﻰکﻨﻨد و تجارت در ﻣحدودة اﻳﻦ قﻮاعد
و ﻣقررات ،قاﻧﻮﻧﻰ و ﻣجاز شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
وضع اﻳﻦ ﻣقررات و قﻮاﻧﻴﻦ تابع سﻴاست خارجﻰ ﻫر کشﻮر است و دوﻟتﻫا ﻣﻰکﻮشﻨد
ﻣعاﻫدات تجارتﻰ را بﻪ گﻮﻧﻪﻳﻰ تﻨظﻴﻢ کﻨﻨد کﻪ بﻴشترﻳﻦ ﻣﻨفعت را براى آنﻫا در
برداشتﻪ و با سﻴاست خارجﻰ آﻧان ﻫﻢجﻬت باشد.
بﻨابر اﻳﻦ دوﻟتﻫا بﻪ تأسﻴس گﻤرکات در کشﻮرﻫاى خﻮد اقدام ﻣﻰکﻨﻨد تا از ورود و
خروج کاﻻﻫا بازرسﻰ بﻪ عﻤﻞ آﻳد.
آﻳامﻰدانﻴدکاﻻىقاچاقچﻴست؟

کاﻻﻫاﻳﻰ کﻪ خارج از چارچﻮب اﻳﻦ ﻣقررات وارد و ﻳا خارج شﻮﻧد کاﻻى قاچاق تﻠقﻰ
ﻣﻰگردد و عاﻣﻞ آن ﻣجرم شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد.
روابط اقتصادى با جﻮاﻣع دﻳگر بﻪ ساخت دروﻧﻰ جﻮاﻣع اثر ﻣﻰگذارد و ﻣﻤکﻦ است
تعادل ﻧظام اجتﻤاعﻰ را بﻪ ﻣشکﻞ ﻣﻮاجﻪ سازد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ تﻨظﻴﻢ روابط اقتصادى
در بﻴﻦ جﻮاﻣع اﻧجام ﻣﻰگﻴرد .بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣﻰتﻮان از اجازة صدور بعضﻰ اقﻼم خﻮراکﻪ
در بعضﻰ از دورهﻫا و جﻠﻮگﻴرى آن در دورهﻫاى دﻳگر ﻳاد کرد .اقﻼم خﻮراکﻪ با ﻫدف
تأﻣﻴﻦ اسعار خارجﻰ براى خرﻳد کاﻻﻫاى خارجﻰ صادر ﻣﻰشﻮﻧد ،ا ّﻣا ﻫﻨگاﻣﻰکﻪ صدور
آن ﻣﻮجب کﻤبﻮد در داخﻞ جاﻣعﻪ و افزاﻳش قﻴﻤتﻫا ﻣﻰشﻮد .دوﻟت براى حفظ تعادل
در درون جاﻣعﻪ از صدور آن جﻠﻮگﻴرى ﻣﻰکﻨد .بﻨابر اﻳﻦ ،ﻣﻰتﻮان گفت روابط اقتصادى
ﻣﻴان جﻮاﻣع ،ابتدا از سﻴاست خارجﻰ آنﻫا تأثﻴر ﻣﻰپذﻳرد.
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درموردروابطاقتصادىمﻴانجوامعونتاﻳجناخواستﺔآنچهمﻰدانﻴد؟
روابط اقتصادى ﻣاﻧﻨد ساﻳر روابط بﻴﻦ افراد و جﻮاﻣع تﻨﻬا تابع ﻫدفﻫا و خﻮاستﻪﻫاى افراد و
دوﻟت ﻧﻴست؛ بﻠکﻪ بعد از شکﻞگﻴرى ،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 ﻣعاﻣﻼت
ﻣراجعﻪ ﻣﻰکﻨد .خﻮاست اﻳﻦ فرد آن است کﻪ کراﻳﺔ خاﻧﻪ ،ارزان باشد ،ا ّﻣا ﻣراجعﻪ او بﻪ عﻨﻮان
تقاضا کﻨﻨده سبب افزاﻳش ﻣﻴزان تقاضا و بﻪ صﻮرت غﻴر ﻣستقﻴﻢ افزاﻳش قﻴﻤت ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ
ﻧتﻴجﻪﻳﻰ است کﻪ ﻣﻮرد ﻧظر کراﻳﻪﻧشﻴﻦ ﻧﻴست؛ ا ّﻣا از عﻤﻞ او حاصﻞ ﻣﻰشﻮد .در ﻣﻮرد روابط
اقتصادى دربﻴﻦ جﻮاﻣع ﻫﻢ ﻣطﻠب ﻳادشده صدق ﻣﻰکﻨد در حاﻟﻰ کﻪ دوﻟتﻫا 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 آنﻫا ﻧباشد و در ﻧﻬاﻳت بﻪ ضرر آنﻫا تﻤام گردد .براى آشﻨا شدن بﻪ
اﻳﻦ جﻨبﻪ از روابط اقتصادى ،ﻻزم است بﻪ تﻮضﻴح چﻨد ﻣطﻠب اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.
مازاد(ارزشاضافﻰ)چﻴست؟
فاﻣﻴﻠﻰ را در ﻧظرگﻴرﻳد کﻪ اعضاى آن در کارگاه خﻮد ﻣشغﻮل بافتﻦ قاﻟﻴﻦ اﻧد .سرپرست فاﻣﻴﻞ
ﻣﻮاد ﻻزم را براى بافتﻦ ﻳک تختﻪ قاﻟﻴﻦ آﻣاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،بعد از چﻬار ﻣاه قاﻟﻴﻦ بافتﻪ شده براى
فروش بﻪ بازار آﻣاده ﻣﻰشﻮد .بﻰگﻤان بﻴﻦ قﻴﻤت ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ قاﻟﻴﻦ و قﻴﻤت فعﻠﻰ آن تفاوتﻫاى
وجﻮد دارد .سرپرست خاﻧﻪ بﻪ ﻣحاسبﻪﻳﻰ کﻪ با خﻮد ﻣﻰکﻨد .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 ﻣﻰآﻳد .اﻳﻦ ﻣقدار پﻮل (ﻣفاد) از فروش قاﻟﻴﻦ بﻪ دست
آﻣده است کﻪ بخشﻰ از کار اعضاى فاﻣﻴﻞ ﻣﻰباشد .ا ّﻣا از جﻤﻠﻪ اﻳﻦ درآﻣد براى تﻮﻟﻴد ﻣجدد
ﻧﻴروى کار (غذا ،پﻮشاک و ساﻳر ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى اعضاى خاﻧﻮاده) بﻪ کار ﻧرفتﻪ ،بﻪ اﻳﻦ بخش
درآﻣد کﻪ براى تﻮﻟﻴد ﻣجدد ﻧﻴروى کار صرف ﻧﻤﻰشﻮد ﻣا زاد (ارزش اضافﻰ) ﻣﻰگﻮﻳﻨد.
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انتقالمازادومبادلﺔنابرابر
حال سﻨجش کﻨﻴد ،ﻫﻤان فاﻣﻴﻞ قاﻟﻴﻦباف بعد از بافتﻦ قاﻟﻴﻦ ،آن را بﻪ بازار غرض فروش
ﻣﻰآورد ،در حاﻟﻰ کﻪ بازار فروش بﻰ روﻧق و بﻰ خرﻳدار است .خرﻳداران قاﻟﻴﻦ ﻣذکﻮر را بﻪ
قﻴﻤت کﻢ ﻣﻰخرﻧد ،فاﻣﻴﻞ ﻣذکﻮر بﻪ سبب ﻧﻴاز بﻪ پﻮل جﻬت تأﻣﻴﻦ ﻧﻴازﻣﻨدىﻫاى خﻮد آن
را ﻣﻰفروشد .بعد از فروش وضع تغﻴﻴر ﻣﻰکﻨد و خرﻳدار ،آن را بﻪ قﻴﻤت بﻴشتر از آن چﻪ
خرﻳده ﻣﻰفروشد .بخشﻰ از فاﻳده حاصﻞ از کار فروشﻨده و بخشﻰ دﻳگر بﻪ ارزان خرﻳدن
فرش و گرانفروختﻦ آن ﻣربﻮط ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ قسﻤت بخشﻰ از فاﻳده کﻪ باﻳد بﻪ تﻮﻟﻴد
کﻨﻨده اختصاص ﻳابد ،ﻧصﻴب اﻳﻦ فرد و ﻣؤسسﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ ﻫﻤان فاﻳده است کﻪ در ﻧتﻴجﺔ
تغﻴﻴر قﻴﻤتﻫا و ﻧﻮسان بازار بﻮده است .در اﻳﻦ جرﻳان بخشﻰ از ﻣازاد ،از تﻮﻟﻴد کﻨﻨدهگان
بﻪ اشخاصﻰ کﻪ بﻪ خرﻳد و فروش ﻣشغﻮلاﻧد ،اﻧتقال ﻳافتﻪ است.
اﻳﻦ اﻣر در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ کاﻻﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد صدق کﻨد .در صﻮرتﻰ کﻪ رابطﺔ داد و ستد ﻣﻮجب
اﻧتقال ﻣا زاد از فروشﻨده (تﻮﻟﻴدکﻨﻨده) بﻪ خرﻳدار ﻧگردد ،بﻪ آن مبادلﺔبرابر ﻣﻰگﻮﻳﻨد .اگر
در داد و ستد بخشﻰ از ﻣازادﻫا ﻣتعﻠق بﻪ تﻮﻟﻴدکﻨﻨده ( فروشﻨده) بﻪ دﻟﻴﻞ تفاوت قﻴﻤتﻫا
بﻪ خرﻳدار ﻣﻨتقﻞ شﻮد ،رابطﻪ بﻪ ﻧام مبادلﺔنابرابر ﻳاد ﻣﻰگردد.
وضعﻴتﻰ کﻪ طﻰ آن تفاوت قﻴﻤتﻫا سبب بﻪ دست آﻣدن فاﻳدة زﻳاد براى افراد و شرکتﻫا
ﻣﻰشﻮد ،اﻣکان دارد براى ﻫﻤﺔ اشخاص کﻪ بﻪ کار خرﻳد و فروش ﻣشغﻮل اﻧد ،پﻴش آﻳد.
ﻣعﻤﻮ ٌﻻ از چﻨﻴﻦ وضع تحت ﻧام شکار ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد پﻴراﻣﻮن ﻣبادﻟﺔ ﻧا برابر بحث ﻧﻤﻮده ،چﻨد ﻣثال از ﻣبادﻟﺔ ﻧابرابر را بﻴان کﻨﻴد.
اگر ﻣبادﻟﺔ ﻧابرابر براى ﻣدتﻰ طﻮﻻﻧﻰ بﻴﻦ دو جاﻧب اداﻣﻪ ﻳابد ،بﻪ تدرﻳج ﻳکﻰ از طرفﻫاى
ﻣبادﻟﻪ ثروتﻤﻨد و دﻳگرى فقﻴر ﻣﻰشﻮد.
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در ﻣﻮرد ﻣبادﻟﺔ ﻧابرابر در بﻴﻦ جﻮاﻣع ،ﻣﻰتﻮان از برخﻮرد دوﻟت اﻧگﻠﻴس با دوﻟت اﻳران در
جرﻳان ﻣﻠﻰ شدن صﻨعت ﻧفت در سال  1329ﻫـ  .ش .ﻳاد کرد .اقداﻣات دوﻟت اﻧگﻠﻴس عﻠﻴﻪ
اﻳران کﻪ با اﻧگﻴزة حفظ قراردادﻫاى ﻧفتﻰ صﻮرت ﻣﻰگرفت .ﻧﻤﻮﻧﺔ استفاده براى حفظ ﻣبادﻟﺔ
ﻧابرابر است .تحرﻳﻢ اقتصادى اﻳران و کﻴﻮبا از جاﻧب آﻣرﻳکا از تﻼش قدرتﻫاى بزرگ براى
حفظ ﻣبادﻟﺔ ﻧا برابر ﻣﻴان جﻮاﻣع است.

مرورىبردرس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1فعاﻟﻴت اقتصادى چﻴست؟
 -2روابط اقتصادى چﻴست؟
 -3ﻧظام اقتصادى را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4در ﻣﻮرد اﻧﻮاع روابط اقتصادى ﻣختصرا ً ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -5در ﻣﻮرد اﻧتقال ﻣازاد و ﻣبادﻟﺔ ﻧابرابر چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
کارخانهگﻰ
در ﻣﻮرد ﻣازاد (ارزش اضافﻰ ) چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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درس ﻳازدﻫﻢ

روابط سﻴاسﻰ
در درس گذشتﻪ پﻴراﻣﻮن روابط اقتصادى بﻴﻦ دوﻟتﻫا ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد ،اکﻨﻮن با روابط
سﻴاسﻰ بﻴﻦ دوﻟتﻫا آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
در ﻣطاﻟعﺔ روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ،
عﻨصر اصﻠﻰ دوﻟت است .برحسب
تعرﻳف ،دوﻟت تشکﻞ ﻳا سازﻣاﻧﻰ
است ﻣحصﻮل زﻧدهگﻰ باﻫﻤﻰو
ﻣشترک ﻳک جﻤعﻴت در ﻳک
ساحﺔ ﻣعﻴﻦ جغرافﻴاﻳﻰ و دارﻧدة
ﻳک قدرت حاکﻤﺔ ﻣستقﻞ پرسشﻰ
بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ سﻴاست خارجﻰ
چﻴست؟
سﻴاست خارجﻰ Foreign polisy
سﻴاست خارجﻰ عبارت است از سﻴاست ﻳک دوﻟت در عﻤﻞ ﻣتقابﻠش با دﻳﮕر دوﻟتﻫا
و ﻣﻠتﻫا .بﻪ عبارت دﻳﮕر ،سﻴاست خارجﻰ ،پارهﻳﻰ از سﻴاست داخﻠﻰ بﻪ وﻳژه پارهﻳﻰ
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 بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ از سﻮى دوﻟتﻫا
اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد.
اهداف دولتها در روابط بﻴنالمللﻰ
در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،دوﻟت بخش اصﻠﻰ ﻧظام سﻴاسﻰ ﻫر جاﻣعﻪ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .ﻧﻤاﻳﻨدة
جاﻣعﻪ و پاسدار ﻣﻨافع آن در ﻣقابﻞ جﻮاﻣع دﻳﮕر ﻣﻰباشد .بﻨابر اﻳﻦ ،اﻫداف جﻮاﻣع در روابط
بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻢ تﻮسط دوﻟتﻫا دﻧبال ﻣﻰشﻮد.
اهداف اساسﻰ درجه اول
حفظ تمامﻴت ارضﻰ :ﻧﮕﻬباﻧﻰ از جاﻣعﻪ در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣعﻨاﻫاى ﻣختﻠف دارد.
ابتداﻳﻰترﻳﻦ شکﻞ حراست از جاﻣعﻪ ،حفاظت از سرحدات کشﻮر در ﻣقابﻞ جﻮاﻣع دﻳﮕر
ﻣﻰباشد .دوﻟتﻫا اجازه ﻧﻤﻰدﻫﻨد کﻪ کشﻮرﻫا وجﻮاﻣع دﻳﮕر بﻪ سر زﻣﻴﻦ ﻳا قﻠﻤرو آنﻫا
تجاوز کﻨﻨد .اﻳﻦ ﻧﻮعﻰ از حفاظت از جاﻣعﻪ است کﻪ آن را بﻪ ﻧام حفظ تﻤاﻣﻴت ارضﻰ  ،ﻳا
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وحدت کشﻮر  Geographic unityﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد .ﻧﮕﻬباﻧﻰ از سرحدات شاﻣﻞ بحرﻫا و حرﻳﻢ
ﻫﻮاﻳﻰ ﻫر دوﻟت ﻣﻰگردد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ عﻠت ورود طﻴارهﻫاى ﻳک کشﻮر ،بدون اجازه بﻪ حرﻳﻢ
ﻫﻮاﻳﻰ دوﻟت دﻳﮕر تجاوز بﻪ قﻠﻤرو و سر زﻣﻴﻦ آن دوﻟت تﻠقﻰ ﻣﻰگردد کﻪ با اعتراض دوﻟت
ﻣذکﻮر ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰگردد کﻪ حتا بعضﻰ اوقات باعث جﻨگ ﻣﻰشﻮد.
منافع ملﻰ National Interests
حراست دوﻟت ازجاﻣعﻪ ،بﻪ حفاظت از سرحدات سرزﻣﻴﻦ ﻣحدود ﻧﻤﻰگردد؛ بﻠکﻪ ابعاد وسﻴع
دارد کﻪ آن را باﻳد شﻨاخت .در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﻣفﻬﻮم ﻣﻨافع حﻴاتﻰ و ﻣﻨافع ﻣﻠﻰ استفاده شده
است .ﻫر جاﻣعﻪ اﻣﻮرى را کﻪ براى دوام و حفظ آن ضرورى است ،ﻣشخص ساختﻪ و از آنﻫا
عﻨﻮانﻫاى چﻮن منافع حﻴاتﻰ ،منافع ملﻰ و امنﻴت ملﻰ تعبﻴر ﻣﻰکﻨد .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 ﻣﻰآورﻳﻢ.
کسب وجهه چﻴست؟
ﻧﻮع دﻳﮕر از اﻫداف درجﻪ دوم ،کسب و افزاﻳش وجﻬﻪ (پرستﻴژ) در روابط سﻴاسﻰ است .ﻫﻤﺔ
دوﻟتﻫا تﻼش ﻣﻰکﻨﻨد تا در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ احترام و ﻣﻨزﻟت بﻪ دست آرﻧد .اﻳﻦ اﻣﻴدﻫا و
آرزوﻫا با روشﻫاى گﻮﻧاگﻮن صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .در ﻫر دوﻟت ،اجراى تشرﻳفات (دﻳپﻠﻮﻣاتﻴک)
در برابرﻣقامﻫاى بﻠﻨد رتبﻪ دوﻟتﻰ کشﻮرﻫاى دﻳﮕر ،ﻳکﻰ از جﻠﻮهﻫاى احترام و ﻣﻨزﻟت دوﻟتﻫا،
ﻧزد ﻳکدﻳﮕر است.
فعالﻴت :با درﻧظرداشت گزارشﻫاى تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻰ در زﻣﻴﻨﺔ سفر رئﻴس جﻤﻬﻮر دوﻟت ﻣا بﻪ کشﻮر
دﻳﮕر ،ﻣراسﻢ رسﻤﻰاﻳﻦ کشﻮرﻫا 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 ﻧظاﻣﻰو تظاﻫر بﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﺔ دﻳﮕرى از سعﻰ براى بﻪ
دست آوردن و افزاﻳش وجﻬﺔ ﻣﻠﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳد.
ترویج عقاید :تروﻳج ارزشﻫا و عقاﻳد خاص از اﻫداف درجﻪ دوم بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳد و دوﻟتﻫا
براى دستﻴابﻰ بﻪ آن سعﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫﻤﺔ کشﻮرﻫا دوﻟتﻫاى دﻳﮕر را بﻪ عقاﻳد خﻮد دعﻮت
ﻣﻰکﻨﻨد .آﻣاده و تﻬﻴﻪ و پخش برﻧاﻣﻪﻫاى رادﻳﻮﻳﻰ و تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻰ خارجﻰ ﻧﻤﻮﻧﺔ برجستﺔ اﻳﻦ
خﻮاﻫش و اﻣﻴد در زﻣان ﻣا است .ﻫر دوﻟت سعﻰ ﻣﻰکﻨد تا ازطرﻳق برﻧاﻣﻪﻫا بر افکار و عقاﻳد
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ﻣردﻣان کشﻮرﻫاى دﻳﮕر تأثﻴر بﮕذارﻧد و آنﻫا را بر اساس ﻣقاصد خﻮد ﻫداﻳت و رﻫﻨﻤاﻳﻰ
کﻨﻨد؛ زﻳرا ﻫﻢرأى بﻮدن ﻣردﻣان جﻮاﻣع دﻳﮕر با آراى ﻣﻨتشر شده ازطرﻳق رساﻧﻪﻫا بﻪ تحقق
اﻫداف ﻳک دوﻟت در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ کﻤک ﻣﻰرساﻧد.
توسعه طلبﻰ :ﻳکﻰ دﻳﮕر از ﻫدفﻫاى است کﻪ در بعضﻰ جﻮاﻣع از ﻧﮕاه اﻫﻤﻴت در درجﺔ
دوم قرار دارد .بعضﻰ از دوﻟتﻫا چشﻢ طﻤع بﻪ سرزﻣﻴﻦﻫاى دوﻟتﻫاى دﻳﮕر دوختﻪ اﻧد و بﻪ
تﻮسعﺔ طﻠبﻰ در سر زﻣﻴﻦ دﻳﮕران دست ﻣﻰزﻧﻨد .در اﻳﻦ گﻮﻧﻪ دوﻟتﻫا تﻮسعﻪطﻠبﻰ ،ﻫدف
درجﻪ دوم بﻪ حساب ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :تجاوز شﻮروى سابق بر افغاﻧستان و ﻫﻤچﻨﻴﻦ گراﻳش
ﻳﻬﻮدىﻫا بﻪ تﻮسعﺔ سرزﻣﻴﻦ و غصب زﻣﻴﻦﻫاى ﻣجاور ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از تﻮسعﻪطﻠبﻰ است.
مباحثه کنﻴد
وساﻳﻞ دستﻳابﻰ بﻪ ﻫدف در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ کدامﻫا اﻧد؟
در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻤﺔ دوﻟتﻫا براى پﻴش برد سﻴاست خارجﻰ خﻮد از اﻧﻮاع وساﻳﻞ استفاده
ﻣﻰکﻨﻨد .دوﻟتﻫا گاﻫﻰ تﻬدﻳد ﻣﻰکﻨﻨد ،زﻣاﻧﻰ عﻠﻴﻪ دوﻟت و جاﻣعﺔ دﻳﮕر دست بﻪ تبﻠﻴغات
ﻣﻰزﻧﻨد،گاﻫﻰ از ابزار حقوق بشر استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻧﻮاع وساﻳﻞ و اﻣکاﻧاتﻰ کﻪ دوﻟتﻫا براى
پﻴشبرد ﻣقاصد خﻮد استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،عبارت است از :اقتصاد ،تبﻠﻴغات ﻧظاﻣﻰ ،فرﻫﻨگ و
دﻳپﻠﻮﻣاسﻰ.
اقتصاد چﻴست؟ و در روابط بﻴنالملل چه اهمﻴت دارد؟
اﻣروز اقتصاد از ﻣﻬﻢترﻳﻦ وساﻳﻞ سﻴاسﻰ کشﻮرﻫا بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .کشﻮرﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد با اﻳجاد ﻣﻮاﻧع
در جرﻳان ﻣبادﻟﺔ کاﻻ و تکﻨاﻟﻮژى روﻧد اقتصاد دوﻟتﻫاى دﻳﮕر را ﻣختﻞ سازﻧد .اختﻼل در اقتصاد،
دوﻟتﻫا را بﻪ ﻣشکﻼتﻰ ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰسازد و آنﻫا براى رﻫاﻳﻰ از اﻳﻦ ﻣشکﻼت ،ﻧاچار بﻪ خﻮاستﻪﻫاى
دوﻟت ﻣقابﻞ تﻦ در دﻫﻨد.
تبلﻴغات یا جوسازىPropaganda
تﻮضﻴح  ،بﻴان و تروﻳج افکار سﻴاسﻰ ،فﻠسفﻰ ،ﻣذﻫبﻰ و ﻧظاﻳر آن ،در بﻴﻦ عدهﻳﻰ با استفاده
از ﻣجﻠﻪﻫا ،کتابﻫا ،رساﻻت عﻠﻤﻰو تحقﻴقﻰ و ﻫر وسﻴﻠﺔ ارتباطﻰ دﻳﮕر ،براى تحت تاثﻴر
قرار دادن افکار و عقاﻳد عدة دﻳﮕرى را تبﻠﻴغ گﻮﻳﻨد .کشﻮرﻫا بﻪ ﻣﻨظﻮر تحقق اﻫداف خﻮد
در عرصﺔ سﻴاست خارجﻰ تﻼش ﻣﻰکﻨﻨد تا با استفاده از رساﻧﻪﻫاى گروﻫﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :رادﻳﻮ،
تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،اقﻤار ﻣصﻨﻮعﻰ ،خبرگزارىﻫا ،روزﻧاﻣﻪﻫا و ﻣجﻼت ،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
دوﻟتﻫا براى تحقق اﻫداف خﻮد از وساﻳﻞ ﻧظاﻣﻰبﻪ دو صﻮرت استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
وساﻳﻞ ﻧظاﻣﻰرا بﻪ صﻮرت ﻣستقﻴﻢ بﻪ کار ﻣﻰبرﻧد .ﻳا از آن ،تﻨﻬا بﻪ عﻨﻮان ﻳک عاﻣﻞ بازدارﻧده و
تﻬدﻳد کﻨﻨده کﻤک ﻣﻰگﻴرﻧد.
در قرن حاضر سﻼحﻫاى ﻣخربﻰ ساختﻪ شده است ،از قبﻴﻞ ﻣﻮشکﻫاى قارهپﻴﻤا با کﻼﻫکﻫاى
اتﻢ ،بﻤبﻫاى اتﻤﻰ ،بﻤبﻫاى ﻣﻴکروبﻰ و کﻴﻤﻴاوى کﻪ استفاده از آنﻫا ﻧﻪ تﻨﻬا ﻧفعﻰ ﻧدارد؛
بﻠکﻪ ﻣﻮجب ﻧابﻮدى دوﻟت برﻧده و بازﻧده ﻣﻰشﻮد؛ ﻳعﻨﻰ اﻳﻦکﻪ استفاده از اﻳﻦ سﻼحﻫا برﻧده و
ﻳا بازﻧده ﻧدارد ،ﻫر دو ﻧابﻮد ﻣﻰشﻮد .از اﻳﻦ رو دوﻟتﻫا از ورود بﻪ جﻨگ ﻣﻰپرﻫﻴزﻧد و از اﻳﻦ
وساﻳﻞ تا حد اﻣکان براى باز داشتﻦ رقﻴب از حﻤﻠﻪ ﻳا ترساﻧدن و تﻬدﻳد طرف ﻣقابﻞ استفاده
ﻣﻰکﻨﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣسﻠح شدن اسراﻳﻴﻞ بﻪ سﻼح اتﻮﻣﻰ ،خرﻳد تجﻬﻴزات ﻧظاﻣﻰاز سﻮى
کشﻮرﻫاى غربﻰ و رقابت ﻫﻨد و پاکستان براى دستﻳابﻰ بﻪ سﻼح اتﻤﻰ.
فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده بر عﻼوة ﻣﻮضﻮعﻫاى ﻳادشده ،دﻳﮕر کدام ﻣﻮردﻫاى است کﻪ
شاﻣﻞ وساﻳﻞ ﻧظاﻣﻰﻣﻰشﻮد؟
مرورى بر درس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد

 -1سﻴاست خارجﻰ را تعرﻳف کﻨﻴد.
 -2حفظ تﻤاﻣﻴت ارضﻰ کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ در چﻨد سطر تحرﻳر دارﻳد.
 -3ﻣﻨافع ﻣﻠﻰ چﻴست؟
 -4اﻫداف درجﻪ دوم را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -5وساﻳﻞ دستﻴابﻰ بﻪ ﻫدف در روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ کدامﻫااﻧد؟ صرف ﻧام بﮕﻴرﻳد.
کارخانهگﻰ

در ﻣﻮرد تبﻠﻴغ ﻳا جﻮسازى و تأثﻴر آن بر دوﻟتﻫا پﻨج سطر بﻨﮕارﻳد.
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درس دوازدﻫﻢ

روابط فرهنگﻰ
در درس گذشتﻪ پﻴراﻣﻮن روابط سﻴاسﻰ آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد .در درس حاضر بﻪ روابط
فرﻫﻨگﻰ آشﻨاﻳﻰ حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
بحثکنﻴد
در ﻣکاﻟﻤات روزﻣره بﻴﻦ ﻣردم اصطﻼح فرﻫﻨگ ﻣﻮرد استعﻤال زﻳاد دارد ،آﻳا شﻤاگاﻫﻰ در
بارة ﻣعﻨاى اﻳﻦ اصطﻼح فکر کرده اﻳد کﻪ فرﻫﻨگ چﻴست؟
فرﻫنگچﻴست؟
فرﻫﻨگ ،عبارت از ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از داﻧشﻫا ،عقاﻳد ،ﻣﻬارتﻫا و فﻨﻮﻧﻰ است کﻪ در بﻴﻦ افراد
ﻳک جاﻣعﻪ ﻣشترک بﻮده و از ﻧسﻠﻰ بﻪ ﻧسﻠﻰ دﻳگر ﻣﻨتقﻞ ﻣﻰشﻮد.
نظامفرﻫنگﻰچﻴست؟
در ﻫر جاﻣعﻪ ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از اعتقادات و ارزشﻫاى ﻣشترک وجﻮد دارد کﻪ اساس ﻧظام
اجتﻤاعﻰ آن جاﻣعﻪ را تشکﻴﻞ داده و افراد جاﻣعﻪ بر ﻣبﻨاى آن عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ ﻧام
ﻧظام فرﻫﻨگﻰ ﻳاد ﻣﻰگردد.
بهانواعانتقالفرﻫنگمﻴانجوامعآشناشوﻳد
گﻮﻧﻪﻫاى اﻧتقال فرﻫﻨگ

اشاعﺔ فرﻫﻨگﻰ

ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ

اشاعﺔفرﻫنگCulture diffusion

تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ

تارﻳخ جﻮاﻣع بشرى و ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ بﻴانگر اﻳﻦ واقعﻴت است کﻪ فرﻫﻨگ جﻮاﻣع بﻪ صﻮرت
ﻣعﻤﻮل با اوﻟﻴﻦ برخﻮرد ﻣﻴان افراد جﻮاﻣع ،در جﻨگ ،تجارت و ﻣﻬاجرت تغﻴﻴر ﻣﻰﻳابد و عﻨاصرى
از فرﻫﻨگﻫاى دﻳگر بﻪ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ جﻮاﻣع وارد ﻣﻰشﻮﻧد .ﻣعاﻧﻰ و سﻤبﻮلﻫا واسطﺔ ﻫرگﻮﻧﻪ
تعاﻣﻞ اﻧسانﻫا با ﻳکدﻳگر استﻨد ،بر اﻳﻦ اساس ﻣعاﻧﻰ و ﻣعﻨاﻫا وﻧﻤادﻫا 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 اﷲ بﻪ کشﻮر عربستان سعﻮدى ﻣﻰروﻧد.
زﻣاﻧﻰ کﻪ از سفر حج بﻴت اﷲ بر ﻣﻰگردﻧد و شﻤا بﻪ دﻳدن آنﻫا ﻣﻰروﻳد بﻴشتر از آن چﻪ دﻳده و
شﻨﻴده اﻧد ،از برخﻮرد خﻮد با افراد ﻣﻠﻞ ﻣختﻠف سخﻦ ﻣﻰگﻮﻳﻨد .اﻣروز ،با وجﻮد رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ
کﻪ ﻣعﻨاﻫا را بﻴشتر ازسرحدات جغرافﻴاﻳﻰ جﻮاﻣع اﻧتقال ﻣﻰدﻫﻨد ،ورود عﻨاصر فرﻫﻨگﻰ از ﻳک

59

جاﻣعﻪ بﻪ جاﻣعﻪ دﻳگر آسان شده و بﻪ صﻮرت جرﻳان روز ﻣره آﻣده است .ﻳافتﻪﻫاى عﻠﻤﻰ ،عقاﻳد و
ﻧظرﻳات تازه در ﻣﻮرد زﻧدهگﻰ ﻣﻮجﻮدات و ﻧﻮشتﻪﻫاﻳﻰ کﻪ آراى جدﻳد را ارائﻪ ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻣطاﻟبﻰ است
کﻪ ﻫر روز از طرﻳق رساﻧﻪﻫا ﻣﻨتقﻞ ﻣﻰشﻮد و ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ ﻣختﻠف را ﻣتأثر ﻣﻰسازد .ﻫﻤچﻨﻴﻦ
افکار جدﻳدى کﻪ در قاﻟب فﻴﻠﻢ و ﻧﻤاﻳش عرضﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،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 بﻪگﻮﻧﺔ خﻮد بﻪ خﻮدى اﻧجام ﻣﻰشﻮد « اشاعﺔ فرﻫﻨگ» ﻣﻰگﻮﻳﻨد .اشاعﺔ فرﻫﻨگ ﻳکﻰ از عﻮاﻣﻞ
عﻤدة تغﻴﻴر و تحﻮل ﻧظام فرﻫﻨگﻰ جﻮاﻣع است؛ زﻳرا با فرض وابستﻪگﻰ ﻣتقابﻞ ﻣعاﻧﻰ ،عقاﻳد جدﻳد
ﻣﻮجب تغﻴﻴر ﻣعاﻧﻰ دﻳگر و تغﻴﻴر ﻧظام فرﻫﻨگﻰ ﻣﻰشﻮد ،تغﻴﻴر فرﻫﻨگ ﻧﻴز بﻪ ﻧﻮبﺔ خﻮد ﻧظام اجتﻤاعﻰ
و ساحﺔ ﻧظامﻫاى اقتصادى و سﻴاسﻰ را تغﻴﻴر ﻣﻰدﻫد .اشاعﺔ فرﻫﻨگگاه ﻣﻮجب شکﻮفاﻳﻰ فرﻫﻨگ
وگاه سبب جذب ﻳک فرﻫﻨگ بﻪ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ دﻳگرﻣﻰشﻮد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣﻰتﻮان از اشاعﺔ فرﻫﻨگ
اسﻼﻣﻰدر اروپا در دورة جﻨگﻫاى صﻠﻴبﻰ و پس از آن ﻳاد کرد .در جرﻳان برخﻮرد ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان و
اروپاﻳﻰﻫا در تجارت ،جﻨگ و ﻣسافرت بﻪ اﻣاکﻦ ﻣقدس فﻠسطﻴﻦ ،ﻫﻤچﻨﻴﻦ اعزام ﻣحصﻼن بﻪ ﻣراکز
عﻠﻤﻰﻣسﻠﻤاﻧان ،بﻪ وﻳژه در ﻫسپاﻧﻴا و شﻤال افرﻳقا ،اﻧدﻳشﻪﻫاى فﻠسفﻰ و اجتﻤاعﻰ افرادى چﻮن :ابﻦ
رشد ،ابﻦ خﻠدون ،ﻫﻤچﻨﻴﻦ اﻧدﻳشﻪﻫاى عﻠﻤﻰابﻦ سﻴﻨا و ذکرﻳاى رازى و شﻴﻮهﻫاى تعﻠﻴﻢ و تربﻴﺔ
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 ﻣﻰتﻮان گفت در ساحﺔ فرﻫﻨگ ﻧﻴز ﻫﻤچﻮن:
سﻴاست و اقتصاد ،فرﻫﻨگﻫاى ﻣختﻠف با ﻫﻢ برخﻮرد ﻣﻰکﻨﻨد؛ عﻨاصرى را از ﻳک دﻳگر وام ﻣﻰگﻴرﻧد،
با ﻳک دﻳگر درﻫﻢ آﻣﻴختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،گﻮﻧﻪﻫاى جدﻳدى از ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ سر بر ﻣﻰآورد؛ ﻳکﻰ بر
دﻳگرى غاﻟب ﻣﻰشﻮد؛ بعضﻰ از فرﻫﻨگﻫا در طﻮل زﻣان از بﻴﻦ ﻣﻰروﻧد و بعضﻰ تداوم ﻣﻰﻳابﻨد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده تأثﻴر ﻣﻨفﻰ سرﻳالﻫا و فﻴﻠﻢﻫا را کﻪ از طرﻳق تﻠﻮﻳزﻳﻮنﻫا
پخش ﻣﻰگردد؟ بﻴان دارﻳد.

مبادلﺔفرﻫنگﻰCultural exchange

جﻮاﻣع درﻣقابﻞ ورود عقاﻳد کﻪ با ﻣعاﻧﻰ اصﻠﻰ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ آنﻫا ﻣغاﻳرت دارد ،ﻣقاوﻣت ﻣﻰکﻨﻨد ،در
حاﻟﻰ کﻪ ﻣاﻧع تغﻴﻴر ﻣعاﻧﻰ دﻳگر ﻧﻤﻰگردﻧد و حتا در بعضﻰ از ساحات اخذ ﻣعاﻧﻰ و عقاﻳد را تشﻮﻳق
ﻣﻰکﻨﻨد .در اﻳﻦ حﻴطﻪ از ﻣعاﻧﻰ و ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ ،جﻮاﻣع ﻫﻤﻮاره بﻪ طﻮر ارادى وگاه با پﻼنگذارى،
عﻨاصرى از فرﻫﻨگﻫاى دﻳگر را ﻣﻰپذﻳرﻧد .اﻧتقال ﻣعاﻧﻰ ،بﻪ صﻮرت ارادى و با پﻼن گذارى در حﻴطﻪﻫاﻳﻰ
کﻪ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ آن را ﻣجاز ﻣﻰداﻧد ،ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ ﻧام دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧتقال فرﻫﻨگﻰ بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل دو
طرفﻪ است؛ بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا کﻪ در آن ﻣعاﻧﻰ رد و بدل ﻣﻰشﻮﻧد .ﻣﻤکﻦ است ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ ﻣبادﻟﺔ ﻧا برابر
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باشد و از ﻳک ﻧظام فرﻫﻨگﻰ ﻣعﻨاﻫاﻳﻰ بﻴشترى بﻪ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ دﻳگر ﻣﻨتقﻞ گردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
حضرت پﻴاﻣبر بزرگ اسﻼم ارشاد فرﻣﻮد( :اُ ْط ُلبوال ِع ْل َم َول َ ْوبِالصِ ْﻴن ).ترجﻤﻪ( :درجستجﻮى عﻠﻢ باشﻴد،
اگر چﻪ در چﻴﻦ باشد) .اخذ فرﻫﻨگ از جﻮاﻣع دﻳگر را ﻣجاز ﻣﻰشﻤارد؛ اﻣا اﻳﻦ بﻪ ﻣعﻨاى آن ﻧﻴست
کﻪ افراد ،عقاﻳد ﻣغاﻳر با تﻮحﻴد و ﻣعﻨاﻫاى اصﻠﻰ ﻧظام فرﻫﻨگﻰ اسﻼم 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 ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ ﻫﻤﻴشﻪ در ﻣحدودهﻫاى ﻣجاز ،بﻪ طﻮر دوجاﻧبﻪ
و داوطﻠباﻧﻪ صﻮرت ﻧﻤﻰگﻴرد .ﻣﻤکﻦ است جرﻳان اﻧتقال ﻣعاﻧﻰ طﻮرى باشد کﻪ طﻰ آن
ﻣعاﻧﻰ اصﻠﻰ ﻳک ﻧظام فرﻫﻨگﻰ ﻣﻮرد تﻬاجﻢ قرارگﻴرد .ﻫرگاه اﻧتقال فرﻫﻨگ ﻳک جاﻧبﻪ،
غﻴر داوطﻠباﻧﻪ و سﻠطﻪگراﻧﻪ باشد بﻪ ﻧام تﻬاجمفرﻫنگﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .در زﻣان حاضر بﻪ
پﻴشرفت صﻨعت و اﻣکان اﻧتقال ﻣعاﻧﻰ از طرﻳق اﻣﻮاج و خطﻮط تﻴﻠفﻮن ،تخرﻳب فرﻫﻨگ
جﻮاﻣع دﻳگر ابعاد تازه ﻳافتﻪ و بعضﻰ کشﻮرﻫا با استفاده از اﻳﻦ عﻮاﻣﻞ اﻣکان تﻬاجﻢ بﻪ
فرﻫﻨگﻫاى دﻳگر را بﻪ شکﻞ وسﻴعتر بﻪ دست آورده اﻧد .برخﻼف ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ کﻪ در
آن ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ تﻮسعﻪ ﻣﻰﻳابﻨد و تغﻴﻴرات آنﻫا ﻣﻮجب شکﻮفاﻳﻰ بﻴشتر ﻣﻰشﻮد ،در
تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ ،ارزشﻫاى اصﻠﻰ ﻧظامﻫاى فرﻫﻨگﻰ ﻣﻮرد تﻬدﻳد و اقع ﻣﻰشﻮﻧد و اﻳﻦ اﻣر بﻪ
ﻣعﻨاى از بﻴﻦ رفتﻦ ﻧظامﻫا است.
ﻣقابﻠﺔ کﻤﻮﻧﻴستﻫاى شﻮروى سابق با ﻧظام فرﻫﻨگﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان درآسﻴاى ﻣﻴاﻧﻪ و ﻣﻨطقﺔ
قفقاز ،ﻧﻮعﻰ تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ بﻮد کﻪ از ﻫﻤﺔ اﻣکاﻧات ،از جﻤﻠﻪ قدرت ﻧظام و تبﻠﻴغات
استفاده شده بﻮد تا رﻳشﻪﻫاى دﻳﻦ را دراﻳﻦ ﻣﻨطقﻪ ﻧابﻮد کﻨﻨد .اﻣروز کشﻮرﻫاى غربﻰ در
پﻰ آن اﻧد تا فرﻫﻨگ خﻮد را بﻪ عﻨﻮان فرﻫﻨگﻫاى پﻴشتاز بر جﻮاﻣع و ﻣﻠﻞ دﻳگر تحﻤﻴﻞ
ﻧﻤاﻳﻨد .در حقﻴقت اختﻼف کﻨﻮﻧﻰ ﻣﻴان تﻤدن اسﻼﻣﻰو تﻤدن غربﻰ برسر فرﻫﻨگ است.
تﻤدن اسﻼﻣﻰاﻣروز ،در برابر تﻤدن غربﻰ حاﻟت پاﻳدارى و دفاعﻰ داشتﻪ و برخﻼف تﻤدن
غربﻰ در حاﻟت ﻫجﻮم بر تﻤدن اسﻼﻣﻰقرار دارد.
فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده تاثﻴر جﻬتﻫاى ﻣﻨفﻰ تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
فرﻫنگکنترولوﻫداﻳتچﻴست؟
روابط فرﻫﻨگﻰ ﻣﻴان جﻮاﻣع،گاﻫﻰ اﻳﻦ اﻣکان را براى آن فراﻫﻢ ﻣﻰآورد کﻪ بﻪ فرﻫﻨگ
جاﻣعﺔ دﻳگر سﻤت و سﻮ داده آن را در جﻬت ﻣﻮرد ﻧظر خﻮد سﻮق دﻫد .در اﻳﻦ حاﻟت گفتﻪ
ﻣﻰشﻮد 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 ،ﻣﻰتﻮاﻧﻨد افراد دﻳگر را از داخﻞ کشﻮر شان بﻪ خدﻣت خﻮد درآورﻧد.
کنترولوﻫداﻳتفرﻫنگﻰبهکدامگونهﻫاصورتمﻰگﻴرد؟
اﻣروز دوﻟتﻫا و گروهﻫاى ﻣختﻠف ﻣﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ بﻪ گﻮﻧﻪﻫاى ﻣختﻠف ،براى اﻧتقال فرﻫﻨگ
ﻣﻮرد ﻧظر خﻮد تﻼش ﻣﻰکﻨﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :استفاده از رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ براى اﻧتقال فرﻫﻨگ،
تﻨﻬا ﻣﻨحصر بﻪ دوﻟت ﻧﻴست؛ بﻠکﻪ گروهﻫا و سازﻣانﻫاى ﻣذﻫبﻰ و تجارتﻰ ﻧﻴز در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ فعال
استﻨد .بﻪ طﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮان از ﻣرکز سخﻦپراکﻨﻰ دﻳﻨﻰ واتﻴکان و تراﻧس ورد Transword
ﻳاد کرد.

مرورىبردرس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2فرق ﻣﻴان ﻣبادﻟﺔ فرﻫﻨگﻰ و تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ را بﻨگارﻳد.
 -3آﻳا دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم اخذ فرﻫﻨگ را از جﻮاﻣع دﻳگر جﻮاز ﻣﻰداﻧد؟ با دﻟﻴﻞ واضح سازﻳد.
 -4ﻳک ﻣثال ازتﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ را تحرﻳر دارﻳد.
 -5فرﻫﻨگ کﻨترول و ﻫداﻳت چﻴست؟
کارخانهگﻰ
ﻧظر خﻮد را در ﻣﻮرد راهﻫاى جﻠﻮگﻴرى از تﻬاجﻢ فرﻫﻨگﻰ در چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
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درس سﻴزدﻫﻢ

جهانﻰ شدن


جﻬانﻰشدنچﻴست؟
کﻠﻤﺔ جﻬاﻧﻰ شدن در سالﻫاى اخﻴر ،ﻳکﻰ از ﻣروج ترﻳﻦ واژهﻫاى عرصﺔ سﻴاستگذارى
اقتصادى ،فرﻫﻨگﻰ ،سﻴاسﻰ داخﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ کشﻮرﻫا قرار گرفتﻪ است .جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ
ﻣعﻨاى ﻳکپارچﻪ شدن در ابعاد ﻣختﻠف سﻴاسﻰ ،اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨگﻰ و ارتباطﻰ و
حذف ﻣرزﻫاى جغرافﻴاﻳﻰ ﻣصﻨﻮعﻰ و قراردادى است.
جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ گﻮﻧﻪﻫاى ذﻳﻞ تعرﻳف شده است:
 -1جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ ﻣعﻨاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ شدن؛
-2جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ ﻣعﻨاى آزاد سازى؛
-3جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ ﻣعﻨاى جﻬان گسترى؛
 -4جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ ﻣعﻨاى قﻠﻤرو زداﻳﻰ.
در واقع جﻬاﻧﻰ شدن جرﻳان عاﻣﻰاست کﻪ ابعاد ﻣختﻠف حﻴات اﻧساﻧﻰ را تحت تأثﻴر
خﻮد ﻣﻰگﻴرد و با سﻤبﻮل (عﻼﻣﻪ و ﻧشان) ﻫاى سﻴاسﻰ ،فرﻫﻨگﻰ ،اقتصادى ،حقﻮقﻰ
و تکﻨاﻟﻮژﻳکﻰ ،ﻣحﻴطﻰ و اجتﻤاعﻰ ﻫﻤراه است .پس ﻣﻰتﻮان گفت :جﻬاﻧﻰ شدن ﻳک
جرﻳان اجتﻤاعﻰ است ،کﻪ در آن قﻴد و بﻨدﻫاى جغرافﻴاﻳﻰ کﻪ بر روابط اجتﻤاعﻰ و
فرﻫﻨگﻰ ساﻳﻪ افکﻨده است از بﻴﻦ ﻣﻰرود و ﻣردم بﻪ سﻮى ﻳک جاﻣعﻪ و ﻳک فرﻫﻨگ
شدن بﻪ پﻴش ﻣﻰروﻧد.
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 ﻣﻰداﻧﻴد؟
جﻬاﻧﻰ شدن اقتصاد با تحﻮل در حﻤﻞ و ﻧقﻞ و شبکﻪ ارتباطات کﻪ بﻪ رشد سرﻳع تجارت
و ﻧقﻞ و اﻧتقال وسﻴع سرﻣاﻳﻪ اﻧجاﻣﻴد ،آغاز گردﻳد .تفﻮق اقتصادى جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ
قرن شاﻧزدﻫﻢ بر ﻣﻰگردد و در قرن ﻧزدﻫﻢ سرعت بﻴشترﻣﻰگﻴرد .پﻴشرفت در ساحﺔ
تکﻨاﻟﻮژى و تقﻮﻳت فعاﻟﻴت اقتصادى از فعاﻟﻴتﻫاى اقتصادى روز افزون در قرن بﻴستﻢ
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بﻪ وﻳژه بعد از سقﻮط بﻠﻮک شرق ،رشد بازارﻫاى ﻣاﻟﻰ جﻬاﻧﻰ ،رشد سرﻳع شرکتﻫاى چﻨد
ﻣﻠﻴتﻰ ،تﻮسعﻪ ﻣرکزﻫاى ﻣاﻟﻰ جﻬاﻧﻰ و ﻣﻬاجرت کارگران ،ﻫﻤﻪ دﻻﻟت بﻪ جﻬاﻧﻰ شدن اقتصاد
و ﻣساﻳﻞ اقتصادى دارد .بﻪ طﻮرىکﻪ اﻣروز دوﻟتﻫا ،بدون تﻮجﻪ بﻪ اقتصاد جﻬاﻧﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد
براى ﻣساﻳﻞ اقتصاد داخﻠﻰ خﻮد تدبﻴر و بر ﻧاﻣﻪ رﻳزى کﻨﻨد .قرن گذشتﻪ شکﻮفاﻳﻰ ﻳکﻰ از
جﻨبﻪﻫاى اصﻠﻰ جﻬاﻧﻰ شدن اقتصاد بﻮد و حجﻢ تجارت بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ تﻮسعﻪ ﻳافت ،شبکﻪﻫاى
ارتباطﻰ وسﻴع کار آﻣد و کﻢ ﻣصرف در تﻮسعﻪ جﻬاﻧﻰ شکﻞ گرفتﻪ ،پﻴشرفت کﻤپﻴﻮتر و
ﻣخابرات ،دﻳجﻴتﻞ و ﻣاﻫﻮاره ،ﻧقش زﻳادى پﻴدا کرد .قب ً
ﻼ بسﻴارى از کاﻻﻫا قابﻞ تجارت
ﻧبﻮدﻧد و اﻣروز در دوران تجارت جﻬاﻧﻰ قرار گرفتﻪ اﻧد .اطﻼعات ﻧﻴز قابﻞ تجارت شده؛ ﻣاﻧﻨد:
ﻣشﻮرتﻫاى ادارى ،سﻴستﻢﻫاى سافت فﻴﻠﻢ و کسﻴت ،دﻳسکﻫاى فشرده ،اخبار تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻰ و
غﻴره .در سالﻫاى اخﻴرگامﻫاى 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،
فرآوردهﻫاى ﻣﻮرد ﻧظر خﻮد را بخرﻧد .با پﻴشرفت جﻬاﻧﻰ شدن اقتصاد ،شرکتﻫا و باﻧکﻫاى
چﻨد ﻣﻠﻴتﻰ ﻧﻴز اﻫﻤﻴت خﻮد را در اقتصاد جﻬاﻧﻰ افزاﻳش داده است .دوﻟتﻫاى ﻣﻠﻰ ،دﻳگر تﻨﻬا
ﻧﻬاد ﻣسﻠط بر حفظ سرحدات ﻣﻰباشﻨد .در ﻧتﻴجﻪ جﻬاﻧﻰ شدن اقتصاد ،کشﻮرﻫاى صﻨعتﻰ
بزرگ بر دوﻟتﻫاى رشد ﻧﻴافتﻪ از ﻧگاه اقتصادى ﻣسﻠط ﻣﻰگردﻧد و آنﻫا را بﻪ طﻮر داﻳﻢ
وابستﻪ بﻪ خﻮد ﻧگﻪﻣﻰدارﻧد .در ﻣقابﻞ صﻨعت کشﻮرﻫاى ضعﻴف ﻫﻴچگاه رشد ﻧﻤﻰکﻨد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا ،چرا قرن بﻴستﻢ را شکﻮفاﻳﻰ جﻨبﻪﻫاى اصﻠﻰ جﻬاﻧﻰ شدن ﻣﻰداﻧﻨد؟
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دارﻳد.
درموردبُعدسﻴاسﻰجﻬانﻰشدندرصنفبحثنماﻳﻴد.
ضعف دوﻟتﻫاى ﻣﻠﻰ و ﻧاکاﻣﻰآنﻫا درحﻞ ﻣساﻳﻞ داخﻠﻰ بﻪ عﻠت پﻴچﻴدهگﻰ فزاﻳﻨده ﻣساﻳﻞ داخﻠﻰ
و خارجﻰ و آﻣﻴزش اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ ،رشد پﻴﻤانﻫا و اتحادﻳﻪﻫاى ﻣﻨطقﻪﻳﻰ و جﻬاﻧﻰ و بﻪ وجﻮد آﻣدن
سازﻣانﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،ﻫﻤﻪ بر وجﻮد آﻣدن ﻧظﻢ ﻧﻮﻳﻦ سﻴاسﻰ در جﻬان دﻻﻟت دارد .اﻣروز ﻣﻤکﻦ است
حتا حق حاکﻤﻴت دوﻟتﻫا ،بﻪ واسطﻪ ﻣساﻳﻠﻰ کﻪ بﻪ تﻤام زﻣﻴﻦ ﻣربﻮط ﻣﻰشﻮد ،ﻳا بﻪ واسطﻪ عدم رعاﻳت
حقﻮق بشر ،ﻧقض گردد .شوراىامنﻴتسازمانملل ﻧﻴز حق دارد در ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ صﻠح و اﻣﻨﻴت جﻬاﻧﻰ
حاکﻤﻴت دوﻟتﻫا را ﻧقض کﻨد .در چﻨﻴﻦ شراﻳطﻰ دوﻟتﻫا بﻪ طﻮر عﻤﻠﻰ ﻣجبﻮر استﻨد کﻪ ﻣحدودﻳتﻫاى
بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را قبﻮل کﻨﻨد .اصﻮﻻً با جﻬاﻧﻰ شدن سﻴاست ،منافعملﻰ و ﻣﻨافع جﻬاﻧﻰ درحال ﻳکجاشدن
است .بﻪ طﻮر عﻤﻮم اعتقاد بر اﻳﻦ است کﻪ در جﻬان جدﻳد ،بﻪ ﻟحاظ تقسﻴﻢ قدرت سﻴاسﻰ ،ﻫﻴچ کشﻮرى
داراى سﻠطﺔ ﻣطﻠق سﻴاسﻰ باقﻰ ﻧﻤﻰﻣاﻧد؛ اﻣا از ﻧتاﻳج جﻬاﻧﻰ شدن سﻴاست آن است کﻪ عدهﻳﻰ از
ابرقدرتﻫا بﻪ گﻮﻧﺔ زﻳرکاﻧﻪﻳﻰ بر تﻤام اوضاع سﻴاسﻰ جﻬان ﻣسﻠط ﻣﻰباشﻨدو خﻮاستﻪﻫاى خﻮد شان را
از طرﻳق اعﻤال ﻧفﻮس برسازﻣان ﻣﻠﻞ ،بر تﻤام کشﻮرﻫاى جﻬان تطبﻴق ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
فعالﻴت :ﻧظر تان را در ﻣﻮرد بعد جﻬاﻧﻰ شدن بﻪ تﻮافق اعضاى گروه خﻮد بﻴان کﻨﻴد.
بُعدفرﻫنگﻰجﻬانﻰشدن :در بعد فرﻫﻨگ ،ﻧﻴز تأثﻴرات جﻬاﻧﻰ شدن فﻮق اﻟعاده بارز و چشﻤگﻴر
است .در تارﻳخ اﻧسان ﻫﻤﻴشﻪ داد و ستد فرﻫﻨگﻰ زﻳاد وجﻮد داشتﻪ ،ﻣذاﻫب بزرگﻰ؛ چﻮن ،دﻳﻦ ﻣقدس
اسﻼم ،ﻫﻤﻮاره بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و جﻬاﻧﻰ بﻮده اﻧد و بﻪ سﻮى تشکﻴﻞ ﻳک جاﻣعﺔ جﻬاﻧﻰ واحد دعﻮت کرده اﻧد.
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آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد؛ «فراﻣﻠﻰ» کدام ﻣعﻨا را افاده ﻣﻰکﻨد؟ آﻧچﻪ کﻪ ﻳک ﻣسأﻟﻪ ،بﻪ ﻳک کشﻮر خاص ﻣربﻮط
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠکﻪ ﻣربﻮط بﻪ بﻴش از ﻳک ﻣﻠت و ﻳا کشﻮر ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ ﻧام فراﻣﻠﻰ ﻳاد ﻣﻰگردد؛ اﻣا آﻧچﻪ
اﻣروز ﻣطرح است بﻪ طﻮر عﻤﻠﻰ ،رواج و گسترش فرﻫﻨگ و ارزشﻫاى غربﻰ بﻪ عﻨﻮان ارزشﻫاى
جﻬاﻧﻰ ﻣطرح است؛ چرا کﻪ اﻧقﻼب اﻟکتروﻧﻴک ،رشد سرﻳع وساﻳﻞ ارتباطﻰ ،رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ ،اقﻤار
ﻣصﻨﻮعﻰ و اﻧترﻧﻴت و ﻧﻴز اﻧکشاف سرﻳع وساﻳﻞ تﻮرﻳزم ،اﻣکان جﻬاﻧﻰ شدن فرﻫﻨگﻫا را فراﻫﻢ کرده
است؛ ا ّﻣا در اﻳﻦ ﻣﻴان فرﻫﻨگﻫاى 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.خﻼصﻪ در عرصﻪ فرﻫﻨگﻰ ،ﻧﻮ آورىﻫاى تکﻨاﻟﻮژﻳکﻰ و ظﻬﻮر رساﻧﻪﻫاى جﻬاﻧﻰ
ﻣﻮجب شده تا ﻣرزﻫاى فرﻫﻨگﻰ کشﻮرﻫا را طﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .وساﻳﻞ اﻟکتروﻧﻴک قادر است کﻪ ﻣردﻣان
سراسر جﻬان را بﻪ فرﻫﻨگﻫاى ﻣختﻠف جﻬان آشﻨا سازد .ﻫﻢ چﻨان در اثر جﻬاﻧﻰ شدن اﻣکان آن
ﻣﻰرود کﻪ خﻴﻠﻰ از ﻣﻠﻞ جﻬاﻧﻰ داراﻳﻰﻫاى فرﻫﻨگﻰ خﻮد را از دست بدﻫﻨد و در عﻮض غﻮل فرﻫﻨگ
غربﻰ زﻧدهگﻰ شان را تغﻴﻴرداده و بﻪ آن رﻧگ غربﻰ بدﻫﻨد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا ،دﻳگر کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ بعد فرﻫﻨگﻰ جﻬاﻧﻰ شدن ﻣﻰگردد؟ ﻣعﻠﻮﻣات
دﻫﻴد.
ب ُعداجتماعﻰجﻬانﻰشدن
افکار و ﻧظرﻳات جﻬاﻧﻰ ،ﻣا را قادر بﻪ درک اﻳﻦ ﻧکتﻪ ﻣﻰسازد کﻪ ﻣشکﻼت ﻳک جاﻣعﻪ ،ﻣﻤکﻦ
است در جﻮاﻣع دﻳگر شدت بﻴشتر داشتﻪ باشد؛ ﻣث ً
ﻼ :فقر از جﻤﻠﻪ ﻣعضﻼت اجتﻤاعﻰ جﻬاﻧﻰ
است کﻪ در اروپا و آﻣرﻳکا دﻳده ﻣﻰشﻮد ،اﻣا از دﻳدگاه جﻬاﻧﻰ شدن ﻣتﻮجﻪ اﻳﻦ ﻧکتﻪ ﻣﻰشﻮﻳﻢ
کﻪ اﻳﻦ دشﻮارى درکشﻮرﻫاى آﻣرﻳکاى ﻻتﻴﻦ  ،آفرﻳقا و آسﻴا بﻴشتر بﻪ چشﻢ ﻣﻰخﻮرد .ﻣشکﻞ
اجتﻤاعﻰ زﻧان ،ﻣسأﻟﺔ قﻮﻣﻴت و ﻧژاد پرستﻰ ﻣثالﻫاى دﻳگرى استﻨد کﻪ رﻧگ جﻬاﻧﻰ دارﻧد و
ﻣﻰتﻮان بﻪ آنﻫا اشاره کرد .عﻨاصر دﻳگرى از جﻬاﻧﻰ شدن اجتﻤاعﻰ عبارت اﻧد از گسترش
سرﻳع ﻣﻬاجرتﻫا ،صﻨعت ،تﻮرﻳزم ،جﻬاﻧﻰ شدن روشﻫاى زﻧدهگﻰ و ﻣساﻳﻞ ﻣشترک جﻬاﻧﻰ.
مزاﻳاىجﻬانﻰشدن
بﻪ طﻮر خﻼصﻪ ﻣﻰتﻮان گفت کﻪ جﻬاﻧﻰ شدن داراى ﻣزاﻳاى زﻳر ﻣﻰباشد:
بﻬﻢ پﻴﻮستﻦ افزاﻳش فرآوردهﻫاى اقتصادى ،از بﻴﻦ رفتﻦ ﻣﻮاﻧع حرکت و آگاﻫﻰﻫا.
ضررﻫاىجﻬانﻰشدن :ضررﻫاى جﻬاﻧﻰ شدن عبارتاﻧد از ﻣﻴان بردن اﻣﻨﻴت شغﻠﻰ در
جﻬان؛ زﻳاد شدن شکاف عﻤﻴق ﻣﻴان فقﻴر و غﻨﻰ در جﻬان .گسترش فاﻳده ،سﻮد دوﻟتﻰ کﻪ
ﻣﻨجر بﻪ ﻣادى گرا شدن فرﻫﻨگﻫا خﻮاﻫد شد .و بﻪ وﻳژه دوﻟتﻫاى قﻮى کﻪ داراى قدرت ﻣادى
ﻫستﻨد و در عرصﻪﻫاى ﻧظاﻣﻰ ،رساﻧﻪﻳﻰ ،تکﻨاﻟﻮژى و اقتصادى دست باﻻ دارﻧد ،ﻣﻠتﻫاى فقﻴر
را ﻫدف خﻮاستﻪﻫاى خﻮد ﻣﻰسازﻧد ،داراﻳﻰﻫاى ﻣﻠتﻫاى ضعﻴف را بﻪ گﻮﻧﻪﻫاى ﻣختﻠف
غصب ﻣﻰکﻨﻨد ،فرﻫﻨگ خﻮد را بر دﻳگران تحﻤﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و جﻬان را بﻪ ﻣﻴدان کشﻤکش
سﻴاسﻰ و ﻧظاﻣﻰﻣبدل ﻣﻰسازﻧد.
فعالﻴت :ﻧظر تان را در ﻣﻮرد دشﻮارىﻫاى اجتﻤاعﻰ جﻬاﻧﻰ شدن در چﻨد سطر
بﻨگارﻳد؟
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخدﻫﻴد
 -1جﻬاﻧﻰ شدن را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2در قرن بﻴستﻢ کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ اقتصاد جﻬاﻧﻰ ﻣﻰشد؟
-3کدام ﻣﻮضﻮعات باعث شکﻞگﻴرى سﻴاسﻰ ﻧظام جﻬاﻧﻰ ﻣﻰشﻮد؟
-4کدام ﻣﻮضﻮعات اﻣکان جﻬاﻧﻰ شدن فرﻫﻨگﻫا را فراﻫﻢ کرده است؟
 -5دشﻮارىﻫاى اجتﻤاعﻰ جﻬاﻧﻰ شدن را صرف ﻧام بگﻴرﻳد.
کارخانهگﻰ
ﻧظر خﻮد را در ﻣﻮرد جﻬاﻧﻰ شدن در چﻨد سطر بﻨگارﻳد.
خﻼصﺔفصلسوم
روابطبﻴنالمللﻰآنبخشﻰازعلمسﻴاستاستکهبهطورکلﻰمساﻳلسﻴاسﻰ،حقوقﻰو
فرﻫنگﻰرابررسﻰمﻰکند.
درروابطبﻴنالمللﻰﻫمﺔجوامعبراىپﻴشبردسﻴاستخارجﻰخودازانواعوساﻳلاستفاده
مﻰکنند.انواعوساﻳلوامکاناتﻰکهدولتﻫابراىپﻴشبرداﻫدافومقاصدخودبهکارمﻰگﻴرند
مﻰتوانازاقتصاد،تبلﻴغاتفرﻫنگ،نﻴروىنظامﻰودﻳپلوماسﻰﻳادکرد.
ﻫمﺔتﻼشﻫاىانسانﻫااﻳناستکهباﻫدف،مرفهومسؤوﻻنهزندهگﻰکنندوبهﻫمﻴنجﻬت
بخشﻰازفعالﻴتﻫاىانجامشدهدرﻫرنظامبهتﻬﻴهوساﻳلﻻزمزندهگﻰاختصاصداردکهازآن
بهنامفعالﻴتﻫاىاقتصادىﻳادمﻰشود.
درمحﻴطبﻴنالمللﻰﻫدفدولتﻫاتنﻬاتوجهبهمنافعملﻰﻳاامنﻴتملﻰنﻴست؛بلکهاﻫداف
دﻳگرىراﻫمدنبالمﻰکنند.مذاکراتدولتﻫابﻴشتربهمنظورﻫمکارى،گسترشروابطتجارتﻰ
ومبادلﺔفرآوردهﻫا،سرماﻳهگذارىومبادﻻتفرﻫنگﻰصورتمﻰگﻴرد.
فرﻫنگعبارتاستاز:مجموعهﻳﻰازدانشﻫا،عقاﻳد،مﻬارتﻫاوفنونﻰکهدربﻴنافرادﻳک
جامعﺔمشترکبودهوازنسلﻰبهنسلدﻳگرمنتقلمﻰشود.
جﻬانﻰ شدن به معناى جرﻳان اجتماعﻰ شدن است که از مدتﻫا پﻴش آغاز شده و رو به
گسترشاستودرآنمرزﻫاىجغرافﻴاﻳﻰکهبرروابطاجتماعﻰوفرﻫنگﻰساﻳهافکندهاستاز
بﻴنمﻰرودومردمبهطورفزاﻳندهازروالاﻳنقﻴدوبندآزادمﻰشوند.
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فصل چهارم
حقوق بشر
دراﻳنفصلدرسﻫاىزﻳررامﻰخوانﻴد:
تارﻳخچﺔحقوقبشر
اعﻼمﻴﺔجﻬانﻰحقوقبشر
کمﻴسﻴونمستقلحقوقبشرافغانستان
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اﻫداففصل
شما با خواندن اﻳن فصل به اﻫداف دانشﻰ و مﻬارتﻰ زﻳر دست
مﻰﻳابﻴد:
باتارﻳخچﺔحقوقبشرآشنامﻰشوﻳد.
بامواداعﻼمﻴﺔجﻬانﻰحقوقبشرآشنامﻰشوﻳد.
تارﻳخکمﻴسﻴونحقوقبشرافغانستانرامﻰدانﻴد.
اﻫمﻴتحقوقبشردرزندهگﻰرابﻴانکردهمﻰتوانﻴد.
موادمﻬماعﻼمﻴﺔجﻬانﻰحقوقبشرراتوضﻴحکردهمﻰتوانﻴد.
وضعﻴتحقوقبشردرافغانستانراتحلﻴلکردهمﻰتوانﻴد.
حقوقاتباعووظاﻳفآنﻫارامقاﻳسهمﻰتوانﻴد.
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تاریخچۀ حقوق بشر
در فصﻞ گذشتﻪ با اسباب روابط بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،روابط اقتصادى ،روابط سﻴاسﻰ ،روابط فرﻫﻨگﻰ
و جﻬاﻧﻰ شدن آشﻨا شدﻳد .در اﻳﻦ درس با تارﻳخچﺔ حقﻮق بشر آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
حقوق چﻴست؟
حقﻮق در ﻟغت جﻤع حق بﻮده و ﻣعﻨاﻫاى ﻣتعدد دارد.
 -1حق بﻪ ﻣعﻨاى ﻣطابقت بﻪ واقعﻴت؛ﻣاﻧﻨد :کﻼﻣش حق است ،ﻳعﻨﻰ سخﻦاش راست است و با
واقعﻴت ﻣطابقت دارد.
 -2حق بﻪ ﻣعﻨاى حصﻪ؛ﻣاﻧﻨد :اﻳﻦ حق ﻣﻦ است.
 -3حق بﻪ ﻣعﻨاى ثبﻮت ﻣﻨفعت براى ﻳک شخص؛ﻣاﻧﻨد :پدر بر پسر حق دارد :ﻳا ﻣاﻟک بر ﻣال خﻮد
حق دارد .حال کﻪ ﻣعﻨاى عﻤﻮﻣﻰحق را داﻧستﻴد ﻻزم است کﻪ حقﻮق را بداﻧﻴد ،حقﻮق در اصطﻼح
حقﻮقداﻧان بﻪ دو ﻣعﻨا اطﻼق ﻣﻰشﻮد.
 -1حقﻮق ،ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ قﻮاعد اﻟزاﻣﻰو کﻠﻰ است کﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر اﻳجاد ﻧظﻢ و استقرار عداﻟت بر زﻧدهگﻰ
اجتﻤاعﻰ اﻧسان ،حکﻮﻣت ﻣﻰکﻨد و اجراى آن از طرف دوﻟت تضﻤﻴﻦ ﻣﻰگردد اﻳﻦ ﻣجﻤﻮعﻪ را قاﻧﻮن
گﻮﻳﻨد .اﻳﻦ اطﻼق حقﻮق با قاﻧﻮن ﻣترادف است؛ ﻣاﻧﻨد :حقﻮق ﻣدﻧﻰ ،حقﻮق جزا ،حقﻮق تجارت و غﻴره.
 -2حق بﻪ ﻣعﻨاى ثبﻮت ﻣﻨفعت براى شخصﻰ کﻪ قاﻧﻮن از آن حﻤاﻳت ﻣﻰکﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :حق حﻴات کﻪ
ﻫر شخص حق دارد تا زﻧده بﻤاﻧد و قاﻧﻮن تجاوز بر حﻴات اﻧسان را ﻣﻨع ﻣﻰکﻨد .ﻣثالﻫاى دﻳﮕر آن
حق ﻣاﻟکﻴت ،حق زوجﻴت و غﻴره .زﻣاﻧﻰ کﻪ کﻠﻤﺔ حقﻮق بﻪ صﻴغﻪ جﻤع ذکر ﻣﻰشﻮد ،بﻴشتر ﻣراد از
آن قاﻧﻮن ﻣﻰباشد ،زﻣاﻧﻰ کﻪ حق ،بﻪ صﻴغﻪ ﻣفرد ذکر ﻣﻰگردد ،ﻣراد از آن ﻣﻨفعت ثابت براى ﻳک
ﻳا چﻨد شخص ﻣﻰباشد.
آیا مﻰدانﻴد حقوق به معناى ثبوت منفعت به چند قسم است؟
حقﻮق بﻪ اعتبار اﻳﻦکﻪ قﻴﻤت اقتصادى دارد و ﻳا خﻴر؟ بﻪ سﻪ گﻮﻧﻪ است :حقﻮق غﻴر ﻣاﻟﻰ ،حقﻮق
ﻣاﻟﻰ و حقﻮق ذﻫﻨﻰ.
 -1حقوق غﻴر مالﻰ :عبارت از اﻣتﻴازاتﻰ است کﻪ بﻪ افراد داده ﻣﻰشﻮد ،و بﻪ ﻣال قﻴﻤتگذارى
ﻧﻤﻰشﻮد .و بﻪ سﻪ گﻮﻧﻪ اﻧد:
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اول :حقوق سﻴاسﻰ :کﻪ بﻪ صفت تبعﺔ ﻳک دوﻟت براى اشخاص داده ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد حق دسترسﻰ بﻪ
وظاﻳف دوﻟتﻰ ،حق کاﻧدﻳدا شدن و حق اﻧتخاب.
دوم :حقوق فامﻴل :اﻳﻦ حقﻮق از وجﻮد خاﻧﻮاده بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد؛ ﻣاﻧﻨد :حقﻮق زن و شﻮﻫر بر ﻳک
دﻳﮕر ،و حقﻮق پدر ان و اوﻻد.
سوم :حقوق شخصﻴت :اﻳﻦ حقﻮق براى اﻧسان بر اساس شخص بﻮدن وى ثابت ﻣﻰشﻮد و قاﻧﻮن آن
را براى حفظ سﻼﻣت بدﻧﻰ و ﻣعﻨﻮى اﻧسان بﻪ ﻣﻴان آورده؛ ﻣاﻧﻨد :حق زﻧدهگﻰ ،آزادى و حفظ حرﻣت
و شرف ﻣعﻨﻮى اشخاص.
 -2حقوق مالﻰ :عبارت از ثروتﻰ است کﻪ تﻮسط پﻮل اﻧدازهگﻴرى ﻣﻰشﻮد و ﻣحﻞ ﻣعاﻣﻼت ﻣاﻟﻰ
ﻣﻴان افراد بﻪ حساب ﻣﻰرود ،ﻣثﻞ :رابطﺔ اشخاص با اﻣﻮال کﻪ آن را حقﻮق عﻴﻨﻰ گﻮﻳﻨد؛ ﻳعﻨﻰ رابطﺔ ﻣاﻟﻰ
قرض دﻫﻨده و کسﻰ کﻪ باﻻﻳش َدﻳﻦ است ،اﻳﻦ را حقﻮق شخصﻰ ﻣﻰﻧاﻣﻨد.
 -3حقوق 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 ﻣﻰشﻮد و اﻳﻦ ﻳک حق
غﻴر ﻣاﻟﻰ است و ﻫﻤچﻨان اﻣتﻴاز ﻧفع ﻣاﻟﻰ کﻪ از چاپ کتاب بﻪ دست ﻣﻰآﻳد ،ﻧﻴز از آن وى است
و اﻳﻦ ﻳک حق ﻣاﻟﻰ ﻣﻰباشد.
فعالﻴت :حقﻮق غﻴر ﻣاﻟﻰ چﻨد ﻧﻮع است؟ بﻴان دارﻳد.
آیا مﻰدانﻴد حقوق بشر چﻴست؟
حقﻮقﻰ کﻪ اﻧسانﻫا از بدو خﻠقت خﻮد بﻪ خاطر اﻧسان بﻮدن شان ﻣستحق آن استﻨدحقﻮق بشر ﻧاﻣﻴده
ﻣﻰشﻮد .حقﻮق بشر شاﻣﻞ تﻤام حقﻮق ،اعﻢ از حقﻮق ذاتﻰ کﻪ با تﻮﻟد شدن بﻪ اﻧسان داده ﻣﻰشﻮد و ﻫﻢ
حقﻮق کسبﻰ کﻪ اجتﻤاع براﻳشان قاﻳﻞ است ،ﻣﻰباشد .بﻪ عبارت دﻳﮕر حقﻮق بشر را ﻣﻰتﻮان بﻪ عﻨﻮان
ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از ﻣعﻴارﻫاى اساسﻰ تعرﻳف کرد کﻪ بدون آن ﻣردم قادر ﻧخﻮاﻫﻨد بﻮد تا بﻪ عﻨﻮان اﻧسان
زﻧدهگﻰ با کراﻣتﻰ داشتﻪ باشﻨد .برخﻰ از وﻳژهگﻰﻫاى حقﻮق بشر عبارتاﻧد از:
حقﻮق بشر تحفﺔ اﻟﻬﻰ است؛
حقﻮق بشر غﻴر قابﻞ تقسﻴﻢ است؛
حقﻮق بشر جﻬاﻧﻰ است.
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فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده و ﻣطاﻟبﻫاى دﻳﮕرى کﻪ شاﻣﻞ وﻳژهگﻰ حقﻮق بشر ﻣﻰشﻮد؟
فﻬرست کﻨﻴد.
آیا مﻰدانﻴد 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  1789م
اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ طﻮﻳﻞ ترﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ درزﻣﻴﻨﺔ بﻪ دست آوردن حقﻮق بشر بﻪ حساب ﻣﻰرود و خصﻮصﻴت
اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ تﻼش بﻪ ﻣﻨظﻮر بﻪ دست آوردن حقﻮق بشر ﻣﻰباشد.
ﻣقام اﻧسان ،اﻧساﻧﻴت و حقﻮق بشر ،از دﻳربازﻣﻮرد تﻮجﻪ و ﻣﻮضﻮع بحث بﻮده است .در
آثار فﻼسفﻪ و اﻧدﻳشﻤﻨدان دوران باستان ،در ﻧﻮشتﻪﻫاى داﻧشﻤﻨدان اسﻼﻣﻰو باﻻخره در
کتابﻫاى ﻣتأخرﻳﻦ در اﻳﻦ باره بحث زﻳاد شده است .در رفتار و گفتار اﻧبﻴا (ع) تأﻳﻴدکراﻣات
اﻧساﻧﻰ و آزادىﻫا و حقﻮق اﻧسانﻫا و تاکﻴد بر رعاﻳت اﻳﻦ حقﻮق و آزادىﻫا ،ﻣشﻬﻮد
است و آنﻫاﻳﻰ کﻪ بﻪ ﻫر شکﻞ و ﻫر ﻣقام ،بﻪ اﻳﻦ حقﻮق تعرض روا داشتﻪ اﻧد ،ﻣﻮرد
اعتراض و سر زﻧش قرار گرفتﻪ اﻧد ،کﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧشان از اعتبار اﻧسان و اﻫﻤﻴت حقﻮق
وى دارد .تعاﻟﻴﻢ دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم بﻴشتر از ﻫر دﻳﻦ بر رعاﻳت حقﻮق اﻧسان تأکﻴد ورزﻳده
است .اوﻟﻴﻦ شعار پﻴاﻣبر اسﻼم آن بﻮد کﻪ بشر را از قﻴد و بﻨدهگﻰ اﻧسانﻫا آزاد گرداﻧد
و بﻪ پرستش خداى واحد و ﻻشرﻳک برساﻧد تا ﻫﻤﺔ ﻣردم پس از ﻣسﻠﻤان شدن در برابر
قاﻧﻮن از حقﻮق ﻳکسان برخﻮردار باشﻨد و تﻤدن اسﻼﻣﻰﻫﻢ 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 فداکارىﻫاى ﻣشترک بشرﻳت روى زﻣﻴﻦ بر ضد ظﻠﻢ و بﻴداد
در جرﻳان تارﻳخ پختﻪگﻰ گرفت تا بﻪ اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ کﻨﻮﻧﻰ رسﻴد .در دوران باستان فﻼسفﻪ
وﻣتفکران قﻮاﻧﻴﻦ را بﻪ وجﻮد آوردﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :قاﻧﻮن حﻤﻮرابﻰ پادشاه بابﻞ ( 2080 -2123
ق م ،) .قاﻧﻮن اساسﻰ آتﻦ (  507م ،).ﻣﻨشﻮر کﻮرش پادشاه ﻫخاﻣﻨشﻰ ( قرن پﻨجﻢ پﻴش
از ﻣﻴﻼدى) ،اﻟﻮاح دوازدهگاﻧﺔ روم (  451ق م ،).اقداﻣات« ژوستﻰ ﻧﻴﻦ» اﻣپراطﻮر روم
( قرن ششﻢ قبﻞ از ﻣﻴﻼد) ،در جﻬت احﻴا و اصﻼح اﻟﻮاح دوازدهگاﻧﻪ ،قطعﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣﮕﻨاکارتا
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ﻣعروف بﻪ ﻣﻨشﻮر کبﻴر اﻧﮕﻠستان (  1215ﻣﻴﻼدى) ،اعﻼﻣﻴﻪ حقﻮق اﻧﮕﻠستان (866ﻣﻴﻼدى)،
ﻣﻨشﻮر آزادىﻫا (ﻣصﻮب دادگاه عﻤﻮﻣﻰﻣاسا چﻮست ( 1641م ،).اعﻼﻣﻴﻪ استقﻼل اﻣرﻳکا
( 1776م ،).ﻻﻳحﺔ حقﻮق وﻳرجﻴﻨﻴا ( 1776م) و ﻣﻮارد دﻳﮕر .از ابتداى تارﻳخ بشرﻳت تا سال
 1789م .ﻫﻤﺔ تﻼشﻫا در راستاى کسب حقﻮق طبﻴعﻰ و ذاتﻰ بشر ﻣتﻤرکز بﻮد تا بشر از حقﻮق
و ارزشﻫاﻳش 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.
فعالﻴت :افزون بر ﻣﻮضﻮع ﻫاى ﻳاد شده ،دﻳﮕر کدام ﻣﻮضﻮعﻫا شاﻣﻞ قداﻣت تارﻳخﻰ حقﻮق بشر
ﻣﻰشﻮد؟ در چﻨد سطر تحرﻳرﻧﻤاﻳﻴد ؟و ﻧﻤاﻳﻨده ﻳکﻰ از گروهﻫا بﻪ شاگردان تﻮضﻴح دﻫد.
مرحلۀ دوم تدوین حقوق بشر (1789م).
ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣﻠت فراﻧسﻪ بﻪ تارﻳخ  28اگست  1789م .در ﻣجﻤع ﻣﻠﻰ در پارﻳس گرد ﻫﻢ آﻣدﻧد و طﻰ اعﻼﻣﻴﺔ
رسﻤﻰ ،حقﻮق طبﻴعﻰ و اساسﻰ بشر را ﻣﻮرد تأﻳﻴد قراردادﻧد .آنﻫا تأکﻴد کردﻧد کﻪ بشر آزاد خﻠق شده
است و باﻳد آزاد زﻧدهگﻰ کﻨد و از ﻟحاظ حقﻮق با ﻳکدﻳﮕر برابراﻧد.
اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ داراى  17ﻣاده ﻣﻰباشد کﻪ در ﻣتﻦ تارﻳخ بشرﻳت بﻪ حﻴث ﻳک سﻨد رسﻤﻰو تارﻳخﻰ عرض
وجﻮد ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ ﻫدف ﻫﻤﻪ جﻤعﻴتﻫاى سﻴاسﻰ را حفظ حقﻮق طبﻴعﻰ وجدا ﻧاپذﻳر بشر خﻮاﻧد کﻪ
عبارتاﻧد از :آزادى ﻣﻠکﻴت ،اﻣﻨﻴت و آزادى بﻴان در چﻮکات قاﻧﻮن.
مرحلۀ سوم تبارز حقوق بشر ( 10دسمبر  1948م).
بعد از دو جﻨگ جﻬاﻧﻰ( 1914م1918 – .م) .و (1939م 1945 – .م،).کشﻮرﻫاى جﻬان بﻪ وﻳژه
کشﻮرﻫاى شاﻣﻞ جﻨگ ،خسارات ﻣادى و ﻣعﻨﻮى زﻳادى را ﻣتحﻤﻞ شدﻧد .بﻪ وﻳژه جﻨگ دوم
جﻬاﻧﻰ (1939م1945 .م ،).صرف ﻧظر از ساﻳر خسارات ،اضافﻪ از  55ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧفر تﻠفات وﻣﻴﻠﻴﻮنﻫا
ﻧفر ﻣعﻠﻮل وﻣعﻴﻮب داشت کﻪ تا اکﻨﻮن تﻼفﻰ آن بﻪ بسﻴارى از کشﻮرﻫا د شﻮارىﻫاى زﻳادى را
بﻪ وجﻮد آورده است .در ﻧتﻴجﻪ بﻪ خاطر ﻣﻨافع آزﻣﻨداﻧﺔ عدهﻳﻰ از کشﻮرﻫا ،حق زﻧدهگﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫا
اﻧسان بﻰرحﻤاﻧﻪ گرفتﻪ شد.
سر اﻧجام در دﻫﻢ دساﻣبر  1948م .در ﻳک صدو ﻫشتاد وسﻮﻣﻴﻦ اجﻼس ﻣجﻤع عﻤﻮﻣﻰﻣﻠﻞ ﻣتحد در
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قصر شاﻳﻠﻮ پارﻳس در ﻣﻮرد حقﻮق بشر اعﻼﻣﻴﻪ جﻬاﻧﻰ را در  30ﻣاده بﻪ تصﻮﻳب رساﻧﻴدﻧد کﻪ پاسخ
ﻣﻨطقﻰ بﻮد بﻪ خﻮاست ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫا اﻧسان کرة زﻣﻴﻦ .اعﻼﻣﻴﻪ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر با  48رأى ﻣﻮافق ﻫﻴچ
رأى ﻣخاﻟف و  8رأى ﻣﻤتﻨع بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد .کشﻮرﻫغاى ﻫﻨدو راس و ﻳﻤﻦ در اﻳﻦ اجﻼس حضﻮر
ﻧداشتﻨد .ﻫشت کشﻮر چﻮن! اتحاد جﻤاﻫﻴر شﻮرى سابق اتحادﻳﺔ افرﻳقاى جﻨﻮبﻰ ،چکسﻮاﻟﻴاى سابق،
عربستان سعﻮدى ،ﻳﻮگﻮسﻼوﻳاى سابق راى ﻣﻤتﻨع دادﻧد و آﻧﻬا تأکﻴد داشتﻨد کﻪ با اعﻼﻣﻴﻪ ﻣخاﻟفت
ﻧدارﻳﻢ؛ اﻣا از بعضﻰ ﻣﻮاد آن پشتﻴباﻧﻰ ﻧﻤﻰکﻨﻴﻢ.
فعالﻴت :بﻪ ﻫﻤکارى اعضا گروه خﻮد ﻧام  8کشﻮرى را کﻪ در تصﻮﻳب اعﻼﻣﻴﻪ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر
اشتراک داشتﻨد ،بﻨﻮﻳسﻴد.
مرحلۀ چهارم استحکام حقوق بشر( 1966م).
بﻪ تعقﻴب اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر ،سﻪ سﻨد حقﻮق بشر دﻳﮕر ﻧﻴز طﻰ سال  1966م .بﻪ تصﻮﻳب ﻣﻰرسد .کﻪ
ﻣکﻤﻞ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .اﻳﻦ اسﻨاد اساسﻰ؛ عبارتاﻧد از:
 -1کﻨﻮاﻧسﻴﻮن بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ حقﻮق ﻣدﻧﻰ و سﻴاسﻰ ﻣصﻮب 1966م؛
 -2پروتﻮکﻮل اختﻴارى بﻪ ارتباط کﻨﻮاﻧسﻴﻮن بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ حقﻮق ﻣدﻧﻰ سﻴاسﻰ ﻣصﻮب 1966م؛
-3کﻨﻮاﻧسﻴﻮن بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ حقﻮق اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ ﻣصﻮب 1966م.
قابﻞ ﻳادآورى است کﻪ بﻪ تعقﻴب اﻳﻦ اسﻨاد اساسﻰ حقﻮق بشر بﻴش از  20ﻣﻴثاق و ﻣعاﻫده در رابطﻪ با
حقﻮق بشر بﻪ تصﻮﻳب رسﻴده کﻪ براى دوﻟتﻫاى تصﻮﻳب کﻨﻨده اﻟزام آور ﻣﻰباشد.
مرحلۀ پنجم معﻴار قرار گرفتن حقوق بشر( 1992م).
وﻳژهگﻰ عﻤدة اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ ﻫﻤاﻧا تﻼش بﻪ ﻣﻨظﻮرجﻬاﻧﻰ شدن حقﻮق بشر ﻣﻰباشد .ﻧﻴﻤﺔ دوم دﻫﻪ ﻫشتاد
پاﻳان جﻨگ سرد را ﻧشان ﻣﻰدﻫد .اﻳدﻳﻮﻟﻮژىﻫاﻳﻰ کﻪ حقﻮق بشر را ﻫر کدام بﻪ زعﻢ خﻮﻳش زﻣزﻣﻪ
ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،بﻪ گﻮﻧﻪﻳﻰ 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 ( )15کشﻮر دﻳﮕر
بﻪ وجﻮد آﻣد ،کشﻮرﻫاى تازه بﻪ آزادى رسﻴده ،ﻫر ﻳک از آنﻫا در حدود قﻠﻤرو خﻮﻳش اعﻼﻣﻴﺔ
حقﻮق بشر را تأﻳﻴد ورعاﻳت ﻧﻤﻮدﻧد.
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بﻪ اﻳﻦ اساس تﻼشﻫاى 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 ﻣﻰرود.
جﻬاﻧﻰ شدن حقﻮق بشر روز تا روز وسعت پﻴدا ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ در حاﻟﻰاست کﻪ دوﻟتﻫاى جﻬان حقﻮق
و بﻨﻴادﻫاى اساسﻰ حقﻮق بشر را با پذﻳرش تعﻬدات دوﻟتﻫا و عضﻮﻳت دوﻟتﻫا در سازﻣانﻫا و
کﻨﻮاﻧسﻴﻮنﻫا کﻪ ضﻤاﻧت اجراﻳﻰ در قبال دارد ،با درج در قﻮاﻧﻴﻦ بﻪ خصﻮص قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮرﻫا
ﻣتعﻬد بﻪ کﻨﻮاﻧسﻴﻮنﻫا تﻮسعﻪ ﻣﻰدﻫﻨد.
دوﻣﻴﻦ کﻨفراﻧس جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر در سال  1993م .در وﻳاﻧا با شرکت  171کشﻮر تدوﻳر ﻳافت کﻪ
بﻴاﻧﮕر اﻳﻦ واقعﻴت بﻮد ،در حاﻟﻰ کﻪ در سال 1948م .تعداد دوﻟتﻫاﻳﻰ کﻪ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را
اﻣضا ﻧﻤﻮده بﻮدﻧد از  48دوﻟت بﻴشتر ﻧبﻮد.
مرورى بر درس
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1سﻪ ﻣعﻨاى اعتبارى حق را بﻨﮕارﻳد.
-2وﻳژهگﻰﻫاى حقﻮق بشر کدامﻫا اﻧد؟ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 -3حقﻮق ﻣاﻟﻰ چﻴست؟ با ﻣثال واضح سازﻳد.
 -4خصﻠت عﻤدة ﻣرحﻠﺔ پﻨجﻢ حقﻮق بشر ،را بﻨﮕارﻳد.
 - 5ﻣراحﻞ دوم ،سﻮم ،چﻬارم و پﻨجﻢ حقﻮق بشر بﻪ کدام ﻧامﻫا ﻳاد ﻣﻰشﻮد؟
کارخانهگﻰ
بﻪ ﻫﻤکارى اعضاى گروه خﻮد ﻧام پﻨج ﻣﻴثاق و ﻣعاﻫده در رابطﻪ بﻪ حقﻮق بشر را فﻬرست ﻧﻤﻮده ،ﻳکﻰ
از ﻧﻤاﻳﻨدهﻫاى گروه بﻪ شاگردان بﻴان دارد.
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اعﻼمﻴۀ جهانﻰ حقوق بشر
طﻮرىکﻪ در درس قبﻠﻰ خﻮاﻧدﻳد حقﻮق بشر پﻨج ﻣرحﻠﻪ را دربرﻣﻰگﻴرد کﻪ عبارتاﻧد از:
ﻣرحﻠﺔ اول قبﻞ از سال  1789م .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 اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر بﻪ کدام
تارﻳخ بﻪ اﻣضا رسﻴد؟ چﻨد ﻣاده دارد؟
ﻫﻤﺔ شﻤا از طرﻳق روزﻧاﻣﻪﻫا ،رادﻳﻮﻫا و
تﻠﻮﻳزﻳﻮنﻫا با اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر
آشﻨاﻳﻰ دارﻳد .پﻴش از اﻳﻦ کﻪ در ﻣﻮرد
اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ گردد،
بﻬتر است کﻪ ﻣعﻨاى اعﻼﻣﻴﻪ را بداﻧﻴد.
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 رسﻤﻰاعﻼم ﻣﻰکﻨﻨد،
اعﻼﻣﻴﻪ گفتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر ،اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر تبعﺔ فراﻧسﻪ و غﻴره.
بشر ،بﻪ سبب بﻪ دست آوردن حقﻮق حﻴاتﻰ و اﻧساﻧﻰ خﻮد ﻣبارزات و پﻴکارﻫاى سخت و بﻰشﻤار
را در بخشﻫاى ﻣختﻠف جﻬان اﻧجام داده ﻣتحﻤﻞ قرباﻧﻰﻫاى زﻳادى در اﻳﻦ راه گردﻳده تا حقﻮق
بشر بﻪ شکﻞ اﻣروزى آن ارتقا و تکاﻣﻞ ﻳافت و باﻻخره در ﻳکصد وﻫشتاد و سﻮﻣﻴﻦ اجﻼس ﻣجﻤع
عﻤﻮﻣﻰﻣﻠﻞ ﻣتحد در قصر شاﻳﻠﻮى پارﻳس بﻪ تارﻳخ دﻫﻢ دساﻣبر 1948م .بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد.
ﻣجﻤع ﻣﻠﻞ ﻣتحد از ﻫﻤﻪ کشﻮرﻫا ،ﻧﻬادﻫا ،افراد و اشخاص خﻮاست تا ﻣتﻦ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر
را سرﻣشق زﻧدهگﻰ خﻮﻳش قرار داده ،در راه تأﻣﻴﻦ حقﻮق ﻣﻨدرج آن بکﻮشد .اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ داراى
ﻳک ﻣقدﻣﻪ و سﻰ ﻣاده است .ﻣقدﻣﺔ اعﻼﻣﻴﻪ ﻣتضﻤﻦ ﻳک سﻠسﻠﻪ ﻣفاﻫﻴﻢ و ﻧظرﻳات بﻨﻴادى است کﻪ
اﻣضا کﻨﻨدهگان اعﻼﻣﻴﻪ ،اعتﻤاد و اعتقاد راسخ خﻮد را بﻪ آن اعﻼم داشتﻪاﻧد .ﻣﻮاد ( 1و  )2اعﻼﻣﻴﻪ
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شاﻣﻞ چﻬار اصﻞ اساسﻰ ﻳعﻨﻰ آزادى  ،برابرى ،عدم تعرض و برادرى کﻪ در حقﻴقت ،پاﻳﺔ اﻳدﻳﻮﻟﻮژﻳکﻰ
و روح اعﻼﻣﻴﻪ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد ،ﻣﻰباشد.
فعالﻴت :چطﻮر حقﻮق بشر بﻪ شکﻞ اﻣروزى آن تکاﻣﻞ ﻳافت؟ در ﻣﻮرد ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دارﻳد.
آیا مﻰدانﻴد اعﻼمﻴۀ جهانﻰ حقوق بشر چه اهمﻴتﻰ دارد؟
اﻫﻤﻴت اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر در عﻤﻮﻣﻰبﻮدن و جﻬانشﻤﻮل بﻮدن آن است .حقﻮق و آزادىﻫاى 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.
اﻫﻤﻴت اساسﻰ دﻳﮕر اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ ،درج اصﻮل آزادى و ﻣساوات درآن ﻣﻰباشد کﻪ در راه استفاده از
اﻳﻦ حقﻮق ،ﻫﻴچ ﻧﻮع استثﻨا و ﻣحدوﻳتﻰ را ﻣجاز ﻧﻤﻰشﻤارد و ﻫر ﻧﻮع تبعﻴض در راه استفاده از حقﻮق
و آزادى ﻣﻨدرج در آن ﻣردود است.
اﻫﻤﻴت بارز اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ اﻳﻦ است کﻪ در سال  1969م .از طرف ﻣجﻤع عﻤﻮﻣﻰﻣﻠﻞ ﻣتحد جﻨبﺔ عﻤﻠﻰ بﻪ
خﻮد گرفت و دوﻟتﻫا ﻣکﻠف گردﻳدﻧد کﻪ اﻳﻦ حقﻮق و آزادىﻫا را درج قﻮاﻧﻴﻦ اساسﻰ و عادى خﻮد
ﻧﻤﻮده و در عﻤﻞ تطبﻴق و رعاﻳت کﻨﻨد.
فعالﻴت :دو ﻣاده از حقﻮق بشر را کﻪ درج قاﻧﻮن اساسﻰ ﻣا گردﻳده با ﻣشﻮرة اعضاى گروه خﻮد
بﻨﻮﻳسﻴد.
اعﻼمﻴۀ جهانﻰ حقوق بشر ،داراى کدام حقوق و آزادىها است؟
اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر داراى حقﻮق و آزادىﻫاى ﻣدﻧﻰ ،سﻴاسﻰ ،اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ
ﻣﻰباشد کﻪ در زﻳر بﻪ طﻮر فشرده ارائﻪ ﻣﻰگردد.
حقﻮق و آزادىﻫاى ﻣدﻧﻰ و سﻴاسﻰ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر؛ عبارتاﻧد از :حق زﻧدهگﻰ ،آزادى و
اﻣﻨﻴت شخصﻰ ،ﻣﻨع شکﻨجﻪ ،ﻣﻨع تحقﻴر ،ﻣﻨع ﻣجازات غﻴر اﻧساﻧﻰ ،ﻣﻨع تﻮقﻴف ﻳا حبس غﻴر قاﻧﻮﻧﻰ ،ﻣﻨع
بردهگﻰ ،شﻨاساﻳﻰ شخصﻴت و حقﻮق اﻧسان در ﻫﻤﻪ جا ،حق حﻤاﻳت قاﻧﻮن و حق بﻬره ﻣﻨدى از رجﻮع بﻪ
ﻣحاکﻢ ﻣستقﻞ بﻰطرف ،حق تابعﻴت ،حق ازدواج ،آزادى بﻴان و ﻣطبﻮعات ،آزادى تشکﻴﻞ اﻧجﻤﻦﻫا و
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آزادى تشکﻴﻞ احزاب ،شرکت در اﻣﻮر عﻤﻮﻣﻰو حق شرکت در اﻧتخابات دورهﻳﻰ و غﻴره.
حقﻮق اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ ،اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر عبارتاﻧد از :حق اﻣﻨﻴت اجتﻤاعﻰ
و بﻬرهﻣﻨدى از سطح زﻧدهگﻰ 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 سﻼﻣتﻰ ،حق تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ ،حق شرکت در فعاﻟﻴتﻫاى عﻠﻤﻰو فرﻫﻨﮕﻰ ،حق حﻤاﻳت از
ﻣﻨافع ﻣادى و ﻣعﻨﻮى آثار و فعاﻟﻴتﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ.
* با ﻫﻤکارى ﻫﻤصﻨفان خﻮدحقﻮق و آزادىﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ را از حقﻮق اقتصادى تفکﻴک ﻧﻤﻮده در
چﻨد سطر بﻨﻮسﻴد.
با اعﻼمﻴۀ حقوق بشرکنفرانس اسﻼمﻰآشنا شوید
اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر اسﻼﻣﻰبﻪ کدام تارﻳخ بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد و شاﻣﻞ چﻨد ﻣاده است؟
اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر اسﻼﻣﻰبﻪ تارﻳخ  14ﻣحرم  1411ﻫـ .ق .برابربﻪ  5اگست  1990م 15 ،اسد 1369
ﻫـ .ش .در اجﻼس وزﻳران اﻣﻮر خارجﻪ سازﻣان کﻨفراﻧس اسﻼﻣﻰ در قاﻫره بﻪ تصﻮﻳب رسﻴد.
حقﻮق بشر اسﻼﻣﻰشاﻣﻞ  25ﻣاده است .ﻣفﻬﻮم حقﻮق بشر بر دو اصﻞ ﻣﻬﻢ ﻣبتﻨﻰ است .کراﻣت اﻧساﻧﻰ
افراد و عداﻟت .اسﻼم ﻫﻤﻮاره بر اﻳﻦ ﻧکتﻪ تأکﻴد ﻣﻰورزد کﻪ خداوﻧد َج َّﻞ َج َ
ﻼﻟُﻪ 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 ﻣﻰبرﻧد در دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم از ﻫﻤان ابتداى طﻠﻮع خﻮد اﻳﻦ حقﻮق را براى
بشر بﻪ رسﻤﻴت شﻨاختﻪ و بر آنﻫا تأکﻴد ورزﻳده است .از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان 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 تشکﻴﻼت
و اجتﻤاعات؛ حق ﻣشارکت سﻴاسﻰ؛ حق ﻣﻬاجرت و سکﻮﻧت؛ حق برخﻮردارى از دستﻣزد عادﻻﻧﻪ
(حق کار) و غﻴره.
فعالﻴت :با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را با اعﻼﻣﻴﺔ حقﻮق بشر اسﻼﻣﻰﻣقاﻳسﻪ
ﻧﻤﻮده ﻧتﻴجﺔ آن را در چﻨد سطربﻨﻮسﻴد.
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مرورى بر درس
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1اعﻼﻣﻴﻪ چﻴست؟ با چﻨد ﻣثال واضح سازﻳد.
 -2راجع بﻪ اﻫﻤﻴت اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
 -3ﻫفت حق سﻴاسﻰ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را بﻨﮕارﻳد.
 -4کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ حقﻮق ﻣدﻧﻰ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر ﻣﻰشﻮد؟ بعضﻰ از آن را تحرﻳر
دارﻳد.
 -5حقﻮق بشر از ﻧظر اسﻼم در کدام ﻳک از تارﻳخﻫاى زﻳر در قاﻫره تﻮسط وزﻳران اﻣﻮر خارجﻪ سازﻣان
کﻨفراﻧس اسﻼﻣﻰبﻪ تصﻮﻳب رسﻴد؟
الف 14 :ﻣحرم 1410ﻫـ ..ق.
ب 14 :ﻣحرم  1411ﻫـ ..ق.
ج 13 :شعبان  1413ﻫـ  .ق.
د 15 :سفر  1415ﻫـ ..ق.
کارخانهگﻰ
چﻨد ﻣاده از حقﻮق فرﻫﻨﮕﻰ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر را کﻪ در قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر درج گردﻳده است،
فﻬرست ﻧﻤاﻳﻴد؟
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درس شاﻧزدﻫﻢ

کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشرافغانستان
در درس گذشتﻪ خﻮاﻧدﻳد کﻪ اعﻼﻣﻴﺔ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر در دﻫﻢ دساﻣبر 1948م .در
ﻳکصد و ﻫشتاد و سﻮﻣﻴﻦ اجﻼس ﻣجﻤع عﻤﻮﻣﻰﻣﻠﻞ ﻣتحد در قصر شاﻳﻠﻮي پارﻳس بﻪ
اﻣضا رسﻴد .در اﻳﻦ درس با کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
کدام عﻮاﻣﻞ باعث اﻳجاد کﻤﻴسﻴﻮن
ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان گردﻳد؟
پﻴش از اﻳﻦ کﻪ بﻪ عﻮاﻣﻞ اﻳجاد
کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان
بپردازﻳﻢ ﻻزم است ،ﻣعﻨاى کﻤﻴسﻴﻮن
را بداﻧﻴﻢ.
ﻣجﻤﻮعﺔ افرادىکﻪ جﻬت تحقﻴق در
بارة طرحﻰ ﻳا ﻣسأﻟﻪﻳﻰ تشکﻴﻞ گردد ﻳا
ﻫﻴأتﻰ کﻪ براى رسﻴدهگﻰ بﻪ اﻣرى ﻣأﻣﻮر
شده باشد ،کﻤﻴسﻴﻮن ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد؛ﻣاﻧﻨد :کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان ،کﻤﻴسﻴﻮن
اصﻼحات 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 ﻧقضﻫاى پﻴﻮستﺔ آن ،ﻣردم ﻣا را بﻴشتر از
ﻫر زﻣاﻧﻰ ﻣتﻮجﻪ اﻫﻤﻴت ﻣسأﻟﺔ حقﻮق بشر کرده بﻮد .بﻪ وﻳژه ضررﻫاى جﻨگﻫاى دو دﻫﺔ اخﻴر
و ﻧا اﻣﻨﻰﻫا ،روحﻴﺔ عﻤﻮﻣﻰﻣردم را خدشﻪدار 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
زﻧدهگﻰ حاکﻢ بﻮد و تطبﻴق احکام قاﻧﻮن ﻧا ﻣﻤکﻦ بﻪ ﻧظر ﻣﻰرسﻴد .بﻨابر عﻮاﻣﻞ ﻳادشده و در
اثر کﻮشش ﻣردم ﻣا و کﻤک و حﻤاﻳت جاﻣعﺔ بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،با درﻧظر داشت اصﻮﻟﻨاﻣﺔ پارﻳس و
قطعﻨاﻣﺔ  134ﻣﻮرخ 20دسﻤبرسال  1993م .اساﻣبﻠﺔ عﻤﻮﻣﻰﻣﻠﻞ ﻣتحد بر اﻳجاد کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ
حقﻮق بشر افغاﻧستان در ﻣﻮافقتﻨاﻣﺔ «بﻦ» طرحرﻳزى گردﻳد .برابربﻪ فرﻣان ﻣﻮرخ  16جﻮزاى
. 1381ﻫـ .ش .اﻳﻦ کﻤﻴسﻴﻮن براى ﻣدت دو سال بﻪ طﻮر رسﻤﻰتاسﻴس شد کﻪ سپس اﻳﻦ
کﻤﻴسﻴﻮن بﻪ عﻨﻮان ﻳک ارگان ﻣﻠﻰ ،ﻣستقﻞ و داﻳﻤﻰدر ﻣادة  58قاﻧﻮن اساسﻰ جدﻳد افغاﻧستان
تسجﻴﻞ گردﻳد .اﻳﻦ کﻤﻴسﻴﻮن ﻣرکب از  9عضﻮ کﻪ شاﻣﻞ ﻣرد و زن ﻣﻰباشد .براى ﻣدت
پﻨج سال از طرف رئﻴس ُجﻤﻬﻮر تعﻴﻴﻦ گردﻳده و در چﻮکات ُجﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰافغاﻧستان
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طﻮر ﻣستقﻞ فعاﻟﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻧجام فعاﻟﻴتﻫاى خﻮﻳش احکام قاﻧﻮن اساسﻰ و ساﻳر قﻮاﻧﻴﻦ
ﻧافذه کشﻮر را ﻣﻼک عﻤﻞ خﻮﻳش قرار ﻣﻰدﻫد .کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان دفاتر
ساحﻪﻳﻰ خﻮد را در وﻻﻳات کابﻞ ،ﻣزارشرﻳف ،ﻫرات ،باﻣﻴان ،کﻨدز ،قﻨدﻫار ،گردﻳز ،جﻼل آباد،
بدخشان ،فارﻳاب ،داﻳکﻨدى ،غﻮر و ﻫﻠﻤﻨد کشﻮده و فعال ساختﻪ است.
فعالﻴت :دﻻﻳﻞ اﻳجاد کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان را در چﻨد سطر بﻨﮕارﻳد.
کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تحقق کدام اهداف فعالﻴت مﻰنماید؟
کﻤﻴسﻴﻮن فﻮق بﻪ ﻣﻨظﻮر تحقق اﻫداف زﻳر فعاﻟﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
ﻧظارت بر رعاﻳت حقﻮق بشر در کشﻮر،تعﻤﻴﻢ و حﻤاﻳت از حقﻮق بشر ،ﻧظارت از وضعﻴت و چﮕﻮﻧﻪگﻰ
دسترسﻰ افراد بﻪ حقﻮق بشر و آزادىﻫاى اﻧساﻧﻰ ،بررسﻰ و تحقﻴق در ﻣﻮرد تخﻠفات و ﻣﻮارد ﻧقض حقﻮق
بشر ،اتخاذ تدابﻴر بﻪ ﻣﻨظﻮر بﻬبﻮد و اﻧکشاف وضعﻴت حقﻮق بشر.
کدام ارگانها با کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشر افغانستان همکارى مﻰنمایند؟
براى ارگانﻫاى عدﻟﻰ و قضاﻳﻰ ،وزارتﻫا ،ادارات و ﻣؤسسات دوﻟتﻰ و غﻴر دوﻟتﻰ و ساﻳر اتباع کشﻮر
ﻻزم 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 ارگانﻫاى عدﻟﻰ و قضاﻳﻰ با کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر
افغاﻧستان ﻫﻤکارى ﻧکﻨد ،آﻳا کﻤﻴسﻴﻮن اﻫدافش را برآورده ساختﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳا خﻴر؟
با بعضﻰ از وظایف و صﻼحﻴتهاى کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنا شوید
 -1ﻧظارت بر وضعﻴت حقﻮق بشر؛
 -2ﻧظارت بر تطبﻴق احکام قاﻧﻮن اساسﻰ و ساﻳر قﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣقررات ،ﻟﻮاﻳح و تعﻬدات در رابطﻪ بﻪ
حقﻮق بشر؛
 -3ﻧظارت بر اجراآت و عﻤﻠکردﻫاى سﻴستﻢ ادارى ،عدﻟﻰ و قضاﻳﻰ ،ﻧﻬادﻫا و ﻧﻬادﻫاى اﻧتفاعﻰ و غﻴر
اﻧتفاعﻰ ،ﻣﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ در کشﻮرکﻪ بروضعﻴت حقﻮق بشر ﻣؤثر باشد؛
 -4ﻧظارت بر وضعﻴت و چﮕﻮﻧﻪگﻰ دسترسﻰ افراد بﻪ حقﻮق و آزادىﻫاى بشرى؛
 -5بازدﻳد از ﻣحﻼت سﻠب آزادى و ﻧظارت بر تطبﻴق قﻮاﻧﻴﻦ ﻣربﻮط بﻪ رفتار با ﻣحبﻮسﻴﻦ و ﻣحجﻮزﻳﻦ
ﻣطابق احکام قاﻧﻮن ﻣربﻮط؛
 -6بررسﻰ از تخﻠفات و ﻣﻮارد ﻧقض حقﻮق بشرى.
فعالﻴت :بر عﻼوة ﻣﻮضﻮعات فﻮق ،دﻳﮕر کدام ﻣطاﻟب شاﻣﻞ صﻼحﻴتﻫا و وظاﻳف کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ
حقﻮق بشر ﻣﻰشﻮد؟ در چﻨد سطر تحرﻳر دارﻳد.
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نقض حقوق بشر چﻴست؟
ﻫر عﻤﻠﻰ کﻪ تﻮسط ﻳک فرد ،جﻤعﻴت و ﻳا ﻣجرى قاﻧﻮن ﻣﻨجر بﻪ ﻧقض قﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ حقﻮق
بشر گردد ،ﻧقض حقﻮق بشرى گفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،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
عﻤدهترﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧقض حقﻮق بشر کدامﻫااﻧد؟
بﻪ صﻮرت عﻤﻮم ﻣﻮارد ﻧقض حقﻮق بشر؛ عبارتاﻧد از :سﻠب حﻴات ،کشتار جﻤعﻰ ،حبس غﻴر
قاﻧﻮﻧﻰ ،ﻟت و کﻮب ،تجاوز جﻨسﻰ ،سﻠب آزادى ،غصب ﻣﻠکﻴت ،تبعﻴض ﻧژادى ،جﻨاﻳات جﻨﮕﻰ،
ازدواجﻫاى اجبارى ،شکﻨجﻪ ،اختطاف افراد ،آﻟﻮده ساختﻦ ﻣحﻴط زﻳست ،ﻣحاکﻤﺔ غﻴر عادﻻﻧﻪ،
جﻠﻮگﻴرى از دفاع ﻣتﻬﻢ در ﻣحاکﻢ.
کساﻧﻰکﻪ حقﻮق آنﻫا بﻴشتر از دﻳﮕران ﻧقض ﻣﻰگردد؛ عبارتاﻧداز :اسﻴران جﻨﮕﻰ ،زﻧداﻧﻴان ،ﻳتﻴﻤان،
زﻧان بﻴﻮه ،عﻮدت کﻨﻨدهگان بﻰسرپﻨاه ،بﻴجا شدهگان داخﻠﻰ ،ﻣعﻠﻮﻻن ،ﻣتقاعدان و اقﻠﻴتﻫا.
آیا مﻰدانﻴد کدام مشکﻼت و راه حلها در مقابل کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشر افغانستان
قرار دارد؟

ﻣشکﻼت و راه حﻞﻫاﻳﻰ کﻪ در فراراه کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر قرار دارد؛ عبارتاﻧد از :عدم
پابﻨدى بﻪ دستﻮرﻫاى اسﻼم ،جﻬﻞ و بﻰسﻮادى؛ اﻧحطاط اخﻼقﻰ؛ فساد گستردةادارى؛ تداوم فرﻫﻨگ
خشﻮﻧت؛ بﻰتﻮجﻬﻰ بﻪ سرﻣاﻳﻪﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ و فکرى اﻧدﻳشﻤﻨدان؛ ﻣعافﻴت و عدم احتساب و غﻴره.
بﻪ ﻣﻨظﻮر تأﻣﻴﻦ بﻬتر حقﻮق بشر باﻳد کارﻫاى زﻳر اﻧجام شﻮد:
استفاده از ﻧقش عﻠﻤا و داﻧشﻤﻨدان جاﻣعﻪ در اﻣر درک و تحﻠﻴﻞ ﻣساﻳﻞ حقﻮق بشر؛ تدوﻳر ورکشاپﻫا
در ﻣﻮرد ﻣعرفﻰ بﻴشتر کﻤﻴسﻴﻮن بﻪ ﻣردم؛ تدوﻳر ورکشاپﻫا با ﻧﻤاﻳﻨدهگان ارگانﻫاى پﻮﻟﻴس ،اﻣﻨﻴت
ﻣﻠﻰ ،څارﻧﻮاﻟﻰﻫا ،ﻣحاکﻢ بﻪ ﻣﻨظﻮر جﻠﻮگﻴرى از ﻧقض حقﻮق بشرى؛ تدوﻳر ورکشاپﻫاى آﻣﻮزشﻰ
و حقﻮقﻰ در ﻣراکز تعﻠﻴﻤﻰو آﻣﻮزشﻰ؛ تقﻮﻳﻪ و تحکﻴﻢ روابط کﻤﻴسﻴﻮن با وزارت اﻣﻮر زﻧان بﻪ ﻣﻨظﻮر
تدوﻳر ورکشاپﻫاى 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1کﻤﻴسﻴﻮن را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2اﻫداف کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان را بﻨﮕارﻳد.
 -3پﻨج صﻼحﻴت کﻤﻴسﻴﻮن ﻣستقﻞ حقﻮق بشر افغاﻧستان را فﻬرست کﻨﻴد.
 -4ﻧقض حقﻮق بشر چﻴست؟
 -5بﻪ ﻧظر شﻤا ،چﻪ باﻳد کرد تا از ﻧقض حقﻮق بشر در کشﻮر جﻠﻮگﻴرى بﻪعﻤﻞ آﻳد؟
کارخانهگﻰ
چﻨد ﻣﻮرد از ﻧقض حقﻮق بشر را کﻪ از طرﻳق رادﻳﻮ شﻨﻴده اﻳد ،در چﻨد سطر بﻨﮕارﻳد.
خﻼصۀ فصل چهارم
حقوق جمع حق است ،کلمۀ حق در لغت به معناى درست ،ثابت ،سزاوار عدل ،تصرف در
چﻴزى ،حﻼل ،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 مﻰشود و هم
حقوق کسبﻰ که اجتماع براى شان قایل است مﻰباشد.
اعﻼمﻴۀ جهانﻰ حقوق بشر در حقﻴقت چکﻴده و مکمل مجموعۀ اعﻼمﻴه و تعالﻴم دینﻰ ،اخﻼقﻰ ،عقاید
و نظریاتﻰ است که قرنها قبل براى حفظ حقوق و تأمﻴن سعادت بشر ایجاد گردیده است.
اعﻼمﻴۀ حقوق بشرکنفرانس اسﻼمﻰبه تاریخ  14محرم 1411هـ  .ق .مطابق  5اگست  1990م.
مطابق  15اسد  1369هـ  .ش .در اجﻼس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسﻼمﻰدر
 25ماده در قاهره به تصویب رسﻴد.
کمﻴسﻴون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق فرمان مورخ  16جوزاى  1381هـ .ش .رئﻴس جمهور
کشور ایجاد و به عنوان یک نهاد ملﻰ در مادۀ  58قانون اساسﻰ جدید تسجﻴل گردید.
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فصل پنجم
دموکراسﻰ
دراﻳندرسدرسﻫاىزﻳررامﻰخوانﻴد:
تعرﻳفوماﻫﻴتدموکراسﻰ
اﻫداف،اصولولوازمدموکراسﻰ
دموکراسﻰدرافغانستان
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اﻫداففصل
شما با خوندان اﻳن فصل به اﻫداف دانشﻰ و مﻬارتﻰ زﻳر دست
مﻰﻳابﻴد:
باتعرﻳفومفﻬومدموکراسﻰآشنامﻰشوﻳد.
تارﻳخچﺔدموکراسﻰرامﻰدانﻴد.
باماﻫﻴتدموکراسﻰواﻫدافآندرجﻬانآشنامﻰشوﻳد.
باابعادمردمﻰنظامکشورآشنامﻰشوﻳد.
دموکراسﻰراتعرﻳفوتشرﻳحکردهمﻰتوانﻴد.
تارﻳخچﺔدموکراسﻰراتوضﻴحکردهمﻰتوانﻴد.
ماﻫﻴتاﻫدافدموکراسﻰرافﻬرستکردهمﻰتوانﻴد.
نظامﻫاىمردمﻰراازنظامﻫاىغﻴرمردمﻰتشخﻴصکردهمﻰتوانﻴد.
ابعادمردمﻰنظامسﻴاسﻰکشورراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
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درس ﻫفدﻫﻢ

تعریف و ماهﻴت دموکراسﻰ
مباحثه نمایﻴد
ﻳکﻰ از ﻣﻬﻤترﻳﻦ جﻨبﻪﻫاى تﻮسعﻪ
دوﻟتﻫاى اﻣروزى ارتباط آنﻫا با
ﻣردم است .شﻤا کﻠﻤﺔ دﻣﻮکراسﻰ را
در کتابﻫا و از طرﻳق وساﻳﻞ ارتباط
جﻤعﻰ خﻮاﻧده و شﻨﻴده اﻳد .آﻳا فکر
کرده اﻳد کﻪ ﻣعﻨاى دﻣﻮکراسﻰ
چﻴست؟ و در اصطﻼح کدام ﻣعﻨا را
افاده ﻣﻰکﻨد؟ دﻣﻮکراسﻰ کدام سﻴر
تارﻳخﻰ را طﻰ کرده است؟
الف :کﻠﻤﺔ دﻣﻮکراسﻰ  Democracyکﻪ در زبان درى ﻣردم ساﻻرى را در برابر آن
ﻧﻬادهاﻧد ،از ﻟفظ ﻳﻮﻧاﻧﻰ Demokratiaگرفتﻪ شده است .اﻳﻦ ﻟفظ ﻳﻮﻧاﻧﻰ خﻮد ترکﻴبﻰ
است از  ( Demosﻣردم) و  ( Krateinحکﻮﻣت کردن) و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب دﻣﻮکراسﻰ از
ﻧظر ﻟغت ﻳعﻨﻰ حکﻮﻣت ﻣردم بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻣردم را ﻣﻰرساﻧد.
ب :در اصطﻼح ،دﻣﻮکراسﻰ عبارت است از شﻴﻮة زﻧدهگﻰ کﻪ در آن بﻪ افراد حق داده
ﻣﻰشﻮد .براى ﻣشارکت آزاداﻧﻪ ،از فرصتﻫاى ﻣساوى برخﻮردار باشﻨد.
پس ﻣردم ﻳک کشﻮر فرصت ﻣﻰابﻨد از طرﻳق و راه دﻣﻮکراسﻰ درتصﻤﻴﻢﻫاى سﻴاسﻰ
بﻪ طﻮر آزاداﻧﻪ ﻣشارکت داشتﻪ و در پﻴشبرد اﻣﻮر و ﻧظارت بر حکﻮﻣت ارادة شان را
بﻪ کارگﻴرﻧد
.
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قدامت تاریخﻰ دموکراسﻰ
 -1نخستﻴن دورۀ به جود آمدن دموکراسﻰ به قرن پنجم قبل از مﻴﻼد در یونان

باستان بر مﻰگردد .در آنجا ﻣردم بﻪ جز زﻧان و بردهگان در اﻣر حکﻮﻣت و وضع
قﻮاﻧﻴﻦ ﻣشارکت ﻣستقﻴﻢ داشتﻨد .دﻣﻮکراسﻰ ﻳﻮﻧان بر اساس سﻪ اصﻞ آزادى ،برابرى و اخذ
تصﻤﻴﻢ از طرﻳق آراى بﻴشتر اتباع کشﻮر استﻮار بﻮد .اﻳﻦ اصطﻼح براى اوﻟﻴﻦ بار در آتﻦ و
در زﻣان کﻠﻴستﻦ بﻪ کار رفت ،کﻪ وى بﻪ ﻧام بﻨﻴانگذار دﻣﻮکراسﻰ شﻨاختﻪ شد.
فعالﻴت
دﻣﻮکراسﻰ ﻳﻮﻧان بﻪ کدام اصﻮل استﻮار بﻮده؟ با اعضاى گروه در بارة آن بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2ایجاد دموکراسﻰ در روم :درروم تجربﻪ دﻣﻮکراسﻰ در قاﻟب حکﻮﻣت ُجﻤﻬﻮرى
ظاﻫرشد .بﻨابر ﻧﻮشتﻪﻫاى پﻮﻟﻴب ﻧﻮﻳسﻨدة ﻳﻮﻧاﻧﻰ تارﻳخ روم ،ﻧظام ُجﻤﻬﻮرى آن کشﻮر از
سﻪ عﻨصر شاﻫﻰ (کﻨسﻮل) اشرافﻰ (سﻨا) و دﻣﻮکراسﻰ (ﻣجاﻟس ﻣردم) فراﻫﻢ آﻣده بﻮد،
باﻻخره قدرت بﻪ دست سﻨا اشرافﻰ افتاد ،اعضاى سﻨا تا پاﻳان زﻧدهگﻰ از جاﻧب ﻣردم اﻧتخاب
ﻣﻰشدﻧد و از اﻳﻨرو ،سﻨا خﻮد ﻣﻨشأ ﻣردﻣﻰداشت؛ اﻣا عضﻮﻳت در سﻨا ﻣحدود بﻪ شﻤار اﻧدکﻰ
از خاﻧدانﻫاى ثروتﻤﻨد بﻮد .سﻨا تا قرن اول ق .م .ﻫﻤچﻨان قدرت را در دست داشت ،ﻫرچﻨد
ﻣجاﻟس ﻣردﻣﻰدر اﻳﻦ دوره ﻧفﻮذ زﻳاد ﻳافت و ﻣحاکﻢ قضاﻳﻰ بﻪ عﻨﻮان ﻧﻬاد ﻫاى ﻣدافع حقﻮق
ﻣردم تأسﻴس شدﻧد.
سﻴر دموکراسﻰ پس از قرن دوازده مﻴﻼدى تاکنون
پس از سقﻮط ُجﻤﻬﻮرى روم تا ﻣدتﻫا در ﻫﻴچ کشﻮرى ﻧشاﻧﺔ دﻣﻮکراسﻰ بﻪ ﻧظر ﻧﻤﻰخﻮرد
تا آن کﻪ در حدود قرن دوازدﻫﻢ ﻣﻴﻼدى در شﻬرﻫاى آزاد اروپا ﻧﻮعﻰ از دﻣﻮکراسﻰ
برقرار شد .در کشﻮراﻧﮕﻠستان اوﻟﻴﻦ بذر دﻣﻮکراسﻰ افشاﻧده شد .براى ﻧخستﻴﻦ بار در سال
 1215م .در اﻳﻦ کشﻮر با تﻮشﻴح ﻣﻨشﻮر کبﻴر تﻮسط« ژان» پادشاه اﻳﻦ کشﻮر اوﻟﻴﻦ ﻧشاﻧﻪﻫاى
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دﻣﻮکراسﻰ دﻳده شد و ﻫﻢ آن را اوﻟﻴﻦ قانون اساسﻰ اروپا و ﻣبﻨاى آزادى ﻣﻠت اﻧﮕﻠﻴس
داﻧست کﻪ بﻪ تدرﻳج کاﻣﻞتر شد.
بعضﻰ از ﻧﻮﻳسﻨدهگان گﻮﻧﻪﻫاى حکﻮﻣت را در قرون وسطﻰ وجدﻳد از قرن ﻳازدﻫﻢ
ﻣﻴﻼدى تا قرن ﻫفدﻫﻢ ﻣﻴﻼدى بﻪ عﻨﻮان زﻣﻴﻨﻪ و سابقﺔ اوﻟﻴﺔ ﻧﻬادﻫاى ﻣردﻣﻰذکر کرده
اﻧد .بﻪ وﻳژه دوﻟت شﻬرﻫاى شﻤال اﻳتاﻟﻴا ،فﻠﻮراﻧس و وﻳﻨز ،کاﻧفدراسﻴﻮن سﻮﻳس و
ُجﻤﻬﻮرىﻫاﻟﻨد .در اﻳﻦ ﻧظامﻫا اصﻞ حاکﻤﻴت ﻣردﻣﻰو ﻧظام ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ ﻣردم در اشکال
ﻣختﻠف اجرا ﻣﻰشد .ﻫر چﻨد حکﻮﻣت از بﻨﻴاد در دست اقﻠﻴتﻰ از اشراف زﻣﻴﻨدار و
تجار بﻮد .در قرن جدﻳد جان ﻻک فﻴﻠسﻮف اﻧﮕﻠﻴسﻰ  1632م 1704 –.م .ﻣفﻬﻮم اﻧدﻳشﻪ
آزادى را آغاز ﻣﻰکﻨد .بﻪ ﻣﻮجب ﻧظرﻳﻪ ﻻک ،حکﻮﻣت بﻪ سﻪ قﻮه تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد .پس
از ﻻک در قرن ﻫجدﻫﻢ از ﻳکسﻮ «ژان ژاک روسﻮ» ( 1712م 1778- .م ).و ﻣﻨتسکﻴﻮ
( 1689م 1755 -.م ).دﻣﻮکراسﻰ خﻮاﻫﻰ با اﻧدﻳشﻪ آنﻫا وارد ﻣرحﻠﺔ جدﻳدى ﻣﻰشﻮد.
بﻪ دﻧبال ﻧظرات فﻼسفﻪ و ﻣتفکران آن عصر دگرگﻮﻧﻰﻫا و اﻧقﻼبﻫاى 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
پاﻳﻪگذارى کرد .از سﻮى ،دﻳﮕر ،تحﻮﻻت جاﻣعﻪ اﻧﮕﻠﻴس کﻪ از قرن سﻴزدﻫﻢ آغاز
گردﻳده بﻮد در طﻮل چﻨدﻳﻦ قرن بﻪ تدرﻳج و از راه تجربﻪ ،گره ﻣساﻳﻞ گﻮﻧاگﻮن عصر
جدﻳد را ﻣﻰگشﻮد .ﻣفﻬﻮم آزادىﻫاى سﻴاسﻰ ،اﻳجاد پارﻟﻤان ،ﻧظام دو ﻣجﻠسﻰ ،تجدﻳد
قدرت ﻣطﻠقﺔ سﻠطﻨتﻰ ،اﻳجاد ﻣسؤوﻟﻴت وزﻳران در برابر ﻧﻤاﻳﻨدهگان ﻣردم و استقرار
حکﻮﻣت و کابﻴﻨﻪ ،از دست آوردﻫاى اﻳﻦ جاﻣعﻪ بﻮد کﻪ با اﻧقﻼب  1688م .در اﻧﮕﻠستان
تکﻤﻴﻞ گردﻳده و با اﻣضاى قاﻧﻮن اساسﻰ راه را بﻪ سﻮى دﻣﻮکراسﻰ ﻫﻤﻮار ساخت.

87

فعالﻴت :در قرن جدﻳد کدام اصﻮل در استقرار دﻣﻮکراسﻰ پاﻳﻪگذارى گردﻳد؟
ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.

مرورى بر درس
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1ﻣفﻬﻮم دﻣﻮکراسﻰ را در اصطﻼح روشﻦ سازﻳد.
 -2اوﻟﻴﻦ بار کﻠﻤﺔ دﻣﻮکراسﻰ تﻮسط چﻪ کسﻰ بﻪ کار گرفتﻪ شد؟
 -3تطﻮر دﻣﻮکراسﻰ را در روم شرح دﻫﻴد.
 -4عﻤدهترﻳﻦ ﻣتفکران دﻣﻮکراسﻰ کﻰﻫا استﻨد؟
 -5عﻤدهترﻳﻦ شعارﻫاى دﻣﻮکراسﻰ پس از اﻧقﻼب کبﻴر فراﻧسﻪ چﻪ بﻮد؟
کارخانهگﻰ
پﻴراﻣﻮن پﻴش زﻣﻴﻨﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻫجدﻫﻢ

اهداف ،اصول و لوازم دموکراسﻰ

در درس گذشتﻪ بﻪ تعرﻳف دﻣﻮکراسﻰ و پﻴشﻴﻨﺔ تارﻳخﻰ آن آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد .در
اﻳﻦ درس با ﻫدفﻫا و ﻟﻮازم دﻣﻮکراسﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
بحث نمایﻴد
با آن کﻪ پﻴراﻣﻮن تعرﻳف و پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ ﻫﻢاﻧدﻳشﻰ کاﻣﻞ وجﻮد ﻧدارد ،و آن سبب
پﻴچﻴدهگﻰﻫا و دگرگﻮﻧﻰﻫاى اجتﻤاعﻰ سﻴﻤاى جﻮاﻣع دﻣﻮکرات شده و ﻫر جاﻣعﻪﻳﻰ
ﻣطابق با جﻬانبﻴﻨﻰ و اﻳدﻳﻮﻟﻮژى سﻴاسﻰ خﻮﻳش آن را تغﻴﻴر داده است؛ بﻨابراﻳﻦ پرسش بﻪ
ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ اصﻮل و ﻫدفﻫاى دﻣﻮکراسﻰ کدامﻫااﻧد؟
اﻫداف و اصﻮل پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ را در ﻧکات ذﻳﻞ بﻪ طﻮر ﻣختصر ﻣﻰتﻮان بﻴان داشت.
الف :اهداف دموکراسﻰ
دﻣﻮکراسﻰ براى برآوردن دو ﻫدف عﻤده تﻼش ﻣﻰورزد:
 -1اﻳجاد دﻣﻮکراسﻰ سﻴاسﻰ (حکﻮﻣت ﻣردم) و دﻣﻮکراسﻰ اجتﻤاعﻰ (حکﻮﻣت براى ﻣردم).
 -2آﻣاده ﻧﻤﻮدن حقﻮق و آزادىﻫا براى ﻣردم.
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ب :اصول پایههاى دموکراسﻰ
عﻨاصر و اصﻮل پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ را ﻣﻰتﻮان در ﻧکات زﻳر برشﻤرد:
 -1برابرى 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.
 -2برابرى در برابر قضا :بﻪ اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم ،کﻪ در ﻣﻴان افراد جاﻣعﻪ در ﻣقابﻞ قضا و ﻣحکﻤﻪ و
کﻴفرﻫاى قضاﻳﻰ تفاوت وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد.
 -3برابرى در برخوردارىها و استفاده از فرصتها :باﻳستﻰ تﻤام اتباع کشﻮر در استفاده
از فرصتﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهگﻰ از قبﻴﻞ اقتصاد،آﻣﻮزش ،بﻪ دست آوردن ﻣﻨاصب دوﻟتﻰ و غﻴره بﻪ
طﻮر ﻣساوﻳاﻧﻪ برخﻮردار باشﻨد.
 -4برابرى در مکلفﻴتهاى عمومﻰ :از قبﻴﻞ خدﻣت عسکرى ،پرداخت تکس ،غراﻣت و غﻴره.
 -5آزادى :از قبﻴﻞ آزادى گفتار ،ﻧﻮشتار ،اجتﻤاع ،دادخﻮاﻫﻰ ،کار ،سرپﻨاه ،ﻣﻠکﻴت ،آﻣﻮزش و
تشکﻴﻞ سازﻣانﻫاى اجتﻤاعﻰ و غﻴره.
 -6قبول 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 ﻣﻰآورد.
 -7مشارکت عمومﻰ :ﻣشارکت ﻣردم در اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻨدهگان شان جﻬت تصﻤﻴﻢگﻴرىﻫا
وجﻠﻮگﻴرى از اﻧحصارى شدن روﻧد تصﻤﻴﻢ سازى و چﻴرهگﻰ گروه و فکر خاص بر اوضاع.
 -8حاکمﻴت مردم ( حاکمﻴت اکثریت) :حاکﻤﻴت ﻣردم از اصﻮل اساسﻰ دﻣﻮکراسﻰ است.
در ﻧظام دﻣﻮکراسﻰ حاکﻤﻴت ﻣردم بﻪ ﻣعﻨاى حاکﻤﻴت ﻧصف بﻪ عﻼوة ﻳک ﻣﻰباشد.
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 -9تابعﻴت :تبعﻪ بﻪ کسﻰ اطﻼق ﻣﻰشﻮد کﻪ در رابطﻪ با ﻳک دوﻟت ،درﻧظر گرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد کﻪ از سﻮﻳﻰ برخﻮردار از حقﻮق ﻣدﻧﻰ است و از سﻮى دﻳﮕر ﻣکﻠف بﻪ تکاﻟﻴفﻰ
در برابر دوﻟت است.
 -10سﻴستم نمایندهگﻰ :ﻫﻴأت ﻧﻤاﻳﻨدهگان باﻳد حق قاﻧﻮنگذارى ،حق رأى در ﻣﻮرد ﻣاﻟﻴاتﻫا،
ﻧظارت بر بﻮدجﻪ ،حق استﻴضاح و پرسش از تصﻤﻴﻢﻫاى دوﻟت را داشتﻪ باشد.
 -11وجود شروط معﻴنهیﻰ؛ 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:
 -1تجربﻪ اﻧدﻳشﻰ و بﻪ کار بستﻦ روش آزﻣﻮن و خطا؛
 -2ﻧﮕرش اﻧتقادى بﻪ ﻣتﻮﻟﻴان اﻣﻮر؛
 -3اﻧعطاف پذﻳرى؛
 -4واقعﻴت گراﻳﻰ؛
 -5تحﻤﻞ و برده بارى؛
 -6رفق و ﻣدارا؛
 -7اعتﻤاد بﻪ قدرت جﻤعﻰ؛
 -8آگاﻫﻰ و ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى؛
 -9وجﻮد ﻣدﻧﻴت پﻴشرفتﻪ.
کشﻮرﻫاﻳﻰ کﻪ خﻮد را بﻪ تطبﻴق دﻣﻮکراسﻰ ﻣﻠزم ﻣﻰداﻧﻨد ،باﻳد اﻫداف ،اصﻮل پاﻳﻪﻫا و
شراﻳط اﻳجاد و گسترش فرﻫﻨگ دﻣﻮکراتﻴک را بﻪ وجﻮد آورﻧد و در غﻴر آن با ادعاﻫاى
ﻣﻴان تﻬﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد شعار دﻣﻮکراسﻰ را در عﻤﻞ پﻴاده ﻧﻤاﻳﻨد .با وصف آن کﻪ بعضﻰ از
کشﻮرﻫاى غربﻰ خﻮد را ﻣدافعﻴﻦ سرسخت دﻣﻮکراسﻰ ﻣعرفﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ وﻟﻰ در عﻤﻞ
چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ،بعضﻰ از دوﻟتﻫاى فرﻫﻨگ دﻣﻮکراتﻴک را پا ﻣال ﻧﻤﻮدهاﻧد .ﻧﻤﻮﻧﺔ آشکار
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اﻳﻦ دو رﻧﮕﻰ ،اﻧتخابات دﻣﻮکراتﻴک اﻟجزاﻳر و ترکﻴﻪ در دﻫﺔ ﻧﻮد قرن بﻴستﻢ ﻣﻰباشد
کﻪ تﻮسط حکﻮﻣتﻫاى دﻣﻮکراتﻴک آن کشﻮرﻫا ﻟغﻮ اعﻼن گردﻳده و در ﻧتﻴجﺔ آن
کشﻮر اﻟجزاﻳر براى ﻣدت بﻴشتر از ده سال بﻪ خاک و خﻮن کشاﻧده شد.
مرورى بر درس
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1عدم تﻮافق ﻧظر در تعرﻳف و پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ چﻪ ﻧتاﻳجﻰ را بﻪ بار آورده است؟
 -2درﻧظام دﻣﻮکراسﻰ براى اتباع چﻪ فرصتﻫاى باﻳد درﻧظر گرفتﻪ شﻮد؟
 -3قبﻮل عاﻣﻪ چﻴست؟ و با ﻣشارکت عﻤﻮﻣﻰچﻪ فرق دارد؟
 -4بعضﻰ از ضرورتﻫا و شراﻳط دﻣﻮکراسﻰ را ﻧام ببرﻳد.
 -5کشﻮرﻫاى غربﻰ در تطبﻴق دﻣﻮکراسﻰ چقدر صادق ﻫستﻨد؟ دﻟﻴﻞ تان چﻴست؟
کارخانهگﻰ
ﻳکﻰ از ﻫدفﻫاىکﻼن دﻣﻮکراسﻰ را شرح ﻧﻤﻮده و دﻳدگاه اسﻼم را ﻧﻴز بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس ﻧزدﻫﻢ

دموکراسﻰ در افغانستان
در درس گذشتﻪ پﻴراﻣﻮن اﻫداف ،اصﻮل پاﻳﻪﻫا و ضرورتﻫاى دﻣﻮکراسﻰ اطﻼعات ﻧسبﻰﻳﻰ فرا
گرفتﻴد .در اﻳﻦ درس با دﻣﻮکراسﻰ در افغاﻧستان و اسﻼم و دﻣﻮکراسﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
افغاﻧستان با شاخصﻫاى اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨﮕﻰ و اقتصادى ﻣﻨحصر بﻪ خﻮد در جﻬت تﻮسعﻪ
دﻣﻮکراسﻰ قرار دارد .در اﻳﻦ جا پرسشﻰ بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ رﻳشﺔ دﻣﻮکراسﻰ از چﻪ زﻣاﻧﻰ در
کشﻮر ﻣا وجﻮد داشت؟
دﻣﻮکراسﻰ در کشﻮر ﻣا با تارﻳخ جرگﻪﻫا روابط ﻧزدﻳک دارد کﻪ از عصر آرﻳاﻳﻰﻫا شروع
ﻣﻰشﻮد .اصﻞ دﻣﻮکراسﻰ اظﻬار آزاداﻧﻪ سﻬﻢگﻴرى ﻣردم در اتخاذ تصاﻣﻴﻢ دوﻟتﻰ و عاﻣﻪ
ﻣﻰباشد؛ ﻣاﻧﻨد :جرگﻪﻫاى  .Simathy ،Sabhaسبﻫا  Sabhaکﻪ در آن ﻣساﻳﻞ کﻮچک
سﻴاسﻰ بحث ﻣﻰشد و راهﻫاى حﻞ آن واضح ﻣﻰشد؛ ﻫﻤچﻨان در ﻣجﻠس سﻤتﻰSimathy
کﻪ ﻣتشکﻞ از رﻳسﻰﻫا (داﻧشﻤﻨدان ،ﻧجبا و اعﻴان بﻮد) ﻣساﻳﻞ ﻣﻬﻢ و حﻴاتﻰ حﻞ و فصﻞ
ﻣﻰگردﻳد .در عصر کﻨشکاى کبﻴر جرگﻪ بزرگ ﻣذﻫبﻰ بﻪ رﻫبرى پﻴشﻮاى ﻫفتﻢ بﻮداﻳان
واسﻮﻣﻴتره Vasumitraعاﻟﻢ گﻨدﻫارى تشکﻴﻞ شد اﻳﻦ جرگﻪ ﻣذﻫب قدﻳﻢ ﻫﻴﻨﻪ ﻳاﻧﻪ Hina-
 Yanaرا ﻣﻮرد تعدﻳﻞ و اصﻼح قرار داد ،کﻪ بﻪ ﻣذﻫب جدﻳد ﻣﻬاﻳاﻧﻪ  Maha-yanaتعدﻳﻞ
ﻳافت .در تارﻳخ کشﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى بارزى از جرگﻪﻫا را ﻣﻰتﻮان ﻳافت؛ ﻣاﻧﻨد :جرگﻪﻫاى زﻣان
ﻣﻴروﻳس خان ،جرگﻪ ﻣزار شﻴر سرخ ،ﻟﻮﻳﻪ جرگﻪﻫاى اﻣﻴر شﻴرعﻠﻰخان و عبداﻟرحﻤﻦخان
و غﻴره کﻪ ﻧقش تعﻴﻴﻦ کﻨﻨده و ﻣﻬﻤﻰرا در قضاﻳاى سﻴاسﻰ افغاﻧستان داشتﻪ ،ﻣﻮجﻮدﻳت اﻳﻦ
جرگﻪﻫا 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 مﻰدانﻴد که مردم ما ،در کدام عصر به تمدن جدید و مشروطه خواهﻰگام
برداشتند؟
در کشﻮر ﻣا در اواخر قرن ﻧﻮزدﻫﻢ در زﻣان اﻣارت اﻣﻴر شﻴرعﻠﻰ خانگامﻫاﻳﻰ بﻪ سﻮى ﻣدﻧﻴت
ﻣعاصر برداشتﻪ شد ،ﻧظام دوﻟتﻰ تا حدى بﻪ گﻮﻧﻪ ﻧظام ﻣدرن درآﻣد .شکﻠﻰ از کابﻴﻨﻪ در دستﮕاه
سﻴاسﻰ اﻳجاد شد ،سﻴدﻧﻮر ﻣحﻤدشاه بﻪ حﻴث صدراعظﻢ و ﻳا ﻧخست وزﻳر قرار داشت ،جرﻳده
شﻤساﻟﻨﻬار بﻪ ﻧشرات آغاز کرد .اﻳجادکابﻴﻨﻪ ،تقسﻴﻢ عرصﻪﻫاى کارى در ﻣﻴان وزﻳران ،اﻳجاد
ﻣطبﻮعات و ﻧظام ﻣخابراتﻰ و تاسﻴس چاپ خاﻧﻪ ،خﻮد زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣساعدى را در جﻬت حرکت
کشﻮر بﻪ سﻮى ﻳک ﻧظام بﻬتر و ﻣدﻧﻴت ﻣعاصر سبب گردﻳد .اﻳﻦ تحﻮﻻت فرﻫﻨﮕﻰ و اجتﻤاعﻰ در
سال  1878م .بﻪ وسﻴﻠﺔ تجاوز اﻧﮕﻠﻴسﻫا خاﻣﻮش گردﻳد .در عصر اﻣﻴر اﻣان اﷲ خان بﻨابر تغﻴﻴراتﻰ
کﻪ در جﻬان و ﻣﻨطقﻪ رخ داده بﻮد ،اجراى ﻳک رشتﻪ برﻧاﻣﻪﻫاى اجتﻤاعﻰ فرﻫﻨﮕﻰ از قشر باﻻى
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دوﻟت روى دست گرفتﻪ شد کﻪ اجراى آن برﻧاﻣﻪﻫا خﻮد زﻣﻴﻨﺔ اجتﻤاعﻰ رشد اﻧدﻳشﻪﻫاى آزادى
خﻮاﻫﻰ و ﻣشروطﻴت و دﻣﻮکراسﻰ را در کشﻮر فراﻫﻢ کرد .از ﻣﻬﻤترﻳﻦ کارﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ و اجتﻤاعﻰ
اﻳﻦ دوره ﻣﻰتﻮان از تأسﻴس ﻣکتب حبﻴبﻴﻪ ،حربﻴﻪ ،ﻧشر سراجاﻻخبار افغاﻧستان و سراجاﻻخبار افغاﻧﻴﻪ
ﻧام برد .افکار و اﻧدﻳشﻪﻫاى آزادى خﻮاﻫاﻧﻪ سراجاﻻخبار ﻧﻪ تﻨﻬا در افغاﻧستان باقﻰ ﻧﻤاﻧد؛ بﻠکﻪ در ﻫﻨد
برﻳتاﻧﻴاﻳﻰ ،آسﻴاى ﻣﻴاﻧﻪ و اﻳران ﻧﻴز تأثﻴر گذار بﻮد.
ﻣشروطﻪخﻮاﻫان ،ﻧخستﻴﻦ گروه سﻴاسﻰ بﻮدﻧد ،ﻧﻬضتﻰ را با ﻣرام و اﻫداف ﻣترقﻰ آزادى خﻮاﻫاﻧﻪ و
استقﻼل طﻠباﻧﻪ در افغاﻧستان تأسﻴس ﻧﻤﻮدﻧد .اصﻮل فکرى ﻣشروطﻪ خﻮاﻫان اول عبارت بﻮد از :اعتقاد
راسخ بﻪ دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم ،وحدت ﻣﻠﻰ ،تعﻤﻴﻢ ﻣعارف و تأسﻴس ﻣطبﻮعات ،اﻳجادشﻮراى ﻣﻠﻰ ( پارﻟﻤان)
از راه اﻧتخابات آزاد و ﻫﻤﻪگاﻧﻰ و تأﻣﻴﻦ عداﻟت اجتﻤاعﻰ.
ﻣشروطﻪ خﻮاﻫان دوم داراى تشکﻞ حزبﻰ ﻧبﻮدﻧد؛ اﻣا ﻧسبت بﻪ دورة قبﻞ از قدرت و اﻣکاﻧات بﻴشتر
برخﻮردار بﻮدﻧد .عﻤدهترﻳﻦ دﻟﻴﻞ آن عضﻮﻳت عدة از رجال دربار و اعضاى خاﻧدان سﻠطﻨتﻰ بﻪ اﻳﻦ
ﻧﻬضت بﻮد کﻪ از جﻤﻠﻪ ﻣﻰتﻮان از شﻬزاده اﻣان اﷲ خان ﻳاد کرد .اﻫداف ﻣشروطﻪ خﻮاﻫان دوم با ﻣشروطﻪ
خﻮاﻫان اول تفاوت چﻨداﻧﻰ ﻧداشت.
اﻳﻦﻫا ﻧﻴز در پﻰ اﻳجاد حاکﻤﻴت قاﻧﻮن و تأسﻴس ﻧظام شاﻫﻰ ﻣشروط بﻮدﻧد .بعد از
قتﻞ اﻣﻴرحبﻴباﷲ در سال  1919م .فرزﻧدش شﻬزاده اﻣانخان بﻪ سﻠطﻨت رسﻴد .ﻧخستﻴﻦ
اقدام ﻣﻬﻢ و با اﻫﻤﻴت شاه اﻣان اﷲ خان در عرصﻪ اصﻼحات سﻴاسﻰ و اجتﻤاعﻰ ،اعﻼن
استقﻼل کشﻮر بﻮد.
از جﻤﻠﻪ اصﻼحات آن دوره ﻣﻰتﻮان از تﻮسعﻪ روابط سﻴاسﻰ کشﻮر با دوﻟتﻫاى
خارجﻰ ،اﻟغاى بردهگﻰ ،گشاﻳش ﻣکاتب پسران و دختران در سراسر کشﻮر ،تدوﻳﻦ و
اﻧفاذ قاﻧﻮن اساسﻰ کﻪ بﻪ ﻧام ( ﻧظاﻣﻨاﻣﻪ اساسﻰ دوﻟت عاﻟﻴﻪ افغاﻧستان) ﻣسﻤاشده بﻮد و ﻧشر
ساﻳر قﻮاﻧﻴﻦ (ﻧظامﻧاﻣﻪﻫا) و ساﻳر اصﻼحات اقتصادى ،اجتﻤاعﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ ﻧام برد .پس از
فروپاشﻰ ﻧظام شاه اﻣان اﷲ ،افغاﻧستان تا سال  1340ﻫـ ..ش .در کﻮرة اختﻼفات و استبداد،
آزادى را از دست داد و کشﻮر در اﻳﻦ دوران سﻴر قﻬقراﻳﻰ ﻣﻰپﻴﻤﻮد.
در مورد دهۀ دموکراسﻰ در کشور چه مﻰدانﻴد؟
بعد از جﻨگ جﻬاﻧﻰ دوم اعﻼﻣﻴﻪ جﻬاﻧﻰ حقﻮق بشر از طرف سازﻣان ﻣﻠﻞ ﻣتحد بﻪ حﻴث سﻨد ﻣﻮرد قبﻮل
اکثرﻳت ﻣﻠﻞ جﻬان ،بﻪ دوﻟتﻫاى عضﻮ اعﻼن شد .کشﻮر ﻣا با تأثﻴرپذﻳرى از آن ،از اﻳﻦ اعﻼﻣﻴﻪ ﻣتاثر
گردﻳد چﻨاﻧچﻪ در عﻬد سﻠطﻨت ﻣحﻤد ظاﻫر قاﻧﻮن اساسﻰ  1343ﻫـ.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  1343ﻫـ  .ش .ﻣعﻴارﻫاى ﻣردﻣﻰاﻧتخابات پارﻟﻤاﻧﻰ سجﻞ و ﻣطابق بﻪ شراﻳط وقت،
پارﻟﻤان ﻣﻨتخب تشکﻴﻞ گردﻳد.
در اﻳﻦ دوره با رشد و گسترش روحﻴﻪ دﻣﻮکراسﻰ در ﻣﻴان اقشار ﻣختﻠف ﻣردم ،عﻼقﻪﻣﻨدى و
سﻬﻢگﻴرى ﻣردم در اﻣﻮر سﻴاسﻰ و اجتﻤاعﻰ کشﻮر بﻴشتر گردﻳد و زﻣﻴﻨﻪ براى تشکﻴﻞ احزاب
سﻴاسﻰ فراﻫﻢ آﻣد .بﻪ اساس حکﻢ ﻣاده  32قاﻧﻮن اساسﻰ ،احزاب اجازه تشکﻴﻞ ﻳافتﻨد .پس از بﻪ
وجﻮد آﻣدن احزاب سﻴاسﻰ ،ﻧظام سﻠطﻨتﻰ خﻮد را در ﻣعرض خطردﻳد .بﻨابراﻳﻦ در برابر فعاﻟﻴتﻫاى
احزاب سﻨگ اﻧدازى ﻣﻰکرد ،تا باﻻخره سردار ﻣحﻤد داوود در سال 1352ﻫـ  .ش .کﻮدتا ﻧﻤﻮد
و رژﻳﻢ شاﻫﻰ را ﻣﻠغا و ُجﻤﻬﻮرﻳت را اعﻼم 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 ،عﻤ ً
ﻼ 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 اسﻼﻣﻰافغاﻧستان از کشﻮر رخت بست.
فعالﻴت :در دورة سﻠطﻨت ﻣحﻤد ظاﻫر کدام عﻮاﻣﻞ باعث عﻼقﻪﻣﻨدى و سﻬﻢگﻴرى بﻴشتر ﻣردم در
اﻣﻮر سﻴاسﻰ و اجتﻤاعﻰ کشﻮر گردﻳد؟
آیا مﻰدانﻴد بعد از معاهده بن چه تحوﻻت در قسمت دموکراسﻰ در کشور ما
رونما گردید؟

پس از آن کﻪ شﻤارى از جرﻳانﻫاى سﻴاسﻰ افغاﻧستان بﻪ تارﻳخ  6قﻮس 1380ﻫـ .ش .جﻬت پﻴدا
کردن راهﻫاى 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
تصﻮﻳب گردﻳد و بر اساس آن بعضﻰ اصﻮل پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ اﻳجاد و عﻤﻠﻰ گردﻳد و ﻣردم
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 ﻫﻤﻪگاﻧﻰ؛آزادى تشکﻴﻞ اﻧجﻤﻦﻫا ،اتحادﻳﻪﻫا و احزاب
سﻴاسﻰ ﻣطابق بﻪ قاﻧﻮن ،فعاﻟﻴتﻫاى فرﻫﻨﮕﻰ ،سﻴاسﻰ اجتﻤاعﻰ ﻣطابق بﻪ قاﻧﻮن؛ اجازه ﻧشر ﻣطبﻮعات
و رساﻧﻪﻫاى گروﻫﻰ بﻪ تﻤام زبانﻫاى راﻳج در کشﻮر؛ ﻣﻤﻨﻮع ساختﻦ ﻫر ﻧﻮع تبعﻴض و اﻣتﻴاز در بﻴﻦ
اتباع افغاﻧستان؛ اتباع کشﻮر براى تأﻣﻴﻦ ﻣقاصد جاﻳز و صﻠح آﻣﻴز ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻣطابق بﻪ قاﻧﻮن اجتﻤاعات
و ﻣظاﻫرات ﻧﻤاﻳﻨد و در تظاﻫرات و اجتﻤاعات ﻣشارکت کﻨﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :کﻪ در گذشتﻪ تذکر ﻳافت:
از دﻣﻮکراسﻰ ،در ﻣﻴان ﻣﻠتﻫاى ﻣختﻠف ،بﻪ فﻬﻢ و تعبﻴرات گﻮﻧاگﻮن صﻮرت ﻣﻰگﻴرد؛
اﻣا ،ﻣا افغانﻫا بﻪ عﻨﻮان ﻳک ﻣﻠت ﻣسﻠﻤان ،در تﻤام اﻣﻮر خﻮﻳش پﻴرو احکام دﻳﻦ ﻣقدس
اسﻼم استﻴﻢ .پس با درﻧظرداشت اﻳﻦ فﻬﻢ ،ﻣراد ﻣا از تﻤجﻴد و ﻳا تأﻳﻴد دﻣﻮکراسﻰ در بعضﻰ
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از ﻳادآورىﻫا اگر صﻮرت گرفتﻪ باشد ،آن است کﻪ ﻣردم بتﻮاﻧﻨد در اﻣﻮر سﻴاسﻰ ،آزاداﻧﻪ سﻬﻴﻢ
گردﻧد ،ﻧﻤاﻳﻨدهگان و حاکﻤان خﻮﻳش را بر اساس اصﻞ شاﻳستﻪگﻰ و اﻳﻤاندارى ،اﻧتخاب،
ﻣراقبت و برکﻨار ﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ آنﻫا در اﻣﻮرى صﻼحﻴت عﻤﻞ بدﻫﻨد کﻪ اسﻼم اﻧجام آن را بﻪ
دوش ﻣﻠت گذاشتﻪ است؛ اﻟبتﻪ اﻳﻦگﻮﻧﻪ تعبﻴر از دﻣﻮکراسﻰ ،با ﻣبادى اسﻼم ﻣﻨافاتﻰ ﻧدارد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا ،عﻼوه بﻪ ﻣﻮضﻮعات فﻮق دﻳﮕر کدام کارﻫا در تحکﻴﻢ پاﻳﻪﻫاى دﻣﻮکراسﻰ
اﻧجام ﻳافتﻪ در چﻨد سطر بﻨﮕارﻳد؟
اسﻼم و دموکراسﻰ
حاﻻ اﻳﻦ پرسش بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد .ﻣطرح است کﻪ دﻳدگاه اسﻼم در ﻣﻮرد رابطﺔ ﻣردم با سرﻧﻮشت سﻴاسﻰ
شان چﻴست؟
(ج َّﻞ َج َ
ﻼﻟُﻪ) و ﻳک ﻧظام کاﻣﻞ و ﻫﻤﻪ جاﻧبﺔ زﻧدهگﻰ ،در ﻣﻮرد ﻧظام سﻴاسﻰ
اسﻼم ،بﻪ حﻴث آخرﻳﻦ دﻳﻦ خدا َ
جاﻣعﻪ بر دو اصﻞ عﻤده استﻮار است:
 -1حاکﻤﻴت ﻣطﻠق و حق قاﻧﻮنگذارى ازآن خدا است ،براى ﻫﻴچ فرد ﻣسﻠﻤاﻧﻰ جﻮاز ﻧدارد کﻪ از فراﻳض و
ﻣحرﻣاتﻰ کﻪ در شرﻳعت اسﻼﻣﻰبﻴان گردﻳده ،سرپﻴچﻰ ﻧﻤاﻳد ﻫﻤﺔ ﻣردم اعﻢ از اکثرﻳت و اقﻠﻴت ﻣکﻠف اﻧد کﻪ
از قﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻰ پﻴروى ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣﻮضﻮعات اجتﻬادى کﻪ بر بﻨﻴاد ﻣصﻠحت استﻮار اﻧد و ﻧظر بﻪ تغﻴﻴر حاﻻت و زﻣاﻧﻪﻫا تحﻮل ﻣﻰپذﻳرﻧد ،کار
قاﻧﻮنگذارى 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 گردﻳدهاﻧد ،پﻴراﻣﻮن آن تصﻤﻴﻢ بﮕﻴرﻧد.
(ج َّﻞ َج َ
ﻼﻟُﻪ) در قرآن و سﻨت قﻮم خاصﻰ را براى اجراى
 -2خﻼفت از آن ﻣردم است ،خداوﻧد َ
اﻣﻮر سﻴاسﻰ و پﻴشبرد قدرت سﻴاسﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣکﻠف ﻧکرده کﻪ بﻪ دﻳﮕران حرام بﻮده باشد؛ بﻠکﻪ
مرهُ م شورى بَﻴ َن ُهم» ( اﻟشﻮرى )38 :برآنﻫا اﻟزام گرداﻧﻴده کﻪ تﻤام اﻣﻮر
با اصدار ﻫداﻳت « َو اَ ُ
خصﻮصاً ’سﻴاسﻰ را با ﻣشﻮره ﻣﻴان ﻫﻢ بﻪ پﻴش ببرﻧد.
خﻮﻳش
’
خداوﻧد ﻣتعال ،بشر را بﻪ عﻨﻮان خﻠﻴفﻪگان خﻮﻳش در روى زﻣﻴﻦ بﻪ وجﻮد آورده است تا زﻣﻴﻦ خدا را
ﻣطابق بﻪ خﻮاست او تعاﻟﻰ آباد ﻧﻤاﻳﻨد و در اﻣﻮر سﻴاسﻰ بر اﻳشان ﻻزم است تا با رعاﻳت اصﻞ شاﻳستﻪگﻰ
و پرﻫﻴزگارى ،ﻧﻤاﻳﻨدهگان سﻴاسﻰ خﻮد را اﻧتخاب ،ﻣراقبت و در صﻮرت ﻟزوم سبکدوش سازﻧد و اﻣﻮرى
کﻪ بﻪ سرﻧﻮشت ﻫﻤﺔ ﻣردم تعﻠق دارد ،باﻳستﻰ ﻫﻤﺔ آنﻫا 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 اسﻼم ﻣشﻮره ﻧﻤﻮده ﻧتﻴجﻪ را ﻧﻤاﻳﻨدة
ﻳکﻰ از گروهﻫا بﻪ شاگردان بﻴان دارد.
ا
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اﻳﻦ اصﻮل در زﻧدهگﻰ سﻴاسﻰ پﻴاﻣبر اسﻼم ﻧﻤاﻳان است .ابﻮﻫرﻳره (رض) رواﻳت ﻣﻰکﻨد :ﻣﻦ ﻫﻴچکسﻰ
را از رسﻮل اﷲ ﻣشﻮره کﻨﻨدهتر با ﻳاراﻧش ﻧدﻳدهام.
و بعد از رحﻠت پﻴاﻣبر اسﻼم ،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 خﻼفت بﻪ پادشاﻫﻰ ،تارﻳخ اسﻼم از فراز و ﻧشﻴبﻰ در ﻣﻮرد حقﻮق سﻴاسﻰ ﻣردم
بحث ﻣﻰکﻨد و در اکثر اوقات اﻣﻮر سﻴاسﻰ بﻪ عﻮض ﻣشﻮرت و گرفتﻦ ﻧظر ﻣردم ،بر
اساس ﻣﻨافع خاﻧﻮادهگﻰ و حفظ سﻴطرة خاﻧدانﻫاى شاﻫﻰ حﻞ و فصﻞ ﻣﻰگردﻳد.
آن چﻪ اﻣروز بﻪ ﻧام ارزشﻫاى دﻣﻮکراسﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ ﻣاﻧﻨد :رعاﻳت حقﻮق اﻧسان ،آزادﻫاى،
ﻣشارکت سﻴاسﻰ ،احترام قاﻧﻮن و پابﻨدى بدان ،برابرى و عداﻟت ،حقﻮق اتباع ،سﻴستﻢ ﻧﻤاﻳﻨدهگﻰ،
تفکﻴک قﻮا و ﻧظارت آنﻫا بر ﻳکدﻳﮕر و ﻧظارت بر اﻣﻮر اجراﻳﻰ و استﻴضاح و پرسش از تصﻤﻴﻢﻫاى
دوﻟت و جز آن ،در تعاﻟﻴﻢ اسﻼم بﻪ شکﻞ واضح تر و عﻤﻠﻰتر تبﻠﻮر ﻳافتﻪ است.
تﻤدن اسﻼﻣﻰدر زﻣﻴﻨﻪﻫاى ﻣختﻠف زﻧدهگﻰ از جﻤﻠﻪ حکﻮﻣتدارى و ﻧحﻮة برخﻮرد با ﻣردم ،چﻨان
اﻧساﻧﻰ و عادﻻﻧﻪ بﻮده کﻪ ﻧظﻴر آن در تارﻳخ ﻣﻤتد بشر دﻳده ﻧشده است .حکﻮﻣتﻫاى اسﻼﻣﻰدر
دورهﻫاى طﻼاش ﻫﻴچگاه با اقﻠﻴتﻫاى غﻴر ﻣسﻠﻤان در داخﻞ دوﻟت اسﻼﻣﻰبﻪ عﻨﻮان افراد ﻳا اﻧسانﻫاى
درجﻪ دوم برخﻮرد ﻧکرده؛ بﻠکﻪ بﻪ تﻤام اتباع خﻮﻳش بﻪ ﻳک ﻧظر ﻧﮕاه کرده و با ﻫﻤﻪ برخﻮرد ﻳک
سﻮﻳﻪ داشتﻪ است .دوﻟت اسﻼﻣﻰخﻮد را ﻣکﻠف ﻣﻰداﻧد کﻪ براى آن عده از اتباع خﻮد کﻪ تﻮان
کار ﻧدارﻧد و قادر بﻪ کسب ﻧﻴستﻨد .اعاشﻪ ﻧﻤاﻳد و در برابر ﻫر ظاﻟﻤﻰﻣﻰاﻳستد و حقﻮق ﻣظﻠﻮﻣﻴﻦ را
بﻪ آنﻫا ﻣسترد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و با ﻧفﻰ تسﻠط بﻼ قﻴد و شرط حاکﻤان ،آزادى و کراﻣت اﻧسان را اعﻼن
ﻣﻰدارد .اسﻼم آزادى بﻴان را ﻧﻪ تﻨﻬا از حقﻮق اﻧسان ﻣﻰداﻧد؛ بﻠکﻪ آن را ﻧشاﻧﺔ دﻳﻨدارى و واجب دﻳﻨﻰ
ﻣﻰفرﻣاﻳد :دین همه نصﻴحت و خﻴر خواهﻰ است.
ﻣﻰخﻮاﻧد .رسﻮل اﷲ
با ان کﻪ ﻣﻴان تعاﻟﻴﻢ اسﻼم و ارزشﻫاى دﻣﻮکراسﻰ شباﻫتﻫاى عارضﻰ اى ﻫﻢچﻮن ﻧظام شﻮراﻳﻰ و
آزادىﻫا ،بﻪ چشﻢ ﻣﻰخﻮرد؛ وﻟﻰ در جﻮﻫر و ﻣاﻫﻴت از ﻫﻤدﻳﮕر فرق دارﻧد؛ زﻳرا دوﻟت اسﻼﻣﻰﻧظام
رباﻧﻰ است و دﻣﻮکراسﻰ ﻧظام ساختﺔ عقﻞ بشر.
فعالﻴت :در ﻣﻴان تعاﻟﻴﻢ سﻴاسﻰ اسﻼم و ارزشﻫاى دﻣﻮکراسﻰ شباﻫتﻫاﻳﻰ وجﻮد دارد؟ و آن در
کدام عرصﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد بﻮد؟ و در چﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫاﻳﻰ راه ﻫر دو از ﻫﻤدﻳﮕر جدا ﻣﻰشﻮد؟
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مرورى بر درس
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1دﻣﻮکراسﻰ با جرگﻪﻫاى ﻣﻠﻰ ﻣا چﻪ ﻣشابﻬت دارد؟
-2گامﻫاى ﻧخستﻴﻦ دﻣﻮکراسﻰ چﮕﻮﻧﻪ در افغاﻧستان گذاشتﻪ شد؟
 -3اوﻟﻴﻦ دورة فعاﻟﻴتﻫاى دﻣﻮکراسﻰ در افغاﻧستان چﻪ وقت بﻪ وجﻮد آﻣد؟
 -4تﻮافقﻨاﻣﺔ بﻦ در احﻴا و تﻮسعﺔ دﻣﻮکراسﻰ چﻪ ﻧقش داشت؟
 -5عﻤدهترﻳﻦ ﻣباﻧﻰ دﻣﻮکراسﻰ کﻪ در قاﻧﻮن اساسﻰ کشﻮر بازتاب ﻳافتﻪ چﻴست؟
کارخانهگﻰ
در ﻣﻮرد ﻣزاﻳا و ﻧﻮاقص دﻣﻮکراسﻰ چﻨد سطر بﻨﻮسﻴد.

خﻼصه فصل پنجم
کلمۀ 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.
دموکراسﻰ داراى اهداف کﻼن ،اصول پایهها و شرایطﻰ است که مفاهﻴم آن را
روشن مﻰسازد.
دموکراسﻰ براى برآوردن دو هدف عمده تﻼش مﻰورزد:
 -1ایجاد دموکراسﻰ سﻴاسﻰ(حکومت مردم) و دموکراسﻰ اجتماعﻰ( حکومت براى مردم).
-2آماده نمودن حقوق و آزادىها 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.
(ج َّل َج َﻼلُه) و یک نظام کامل و همه جانبۀ زندهگﻰ در
اسﻼم به حﻴث آخرین دین خدا َ
مورد نظام سﻴاسﻰ جامعه بر دو اصل عمده استوار است:
 -1حاکمﻴت مطلق و حق قانونگذارى از آن خدا است.
 -2خﻼفت از آن مردم است.
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فصل ششم
رسانهها
دراﻳنفصلدرسﻫاىزﻳررامﻰخوانﻴد:
باافکارعمومﻰورسانهﻫاآشناشوﻳد؛
انواعرسانهﻫا
رسانهﻫاودموکراسﻰ
اخﻼقرسانهاى
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اﻫداففصل
شماباخونداناﻳنفصلبهاﻫدافدانشﻰومﻬارتﻰزﻳردستمﻰﻳابﻴد:
بامفﻬومرسانهﻫاىعمومﻰآشنامﻰشوﻳد.
افکارعمومﻰرامﻰفﻬمﻴد.
باانواعرسانهﻫاىعمومﻰآشنامﻰشوﻳد.
وﻳژهگﻰﻫاىﻫرﻳکازرسانهﻫارامﻰدانﻴد.
نقشرسانهﻫاىعمومﻰدرساختنافکارعمومﻰرامﻰدانﻴد.
نقشرسانهﻫارامﻰدانﻴد.
بااخﻼقرسانهﻳﻰآشنامﻰشوﻳد.
بااصولوحدودآزادىبﻴانآشنامﻰشوﻳد.
مفﻬومرسانهﻫاىعمومﻰراتشرﻳحکردهمﻰتوانﻴد.
اصطﻼحافکارعمومﻰراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
انواعرسانهﻫاىعموىرافﻬرستکردهمﻰتوانﻴد.
وﻳژهگﻰﻫرﻳکازرسانهﻫاىعمومﻰرابﻴانکردهمﻰتوانﻴد.
نقشرسانهﻫارادرشکلدادنافکارعمومﻰتوضﻴحمﻰدﻫﻴد.
نقشرسانهودموکراسﻰراتشرﻳحکردهمﻰتوانﻴد.
اخﻼقرسانهﻳﻰراتوضﻴحکردهمﻰتوانﻴد.
دربارهاصولوحدودآزادىبﻴانراتوضﻴحدادهمﻰتوانﻴد.
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درس بﻴستﻢ

با افکار عمومﻰ و رسانهها آشنا شوید
در درس گذشتﻪ با دﻳد اسﻼم در ﻣﻮرد دﻣﻮکراسﻰ آشﻨا شدﻳد و ﻧقدﻫاﻳﻰ کﻪ از جﻬات ﻣختﻠف
بﻪ آن صﻮرت گرفت آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد ،ﻫﻢ اکﻨﻮن ﻧقش رساﻧﻪﻫا را در تﻮجﻴﻪ افکار
عﻤﻮﻣﻰﻣﻮرد بحث قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
مباحثه نمایﻴد
تارﻳخ جﻮاﻣع را ﻣﻰتﻮان بﻪ ﻣثابﺔ
تارﻳخ رساﻧﻪﻫا داﻧست .اﻧسانﻫا
در آغاز ،طﻰ ﻫزاران سال از
زبان شفاﻫﻰ بﻪ عﻨﻮان ﻣؤثر ترﻳﻦ
و کارآﻣد ترﻳﻦ وسﻴﻠﺔ تبادل
افکار ،پﻴﻤانﻫا و برقرارى روابط
استفاده کرده اﻧد.
در اﻳﻦ بخش پرسشﻫاى بﻪ
ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ:
اﻧسانﻫا ى اوﻟﻴﻪ چﮕﻮﻧﻪ پﻴام شان را بﻪ دﻳﮕران اﻧتقال ﻣﻰدادﻧد؟ با ﻣرور زﻣان اﻧسانﻫا از چﻪ وساﻳﻠﻰ براى
اﻧتقال پﻴام خﻮد کار ﻣﻰگرفتﻨد؟ اﻣروز اﻧسانﻫا ،براى اﻧتقال تجربﻪﻫا ،احساسات و عقاﻳد خﻮد از چﻪ اﻣکاﻧات
و وساﻳﻠﻰ استفاده ﻣﻰکﻨﻨد؟ در صﻮرتﻰ کﻪ از اﻳﻦ اﻣکاﻧات و وساﻳﻞ استفاده ﻧکﻨﻴﻢ ،آﻳا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻴازﻫاى
خﻮد را بﻪ ﻣﻮقع ﻣرفﻮع سازﻳﻢ؟ در اﻳﻦ حاﻟت ،جاﻣعﻪ بﻪ چﻪ ﻣشکﻼت روبﻪ رو خﻮاﻫد شد؟ پﻴش از اﻳﻦ کﻪ
در ﻣﻮرد رساﻧﻪﻫا آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻻزم است با افکار عﻤﻮﻣﻰآشﻨا شﻮﻳد.
افکار عمومﻰچﻴست؟
ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از تصﻤﻴﻢﻫاى عام افراد ﻳک گروه در ﻣﻮرد ﻳک ﻣﻮضﻮع خاص را افکار عﻤﻮﻣﻰﻣﻰگﻮﻳﻨد ﻳا
بﻪ عبارت دﻳﮕر :افکار عﻤﻮﻣﻰﻣجﻤﻮعﺔ عقاﻳد افراد جاﻣعﻪ است ،ﻧسبت بﻪ ﻣﻮضﻮعﻰ کﻪ افراد در باره آن
ﻣﻮضﻮع ،داراى عﻼﻳق و ﻣﻨافع ﻣشترک اﻧد.
اﻫﻤﻴت روز افزون افکار عﻤﻮﻣﻰدر دﻧﻴاى اﻣروز بﻪ خصﻮص جاﻣعﻪ صﻨعتﻰ ،حاکﻤان را واداشت تا براى
جﻠب ﻫﻤکارى پﻴش از پﻴش بﻪ ﻧظرﻳات ،اعتقادات و تﻤاﻳﻼت آنﻫا تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ ﻣﻨظﻮر تأﻣﻴﻦ خﻮاستﻪﻫا
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و ﻧﻴازﻫاى گروﻫﻰ وساﻳﻞ گﻮﻧا گﻮن افکار عﻤﻮﻣﻰرا با خﻮد ﻫﻢآﻫﻨگ سازﻧد.
فعالﻴت :چرا دوﻟتﻫاى صﻨعتﻰ بﻪ بررسﻰ افکار عﻤﻮﻣﻰﻧﻴاز دارﻧد؟
آیا مﻰدانﻴد رسانه چﻴست؟
رساﻧﻪ وسﻴﻠﻪ اﻧتقال پﻴام ،ﻣعﻠﻮﻣات و اطﻼعات با استفاده از وساﻳﻞ زﻳر ﻣﻰباشد:
رسانۀ برقﻰ مانند :رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،شبکﻪ کﻴبﻠﻰ و اﻧترﻧﻴت.
رسانۀ چاپﻰ :مانند :روزﻧاﻣﻪ ،جرﻳده( ،ﻫفتﻪ ﻧاﻣﻪ ﻧشرﻳﻪ پاﻧزده روزه)  .....و غﻴره.
اهمﻴت رسانهها
ظﻬﻮر و رشد رساﻧﻪﻫا بﻪ صﻮرت جدى ،باعث تغﻴﻴر شﻴﻮه و اﻧتقال فرﻫﻨگ از ﻧسﻠﻰ بﻪ ﻧسﻞ دﻳﮕر شده است،
عﻼوه بر اﻳﻦ ،اﻣروز رساﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد تازهترﻳﻦ خبرﻫا ،تحﻮﻻت و ﻧﻮآورىﻫاى عﻠﻤﻰو فﻨﻰ وقاﻳع و حادثات
اجتﻤاعﻰ ،فرﻫﻨﮕﻰ ،اقتصادى ،سﻴاسﻰ و ورزشﻰ جﻬان را بﻪ ﻣخاطبان خﻮد اﻧتقال دﻫد .رساﻧﻪﻫا بﻪ عﻨﻮان ﻣﻬﻤترﻳﻦ
عاﻣﻞ تبﻠﻴغات از ﻳک سﻮ و ﻣﻬﻤترﻳﻦ عاﻣﻞ تأثﻴرگذار بر افکار عﻤﻮﻣﻰاز سﻮى دﻳﮕر ،در جﻬان اﻣروز از اﻫﻤﻴت
فﻮقاﻟعاده برخﻮردار است .بﻪ طﻮر کﻠﻰ ﻧقش و اﻫﻤﻴت رساﻧﻪﻫا در بسﻴارى از جﻮاﻣع و کشﻮرﻫا در بﻬبﻮد و
اصﻼح و تأﻣﻴﻦ قاﻧﻮﻧﻴت ﻧﻬفتﻪ است.
رسانهها و مردم در ادارۀ جامعه چه تأثﻴر دارند؟
رساﻧﻪﻫا ،ﻣردم را در جرﻳان اﻣﻮر اجتﻤاعﻰ ،سﻴاسﻰ ،اقتصادى و فرﻫﻨﮕﻰ قرار داده و با عﻮاﻣﻞ و ﻧتاﻳج آن
آشﻨا ﻣﻰسازد .شﻤا ﻫﻤﻪ روزه شاﻫد بررسﻰ ،تجزﻳﻪ و تحﻠﻴﻞ حﻮادث ،وقاﻳع و روﻳدادﻫا در کشﻮر و جﻬان
تﻮسط رساﻧﻪﻫا استﻴد .رساﻧﻪﻫا در ﻣﻮارد ﻣختﻠف از طرﻳق ﻫﻤﻪ پرسﻰﻫا ،ﻣباحثات سﻴاسﻰ ،ﻣﻴزﻫاى ﻣدور ،خبر
داغ .......برﻧاﻣﻪﻫا ،کارکردﻫاى دوﻟت را ﻧظارت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و ﻧظرات اصﻼحﻰ و اﻧتقادى خﻮد را بﻪ آنﻫا
اﻧتقال ﻣﻰدﻫﻨد و ﻣسؤوﻻن دوﻟتﻰ ﻧظرات اﻧتقادى و اصﻼحﻰ ﻣردم و کارشﻨاسان را ﻣﻰشﻨﻮﻧد و در اصﻼح
کارﻫاى شان از آن استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
رساﻧﻪﻫا ﻣردم را بﻪ حقﻮق و وظاﻳف شان آشﻨا ﻣﻰسازد ،ﻣردم بﻪ وظاﻳف و ﻣکﻠفﻴتﻫاى شان آگاه ﻣﻰگردﻧد.
در ﻧتﻴجﻪ احساس ﻣسؤوﻟﻴت ﻣﻰکﻨﻨد و ﻧتﻴجﻪ اﻳﻦ ﻣﻰشﻮد کﻪ وظاﻳف و ﻣکﻠفﻴتﻫاى خﻮد را قبﻮل کرده آن را
بﻪ ﻣﻮقع اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد.
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آیا مﻰدانﻴد رسانهها داراى کدام نقشها و وظایفاند؟
-1نقش تفریحﻰ
رساﻧﻪﻫا بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل با زﻣان فراغت اﻧسانﻫا برخﻮرد ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻨابراﻳﻦ جزﻳﻰ از کارکرد و وساﻳﻞ ارتباطﻰ
صرفاً تفرﻳح و سرگرﻣﻰو آﻣﻮزش اﻧسانﻫا است تا از آنﻫا ﻣﻮجﻮداتﻰ تﻮاﻧا و خﻼق براى کار و فعاﻟﻴت بﻪ
بار آﻳد .اﻳﻦ ﻧحﻮه گذران اوقات فراغت ﻫﻢ جﻨبﻪ اخﻼقﻰ دارد و ﻫﻢ جﻨبﻪ فرﻫﻨﮕﻰ.
-2نقش خبرى
رساﻧﻪﻫا پخش خبر و اطﻼع را بﻪ عﻬده دارﻧد ،رساﻟت آﻧان در اﻧتقال سرﻳع بﻰطرفاﻧﻪ و آگاﻫﻰ پخش اخبار
و و قاﻳع دﻧﻴاى ﻣا است .از ﻫﻤﻴﻦ رو است کﻪ رساﻧﻪﻫا ،کﻮچک شدن ُکرةزﻣﻴﻦ و ﻫﻤساﻳﻪگﻰ ساکﻨان آن
را ﻣﻮجب شدهاﻧد و ﻫﻴچ حادثﻪ در عصر ارتباطات جﻤعﻰ صرف بﻪ ﻳک ﻣﻨطقﻪ جغرافﻴاﻳﻰ ﻣحدود ﻧﻤاﻧده،
بﻠکﻪ بﻪ تﻤام جﻬان ﻣربﻮط ﻣﻰشﻮد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻳک افغان بﻪ شﻬادت ﻣﻰرسد ﻣربﻮط بﻪ کشﻮر افغاﻧستان
ﻧﻤﻰشﻮد؛ بﻠکﻪ تﻤاﻣﻰجﻬان از آن ﻣتأثر و ﻣﻠﻮل ﻣﻰگردد.
-3نقش یکسان سازى
رساﻧﻪﻫا ﻧزدﻳکﻰ سﻠﻴقﻪﻫا ،خﻮاستﻪﻫا و تﻮقعات تﻤاﻣﻰ ساکﻨان ﻳک جاﻣعﻪ را باعث ﻣﻰشﻮد و خروج جﻮاﻣع
از عصر ﻣحدودهﻫا را فراﻫﻢ ﻣﻰسازد.
 -4آگاهسازى
ﻫر چﻨد اطﻼع رساﻧﻰ با آﻣﻮزش و از طرفﻰ بﻪ خبررساﻧﻰ ﻧزدﻳک است .ﻟﻴکﻦ ،وظﻴفﺔ خاص و
ﻣتﻤاﻳز رساﻧﻪﻫا باﻳد ﻧﻪ تﻨﻬا بﻪ اﻧتقال خبر و اطﻼع باشد؛ بﻠکﻪ باﻳد بﻪ تحﻠﻴﻞ درست اخبار و تشرﻳح
و تفسﻴر آﻧان ﻧﻴز بپردازﻧد ،تحﻠﻴﻞ حﻮادث خبرى و آگاهسازى اﻧسانﻫا ﻳکﻰ از عﻠﻠﻰ است کﻪ
ﻣﻮجب تغﻴﻴر ﻣفکﻮر هﻫا در اﻧسان ﻣﻰگردد؛ بﻨابراﻳﻦ گفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ وظﻴفﻪ رساﻧﻪﻫا تﻨﻬا پخش
خبر ﻧﻴست؛ بﻠکﻪ باﻳد بﻪ تحﻠﻴﻞ و قاﻳع ،تشرﻳح آﻧان و آگاهسازى اﻧسانﻫا بپردازد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا آﻳا وظﻴفﻪ رساﻧﻪ صرف پخش خبر را احتﻮا ﻣﻰکﻨدﻳا ﻣﻮضﻮعات دﻳﮕر
را ﻧﻴز در بردارد؟ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
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احساس رابطۀ اجتماعﻰ
رساﻧﻪﻫا ﻫﻤچﻮن پﻠﻰ بﻴﻦ افراد جاﻣعﻪ عﻤﻞ ﻣﻰکﻨﻨد و آﻧان را از تعﻠق شان بﻪ ﻳک کﻞ (جاﻣعﻪ) آگاه ﻣﻰسازﻧد.
رساﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ،ﻣخاطبان خﻮﻳش را بﻪ سﻮى کﻤال و رستﮕارى و ﻳا ابتذال و ضﻼﻟت بکشاﻧﻨد ،رساﻧﻪﻫا
ﻣﻰتﻮاﻧﻨد تﻨﻮﻳر افکار و ﻳا زﻫرپاشﻰ ذﻫﻨﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .ﻧقش رساﻧﻪﻫا 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 ﻣﻰکﻨد .رساﻧﻪﻫا ﻫﻢ عاﻣﻞ و ﻫﻢ
ﻧشان دﻫﻨده تعﻠق اجتﻤاعﻰ اﻧسانﻫا است .بﻪ طﻮر فشرده ﻣﻰتﻮان گفت :فعاﻟﻴت رساﻧﻪﻫا در جﻬان ابعاد وسﻴع و
پﻴچﻴده کسب کرده و درک و تفکﻴک اثرات ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ رساﻧﻪ بسﻴار دشﻮار گردﻳده است.

مرورى بر درس
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1افکار عﻤﻮﻣﻰ چﻴست؟
 -2افکار عﻤﻮﻣﻰچﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
 -3رساﻧﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4رساﻧﻪﻫا ،در جاﻣعﻪ چﻪ تأثﻴر دارﻧد؟
 -5چﻬار وظﻴفﻪ رساﻧﻪﻫا را ﻣختصرا ً بﻴان دارﻳد.
کارخانهگﻰ
ﻧظر خﻮد را در پﻨج سطر در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت رساﻧﻪﻫا بﻨﮕارﻳد.
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درس بﻴست وﻳکﻢ

انواع رسانهها
در درس گذشتﻪ آﻣﻮختﻴد کﻪ رساﻧﻪ وسﻴﻠﺔ اﻧتقال پﻴام ،ﻣعﻠﻮﻣات و اطﻼعات با استفاده از
وساﻳﻞ زﻳر ﻣﻰباشد:
رسانﺔبرقﻰ:رادﻳﻮ ،تﻠﻮﻳزﻳﻮن ،شبکﻪ کﻴبﻠﻰ و اﻧترﻧﻴت؛
رسانﺔچاپﻰ :روزﻧاﻣﻪ و جرﻳده؛ در اﻳﻦ درس بﻪ اﻧﻮاع رساﻧﻪﻫا آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
مطبوعات چﻴست و در اجتماع چه
تأثﻴر دارد؟
اصطﻼح ﻣطبﻮعات بﻪ دو ﻣعﻨا آﻣده است:
خاص و عام .ﻣطبﻮعات بﻪ ﻣعﻨاى خاص و
اصطﻼحﻰ آن ﻣعﻤﻮﻻً بﻪ ﻧشرات دورهﻳﻰ از
قبﻴﻞ :روزﻧاﻣﻪﻫا ،ﻣجﻼت اطﻼق ﻣﻰشﻮد؛
وﻟﻰ ﻣطبﻮعات بﻪ ﻣعﻨاى عام آن عﻼوه بر
ﻣطبﻮعات دورهﻳﻰ شاﻣﻞ کتاب ،اعﻼن ،فﻠﻢ
و ﻧﻤاﻳشﻨاﻣﻪ (سﻴﻨﻤاو تﻴاتر) ﻧﻴز ﻣﻰباشد.
ﻣطبﻮعات ،ﻣظﻬر تﻤدن و ﻧشاﻧﺔ رشد و
بﻴدارى ﻳک ﻣﻠت است ،ﻣﻴزان تﻮسعﻪ و
رشد ﻣطبﻮعات ﻫر ﻣﻠتﻰ بﻴاﻧﮕر ﻣﻴزان رشد و
آگاﻫﻰ او ﻣﻰباشد ،در باره ﻫر ﻣﻠتﻰ از روى
ﻣطبﻮعاتﻰ کﻪ دارد ﻣﻰتﻮان قضاوت کرد.
ﻣطبﻮعات ﻳکﻰ از وساﻳﻞ ﻣؤثر ﻧظارت بر اﻣﻮر عﻤﻮﻣﻰو دوﻟت ،در حکﻢ چشﻢ و گﻮش ﻣﻠت ﻣحسﻮب
ﻣﻰشﻮد .بﻪ ﻫﻴچ کس پﻮشﻴده ﻧﻴست کﻪ اﻣروز ﻣطبﻮعات در زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ و سﻴاسﻰ ﻳک کشﻮرﻧقش
ﻣﻬﻤﻰرا اﻳفا ﻣﻰکﻨد .از ﻟحاظ اﻫﻤﻴتﻰ کﻪ ﻣطبﻮعات در روشﻦ کردن افکار و عقاﻳد و ﻫداﻳت آنﻫا
دارد ،دوﻟت و ﻫﻴأت حاکﻤﻪ ﻫﻴچ کشﻮرى ،ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 ،ﻧشرﻳﻪﻳﻰ را گﻮﻳﻨد کﻪ اساساً ﻫر روز ﻧشرﻣﻰشﻮد و بﻪ صﻮرت پﻴﮕﻴر اطﻼعات تازه عﻤﻮﻣﻰرا
پﻴراﻣﻮن وقاﻳع ﻣﻬﻢ روز در تﻤام ساحات زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ ،داخﻠﻰ و خارجﻰ براى خﻮاﻧﻨدهگان
خﻮد ﻧشر ﻣﻰکﻨد ،روز ﻧاﻣﻪ قدﻳﻢترﻳﻦ سازﻣان ژورﻧاﻟﻴستﻴک ﻣﻰباشد و حتا اﻣروز بﻪ حﻴث ﻣﻬﻤترﻳﻦ
وسﻴﻠﺔ پخش و ﻧشر اطﻼع در جﻮاﻣع اﻧساﻧﻰ بﻪ کار ﻣﻰرود و از ﻟحاظ ﻣفاد ﻫﻤﻪگاﻧﻰ و فعاﻟﻴت پﻴﮕﻴر
و ﻫﻤﻪ جاﻧبﻪ خﻮد بﻰﻣاﻧﻨدﻣﻰباشد.
روز ﻧاﻣﻪﻫا اطﻼعاتﻰ را در بارة اﻣﻮر جارى ،سرگرﻣﻰو آگﻬﻰ در ﻳک جا ارائﻪ ﻣﻰکردﻧد .در ﻧخستﻴﻦ سالﻫاى
قرن بﻴستﻢ روزﻧاﻣﻪﻫاى شﻬرى ﻳا ﻣﻨطقﻪﻳﻰ پدﻳدار گردﻳد .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧخستﻴﻦ روزﻧاﻣﻪﻫاى ﻣعتبر در قرن بﻴستﻢ
ﻧﻴﻮﻳارک تاﻳﻤز و تاﻳﻤز ﻟﻨدن بﻮدﻧد کﻪ بﻴشتر روزﻧاﻣﻪﻫاى ﻣتﻨفذ در کشﻮرﻫاى دﻳﮕر اﻳﻦ دو روزﻧاﻣﻪ را بﻪ عﻨﻮان
سرﻣشق خﻮد اﻧتخاب کردﻧد.
فعالﻴت
ده روزﻧاﻣﻪ کشﻮر را فﻬرست ﻧﻤﻮده ﻳکﻰ از اعضاى گروهﻫا بﻪ شاگردان بﻴان دارد.
رادیو چﻴست و از آن براى کدام مقاصد استفاده به عمل مﻰآید؟
رادﻳﻮ ،ﻳکﻰ از وساﻳﻞ تخﻨﻴکﻰ شﻨﻴدﻧﻰ است کﻪ در خاﻧﻪ و خاﻧﻮادهﻫا راه دارد و ﻣﻮرد استفاده ﻫﻤﺔ ﻣردم
قرارﻣﻰگﻴرد رادﻳﻮ از وساﻳﻞ ارتباطﻰﻳﻰ است کﻪ ﻣﻰتﻮان آن را عﻤدتاً رساﻧﻪ ارتباطﻰ ﻳک جاﻧبﻪ ﻧاﻣﻴد.
رادﻳﻮ بﻪ عﻨﻮان رساﻧﻪ آگاﻫﻰ و خبرى ،در ﻣﻮارد زﻳاد تاثﻴرات قابﻞ ﻣﻼحظﺔ برجاگذاشتﻪ در ﻣقاﻳسﻪ با سﻴﻨﻤا و
وساﻳﻞ ارتباطﻰ تحرﻳرى ﻧﻪ تﻨﻬا ﻣﻴدان عﻤﻞ و سﻴعﻰ در اختﻴار دارد و ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ گستردهگﻰ افکار و اذﻫان
تاثﻴر بﮕذارد؛ بﻠکﻪ گذشتﻪ از وسعت ﻣﻴدان عﻤﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد باسرعت شکفتاﻧﮕﻴزى اﻳﻦ کار را اﻧجام دﻫد .از
طرﻳق رادﻳﻮ پخش برﻧاﻣﻪﻫاى تعﻠﻴﻤﻰو تربﻴتﻰ در ﻫﻤﻪ کشﻮرﻫاى جﻬان ﻣعﻤﻮل و ﻣروج است .در تشکﻴﻞ وزرات
ﻣعارف رﻳاستﻰ بﻪ ﻧام رادﻳﻮ تﻠﻮﻳزﻳﻮن تعﻠﻴﻤﻰوتربﻴتﻰ وجﻮد دارد کﻪ وظﻴفﺔ آن پخش و ﻧشر پروگرامﻫاى
تعﻠﻴﻤﻰو تربﻴتﻰ بﻮده در تقﻮﻳت سطح داﻧش عﻠﻤﻰو ﻣسﻠکﻰ ﻣعﻠﻤان و شاگردان با ارزش و سﻮدﻣﻨد ﻣﻰباشد.
فعالﻴت
با گروه خﻮد بحث ﻧﻤﻮده ،ﻧام ده رادﻳﻮى کشﻮر را تحرﻳر دارﻳد.
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تلویزیون چﻴست؟
تﻠﻮﻳزﻳﻮن ﻳکﻰ از رساﻧﻪﻫاى شﻨﻴدﻧﻰ و دﻳدﻧﻰ است کﻪ تأثﻴر فزاﻳﻨدة آن از ﻣﻬﻢترﻳﻦ تحﻮﻻت
در وساﻳﻞ ارتباط جﻤعﻰ درچﻬﻞ سال اخﻴر بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .اﻣروز تﻠﻮﻳزﻳﻮن بخش جدا ﻧاپذﻳر
از زﻧدهگﻰ خاﻧﻮادهﻫا را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .تﻠﻮﻳزﻳﻮن بﻪ فراﻫﻢ ساختﻦ چارچﻮبﻫاى تجربﻪ،
ﻧﮕرشﻫاى کﻠﻰ فرﻫﻨﮕﻰ کﻪ در بﻴﻦ افراد در جﻮاﻣع اﻣروزى اطﻼعات را تفسﻴر کرده و سازﻣان
ﻣﻰدﻫد ،کﻤک ﻣﻰکﻨد .تﻠﻮﻳزﻳﻮن در گسترش اشکال غﻴر ﻣستقﻴﻢ ارتباط در عصر حاضر بﻪ
اﻧدازة کتاب و ﻣجﻼت و روزﻧاﻣﻪﻫا ﻣﻬﻢ است.تﻠﻮﻳزﻳﻮن شﻴﻮهﻫاﻳﻰ را کﻪ افراد زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ
را تفسﻴر کرده و ﻧسبت بﻪ آن عکساﻟعﻤﻞ ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ،قاﻟبرﻳزى ﻣﻰکﻨد.
انترنت چﻴست؟
ﻫﻤﻪ شﻤا ،در طﻰ روز چﻨدﻳﻦ ﻣرتبﻪ کﻠﻤﺔ اﻧترﻧت را از طرﻳق رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ ﻧظﻴر روزﻧاﻣﻪ،
رادﻳﻮ و تﻠﻮﻳزﻳﻮن شﻨﻴده باشﻴد؛ وﻟﻰ ﻣﻤکﻦ است تا ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺔتان تصﻮر دقﻴقﻰ از ﻣاﻫﻴت
اﻧترﻧت و کار کرد آن را در دﻧﻴاى اﻣروز ﻧداشتﻪ باشﻴد.
اﻧترﻧت ﻳک شبکﺔ گستردة جﻬاﻧﻰ با قداﻣت  25ساﻟﻪ است کﻪ در پﻨج سال اخﻴر گسترش زﻳادى
پﻴدا کرده است .اﻧترﻧت ﻣجﻤﻮعﻪﻳﻰ از ﻫزاران شبکﺔ گسترده کﻮچک و بزرگ در سراسر جﻬان
است کﻪ شرکتﻫا ،سازﻣانﻫا ،ﻣراکز عﻠﻤﻰ و تجارتﻰ و استفاده کﻨﻨدهگان (آنﻫاکﻪ باعث
پﻴشرفت کار ﻣﻰشﻮﻧد) اشخاص را بﻪ ﻫﻢ ﻣرتبط ﻣﻰکﻨد .اﻧترﻧت ﻧﻴز ﻧظﻴر ساﻳر پدﻳدهﻫا ،داراى
ﻣﻨافع بﻰشﻤار ﻣﻰباشد .اﻧترﻧت ارزانترﻳﻦ وسﻴﻠﺔ ارتباط افراد با ﻳکدﻳﮕر و ﻫﻤچﻨﻴﻦ آسانترﻳﻦ
طرﻳقﻪ دسترسﻰ بﻪ آخرﻳﻦ اطﻼعات در سراسر جﻬان ﻣﻰباشد و از طرﻳق اﻧترﻧت ﻫرﻧﻮع اطﻼعاتﻰ
اعﻢ از ﻣتﻦ ،تصﻮﻳر ،صﻮت ،و فﻠﻢ قابﻞ اﻧتقال است .پﻮﻫﻨتﻮنﻫا ،ﻣراکز تحقﻴقاتﻰ کﻮچک و
بزرگ دﻧﻴا بﻪ اﻳﻦ شبکﻪ ﻣتصﻞ استﻨد و گﻨجﻴﻨﺔ عﻠﻤﻰخﻮﻳش را در اختﻴار پژوﻫشﮕران قرار
ﻣﻰدﻫﻨد .استادان و داﻧشﻤﻨدان ،آخرﻳﻦ دستاوردﻫا و اختراعات خﻮد را در ﻣعرض استفادة
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عﻤﻮم قرار داده و افراد ﻧاشﻨاسﻰ از آن استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .استفاده از اﻣکاﻧات جدﻳد ،داﻧشﻤﻨدان
و صاحبﻧظران ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بدون ﻣسافرت ،در اﻧترﻧت ،گردﻫﻤاﻳﻰ از راه دور بر پاکﻨﻨد ،با ﻳکدﻳﮕر
ﻣشﻮرت کﻨﻨد .اکﻨﻮن بسﻴارى از اﻣﻮر تجارتﻰ و خرﻳد و فروش با استفاده از اﻣکاﻧات اﻧترﻧت اﻧجام
ﻣﻰشﻮد .اﻣکاﻧات اﻧترﻧتﻰ در افغاﻧستان در سال  1381ﻫـ  .ش .ﻣﻬﻴا شده کﻪ در  34وﻻﻳت کشﻮر و
ﻳک تعداد از وﻟسﻮاﻟﻰﻫا حال اﻣکاﻧات دسترسﻰ بﻪ آن وجﻮد دارد.
شبکۀ کﻴبلﻰ چﻴست؟
شبکﺔ کﻴبﻠﻰ از جﻤﻠﻪ رساﻧﻪﻫاى ﻫﻤﻪگاﻧﻰ سﻤعﻰ و بصرى است کﻪ برﻧاﻣﻪﻫاى گﻮﻧاگﻮن تربﻴتﻰ،
فرﻫﻨﮕﻰ و تفرﻳحﻰ ﻣﻠﻰ و بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را براى ﻣشترکﻴﻦ عرضﻪ ﻣﻰکﻨد.
مرورى بر درس
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1ﻣطبﻮعات چﻪ تاثﻴرى بر جاﻣعﻪ دارد؟
 -2ﻣحتﻮﻳات روزﻧاﻣﻪﻫا را کدام ﻣطاﻟب تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؟
 -3رادﻳﻮ و تﻠﻮﻳزﻳﻮن چﻪ تأثﻴرى بر افکار ﻣردم دارﻧد؟
 -4ﻣﻨافع اﻧترﻧت را بﻴان کﻨﻴد.
 -5شبکﻪ کﻴبﻠﻰ داراى کدام برﻧاﻣﻪﻫا ﻣﻰباشد؟
کارخانهگﻰ
رادﻳﻮ را با تﻠﻮﻳزﻳﻮن ﻣقاﻳسﻪ کﻨﻴد.
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رسانهها و دموکراسﻰ
در درس گذشتﻪ پﻴراﻣﻮن اﻧﻮاع رساﻧﻪﻫا ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد .در اﻳﻦ درس ارتباط
ﻣﻴان رساﻧﻪﻫا و دﻣﻮکراسﻰ را ﻣﻰآﻣﻮزﻳد.

بحث نمایﻴد
رساﻧﻪﻫا جزﻳﻰ از ﻧﻬاد جاﻣعﻪ ﻣدﻧﻰ است .عدهﻳﻰ از عﻠﻤاى جاﻣعﻪشﻨاسﻰ آن را رکﻦ چﻬارم
دوﻟت ﻣﻰداﻧﻨد .از رساﻧﻪﻫا در ﻧظامﻫاى ﻣختﻠف سﻴاسﻰ ،استفادهﻫاى ﻣتفاوتﻰ صﻮرت ﻣﻰگﻴرد:
طﻮر ﻣثال :در ﻧظامﻫاى دﻣﻮکرات ﻣردم جاﻣعﻪ ﻧﻴز از آن بﻪ ﻧفع خﻮد استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .در
حاﻟﻰکﻪ در ﻧظامﻫاى استبدادى تحت کﻨترول قطعﻰ دوﻟت بﻮده و بﻴشتر بﻪ ﻧفع آنﻫا کار
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ بخش پرسشﻰ بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ:
آزادى رساﻧﻪﻫا در رژﻳﻢﻫاى دﻣﻮکرات چﻪ اﻫﻤﻴت دارد؟
آزادى رساﻧﻪﻫا ﻻزﻣﻪ آزادى فکر و بﻴان بﻮده ،ﻣﻬﻢترﻳﻦ رکﻦ دﻣﻮکراسﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .آزادى
رساﻧﻪﻫا در ﻧظام ﻣردﻣﻰ ،ﻣظﻬر تﻤدن ﻳک ﻣﻠت و ﻧشاﻧﺔ رشد و بﻴدارى آن است.آزادى رساﻧﻪﻫا
ﻳکﻰ از وساﻳﻞ ﻣؤثر ﻧظارت بر اﻣﻮر دوﻟت ،و ﻣﻠت بﻪ شﻤار ﻣﻰرود .رساﻧﻪﻫا را ﻣﻰتﻮان پاﻳﻪ و
اساس ﻣردمساﻻرى داﻧست و احترام زﻳادى بﻪ آن قاﻳﻞ شد؛ زﻳرا بدون دستﻴابﻰ بﻪ اطﻼعات و
اخبار صحﻴح ،قضاوت در باره اﻣﻮر و تصﻤﻴﻢگﻴرىﻫاى عﻤﻮﻣﻰو سﻴاسﻰ اﻣکان پذﻳر ﻧﻤﻰباشد.
اهمﻴت رسانهها
رساﻧﻪﻫا براى دوﻟت ﻣردﻣﻰﻧﻴروى بﻰﻧظﻴر است کﻪ دوﻟت را قادر ﻣﻰسازد تا تﻤاس را با ﻣردم حفظ و
اﻧتقادﻫا و پﻴشﻨﻬادﻫا را براى بﻬبﻮد اﻣﻮر عرضﻪ دارﻧد.
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رساﻧﻪﻫا ﻧﻪ تﻨﻬا شکاﻳتﻫاى عﻤﻮﻣﻰرا تحﻠﻴﻞ و تجزﻳﻪ ﻧﻤﻮده؛ بﻠکﻪ سعﻰ و تﻼش ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،تا احساسات
و ﻧظرﻳﻪﻫاى ﻣردم را آن طﻮرى کﻪ است اﻧعکاس دﻫﻨد .بﻪ تجربﻪ ثابت گردﻳده وقتﻰ درﻳک کشﻮر اﻧتقاد
وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،خطر ،ظﻠﻢ ،بﻰعداﻟتﻰ و تجاوز در جاﻣعﻪ بﻴشتر ﻣﻰباشد و ﻣاﻣﻮران دوﻟت بدون ترس
از اعتراض وﻣؤاخذه ،از قدرت خﻮد سﻮء استفاده ﻣﻰکﻨﻨد ،وقتﻰ رساﻧﻪﻫا ﻫست ،اﻧتقاد ﻧﻴز وجﻮد دارد،
ﻣاﻣﻮران دوﻟت و ﻳا ﻫر شخص دﻳﮕر از آن ﻣﻰترسﻨد و بﻪ حال ﻣردم تﻮجﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ اﻣر در ﻧظامﻫاى
ﻣردﻣﻰبرآورده ﻣﻰشﻮد.
در کشﻮرﻫاى داراى ﻧظام دﻣﻮکراسﻰ ﻫر فرد حق دارد کﻪ از آزادى رساﻧﻪﻫا ﻣستفﻴد گردد.
عقاﻳد و ﻧظرات خﻮد را در ﻣﻮرد جاﻣعﻪ ،دوﻟت و سﻴاست و ساﻳر اﻣﻮر بﻪ شکﻞ کتاب ،ﻣقاﻟﻪ ﻳا
بﻴان شفاﻫﻰ از طرﻳق روزﻧاﻣﻪﻫا ﻣجﻼت و رادﻳﻮ و وساﻳﻞ اطﻼعات جﻤعﻰ بﻪ ﻧشر رساﻧد .دوﻟت
حق ﻧدارد بر ﻣکاتﻴب ﻧشر شده ﻳا قابﻞ ﻧشر شخص ساﻧسﻮر وضع ﻧﻤاﻳد؛ ﻣﮕر اﻳﻦکﻪ ﻣخاﻟف قاﻧﻮن
اساسﻰ کشﻮر ،قاﻧﻮن رساﻧﻪﻫا ،تﻮﻫﻴﻦ بﻪ عقاﻳد و ﻣقدسات دﻳﻨﻰ  ...و غﻴره باشد.
فعالﻴت :با اعضاى گروه خﻮد در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت رساﻧﻪﻫا در ﻧظام دﻣﻮکراتﻴک بحث ﻧﻤﻮده خﻼصﺔ
آن را بﻪ دﻳﮕران بﻴان کﻨﻴد.
رسانهها وانتخابات
ﻧقش رساﻧﻪﻫا در ﻧظام ﻣردمساﻻرى در اﻧتخابات برازﻧده است .ﻳکﻰ از وظاﻳف رساﻧﻪﻫا دادن
آگاﻫﻰﻫاى ﻻزم جﻬت سﻬﻴﻢ شدن ﻣردم دراﻧتخابات است ،رساﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻣردم خاﻣﻮش
جاﻣعﻪ را در جﻬت اﻧتخاب کردن و اﻧتخاب شدن ساﻟﻢ سﻮق دﻫﻨد .اﻧتخابات ﻳکﻰ از ﻣصادﻳق
سﻬﻢگﻴرى سﻴاسﻰ ﻣردم در پروسﺔ سﻴاسﻰ است .ﻣشارکت سﻴاسﻰ ﻧتﻴجﻪ بازدﻫﻰ است کﻪ بر ﻣبﻨاى
دسترسﻰ آزاد افراد و گروهﻫا در حﻮزهﻫاى رأىگﻴرى صﻮرت ﻣﻰگﻴرد .رساﻧﻪﻫا ﻣعﻠﻮﻣات کافﻰ
را در باره کاﻧدﻳدا ،احزاب ،پاﻟﻴسﻰﻫاى آنﻫا و
چﮕﻮﻧﻪگﻰ پروسﻪ اﻧتخابات فراﻫﻢ ﻣﻰسازد و زﻣﻴﻨﻪ
رأى دادن آگاﻫاﻧﻪ را براى رأى دﻫﻨدهگان ﻣﻬﻴا
ﻣﻰسازد .رساﻧﻪﻫا ﻣعﻠﻮﻣات کاﻣﻞ و دقﻴق را براى
رأى دﻫﻨدهگان آﻣاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻫﻢ چﻨان کاﻧدﻳدا
و احزاب ﻣستحق آن از رساﻧﻪﻫا براى رساﻧدن پﻴام
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خﻮد بﻪ ﻣردم استفاده ﻣﻰکﻨﻨد .رساﻧﻪ در ترغﻴب ﻣردم براى حضﻮر حد اکثر بﻪ پاى صﻨدوقﻫاى
رأى تﻼش ﻣﻰکﻨﻨد و با ارائﻪ تحﻠﻴﻞﻫاى درست و بﻰطرفاﻧﻪ ،براى تصﻤﻴﻢگﻴرى صحﻴح ﻣردم در
جﻬت ارزﻳابﻰ اصﻼح ﻧﻤاﻳﻨدهگان کﻤک ﻣﻰکﻨد .رساﻧﻪﻫا تﻤام جرﻳان اﻧتخابات و پﻴام سﻴاست
ﻣداران را ارزﻳابﻰ و بررسﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ ﻣﻮشکافﻰ رساﻧﻪﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد حراست کﻨﻨده خﻮبﻰ در
برابر ﻣﻼحظات و فساد احتﻤاﻟﻰ در ﻣدﻳرﻳت اﻧتخابات باشد .درﻧظامﻫاى استبدادى اص ً
ﻼ رساﻧﻪﻫاى
آزاد وجﻮد ﻧدارد .اگر رساﻧﻪﻳﻰ باشد ،تابع سﻴاست دوﻟت استﻨد و آﻧچﻪ را کﻪ دوﻟت دﻳکتﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد
رساﻧﻪﻫا ﻧشر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و آزادى ﻧدارﻧد .خﻼصﻪ ،رساﻧﻪﻫا در تعﻤﻴﻢ و پخش دﻣﻮکراسﻰ و آزادىﻫاى
ﻣردﻣﻰاﻧتخابات رﻳاست ُجﻤﻬﻮرى ،پارﻟﻤاﻧﻰ ،طرح تﻮسعﻪ دوﻟتﻫا روﻳدادﻫاى سﻴاست ،ﻧقش کﻠﻴدى
اﻳفا ﻣﻰکﻨد.
فعالﻴت :ﻧقش رساﻧﻪﻫا را در اﻧتخابات و شﻨاساﻳﻰ کاﻧدﻳدا بﻪ ﻫﻤکارى اعضاى گروه خﻮد تحرﻳر و بﻪ
ﻫﻤصﻨفان تان بﻴان دارﻳد.
مرورى بر درس
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد
 -1چرا رساﻧﻪﻫا چشﻢ گﻮش ﻣﻠت استﻨد؟
 -2در کشﻮرﻫاﻳﻰ کﻪ آزادى رساﻧﻪﻫا وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،ﻣردم آن در چﻪ حاﻟت قرار ﻣﻴداشتﻪ باشﻨد؟
 -3رساﻧﻪﻫا در رژﻳﻢﻫاى دﻣﻮکراسﻰ و استبدادى از ﻫﻢ چﻪ فرق دارﻧد؟
 -4رساﻧﻪﻫا در کدام ﻣﻮضﻮعات ﻧقش کﻠﻴدى دارﻧد؟ بﻴان دارﻳد.
 -5خﻼصﺔ کارکرد رساﻧﻪﻫا را در رژﻳﻢ دﻣﻮکراسﻰ بﻴان دارﻳد.
کار خانهگﻰ
در ﻣﻮرد ﻧقش رساﻧﻪﻫا در رژﻳﻢ دﻣﻮکراسﻰ چﻨد سطر بﻨﮕارﻳد.
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آزادى بﻴان و اخﻼق رسانهیﻰ
در درس گذشتﻪ در ﻣﻮرد رساﻧﻪﻫا و ﻣردمساﻻرى آگاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد و آﻣﻮختﻴدکﻪ
رساﻧﻪﻫا ﻣظﻬر تﻤدن ﻳک ﻣﻠت و ﻧشاﻧﺔ رشد و بﻴدارى آن است .اﻧدازة رشد و تﻮسعﻪ
رساﻧﻪﻫاى ﻫر ﻣﻠتﻰ بﻴاﻧگر اﻧدازة رشد و آگاﻫﻰ آن ﻣﻰباشد؛ ﻫﻤچﻨان آﻣﻮختﻴد کﻪ آزادى
رساﻧﻪﻫا در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت ﻧظام ﻣردﻣﻰاﻣکان پذﻳر ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد آزادى
بﻴان و اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ آشﻨا ﻣﻰشﻮﻳد.
مباحثه نمایﻴد
آزادى بﻴان با حفظ اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ در پﻴشرفت و بﻴدارى جﻮاﻣع بشرى ﻧقش بس ﻣﻬﻢ دارد.
بﻪ ﻧظر شﻤا:آزادى بﻴان تحت چﻰ ﻧﻮع شراﻳطﻰ در ﻳک جاﻣعﻪ عﻤﻠﻰ شده ﻣﻰتﻮاﻧد؟
آزادى بﻴان ،ﻳکﻰ دﻳﮕر از اﻧﻮاع آزادى است کﻪ از اﻫﻤﻴت زﻳادى برخﻮردار است .آزادى بﻴان اﻣروز از
ضرورﻳات زﻧدهگﻰ اجتﻤاعﻰ شﻤرده ﻣﻰشﻮد و عبارت از آزادى افراد در بﻴان ﻧظرات و اﻳراد ﻧطق و خطابﻪ،
بدون ترس و واﻫﻤﻪ از دخاﻟت دوﻟت ﻣﻰباشد .آزادى بﻴان ﻳکﻰ از حقﻮق و آزادىﻫاى فکرى است .ﻳعﻨﻰ
افرادى کﻪ در اجتﻤاع زﻧدهگﻰ ﻣﻰکﻨﻨد باﻳد آن طﻮر کﻪ ﻣﻰاﻧدﻳشﻨد بتﻮاﻧﻨد بﻴان کﻨﻨد و ﻳا از طرﻳق کتاب
و ﻣطبﻮعات بﻪ دﻳﮕران ﻣﻨتقﻞ سازﻧد و آنﻫا را در جرﻳان افکار و اطﻼعات خﻮد قرار دﻫﻨد .بعضﻰ عﻠﻤا و
ﻣتفکران آزادى بﻴان را ﻧقطﺔ اوج تﻤام آزادىﻫاى ﻣدﻧﻰ بﻪ شﻤار ﻣﻰآورﻧد .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 اطﻼعات و اﻧدﻳشﻪﻫا ازطرﻳق ﻫﻤﺔ رساﻧﻪﻫا را دارﻧد.
آزادى بﻴان ﻣﻨافع زﻳادى براى جاﻣعﻪ دارد .سﻠب آزادى بﻴان باعث کﻨدى و رکﻮد تکاﻣﻞ پﻴشرفت جاﻣعﻪ
ﻣﻰگردد.
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 ﻣﻰخﻮاﻫد درجاﻣعﻪ ﻣطرح کﻨد ،بدون در ﻧظرداشت
اﻳﻦکﻪ بﻪ حال جاﻣعﻪ ﻣفﻴد ﻳا ﻣضر و ﻳا سبب گﻤراﻫﻰ و فساد اخﻼقﻰ ،فتﻨﻪ و آشﻮب شﻮد؛ بﻠکﻪ آزادى بﻴان
تا حدودى جاﻳز است کﻪ اعﻤال وى باعث زﻳان دﻳﮕران ﻧشﻮد .کراﻣت اﻧساﻧﻰ حقﻮق دﻳﮕران و عفت کﻼم
را رعاﻳت ﻧﻤاﻳد.
ﻣﻬﻤترﻳﻦ حدود آزادى بﻴان بﻪ ترتﻴب عبارت است از:
آزادى بﻴان ﻧباﻳد بﻪ ﻫﻴچ عﻨﻮان در برابر ﻣقدسات دﻳﻨﻰ ،ﻣصاﻟح و ﻣﻨافع ﻣﻠﻰ کشﻮر قرارگﻴرد؛
آزادى بﻴان ﻧباﻳد ﻣﻮجب بﻰاﻫﻤﻴت شدن قاﻧﻮن و ارزشﻫاى ﻣﻮرد قبﻮل جاﻣعﻪ گردد؛
آزادى بﻴان ﻧباﻳد ﻣﻮجب عقدهگشاﻳﻰ و بﻬاﻧﻪﻳﻰ براى تﻮﻫﻴﻦ و اﻫاﻧت بدون ﻣﻮجب و دﻟﻴﻞ ﻧسبت بﻪ
افراد حقﻴقﻰ ﻳا ﻧﻬادﻫاى حقﻮقﻰ گردد؛
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آزادى مطبوعات و اخﻼق رسانهیﻰ :بﻪ ﻣﻮجب اﻳﻦ اصﻞ افراد ،حق ﻧشر افکار خﻮد را از طرﻳق ﻧﻮشتﻪﻫا
ﻳا ﻣطبﻮعات دارا ﻣﻰباشﻨد ،بدون اﻳﻦ کﻪ ﻧشر آنﻫا ﻣﻮکﻮل بﻪ تحصﻴﻞ اجازه ﻳا ﻣحکﻮم بﻪ ساﻧسﻮر باشد .آزادى
ﻣطبﻮعات ،شاﻣﻞ تأسﻴس ﻣطبعﻪ و ﻧشر اعﻼن و فروش ﻧشرﻳﻪﻫا بﻪ وسﻴﻠﺔ گرداﻧدن آن در گذرگاهﻫا است .ﻧقد
و بررسﻰ و ارائﻪ تحﻠﻴﻞ واقعبﻴﻨاﻧﻪ و روشﻦگراﻧﻪ ﻧسبت بﻪ ﻣساﻳﻞ و جرﻳانﻫاى ﻣﻮجﻮد کشﻮر ،ﻧقد عﻤﻠکردﻫاى
دوﻟت ،آگاﻫﻰ دادن بﻪ ﻣردم ،ابﻼغ افکار عﻤﻮﻣﻰزﻣان اﻣکان پذﻳر است کﻪ اطﻼعات دقﻴق در دست باشد.
آیا مﻰدانﻴد مفهوم اخﻼق رسانهیﻰ چﻴست؟
ﻣفﻬﻮم اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ در ﻣکانﻫا و زﻣانﻫاى ﻣختﻠف در کشﻮرﻫا ،فرق ﻣﻰکﻨد ،عﻤﻮﻣاً اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ
ﻧﻮشتﻪﻫاى تحرﻳر شده ﻧﻴستﻨد .و بﻴشتر بر ﻣﻰگردد بﻪ قﻮاﻧﻴﻦ و ارزشﻫاى اجتﻤاعﻰ درﻳک ﻣحدوده خاص زﻣاﻧﻰ
و جغرافﻴاﻳﻰ .در اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ بحث از باﻳدﻫا و ﻧباﻳدﻫا و تﻮصﻴﻪ و ﻧﻬﻰ در ﻣﻴان است .ﻣسؤوﻟﻴت پذﻳرى ﻳکﻰ
ازحقﻴقتﻫاى بزرگ در اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ ﻣﻰباشد .بررسﻰﻫا ﻧشان داده است کﻪ رساﻧﻪﻫا ﻣؤثرﻳت چشﻢگﻴرى
در سﻤت دﻫﻰ افکار ،ﻧظرﻫا ،تﻠقﻰﻫا و برداشتﻫا در جﻮاﻣع دارد و اﻳﻦ تأثرگذارى ﻣﻰتﻮاﻧد جﻨبﻪ سازﻧدهگﻰ
و دادن تعﻠﻴﻢ و ﻳا ﻣﻤکﻦ بُعد تخرﻳبﻰ ﻧﻴز داشتﻪ باشد .بﻨابراﻳﻦ ﻻزم است کﻪ ﻧحﻮه تأثرگذارى رساﻧﻪﻫا طﻮرى
تﻨظﻴﻢ گردد کﻪ اخﻼق بﻪ ﻧفع اجتﻤاع و اﻧساﻧﻴت باشد.
اخﻼق رسانهیﻰ متشکل از کدام موضوعات است؟
اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ ﻣبحث وسﻴع از اخﻼق حرفﻪﻳﻰ است کﻪ ﻣتشکﻞ از ﻣﻮضﻮعاتﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :آزادى بﻴان ،آزادى
ﻣطبﻮعات ،قاﻧﻮن ﻣطبﻮعات ،ﻣساﻳﻞ و ﻣعاﻫدهﻫاى بﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،حق چاپ سرقت ادبﻰ ،ﻣسؤوﻟﻴت روزﻧاﻣﻪ ﻧﮕار،
آگاﻫﻰ ﻧﻮﻳسﻨده وﻣاﻧﻨد آنﻫا ،کﻪ داراى ﻣتﻮن تحرﻳرى و ﻣدارک ﻣشخص و قابﻞ استفاده است .و ﻫﻤچﻨان
ﻣﻮضﻮعات زﻳاد دﻳﮕرى کﻪ ﻧﻮشتﻪ و ﻣشخص ﻧﻴستﻨد؛ اﻣا ﻫر روز ﻧاﻣﻪﻧﮕار درجاﻣعﻪ خﻮد آنﻫا را ﻣﻰشﻨاسﻨد.
اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ در جﻮاﻣع ﻣختﻠف ،خصﻮصﻴتﻫا و وﻳژهگﻰﻫاى خﻮد را دارد .اصﻮل آزادى و فعاﻟﻴتﻫاى
رساﻧﻪﻳﻰ را قاﻧﻮن رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ ﻣشخص ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻫﻤچﻨان چارچﻮب اخﻼقﻰ ﻣسﻠط بر آن جاﻣعﻪ را تکﻤﻴﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻣساﻳﻞ ﻣحﻮرى در اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ کﻪ باﻳد در ﻧظر گرفتﻪ شﻮد؛ عبارت از :صداقت ،صحت ،تﻮازن،
اﻣاﻧت و پرﻫﻴز از آﻧچﻪ در ضدﻳت با ﻣﻨافع ﻣﻠﻰ واقع شﻮد ،ﻣﻰباشد .در ﻣجﻤﻮع اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ را ﻣﻰتﻮان با
درﻧظر گرفتﻦ اﻣاﻧت دارى ،آگاﻫﻰ ﻫﻤﻪگاﻧﻰ و ﻣسؤوﻟﻴتﻰ بررسﻰ ﻧﻤﻮد چﻮن :ﻧخستﻴﻦ اصاﻟت خبرﻧﮕار اطﻼع
رساﻧﻰ ﻣﻰباشد ،از اﻳﻦ رو خبرﻧﮕار باﻳد کﻮشش ﻧﻤاﻳدکﻪ اطﻼعات ﻣﻮرد ﻧﻴاز جاﻣعﻪ را فراﻫﻢ ﻧﻤاﻳد و آن را با
دﻻﻳﻞ ﻣشخص و گراﻳشﻫاى 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 ﻧاقصگﻴرﻧدهگان خبر ﻣﻰگردد .رساﻧﻪﻫا در قبال جاﻣعﻪ
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و ﻣردم خﻮد از ﻧظر اخﻼقﻰ ﻣسؤول اﻧد تا از ﻧشر آن چﻪ در قاﻧﻮن ﻧاﻣﻪﻫا و قﻮاعد ﻳک کشﻮر ضد اخﻼقﻰ
تﻠقﻰ ﻣﻰشﻮد ،خﻮددارى ﻧﻤاﻳﻨد .رساﻧﻪﻫا بﻪ دو صﻮرت ﻣﻤکﻦ است با استفاده از آزادى ﻣطبﻮعات از قﻮاﻧﻴﻦ
ﻣطبﻮعات تخطﻰ کﻨﻨد:
بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮشتﻦ افترا ،تﻮﻫﻴﻦ و پرداختﻦ بﻪ ﻣساﻳﻞ خصﻮصﻰ افراد .در صﻮرت چﻨﻴﻦ تخطﻰﻫا بﻪ شکاﻳت
افراد رسﻴدهگﻰ شده و ﻣجرﻣان تحت پﻴﮕرد قاﻧﻮﻧﻰ قرار ﻣﻰگﻴرﻧد.
بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮشتﻦ ﻣساﻳﻞ خﻼف قاﻧﻮن ﻣطبﻮعات و استفاده غﻴر قاﻧﻮﻧﻰ از آزادى ﻣطبﻮعات؛ ﻣاﻧﻨد:
تﻮﻫﻴﻦ بﻪ ﻣقدسات ،بﻪ خطر اﻧداختﻦ اﻣﻨﻴت ﻣﻠﻰ و ﻣشﻮش ساختﻦ اذﻫان عﻤﻮﻣﻰدر اکثر کشﻮرﻫا براى
رسﻴدهگﻰ بﻪ اتﻬاﻣات ﻳا قاﻧﻮن شکﻨﻰﻫاى رساﻧﻪﻳﻰ ،ﻣحکﻤﺔ رساﻧﻪﻳﻰ بﻪ حضﻮر ﻫﻴأت ﻣﻨصفﻪ ﻣطبﻮعاتﻰ
بﻪ صﻮرت عﻠﻨﻰ برگزار ﻣﻰشﻮد .ﻣﻤکﻦگاﻫﻰ ﻧقد اعتراض فردى ﻳا جﻤعﻰ را در پﻰ داشتﻪ باشد بﻨابراﻳﻦ
ﻧقد باﻳد اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ را از بﻴﻦ ﻧبرده از حقﻮق فردى و جﻤعﻰ در برابر زﻳاده روى و اﻧحراف رساﻧﻪﻫا
جﻠﻮگﻴرى کﻨد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا ،چرا رساﻧﻪﻫا از آزداى قاﻧﻮن رساﻧﻪﻫا تخطﻰ ﻣﻰکﻨد؟ با ﻣشﻮره اعضاى گروه دﻻﻳﻞ
را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
در مورد اخﻼق رسانهیﻰ در افغانستان چه مﻰدانﻴد؟
اﻣروزه رساﻧﻪﻫا در کشﻮر ،از رشد خﻮبﻰ برخﻮرداراﻧد .قاﻧﻮن رساﻧﻪﻫاى افغاﻧستان تا حدود زﻳادى
آزادىﻫاﻳﻰ براى رساﻧﻪﻫاى جﻤعﻰ قاﻳﻞ شده است .ﻣشکﻠﻰ کﻪ در رساﻧﻪﻫاى کشﻮر وجﻮد دارد اﻳﻦ است
کﻪ ﻳک عدهﻳﻰ خبرﻧﮕاران غﻴر ﻣسﻠکﻰ و با عدم آگاﻫﻰ از اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ وارد عرصﻪ عﻤﻞ گردﻳدهاﻧد،
تﻤثﻴﻞﻫاى قﻮﻣﻰ ،ﻟساﻧﻰ ،و غﻴره  ...بسﻴار زﻳاد اﻧعکاس داده اﻧد کﻪ باعث دشﻮارىﻫاى زﻳادى در کشﻮر
شده اﻧد .در شراﻳط کﻨﻮﻧﻰ کشﻮر بﻪ صﻠح و اﻣﻨﻴت ضرورت اشد دارد .بﻨابراﻳﻦ خبرﻧﮕاران و قﻠﻢ بﻪ دستان
اخبار و اطﻼعات صﻠح را بر ساﻳر اطﻼعات اوﻟﻮﻳت دﻫﻨد ،رساﻧﻪﻫا 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 ﻫﻤﻪگاﻧﻰ باشد باﻳد پرﻫﻴز ﻧﻤاﻳﻨد؛ ﻣاﻧﻨد :آثار و ﻣطاﻟبﻰ کﻪ ﻣغاﻳر با اصﻮل و
احکام دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم 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 ﻣﻰرود؛
چﻮن کشﻮر ﻣا ﻳک دوﻟت اسﻼﻣﻰاست ،تبﻠﻴغ و تروﻳج ادﻳان دﻳﮕر غﻴر از دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم جﻮاز ﻧدارد.
فعالﻴت :بﻪ ﻧظر شﻤا ،چرا اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ ﻧظر بﻪ ﻣﻤاﻟک فرق ﻣﻰکﻨد؟ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧظرخﻮﻳش را ارائﻪ
دارﻳد.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ دهﻴد

 -1آزادى بﻴان چﻴست؟
 -2دو ﻣﻮرد از ﻣحدودﻳت آزادى بﻴان را بﻨﮕارﻳد.
 -3خصﻮصﻴات ﻣطبﻮعات را در رژﻳﻢ ﻣردم ساﻻرى تحرﻳر دارﻳد.
 -4کدام ﻣﻮضﻮعات شاﻣﻞ اخﻼق رساﻧﻪﻳﻰ ﻣﻰشﻮد؟ بﻨﮕارﻳد.
 -5رساﻧﻪﻫا کدام ﻣﻮضﻮعات را ﻧباﻳد ﻧشر کﻨﻨد؟ درزﻣﻴﻨﻪ ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
کارخانهگﻰ

کدام ﻣﻮضﻮع در قاﻧﻮن رساﻧﻪﻳﻰ کشﻮر جرم شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد؟ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دارﻳد.

خﻼصۀ فصل ششم
افکار عمومﻰمجموعۀ از تصامﻴم افراد یک گروه عام را در مورد یک موضوع خاص مﻰگویند.
رسانه وسﻴله انتقال پﻴام ،معلومات و اطﻼعات با استفاده از این وسایل مﻰباشد :رسانۀ برقﻰ،
رسانۀ چاپﻰ.
انواع رسانه عبارتانداز :مطبوعات ،روزنامه ،رادیو ،تلویزیون ،انترنﻴت و شبکه کﻴبلﻰ.
رسانه به عنوان نهاد جامعه مدنﻰ که در واقع رکن چهارم حکومت یاد مﻰشود نقش
مهمﻰدر ایجاد شرایط مناسب جهت توسعه فرهنگﻰ و سﻴاسﻰ جامعه ایفا مﻰنماید.
آزادى بﻴان عبارت از آزادى افراد در بﻴان عقﻴده با درنظرداشت ارزشهاى اسﻼمﻰ و
ایراد نطق و خطابه ،بدون ترس و واهمه از دخالت دولت است .آزادى بﻴان یکﻰ دیگر از
انواع آزادىها است که در جهان امروز از اهمﻴت زیادى برخوردار است.
اخﻼق رسانهیﻰ مبحث گسترده از اخﻼق حرفهیﻰ است که متشکل از موضوعاتﻰ؛ مانند:
آزادى بﻴان ،آزادى مطبوعات ،قانون مطبوعات ،مﻴثاقها و معاهدههاى بﻴنالمللﻰ ،حق
چاپ ،سرقت ادبﻰ و غﻴره مﻰباشد.
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