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قدردانى

كودكان دموكرات به دنيا نمى آيند، از اين رو جوانان و بزرگساالن نيازمند آموزش 
راى  به  مدنى  هاى  آموزش  باشند.  مى  دموكراتيك  نهادهاى  و  ها  ارزش  اصول،  درباره 
آموزش  ميدهد.  جهت  را  آنان  عادات  و  رفتار  و  داده  بيشتر  يادگيرى  انگيزه  دهندگان 
نقشى اساسى در حفظ نظام دموكراتيك دارد. بدين ترتيب، آموزش مدنى نوعى آموزش 
حياتى  مسائل  در  مردم  متمدن  و  خودجوش  مشاركت  باعث  زيرا  باشد  مى  دموكراتيك 
روحيه  تواند  مى  آگاهانه  مشاركت  تنها  گردد.  مى  ملى  سطح  در  عملى  ابتكارات  و 
عمومى سهم  دموكراتيك را حفظ كند و به مردم كمك كند تا در تصميم گيرى هاى 

گرفته و مسئوليت هاى سياسى و دولتى را به عهده بگيرند.
تمركز  عدم  و  قوا  تجزيه  قانون،  حاكميت  بشر،  حقوق  جمله  از  دموكراسى  اصول  اشاعه 
قدرت، تكثر گرايى، رسانه ها، جامعه مدنى، احزاب سياسى و انتخابات همه به دگرگونى 
هويت هاى مختلف به شهروندان آگاه و ايجاد يك فرهنگ سياسى دموكراتيك كمك 
مى كند. اين امر همچنين به تعريف وظايف شهروندان در قبال دولت، نهادهاى دولتى و 
جامعه بين المللى كمك كرده و باعث ايجاد تعادل بين آزادى هاى انسانى و نظم عمومى 
مى گردد تا آرمان يك جامعه مطلوب كه برمبناى دموكراسى، عدالت اجتماعى و صلح 

بنا نهاده شده است، تحقق يابد.
و  باشد  مى  مير  توماس  داكتر  پروفسور  هاى  نوشته  از  برگرفته  جزوه   اين  نظرات  اكثر 
و  اقتصادى  شدن  جهانى  نظرداشت  در  با  مند،  نظام  و  جديد  اى  شيوه  به  را  دموكراسى 

ضرورت آموزش مدنى براى برابرى و همبستگى دموكراتيك، تبيين مى كند.
دفتر بنياد فريدريش ايبرت در كابل از آقاى ِدو راج داهال، رييس دفتر بنياد در كاتماندو، 
نپال، كه  اين جزوه سودمند را تهيه و براى ما اجازه نشر مجدد آن را داده، سپاسگزارى 

مى كند.
گفتنى است كه دفتر FES در نپال، از اين جزوه در موارد مختلف براى گذار صلح آميز 

از منازعه استفاده كرده كه نتايج خوبى به دنبال داشته است.
ما اميدواريم كه با نشر اين جزوه در امر تقويت آگاهى دموكراتيك شهروندان و مشاركت 

در ايجاد صلح پايدار در جامعه افغانستان گامى به جلو گذاشته باشيم.

دفتر بنياد فريدريش ايبرت
كابل، افغانستان
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دموكراسى

دموكراسى اجزاى بسيارى دارد

يك دموكراسى شكوفا نيازمند عناصر مختلفى مى باشد. ساقه صلح به اضافه تمامى 
اجزاى ديگرى كه در شكل زير نشان داده شده مى تواند درخت سالم دموكراسى 

را به وجود آورند.

جداى از تمام مسائل ديگر، دموكراسى بدترين شكل حكومت است
(وينستون چرچيل)

دموكراسى يك نظام پاسخگو و حكومت توسط مردم است. در افغانستان حاكميت 
بر مردم استوار بوده و مردم منشاء قدرت دولت هستند.

اقتصاد

دموكراسى

سياسى
فرهنگ 

حكومت خوب

جهانى شدن

حقوق بشر

حاكميت قانون  قوا
زيه

تج

راليزم
پلو

 حكومت
خودگران محلى

انتخابات
ومىجامعه مدنىاحزاب

ه عم
عرص

صلح

محيط زيستتاريخ
سياست خارجى

جغرافياجامعه
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چگونه  مردم  شوند؟  مى  تنظيم  چگونه  حاكميت  اين  در  گيرى  سهم  براى  قواعد 
مردم  مشاركت  نوع  چه  كنند؟  مى  مشاركت  سازى  قانون  روند  و  سياسى  نظام  در 
دولت را پاسخگو مى سازد؟ چه نوعى از آموزش براى شيوه حكومت مناسب الزم 
است؟ و چرا اصول دموكراسى و پياده ساختن آنها در زندگى شخصى و عمومى 
شهروندان براى ايجاد يك جامعه منظم و آرام مهم هستند؟ پاسخ اين سواالت براى 

فهم عميق سياست هاى دموكراتيك ضرورى هستند.

حقوق بشر

حقوق بشر، حقوقى هستند كه تمامى افراد اعم از زن و مرد براى آزادى، كرامت، 
برابرى و همزيستى متمدنانه مستحق آنها مى باشند. حقوق بشر نيازمند دموكراسى و 
دموكراسى نيازمند حقوق بشر مى باشد. حقوق بشر و دموكراسى وابسته و تضمين 
كننده يكديگر بوده  و هر دو بر مبناى  نظريه بنيادى برابرى و كرامت فرد فرد انسان 

ها استوارند.

سازمان ملل متحد پنج مجموعه از حقوق بشر را به رسميت 
مى شناسد.

در سال 1966، ملل متحد دو معاهده مربوط به حقوق بشر را براى تامين دو مجموعه 
حقوق  ميثاق  و  وسياسى  مدنى  حقوق  المللى  بين  ميثاق  كرد.  تنظيم  بشر  حقوق  از 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. موافقتنامه اول توسط 152 كشور و مورد دوم توسط 
حقوق  ميثاق  فقط  متحده  اياالت  كه  است  ذكر  قابل  است.  شده  امضا  كشور   149

مدنى وسياسى را پذيرفته است.
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حقوق مدنى فرد را در 
برابر استفاده خودسرانه 
از قدرت توسط دولت 
كند. به 

محافظت مى 
حقوق 

مثال، 
عنوان 

مدنى عبارتند از آزادى 
ك، عقيده و 

دين، تحر
آزادى  در مقابل رفتار 

غير انسانى.

آزادى از دولت

سياسى تضمين 
حقوق 

هاى 
فرصت 

كننده 
شهروندان براى مشاركت 
در روندهاى سياسى و 
سياسى 

كنترل قدرت 
مى باشند. به عنوان مثال، 
سياسى عبارتند 

حقوق 
از حق برابر براى راى 
دهى، آزادى  برپايى 
اجتماعات، آزادى بيان 
و آزادى  برخورداى از 

اطالعات.

آزادى از دولت

شامل 
حقوق فرهنگى 

عناصرى از تمام مجموعه 
هاى حقوق بشر است: و 
دامنه آنها از آزادى ها 
از دولت و در دولت از 
طريق محافظت از حق 
انتخاب هويت فرهنگى، 
زبانى، و اجراى رسوم و 
ك زندگى دلخواه  

سب
اين 

است. 
گسترده 

حقوق همچنين تضمين 
كننده آزادى هاى بيشتر 
از طريق دولت است: 
دولت بايد به شهروندان 
ك 

ش كم
از طريق آموز

كند تا از ظرفيت الزم 
براى مشاركت فرهنگى 

برخوردار شوند. حقوق اقتصادى و حقوق اجتماعى بايد محافظت شوند 
زيرا نابرابرى ها و بى عدالتى ها مى تواند منجر به 
وابستگى گرديده  و حقوق مدنى و سياسى مورد تجاوز 
قرار گيرد. حقوق اقتصادى و حقوق اجتماعى بايد به 
گونه فعال توسط دولت تامين گردند زيرا آزادى هاى 
هستند كه از طريق دولت به وجود مى آيند. به عنوان 

نمونه:
•  حق برابرى اجتماعى و اقتصادى

•  حق كار و حق برخوردارى از دستمزدى مناسب
•  حق تامين اجتماعى و رهايى از گرسنگى

•  حق دسترسى به خدمات اساسى
ش، صحت)

     (آموز
•  حفظ كرامت انسانى در محل كار

•  محافظت از حقوق كارگرى و اتحاديه هاى صنفى

آزادى از دولت

حقوق اقتصادى و حقوق اجتماعى
حقوق مدنى

حقوق سياسى
حقوق مدنى
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تمامى پنج مجموعه حقوق بشر به يكديگر وابسته هستند.

تمامى پنج مجموعه حقوق بشر با يكديگر وابستگى و رابطه درونى دارند و حقوق 
سياسى و مدنى بايد در تمامى موارد محافظت گردند. حقوق اقتصادى، اجتماعى، 
و فرهنگى بايد به منظور توانمند ساختن شهروندان براى استفاده مناسب از حقوق 
سياسى و مدنى شان محافظت گردند. هرچند، حقوق چه اقتصادى و چه اجتماعى 
مى تواند كامال وابسته به سطح توسعه كشور مورد نظر باشد. با اين وجود، هدف 
مجموعه  تمامى  افغانستان  باشد.  بشر  حقوق  تحقق  بايد  ها  سياست  تمامى  از  نهايى 

هاى حقوق بشر را پذيرفته است.

حاكميت قانون

حقوق بشر و حاكميت قانون ستون فقرات دموكراسى هستند.

تمامى  برابر  كرامت  و  ارزش  بر  مبتنى  دموكراسى 
شهروندان است. از اين رو، قدرت  اكثريت نامحدود 
نمى باشد: اين قدرت در جايى كه منجر به تجاوز به 
حقوق اساسى فرد گردد، متوقف مى شود. اكثريت 
نمى تواند تصميمى اتخاذ كند كه كرامت و ارزش 
فرد را نقض كرده يا مانع  مشاركت آزادانه او در 
روند هاى دموكراتيك گردد. هر عملكردى غير از 
اين چيزى بيش از ديكتاتورى اكثريت نخواهد بود. حاكميت قانون در يك دولت 
دموكراتيك به معناى تامين حقوق اساسى و عملكردهايى است كه تضمين كننده 

آزادى هاى فردى و مشاركت فرد در روندهاى سياسى مى باشد.
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دموكراسى بدون دولت مبتنى بر قانون اساسى غير ممكن است.

حقوق اساسى و قواعد تصميم گيرى سياسى بايد در چارچوب يك قانون اساسى 
تنظيم گردند. هر دموكراسى آزاد كه به گونه مثبت مشاركت تمامى اقشار جامعه  
در تصميم گيرى سياسى را تشويق مى كند بايد ساختار دولت مبتنى بر قانون اساسى 
واحد  يك  اساسى  قانون  بر  مبتنى  دولت  و  دموكراسى  حقيقت،  در  باشد.  دارا  را 
جدايى ناپذير هستند. دولت مبتنى بر قانون اساسى در مقابل حكومت پوليسى قرار 
تحت  زندگى  و  باال  از  مستمر  نظارت  به  محكوم  افراد  پوليسى  حكومت  در  دارد. 

تهديد دائم اقدامات خودسرانه دولت مى باشند.

قدرت سياسى نبايد از قانون موجود منحرف گردد.

قانون اساسى و حقوق اساسى بايد صرفنظر از تركيب قدرت سياسى در پارلمان يا 
حكومت محافظت گردد. سياستمداران حاكم نبايد از قانون اساسى تخطى كرده، 
قانون را ناديده گرفته، تفسير به راى كرده يا به صالحديد خود قانون را اجرا كنند. 
قانون گذارى هميشه بايد در چارچوب قانون اساسى و نظام حقوق بشر، حتى اگر 
حقوق بشر در قانون اساسى فهرست نشده باشد، صورت گيرد. ميثاق هاى حقوق 

بشر در تمامى موارد معتبر هستند.

محاكم و كل نظام قضايى بايد مستقل باشند.

باالتر از هر چيز ديگر، يك قانون اساسى مبتنى بر استقالل نهادينه شده نظام عدلى 
و قضايى مى باشد.  محاكم، و نظام قضايى بايد براى محافظت از قانون اساسى و 
قانون  ناقض  سياسى  اعمال  يا  قوانين  صورتيكه  در  و  باشند  مستقل  قانون  حاكميت 
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اثر  بى  قدرت  از  باشند،  بشر  حقوق  و  اساسى 
ساختن انها برخوردار باشند. بنابراين، جدايى نظام 
در  اجرايى  و  مقننه  قوه  و  طرف  يك  در  قضايى 
جانب ديگر يكى از مهمترين اصول دموكراسى 

مى باشد.

فساد تهديدى اساسى براى حاكميت قانون است.

در بسيارى كشورها از جمله افغانستان، حاكميت قانون بواسطه فساد – يا حاكميت 
پول – تهديد مى شود. به اين دليل مبارزه با فساد از جمله كارهاى اساسى هواداران 
دموكراسى، مسئولين مبارزه با فساد، كميته رسيدگى به امور مالى دولت در پارلمان، 

دفتر عمومى حسابرسى، رسانه ها و جامعه مدنى مى باشد.

تجزيه قوا

قدرت در ميان مسئولين مختلف دولتى تقسيم مى شود.

آنها  عملكرد  كنترل  باشد،  معدود  افرادى  انحصار  در  دولتى  قدرت  صورتيكه  در 
بسيار دشوار خواهد بود. كنترل موثر و تاثيرگذارى بر قدرت دولت فقط از طريق 
قدرت خود دولت ممكن مى گردد. از اين رو، يك جامعه آزاد بايد قدرت را در 
ميان مسئولين مستقل و متفاوت دولتى تقسيم كند. صاحبان قدرت مى توانند به گونه 
متقابل بريكديگر نظارت كرده و مانع تمركز و انحصار قدرت گردند و اين حالت 

مبناى يك نظام تعادل و توازن است.

تمايل قدرتمند به سوء استفاده از قدرت، حقيقتى هميشگى است و اين سوء استفاده  به 
ميزانى كه موانع موجود اجازه دهد، صورت مى گيرد.                               (منتسكيو)
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نمونه تجزيه قوا: سه ركن قدرت دولتى

نيازمندى به اپوزسيونى قوى در پارلمان

مقننه  و  مجريه  قواى  بين  جدايى  باشد،  شده  انتخاب  پارلمان  توسط  حكومت  اگر 
خواهند  حمايت  حكومت  اهداف  از  پارلمان  اكثريت  زيرا  گردد،  مى  تر  ضعيف 
كرد. از اين رو، نياز به جبهه مخالف (اپوزيسيون) قوى در پارلمان مى باشد تا قدرت 
حكومت را كنترل كرده و متعادل سازد. جبهه مخالف براى اين كار نيازمند ابزار 
مناسب مى باشد. به عنوان مثال، بايد از صالحيت الزم براى وادار ساختن حكومت 
هاى  كميسيون  تشكيل  يا  و  عملكردش  به  مربوط  سواالت  به  علنى  پاسخگويى  به 

تحقيق برخوردار باشد. 

آماده  را  لوايح  مجرييه  قوه 
صورتيكه  در  ميكند.  اجرا  و 
توسط  مستقيما  حكومت 
باشد،  نشده  انتخاب  مردم 
را  حكومت  پارلمان  آنگاه  

انتخاب خواهد كرد.

مرجع  عاليترين  پارلمان 
ميباشد.  گيرى  تصميم 
توسط  پارلمان  اعضاى 
راى  طريق  از  و  مردم 
و  برابر  آزاد،  گيرى 

محرمانه انتخاب ميشوند.

از  مستقل  محاكم 
قانون  قانون،  حاكميت 
بشر  حقوق  و  اساسى 

محافظت ميكنند.

قضاييه
محاكم، سارنوالى

 مقننه
پارلمان

مجريه
حكومت و واحدهاى اجرايى

 كنترول مى كند، راه هاى
جايگزين ارائه مى كند

حكومتاكثريت حاكمپارلمان جبهه مخالف
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عمل گران جامعه بايد فراهم آورنده تعادل و توازن آينده باشند.

اصول تعادل و توازن براى كنترل قدرت تنها نيازمند تجزيه قوا در دولت نمى باشد 
بلكه نيازمند مراقبت بيرونى نيز مى باشد. مهمتر اينكه، رسانه هاى آزاد نيز مى توانند 
نيز  تحقيقى  خبرنگارى  باشند.  قدرت  كننده  كنترل  و  مردم  نظرات  كننده  منعكس 
منحيث ركن چهارم دموكراسى يك ديده بان موثر روندها و نهادهاى سياسى است. 
و  علمى  نهادهاى  يا  مدنى  جامعه  صنفى،  هاى  اتحاديه  جمله  از  ديگرى  نهادهاى 

آموزشى نيز مى توانند به عنوان كنترل كننده قدرت عمل كنند.

تكثرگرايى (پلوراليزم)

تكثرگرايى دموكراسى را هم ممكن و هم الزم مى سازد.

افغانستان يك جامعه چند قوميتى، چند زبانى و چند فرهنگى است. مردم نظرات و 
اهداف مختلف داشته و منافع، ارزش ها و برداشت هاى متفاوت با يكديگر رقابت 
مى كنند. جامعه متجانس نيست و در مورد مسائل مهم اتفاق نظر كلى وجود ندارد. 

تكثر گرايى به پذيرفتن اين تفاوت ها و بهره ورى سازنده از انها مربوط مى شود.
دموكراسى از طريق بحث و گفتگو براى يافتن راه درست تداوم مى يابد، از اين رو 

دموكراسى به نظرات ديگران احترام مى گذارد. (ريچارد ون ويزساكر)

تكثرگرايى سياسى هميشه تكثرگرايى گروه هاى متفاوت است. يك روند تصميم 
گيرى كه به تمامى گروه ها فرصتى منصفانه براى اظهار عقيده داده و تكثرگرايى 
دولت  بود.  خواهد  شهروندان  تمامى  پذيرش  مورد  دهد  مى  انعكاس  جامعه  در  را 
مسوول شناسايى نقاط ضعف اين روند و اصالح آن از طريق تنظيم مقررات الزم 

مى باشد.
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مثال: سه افغان

احمد و محمود هر دو در يك منطقه دور افتاده زندگى مى كنند و از منفعت افزايش 
احمد  انجاييكه  از  هرچند،  برخوردارند.  منطقه  اين  براى  يافته  تخصيص  بودجه  در 
رخصتى  روزهاى  تعداد  مورد  در  كارميكند  او  براى  محمود  و  كارخانه  صاحب 
اختالف نظر دارند: احمد ميخواهد كه كارگران بيشتر كار كنند، در حاليكه محمود 
و مريم - كه هر دو كارگر هستند- ميخواهند رخصتى بيشتر داشته باشند. با وجود 
و  انهاست  مشترك  وجه  رخصتى  هستند،  متفاوت  مناطقى  از  مريم  و  محمود  اينكه 

قاعده  بلكه  استثناء  نه  درگيرى 
البته  و  است  سياسى  زندگى 
نيست:  اى  كننده  نگران  چيز 
متفاوت  نظرات  رقابت  و  نقدها 
گيرى  تصميم  يك  شرط  پيش 
هاى  حل  راه  يافتن  و  موفق 
باشد.  مى  مسائل  براى  موثر 
را  درگيرى  بخواهد  كه  كسى 
تصميم  يك  گيرى  شكل  در 
مانع  يا  كند  سركوب  سياسى 
آن گردد، در حقيقت در صدد 
حذف منافع و امتيازات ديگران 

مى باشد.

اندازه  همان  به  دموكراسى 
است  درگيرى  نيازمند  كه 
مى  نيز  نظر  اتفاق  نيازمند 
در  بايد  شهروندان  باشد. 
اساسى  هاى  ارزش  مورد 
و  باشند-  داشته  نظر  اجماع 
بشر  حقوق  بنيادى  اصول 
قواعد  و  شمرده  محترم  را 
به  دموكراسى  اصول  و 
خوبى درك شوند. به گونه 
در  بايد  شهروندان  آرمانى، 
مورد اهداف عمده سياست 
داشته  توافق  نيز  ملى  هاى 
باشند. در صورت وجود اين 
توافقات، درگيرى  در يك 
به  دموكراتيك  چارچوب 

نتيجه مثبت خواهد رسيد.

امر  اين  از  مردم  برخى 
تكثر  كه  دارند  هراس 
به  است  ممكن  گرايى 
جامعه  در  شكاف  ايجاد 
صورتيكه  در  گردد،  منجر 
در  است.  عكس  بر  مسئله 
گروه  به  افراد  جامعه  يك 
هاى اجتماعى مختلف تعلق 
متفاوت  وظايف  و  داشته 
مثال  در  طوريكه  و  دارند، 
است،  شده  داده  نشان  زير 
ضمن اينكه در برخى موارد 
تضاد منافع بوجود مى آيد، 
ديگر  موارد  بسيارى  در  اما 
وجود  منافع  اشتراك  نيز 

دارد.

منافع مشترك درگيرى اجماع
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پول  به  تحصيل  و  آموزش  براى  است  مادر  ديگرى  و  پدر  يكى  ترتيب  به  كه  آنها 
راه  صرف  بيشترى  پول  ميخواهد  احمد  كه  است  حالى  در  اين  دارند.  نياز  بيشترى 
منتهى به كارخانه اش كند. مى بينيم كه در حاليكه همه آنها در مورد برخى مسائل 
اختالف نظر دارند، در بعضى موارد نيز اشتراك نظر دارند و اين امر به اين دليل است 
شيوه  به  درگيرى  فصل  و  حل  مورد  در  و  بوده  متفاوت  جامعه  در  آنها  وظايف  كه 

مناسب اتفاق نظر دارند.

طرزالعمل  و  حقوق  اساسى،  هاى  ارزش  مورد  در  اوليه  نظر  اتفاق  خالصه،  طور  به 
و تداخل نسبى منافع امكان سودمندى تكثرگرايى را بوجود آورده و وحدت يك 

جامعه بسيار متنوع را تضمين مى كند.

مريم: مادر سوسن،
پول بيشتر براى كارگر از كابل

سوسن

پول بيشتر براى 
مكاتب

رخصتى كمتر
پول بيشتر براى 

بدخشان

احمد:
كارفرما

محمود:
كارمند

پول بيشتر براى 
جاده ها

اجماع:
ـ اصالحات

ـ احترام به حقوق بشر
ـ قواعد دموكراتيك

رخصتى بيشتر
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حكومت خودگردان محلى

حكومت خودگردان محلى به معناى تقسيم قدرت است.

و  اى  منطقه  ملى،  مسئولين  بين  قدرت  تقسيم  معناى  به  محلى  خودگردان  حكومت 
محلى است. تصاميم مهم مثل موضوعات مربوط به دفاع، سياست خارجى، و سياست 
اقتصادى معموال در سطح ملى اتخاذ مى شود در حاليكه تصاميم مربوط به فرهنگ، 

امنيت داخلى يا آموزش عمدتا در سطح منطقه اى اتخاذ مى شود.

سه بحث مهم براى حكومت خودگردان محلى:

1ـ تصاميم بايد تا حد ممكن در راستاى نيازهاى مردم اتخاذ گردند

اين  چه  هر  باشند.  مربوط  مردم  هاى  نگرانى  به  ممكن  حد  تا  بايد  سياسى  تصاميم 
دموكراتيك  كنترل  و  مشاركت  امكان  باشد،  نزديك  مردم  تقاضاى  به  تصميمات 
توسط مردم نيز بيشتر خواهد بود. تنها مسائلى كه به داليل عملى نيازمند رسيدگى 
در سطح ملى است- مثل سياست خارجى يا سياست هاى نظامى- بايد در سطح ملى 

مورد توجه قرار گيرد. اين اصل، اصل همبستگى نام دارد.

2ـ خودمختارى منطقه اى حافظ تنوع و وحدت داخلى است.

را  خودگردان  اداره  امكان  بايد  كشور  يك  قوميتى  يا  مذهبى  فرهنگى،  هاى  گروه 
داشته باشند. فدراليزم تنوع داخلى را حفظ كرده و امكان رسيدگى به ويژگى هاى و 
مسائل منطقه اى را فراهم مى آورد. اگر خودمختارى فرهنگى و منطقه اى در تعادل 
با همكارى سياسى در سطح ملى باشد، فدراليزم ميتواند به حفظ وحدت، حتى در 

جوامع بسيار ناهمگون (غير يكنواخت) كمك كند.
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3ـ حكومت خودگردان محلى فراهم آورنده تعادل و توازن

تقسيم حاكميت بين دولت و مناطق، تمركز قدرت را كاهش داده و امكان كنترل 
استقالل منطقه اى مبتنى بر تجزيه  تقويت ميكند.  تعادل و توازن را  دموكراتيك و 
و تشريك قدرت مى باشد. حكومت منطقه اى بايد در اتخاذ تمامى تصميماتى كه 

مستقيما بر منافع منطقه مذكور تاثير مى گذارد، سهيم باشد.

حكومت منطقه اى دموكراسى را تقويت مى كند

خودمختارى  از  ميزانى  به  بايد  و  داشته  قرار  اى  منطقه  سطح  از  تر  پايين  اجتماعات 
بيشترى  موفقيت  محلى  حكومت  احتماال  باشند.  برخوردار  كنندگى  تعيين  حق  يا 
تمامى  محلى،  سطح  در  داشت.  خواهد  الزم  حل  راه  يافتن  و  مسائل  شناسايى  در 
ارزش  و  بوده  برخوردار  گيرى  تصميم  در  مشاركت  و  كنترل  امكان  از  شهروندان 
دموكراسى را از نزديك لمس خواهند كرد. بنابراين، حكومت محلى به نوعى يكى 

از بينادهاى مهم دموكراسى است.

مشاركت

مشاركت

حكومت ملى

پارلمان

اداره ولسوالى

حكومت محلى
انتخابات 
مستقيم

انتخابات 
غير مستقيم انتخاب انتخاب
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انتخابات

انتخابات بايد آزاد، برابر، عمومى و سرى باشد.

كه  است  اين  دموكراسى  هاى  ويژگى  از 
تمامى دولتمردان از ميان مردم بر مى خيزند. 
با  گيرى  تصميم  دموكراسى  در  انجاييكه  از 
اصلى  عناصر  از  يكى  انتخابات  است،  مردم 
به شمار ميرود. انتخابات بايد آزاد، برابر (هر 
راى تاثير يكسانى داشته باشد)، عمومى (شامل 

تمامى شهروندان كه واجد شرايط سنى هستند باشد)، و محرمانه باشد. انتخابات بايد 
به طور منظم و در فواصل معين برگزار شود و مردم بايد از فرصت راى دادن براى 

خاتمه دادن به حكومتى كه از آن ناراضى هستند، برخوردار باشند. 

دو سيستم عمده انتخاباتى:

چگونگى و جزئيات انتخابات و شمارش آرا در قانون انتخابات هر كشور بيان شده 
چشمگيرى  تاثير  قانون  اين  و  دارد  را  خود  خاص  انتخابات  قانون  كشور  هر  است. 
در ساختار حكومت و نظام احزاب سياسى دارد. به طور كلى دو سيستم انتخاباتى 
متفاوت وجود دارد كه معموال هيچكدام در شكل خالص خود اجرا نمى شوند بلكه 

غالبا تركيبى از هر دو مد نظر قرار مى گيرد. بخش زير به اين مسئله مى پردازد.

تغيير در قانون انتخابات هميشه مسئله ساز است.

كسانى كه در قدرت هستند، عالقه مندند  مردم بايد از اين حقيقت اگاه باشند كه 
هاى  حوزه  تعيين  طريق  از  مثال  عنوان  به   ، خودشان  نفع  به  را  انتخابات  سيستم  تا 
انتخاباتى به گونه نابرابر، تغيير دهند يا از سيستم ثبت به نفع خودشان استفاده كنند. 
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موانع  است.  ضرورى  دادن  راى  بار  چند  از  پيشگيرى  براى  دهندگان  راى  نام  ثبت 
هاى  غرفه  در  دهندگان  راى  تهديد  نام،  ثبت  روند  ساختن  پيچيده  قبيل  از  ديگرى 
ثبت نام، يا انتخابات محلى در فواصل دور نيز ممكن است برسر راه راى دهندگان 

قرار داده شود.

نماينده    چند  يا  يك  انتخاباتى  حوزه  هر  از 
تعداد  بيشترين  كه  كس  هر  ميشوند.  انتخاب 
آرا را به دست آورد به پارلمان مى رود. آراى 
دست  به  را  اكثريت  كه  احزابى  نامزدهاى 

نياورده اند، به حساب نخواهد آمد.
اكثريت،  راى  سيستم  در  كلى،  طور  به 
نمايندگان در چند حزب عمده متمركز شده 
مى  آشكار  هاى  اكثريت  باعث  امر  اين  و 
ائتالف  به  چندانى  نياز  حالت  اين  در  گردد. 

احزاب نمى باشد.
حوزه  با  مستحكمى  رابطه  پارلمان  اعضاى 
انتخاباتى داشته و منحيث نمايندگان منطقه اى 
خدمت مى كنند. هرچند، اين سيستم به دليل 
اينكه فقط آراء نامزدهاى موفق در نظرگرفته 
مى  نمايندگى  ها  اقليت  از  ندرت  به  و  شده 
شودد، غيرمنصفانه و انحصارگرا تلقى ميشود. 

نسبت  اساس  بر  پارلمان  در  احزاب  نمايندگى 
مى  صورت  كشور  كل  در  شده  كسب  آراء 
به  را  آراء  درصد   10 حزب  يك  اگر  گيرد. 
دست آورد، 10 درصد كرسى هاى پارلمان را 
به دست خواهد آورد. حتى احزابى كه در هيچ 
نكرده  اكثريت آراء را كسب  انتخاباتى  حوزه 

اند مى توانند در پارلمان نمايندگى كنند.
سيستم هاى نمايندگى تناسبى بيشتر در سيستم 
هاى چند حزبى نتيجه مى دهند. كسب اكثريت 
بسيارى  باشد.  مى  ائتالف  نيازمند  معموال  آراء 
از كشورها براى اجتناب از ورود تعداد زيادى 
از احزاب كوچك به پارلمان، حد نصاب 3 تا 

5 درصد را در نظر گرفته اند.
كه  است  اين  تناسبى  نمايندگى  ديگر  معناى 
يا  دولت  طريق  از  بيشتر  پارلمان  نامزدهاى 
كنفرانس هاى احزاب منطقه اى نامزد ميشوند 

تا انجمن هاى احزاب محلى.

راى اكثريت نمايندگى تناسبى
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احزاب سياسى

احزاب واسطه ميان جامعه مدنى و دولت هستند.

يك  از  آنها  هستند.  سياسى  گيرى  تصميم  روند  در  محورى  هايى  سازمان  احزاب 
نهادهاى  از  ديگر  طرف  از  و  داشته  مدنى  جامعه  سياسى  زندگى  در  ريشه  طرف 
بين  واسطه  توانند  مى  رو،  اين  از  كنند.  مى  نمايندگى  حكومت  و  پارلمان  دولتى، 

منافع اجتماعى و عملكرد دولت باشند.
تا  ميخواهند  انها  كنند.  مى  سازماندهى  نيز  را  جامعه  كل  براى  ها  مصالحه  احزاب 
راى دهندگان بيشترى جذب كرده و مورد اعتماد گروه ها و انجمن هاى اجتماعى 
بيشترى باشند. به اين دليل برنامه هاى آنان بايد منافع و ارجحيت هاى بسيارى را در 
خود بگنجاند. همانطور كه در شكل زير نشان داده شده است، احزاب منافع بيان شده 

توسط عمل گران اجتماعى مختلف را مد نظر قرار ميدهند.

احزاب به منظور انجام وظايف شان بايد ...

• ... برنامه اى كامال تعريف شده داشته باشند.  برنامه حزب اصول و اهداف سياسى 
حزب را مشخص مى كند و ستون فقرات حزب به حساب مى آيد، مبناى بحث 
و گفتگو را بوجود آورده و تمامى اقدامات سياسى را شكل مى دهد. برنامه يك 

سازماندهىسازماندهى شهروندان

انجمن ها

اظهار نظر

احزاب

جمع آورى
نظرات

نهادهاى 
دولتى

انتخاببازخورد
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حزب فقط  يك ستاره راهنماست نه يك رهبر.                      
منافع  تواند  مى  صورتى  در  فقط  سياسى  حزب  يك  باشند.   دموكراتيك   ... •
منافع  باشد.  دموكراتيك  حزب  درونى  ساختار  كه  بسازد  يكپارچه  را  متعددى 
تصميم  روند  وقتى  كند:  نمى  مواجه  خطر  با  را  حزب  يكپارچه  فعاليت  متعدد 
انگيزه  حزب  اعضاى  باشد،  شده  دهى  سازمان  دموكراتيك  شكل  به  گيرى 
بيشترى براى اتخاذ تصميم معقول به صورت مشترك پيدا خواهند كرد. ساختار 
دموكراتيك با رهبرى نيز تناقض ندارد و رهبرى موفق مى تواند منافع متعدد را 
در روند تصميم گيرى سهيم ساخته تا تاييد اعضاء را به دست آورد. احزابى كه 
رهبرى استبدادى داشته و مورد حمايت و محافظت گروهى كوچك هستند در 

جلب حمايت جامعه با مشكل مواجه مى شوند.
خود  سياسى  اهداف  و  اصول  چارچوب  در  بايد  احزاب  باشند.  پذيرا  و  • آزاد 
مبناى  بر  احزاب  اگر  باشند.  متفاوت  اجتماعى  هاى  منشاء  و  ها  ديدگاه  پذيراى 
معيارهاى ايدئولوژيك، منطقه اى يا اجتماعى عمل كنند، افرادى كه منافع خود 
را در حزب حذف شده ببينند به شكل گروه هاى كوچك رقيب تبارز كرده و 
در نتيجه سيستم حزب داراى چند دستگى شده و ثبات دموكراسى از بين مى 
رود. در صورتيكه حزب تنوع  و تنش درونى را بپذيرد و سعى در ايجاد تعادل 
و يكپارچه سازى منافع بكند، مى تواند از چند دستگى جلوگيرى كرده و ميزان 

بيشترى از آراء را به دست آورد.

احزاب هميشه بايد با تنش داخلى كنار بيايند.

مسائل  مورد  در  داخلى  هاى  درگيرى  شاهد  هميشه  دموكراتيك  و  باز  حزب  يك 
سياسى و برنامه هاى عمومى حزب مى باشد. كسانى كه براى كرسى هاى پارلمانى 
و پست هاى دولتى رقابت مى كنند مجبورند براى بدست آوردن آراء بيشتر فراتر از 
برنامه هاى حزب انديشديده و طيف وسيع ترى از منافع و نگرش ها را مد نظر قرار 
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دهند. اين افراد معموال با كسانى كه به اهداف صرفا حزبى تكيه مى كنند، درگير 
هستند. پيوند اين تفاوت ها و رفع اختالف نظرها به گونه اى كه به جاى حذف منافع 

يك گروه، منافع همگان را يكپارچه بسازد از وظايف اساسى حزب است.

جامعه مدنى

مشاركت داوطلبانه براى رفاه اجتماع

شهروندان آزادند تا براى حفظ منافع اجتماعى، فرهنگى، منطقه اى يا اقتصادى شان 
انجمن يا اتحاديه ايجاد كنند. آزادى برپايى اجتماعات از جمله حقوق اساسى بشرى 
و جزئى ضرورى از دموكراسى مى باشد. جامعه مدنى مجموعه ابتكارات، اتحاديه 

ها، انجمن ها، سازمان ها، و شبكه هايى است كه در آن:

مردم به صورت داوطلبانه مشاركت مى كنند  •
و از طريق آن نه تنها براى رفاه خود كه براى رفاه اجتماع كارمى كنند.  •

جامعه مدنى وظايف سياسى مهمى دارد ...

هاى  سازمان  خاص.  منافعى  براى  فشار  • اعمال 
منافع  كه  هستند  امر  اين  متضمن  مدنى  جامعه 
و  مطرح  گيرى   تصميم  روند  در  نظرشان  مورد 
ادارات،  موارد  اكثر  در  گيرد.  مى  قرار  نظر  مد 
جامعه  هاى  سازمان  به  حكومت  و  ها،  پارلمان 

مدنى احترام مى گذارند.

شهروندانى  شهروندان.  به  دموكراسى  • آموزش 
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سياست  كه  گيرند  مى  ياد  هستند  سهيم  كوچك  اجتماعات  ابتكارات  در  كه 
چگونه عمل مى كند. آنها شيوه دستيابى به اهداف در يك روند دموكراتيك 
را مى آموزند و بدين ترتيب مشاركت جامعه مدنى ريشه هاى دموكراسى را در 

جامعه محكم تر مى كند.

• كنترل فعاليت هاى احزاب. سازمان هاى جامعه مدنى براى داشتن تاثير سياسى، 
با احزابى كه اهدافى نزديك با آنها دارند، همكارى مى كنند. بسيارى از اعضاى 
طريق  اين  از  و  داشته  فعاليت  احزاب  در  مستقيما  نيز  مدنى  جامعه  هاى  سازمان 
آنها  كارايى  و  گذاشته  اثر  سياسى  احزاب  مشى  خط  بر  مدنى  جامعه  ابتكارات 

براى رسيدن به اهدافشان را كنترل مى كند.

• كنترل فعاليت هاى حكومت. جامعه مدنى به صورت مستمر اين امر را كنترل مى 
كند كه آيا حكومت در راستاى رسيدن به نتايج مطلوب حركت مى كند يا نه.

عرصه عمومى

دموكراسى مبتنى بر گفتمان سياسى عمومى مى باشد.

دموكراسى مبتنى بر گفتمان عمومى و تبادل معلومات، نظرات، مباحثات، راه هاى 
بديل و نقد مى باشد. عرصه عمومى شامل تمامى مكان ها و مناسبت هايى است كه 

گيرد:  مى  صورت  سياسى  مسائل  مورد  در  تبادالت  اين 
مدنى،  جامعه  نظر  تبادل  هاى  مكان  عمومى،  هاى  رسانه 
در  گفتگوها  حتى  و  ها  انجمن  و  احزاب  در  مباحثات 

محالت.
دوردست  مناطق  در  آنهاييكه  حتى  شهروندان،  تمامى 
و  داشته  دسترسى  معلومات  به  بايد  كنند  مى  زندگى 

عمومى  عرصه  گردد.  فراهم  آنان  براى  سياسى  مباحث  در  مشاركت  فرصت 
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مجموعه ارتباطات د رمورد مسائل سياسى جامعه است كه به صورت عمومى 
قابل دسترسى است.

نياز به رسانه هاى آزاد و متنوع

اجازه  بايد   – تلويزيون  و  راديو  ها،  روزنامه   – عمومى  هاى  رسانه 
داشته باشند تا بدون مانع گزارش هايشان را منتشر كنند. انها بايد به 
معلومات و روند هاى سياسى دسترسى داشته باشند. آنها بايد بتوانند 

آزادنه نظرات، پيشنهادات و انتقادات را نشر و پخش نمايند.
وضعيت  منصفانه  البته  و  انتقادى  و  مفصل  گونه  به  بايد  ها  رسانه 
و  دولت  مخالف  جبهه  هاى  ديدگاه  دولت،  كار  كشور،  سياسى 
معلومات  اين  دهند.  گزارش  را  مدنى  جامعه  نظرات  و  پيشنهادات 

مبناى شكل گيرى نظرات شهروندان خواهد بود.
گزارش دهى رسانه ها هيچ وقت كامال عينى نيست، رسانه ها غالبا 
رقابتى  كه  زمانى  تا  كار  اين  كنند.  مى  تكيه  سياسى  حزب  يك  به 
شديد در بازار رسانه ها وجود داشته و نشرطيف وسيعى از ديدگاه 
ها و مواضع  تضمين شده باشد، چندان مشكل افرين نيست. اما وقتى 
مشكل افرين ميشود كه دولت يا احزاب كنترل مستقيم بر رسانه ها 
داشته يا گروه كوچكى مالك تمامى رسانه هاى عمده باشد و تنوع 
انتشار اطالعات، نظرات و تفاسير را محدود بسازد. درهر حال، رسانه 

ها نيازمند بينندگان، شنوندگان و خوانندگان منتقد هستند.

دارد.  وجود  متفاوتى  نظرات  ها  رسانه  (اطالعات)  مصرف  تاثيرات  مورد  در 
هرچند، در مورد ميزان قدرت رسانه ها دو نقطه نظر كلى وجود دارد:

آزاد...

منصفانه...

متنوع...
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الزاما  ها  رسانه  دستوركار:. 1  طرح 
مردم  تفكر  چگونگى  بر  تاثيرى 
ندارند،  خاص  اى  مسئله  مورد  در 
مردم  آنچه  مورد  در  توانند  مى  اما 
موثر  كنند  مى  صحبت  موردش  در 
برجسته  طريق  از  ها  رسانه  باشند: 

ساختن مسائلى خاص و نايديده گرفتن برخى ديگر، دستوركار گفتمان عمومى 
و مباحث سياسى را طرح مى كنند. 

ايجاد چارچوب:. 2 رسانه ها اطالعات را در سياق الزم گذاشته و به عبارت ديگر 
چارچوبى براى آنها مى سازد. اين چارچوب به ميزان وسيعى تعيين كننده شيوه 

سخن گفتن و پرداختن به يك مسئله مى باشد.

نياز به فرصت براى بحث و تبادل نظر

شهروندان بايد فراى دسترسى به رسانه هاى آزاد، از فرصت تبادل نظر در گفتگوهاى 
مستقيم اجتماعى - در محالت، مكان هاى تبادل نظر جامعه مدنى، حزب و غيره - 
نيز برخوردار باشند. شهروندان از طريق اين گفتگوها به درك بهترى از معلومات 
ساخته  فراتراز  كه  را  خود  نظرات  توانند  مى  و  رسيده  ها  رسانه  توسط  شده  ارائه 
هاى خبرنگاران يا شخصيت هاى عمومى است، ارائه كنند. مردم مى توانند مواضع 
مالحظه  و  مطالعه  مورد  طريق  اين  از  را  اول  دست  اطالعات  و  مختلف  تفاسير  و 
يكپارچگى  به  عمومى  آگاهانه  نظريه  گيرى  شكل  روند  ترتيب،  بدين  دهند.  قرار 

دموكراتيك كمك مى كند.
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دموكراسى به دموكرات ها نياز دارد.

بهترين نهادهاى دموكراتيك در صورتيكه توسط شهروندان وارد زندگى نشوند، بى 
فايده خواهند بود.
دموكرات ها ...

به حقوق بشر احترام گذاشته و از آن محافظت مى كنند.  •
در گفتمان سياسى عمومى مشاركت مى كنند.  •

ديدگاه هاى ديگران را مى پذيرند.  •
تبادل نظرات و ديدگاه ها را ارج مى نهند.  •

به قدرت بحث و تبادل نظر اعتقاد دارند.  •
براى تغيير يا بازبينى نظرات خود آمادگى دارند.  •

متمايل به مصالحه و سازش هستند.  •

توسعه فرهنگ سياسى از طريق آموزش و يادگيرى از طريق انجام
طريق  از  و  بزرگساالن  آموزش  و  مكاتب  توسط  تواند  مى  دموكراتيك  فرهنگ 
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فرهنگ سياسى
فرهنگ سياسى نظامى از باورهاى تجربى، نمادهاى معنادار، و ارزش هايى است كه موقعيتى كه 

در آن فعايت سياسى صورت مى گيرد را تعريف مى كند.                                      (اس. وربا)

دانش مربوط به نظام سياسى و 
امكان مشاركت و سهم گيرى

فهم نقش فرد به عنوان شهروند و 
مسووليتهاى او در قبال اجتماع

حمايت عاطفى و اخالقى 
از ارزشهاى اساسى، قواعد 
دموكراسى و نهادى بنيادى



بايد  سياسى  فرهنگ  به  كمك  موثرترين  هرچند،  يابد.  ارتقاء  عمومى  هاى  رسانه 
از طريق عملكرد سياسى  خود شهروندان صورت گيرد. تجارب سياسى شهروندان 
در موسسات و همكارى با شخصيت هاى سياسى، فهم، نگرش و برداشت آنان از 
را  خودشان  اهميت  نبايد  سياسى  نخبگان  رو،  اين  از  ميدهد.  شكل  را  دموكراسى 

دست كم بگيرند زيرا آنها سرمشق ديگران هستند.

فرهنگ دموكراتيك بدون نهادهاى دموكراتيك وجود نخواهد داشت.

عدم  براى  اى  بهانه  عنوان  به  غالبا  سياسى  فرهنگ  فقدان  استبدادى،  هاى  رژيم  در 
ايجاد نهادهاى دموكراتيك مطرح مى گردد و اين گونه استدالل مى شود كه مردم 
براى دموكراسى آمادگى ندارند. اين استدالل از اساس نادرست است. زيرا شما فقط 
در آب مى توانيد شناكردن را بياموزيد و يادگيرى عملكرد دموكراتيك نيز فقط در 

نهادهاى دموكراتيك و مبتنى بر حاكميت قانون ممكن است.

حكومت خوب
حكومت چيست؟

به زبان ساده، حكومت به معناى روندى از تصميم گيرى و روند اجراى تصميمات 
است. حكومت همچنين روندى از هماهنگى و اداره عمل گران جامعه مثل، دولت، 

بازار، جامعه مدنى و نهادهاى مردمى براى توسعه هماهنگ جامعه مى باشد.

هشت ويژگى حكومت خوب:

حاكميت قانون: حكومت خوب نيازمند چارچوب حقوقى منصفانه اى است كه 
به گونه بيطرفانه اجرا ميشود.  حكومت محافظ حقوق بشر، مخصوصا حقوق اقليت 
ها مى باشد. اجراى بيطرفانه قوانين نيازمند قوه قضاييه مستقل و نيروى پوليس بيطرف 

22



و غير فاسد مى باشد.

شفافيت: شفافيت به اين معنى است كه تصميم گيرى و اجرا به شيوه اى انجام شود 
كه تابع حاكميت قانون و مقررات مربوطه باشد. به عبارت ديگر، اطالعات مربوط به 
تصميم گيرى به صورت ازاد براى كسانى كه تصميم گيرى بر آنها اثر مى گذارد، 
قابل دسترسى باشد. شفافيت همچنين بدين معنى است كه معلومات كافى به صورتى 

كه به سادگى قابل فهم بوده تهيه شده و به آسانى در اختيار رسانه ها قرار گيرد.

و  متفاوت  منافع  ميان  گرى  ميانجى  نيازمند  خوب  حكومت  محورى:  اجماع 
رسيدن به اجماع و اتفاق نظر كلى است كه بر اساس ان بتوان منفعت كل اجتماع را 
تعريف كرده و راه رسيدن به آن را پيدا كرد. اين كار فقط از طريق درك زمينه هاى 

تاريخى، فرهنگى و اجتماعى يك اجتماع يا جامعه ممكن است.

مشاركت: مشاركت زنان و مردان از اركان مهم حكومت خوب است. مشاركت 
بايد آگاهانه و سازمان يافته باشد و اين به معناى ازادى اجتماعات و ازادى بيان از 

يك طرف و يك جامعه مدنى سازمان يافته در طرف ديگر مى باشد.

حكومت خوب

حكومت خوب

شفاف

مسوول

موثر و كارآمنصف و فراگير

اجراى حاكميت 
قانون

مشاركتى

اجماع محور
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انصاف و فراگيرى: رفاه جامعه وابسته به تضمين اين نكته است كه تمامى اعضاء 
امر  اين  تحقق  اند.  نشده  حذف  آن  از  و  دارند  جامعه  در  سهمى  كه  كنند  احساس 
نيازمند اين است كه تمامى گروه ها، به ويژه گروه هاى آسيب پذير از فرصت ارتقاء 

يا حفظ وضعيت رفاهى شان برخوردار باشند.

مسئوليت: حكومت خوب نيازمند اين است كه تمامى نهادها و روندها سعى كنند 
تا در چارچوب زمانى مشخص وظايف و خدمات خود را انجام دهند.

پاسخدهى:  نه تنها نهادهاى دولتى بلكه بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز بايد در 
مقابل مردم و همكاران خود پاسخگو باشند. به صورت كلى، يك سازمان يا يك 
نهاد در مقابل كسانى  كه متاثر از تصميم گيرى يا فعاليت انها هستند، بايد پاسخگو 

باشد. پاسخدهى را نميتوان بدون شفافيت و حاكميت قانون اجرا كرد.

تاثير و كارايى: حكومت خوب بدين معنى است كه روندها و نهادها نتايجى به 
بار آورند كه نيازهاى جامعه را براورده ساخته و منابع را به بهترين شكل ممكن مورد 
منابع  از  پايدار  استفاده  خوب  حكومت  زمينه  در  كارايى  مفهوم  دهد.  قرار  استفاده 

طبيعى و محافظت از محيط زيست را نيز در بر مى گيرد.

حكومت خوب بايد هدف نهايى باشد.

حكومت خوب يك مطلوب آرمانى است كه در مجموع رسيدن به آن دشوار است. 
جوامع بسيار اندكى به هدف نهايى حكومت خوب نزديك شده اند. به هرحال، براى 
تضمين توسعه انسانى پايدار، فعاليت ها بايد در جهت كار براى رسيدن به وضعيت 

مطلوب و تحقق بخشيدن به آن صورت گيرد.
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جهانى شدن و اقتصاد
دولت دموكراتيك مسئوليت اقتصاد كشور را به عهده دارد.

دولت دموكراتيك بر اساس حاكميت قانون متعهد به تضمين حقوق بشرى تمامى 
اقتصادى  بحران  يا  اقتصادى  هاى  قدرت  تهديد  مورد  كه  وقتى  حتى  شهروندانش 
دولت  كه  است  اين  نيازمند  اقتصادى  و  اجتماعى  بشرى  حقوق  باشد.  مى  هستند، 

مسئوليت كلى اقتصاد را به عهده داشته باشد.

جهانى شدن عمدتا يك روند اقتصادى است.

مورد  در  اى  فزاينده  گرايشات   1970 دهه  از 
روابط  و  اقتصادى  بازارهاى  سازى  يكپارچه 
اجتماعى فرامليتى در عرصه هاى فناورى اطالعاتى، 
زيست،  محيط  الودگى  مسافرت،  مخابرات، 
گسترش بيمارى ها و مهاجرت وجود داشته است. 
شود.  مى  ناميده  شدن  جهانى  اصطالحا  روند  اين 
جهانى شدن عمدتا از طريق حذف مرزها، به عنوان 
بازار  نيروهاى  گسترش  و  تجارى  موانع  رفع  مثال 

آزاد پرورش مى يابد، البته اين نگرش متضمن جهانى شدن منفى مى باشد.

جهانى شدن منفى دموكراسى را به خطر مى اندازد.

دموكراسى يك ملت- دولت تاثير خود را بر اثر تغييرات تاثيرگذار از دست ميدهد، 
غالبا  ها  بيمارى  گسترش  و  مهاجرت،  بيكارى،  محيطى،  هاى  آسيب  مثال  عنوان  به 
باشند.  نمى  ملى  دولت  توسط  كنترل  قابل  و  داشته  ملى  مرزهاى  فراسوى  در  ريشه 
به  سياسى  رسيدگى  ظرفيت  اصل  در  كه  دموكراسى  كاركرد  مبناى  دليل  اين  به  و 

مشكالت در قلمروش مى باشد، از دست ميرود.
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جاييكه دموكراسى در موضعى باشد كه نتواند مشكالت اساسى را حل كند، تاثير 
صرفا  كه  شدن  جهانى  از  روندى  بنابراين،  ميدهد.  دست  از  را  خود  مشروعيت  و 
اقتصادى بوده و براساس ايدئولوژى بازار آزاد شكل بنا شده باشد، در حقيقت يك 

روند خاموش دموكراسى زدايى مى باشد.

نياز به جهانى شدن مثبت و دموكراسى جهانى شده.

جهانى شدن منفى كه صرفا شامل از بين بردن مرزها براى گسترش بازارها مى شود 
بايد از طريق جهانى شدن مثبت كه ساختارهاى سياسى مسئول را نهادينه مى كند، 
تعديل گردد. اين امر نيازمند ساختارهاى تصميم گيرى سياسى و اشكال همكارى 
فرامليتى است تا از طريق آن كنترل دموكراتيك بر جهانى شدن اعمال گردد. تعهد 
آنها  يافته و ساختار  بايد گسترش  جهانى و سازمان ملل متحد  سازمان هاى سياسى 
دموكراتيك گردد. همكارى هاى سياسى منطقه اى بايد ارتقاء يافته و مراجع منطقه 
اى مثل سازمان همكارى هاى منطقه اى جنوب آسيا (SAARC) بايد به صورت 
يا  و  منفرد  كشورهاى  در  كه  محيطى  و  اقتصادى،  اجتماعى،  مشكالت  به  فزاينده 

جامعه مدنى فرامليتى پيش مى ايد، توجه كنند.

تمامى رژيم هاى فرامليتى – مثل سازمان تجارت جهانى (WTO) بايد دموكراتيك 
سازى  ازاد  مثل  مشخص  هايى  حوزه  در  فرامليتى  سياسى  مقررات  ها  رژيم  شوند. 
مشكالت  فرامليتى  هاى  رژيم  هستند.  اجتماعى  شرايط  يا  زيست،  محيط  تجارى، 
مورد نظر را در قالب يك قرارداد مورد توجه قرار ميدهند. در عين حال، يك مرجع 
مستقل و يك طرزالعمل قانونمند نظارتى و حكميت نيز بايد ايجاد گردد. اين رژيم 
حكومت  و  دموكراسى  اصول  تابع  و  گردند  طرح  دموكراتيك  شكلى  به  بايد  ها 

خوب از جمله شفافيت و پاسخدهى باشند.

نهايتا اين رژيم ها نيازمند يك جامعه مدنى فرامليتى هستند. سازمان هاى جامعه مدنى 
مى توانند منحيث گروه فشار و ناظر بر سياست هاى جهانى اثر گذاشته و در راستاى 
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مى  همچنين  انها  كنند.  تالش  باشد،  همه  منافع  دربرگيرنده  كه  حلى  راه  به  رسيدن 
توانند برخى از مسائل را از طريق ايجاد هماهنگى در ميان خودشان حل كنند.

دو نوع دموكراسى

ليبرال دموكراسى (طرفدار آزادى فردى) در برابر سوسيال 
دموكراسى

دو نوع متفاوت دموكراسى براى تسلط سياسى رقابت مى كنند: ليبرال دموكراسى و 
سوسيال دموكراسى

ليبرال دموكراسى بر حقوق مدنى و سياسى متمركز است.

ليبرال دموكراسى مبتنى بر اين باور است كه شرايط زندگى اجتماعى و اقتصادى 
نه  و  داشته  دخالتى  بازار  در  نه  دولت  گردد.  مى  تامين  خصوصى  حوزه  در  فقط 
و  سياسى  و  مدنى  حقوق  دموكراسى  ليبرال  ميدهد.  شكل  را  اجتماعى  ساختارهاى 

آزادى فرد از دخالت دولت را ارج مى نهد.

ليبرال دموكراسى به ايجاد وابستگى هاى اقتصادى گرايش دارد.

ليبرال دموكراسى در عمل منتج به شرايطى مشكل افرين مى گردد: از ديدگاه فرصت 
هاى اجتماعى و اقتصادى فاصله ميان فقير و دارا بيشتر مى شود و بخش عمده اى از 
جمعيت از نظر اقتصادى وابسته  شده و به سختى قادر به اجراى حقوق سياسى ومدنى 
شان مى گردند. از اين رو، ليبرال دموكراسى بيشتر دموكراسى نخبگان است. نمونه 

دموكراسى ديگر سوسيال دموكراسى است.
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محافظت            بشر  حقوق  مجموعه  پنج  تمامى  از  دموكراسى  سوسيال 
مى كند.

سوسيال دموكراسى نه تنها بر حقوق مدنى و سياسى بلكه بر حقوق اقتصادى، 
عدالت  به  دستيابى  براى  دولت  رو،  اين  از  است.  متمركز  نيز  فرهنگى  و  اجتماعى 
اجتماعى و تضمين وجود فرصت هاى برابر براى همه افراد جامعه، در بازار دخالت 
عدالتى  بى  به  منجر  نشود  كنترل  بازار  اگر  كه  است  اين  باور  انجاييكه  از  كند.  مى 
سوسيال  گردد.  تلقى  اجتماعى  و  سياسى  روند  از  بخشى  تواند  مى  پس  گردد،  مى 

دموكراسى سياست را برتر از بازار دانسته و دولت در آن قوى تر مى باشد.

برترى سياست: بازار اقتصادى هماهنگ شده 
(از نظر اجتماعى)

مسئوليت جمعى

آزادى مثبت: آزادى و فرصت هاى برابر براى 
همه

تعادل ميان توليد و اهداف اجتماعى

دولت رفاه قدرتمند

محافظت از پنج مجموعه حقوق بشر

نشده  هماهنگ  بازار  اقتصاد  بازار:  برترى 
(آزاد)

ابتكار فردى

آزادى منفى: حداكثر آزادى براى فرد

تمركز بر توليد

تامين اجتماعى اوليه

تمركز بر حقوق مدنى و سياسى

ليبرال دموكراسى سوسيال دموكراسى
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صلح و آشتى

صلح همه چيز نيست، اما بدون صلح همه چيز هيچ است. 
(ويلى براندت)

صلح  ابزار  با  ها  تفاوت  و  درگيرى  فصل  و  حل  از  نظامى  دموكراسى 
آميز است.

دموكراسى فضايى براى گفتگو، بحث، پذيرش اختالفات، همكارى، رقابت صلح 
اميز، مصالحه و تحمل ديدگاه هاى مخالف فراهم مى كند. تنش هاى اجتماعى را 
مى توان به سادگى برطرف كرد به شرط اينكه تغييرات صلح آميز مطابق با خواسته 

هاى صادقانه مردم ممكن باشد.

ارتباطات عارى از خشونت از اهميت بااليى در دموكراسى برخوردار 
اميز  مسالمت  شكل  به  ها  درگيرى  فصل  و  حل  آن  نتيجه  زيرا  است 

است.

بيان  طريق  از  را  ديگران  به  پيام  انتقال  امكان  تا  است  برآن  اميز  مسالمت  ارتباطات 
مشاهدات، احساسات، نيازها و تقاضاها به زبانى كه ديگران را ناديده نگيرد، براى 
از  استفاده  بدون  نظرات  بيان  اميز  مسالمت  ارتباط  مركزى  اصل  كند.  فراهم  مردم 
كلمات حاكى از قضاوت در مورد ديگران است. ارتباط مسالمت اميز تنها يك مسئله 
زبانى نيست بلكه مهارتى براى بدل شدن به انسانى آگاه، كمك كننده و برخوردار 
از نگرش همكارى مى باشد. انسجام اجتماعى، حمايت دوجانبه، برابرى، بخشش، 
ميانجى گرى و نهادهاى خوب نقش مهمى در توسعه فرهنگ دموكراتيك دارند. در 
جامعه كه مستعد خشونت است، تحقق نيازهاى انسانى و حقوق بشرى نيازمند محو 
ترس، تهديد، ارعاب، سركوب، اتهام دوجانبه، و نگرش تحقير كرامت ديگران مى 
باشد. صلح نيازمند بردبارى، پذيرش نگرش هاى معقول ديگران، همزيستى مدنى و 
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كمك به بازگشت قربانيان درگيرى به زندگى عادى است و به ما كمك مى كند تا 
به رفاه و عدالت برسيم.

دسترسى  قابل  آميز  صلح  ابزارهاى  طريق  از  جامعه  در  پايدار  صلح 
است.

دسترسى  قابل  اميز  صلح  ابزار  طريق  از  صلح  دارد:  اى  حكيمانه  جمله  بودا  گواتام 
استفاده  ها  درگيرى  دگرگونى  براى  مهم  ابزارى  عنون  به  اكنون  جمله  اين  است. 
ميشود. دموكراسى بديل هايى مسالمت اميز براى تغيير ساختارى جامعه فراهم مى 
آورد. احزاب سياسى، جامعه مدنى، انتخابات، رسانه ها و نهادهاى آموزشى تا در 
مورد اينده خودشان و فرزندشان سخن بگويند، روابط جديد ايجاد كنند، از گذشته 
بياموزند، منابع جمع آورى كرده و دور باطل خشونت را بشكنند. صلح پايدار نيازمند 

دگرگونى دور باطل درگيرى به دور پربار صلح مى باشد.

مبانى صلح

• پذيرش كوتاهى خود وديگران و جبران آن.

• بخشش اشتباهات ديگران و بدل كردن دشمن به دوست.

• پذيرش سياست همزيستى مسالمت آميز.

• ايجاد فضاى اعتماد، درك احساسات انسانى و تنظيم سياست ها و پروژه هاى 
مشترك با جانب متخاصم.

و  دموكراسى  بشر،  حقوق  مبناى  بر  صلح  و  قدرت  تشريك  فرهنگ  • توسعه 
عدالت اجتماعى
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تالش دولت به تنهايى براى ايجاد فرهنگ صلح دموكراتيك كافى نيست. سازمان 
هاى غير دولتى، گروه هاى خوديارى، بزرگان قريه ها، شخصيت هاى خوشنام، و 
سازمان هاى خيريه همه مى توانند نقش سازنده در اين راستا داشته باشند. جاى زخم 
ممكن است باقى بماند، اما قربانى و فاتح مى توانند دشمنى را كنار گذاشته و دست 
در دست يكديگر گذشته ناخوشايند را به آينده اى پرثمر بدل كنند. آموزش صلح 
يك  ايجاد  براى  اى  بايسته  نسلى،  هر  و  سطوح  تمامى  در  مدنى  آموزش  و  پايدار 

جامعه امن، آرام و برخوردار از صلح است.

فرهنگ صلح 
دموكراتيك

فرهنگ صلح دموكراتيك
ترميم روابط آسيب 
ديده و تبديل دشمن 

به دوست

پذيرش حقيقت و 
جبران خطا

آموزش مدنى و فرهنگ 
ايجاد صلح

ايجاد اعتماد در ميان گروه 
هاى مختلف

همزيستى 
مسالمت آميز

صلح براى قربانيان

ارتباط مسالمت 
آميز
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