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Sa Edad ng paliwanag (Descartes, ang simula ng XVII
siglo  .. Rousseau at Voltaire, ang katapusan ng XVIII
siglo) ay lumitaw ang ideya ng likas na mga karapatan
sa heliocentric uniberso.
Sa XIX siglo, Charles Darwin mahalagang

Boris Mayorov
Ang aking mga magulang na nakatuon

Ang sistema ng mga halaga batay sa dignidad ng tao

substantiated dignidad ng tao, nito pangunahing
tampok na nabuo sa pamamagitan ng natural na
seleksyon anthropoid ng milyunmilyong taon. Ito ay
napatunayan na ang mga tao ay hindi isang lingkod ng
Diyos, bilang isang social pagkatao na may dignidad,

Ang kasaysayan ng tao, ang lahat ng sangkatauhan ay puno ng mga paghahanap para sa at pagbibigaykatarungan
ng mga kahulugan, mga halaga para sa kaligtasan ng buhay, paggawa ng makabago at napapanatiling buhay na

at lamang sa kanilang pahintulot sa hari o presidente
ng kanyang pagpili.
Dati napagusapan mga siglo na ang banal na imahe

kapaligiran sa orihinal o maginoo kamaganak at ganap na pagkakaayos ng kanilang mga social na oras at ang

ng tao at ang pagmamahal sa kapwa sa geosentriko

kanilang mga social na antas. Sa komunidad na ito, ang mga indibidwal sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay ay

mundo na nilikha ng Diyos.

maaaring manirahan sa isang landmark (halimbawa: sa bahay, pagkakaibigan, pagibig, trabaho, karera Vertical

Sa batayan ng mga ideya ay binuo at pinagtibay ang

commandadministratibo sistema ng mga magulang o sa democracies, at maaari kang tumuon sa mga kasamahan,

Bill of Rights sa United Kingdom, ang Batas sa mga

mga lokal na mga kuwento, mga proletaryado ng lahat bansa, at iba pa), isang halaga , o hindi maramdaman at hindi

Karapatan sa Estados Unidos, ang Pahayag ng mga

mga lokal na mga kuwento, mga proletaryado ng lahat bansa, at iba pa), isang halaga , o hindi maramdaman at hindi
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matatag, palampas lipunan, o sa panahon ng pana
panahong ligalig dahil sa ang pagbagsak ng pagiisip ng

Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig nagsiwalat

timbang sa kanyang sosyal na antas o sa pangkalahatang

ang pangangailangan para sa unibersal na mga

antas ng kasalukuyang sibilisasyon.
natupad magulang, elites o lider out panlipunan
pamamahala, makibagay o tumaranta ang isang tao o mga
tao sa pamamagitan ng lakas, pera at karunungan sa iba't

karapatang pantao treaties. Noong 1941, Franklin
Ruzvelt sa kanyang address, "State of the Union" na
tinatawag na para sa suporta sa mga apat na
mahahalagang kalayaan: kalayaan ng pananalita,
kalayaan ng pagsamba, ginhawa at kalayaan mula sa

ibang mga sukat, magbigay ng mga pagkakataon para sa

takot. Ito ay nagbigay ng bagong sigla sa pagunlad ng

pamahalaan o sa mga panahon ng krisis ng lipunang

mga karapatang pantao bilang isang kinakailangang

hinayaang ng populasyon ng tao para sa selforganisasyon.

kondisyon para sa kapayapaan at tapusin ang

Sa panahon ng krisis ng lipunang madalas na lumitaw

digmaan.

adventurers na tricked live sa kanyang mga kamay .

Kapag ang pampublikong ay naging kamalayan ng ang

Mula sa mga komunidad ng mga cannibals, na kahit

mga kasamaan na ay nakatuon sa pamamagitan ng

papaano ay nakuha sa kahabaan ng samasama, upang
modernong legal na konsepto na binuo lipunan na may
paggalang sa dignidad ng tao at ang practice dumating ng

Nazi Germany, ito ay naging malinaw na ang UN
Charter ay hindi tumpak na tumutukoy sa mga
karapatang pantao. Universal agreement ay naging
kinakailangan para sa Human Rights.

isang mahabang makasaysayang landas.
Sa iba't ibang oras mga tao ay umaasa sa mga paksa ng mga

UNIVERSAL DECLARATION OF MGA

diyos, shamans, ang kanyang pamilya at tribo, teritoryo at

KARAPATANG PANTAO

relihiyon, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng

pinagtibay sa ikatlong sesyon ng UN General Assembly

nasyonalidad at bansa estate at ideolohiya. Ngayon ay mayroong ay isang pagtutok sa ang kultura ng pagkonsumo at
trade. Kasabay nito, panlipunan hindi maganda naiintindihan at tinukoy para sa bawat rehiyon at ang mga
komunidad ng rehiyon. Kasabay nito 85% ng populasyon ay nakatira sa tulad ng isang paraan na ito ay dapat na
lahat ng nabubuhay na bagay  walang pagtatalo, ay hindi mapanimdim, ay hindi suriin ang kanilang mga aksyon.
Sa ating bansa karamihan ng mga tao matapos ang pagbagsak ng Sobiyet rehimen, ang kabuuang ay hindi kumuha
ng modernong pangagham na sistema ng gabay, ngunit sa halip hinihigop fragment ng iba'tibang, madalas na

resolution 217 A (III) ng Disyembre 10, 1948.
Artikulo 1.
Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay
pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y
pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat
magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.

hindi totoo, concepts at mga ideya. Ang kanilang mga halaga system ay napuno at nabago kahit sa buong linggo. Ito

...

ay partikular na kapansinpansin sa mga tuntunin ng pampulitika, ideological at pangekonomiyang pakikibaka ng

Sa 1993, Russia pinagtibay ng saligang batas, na kung

kumpetisyon, kapag ito ay kinakailangan upang manipulahin ang masa ng isang partikular na rehiyon o bansa. Ang

saan naglalagay ng mga patibayan ng proteksyon ng

pangunahing panlipunan walang hanggang landmark petsa para sa lahat ng mga komunidad mula sa isang pangkat

karangalan ng isang tao, ang kanyang mga karapatan,

ng tatlong tao up hanggang kamakailan umiral imperyo  ay ang pagpapasupil ng kasalukuyang hari, emperador,

mga kalayaan at lehitimong interes.

lider, presidente, komandante, boss, asawa, kabanata, ang nangunguna ... o conditional panunumpa ng walang

...

tanong pagkamasunurin o sa pamamagitan ng isang kasunduan sa iba't ibang mga pagkakaibaiba hanggang sa

Disyembre 7, 2000 sa European Parliament

tanong pagkamasunurin o sa pamamagitan ng isang kasunduan sa iba't ibang mga pagkakaibaiba hanggang sa
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trabaho at ang kanilang dapat na tanggapin, maunawaan at bumuo ng kanilang mapagparaya saloobin sa mga tao sa

Disyembre 7, 2000 sa European Parliament
mataimtim na ipinahayag ang Charter
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pangunahing mga karapatan ng European Union.

batayan ng umiiral na katotohanan.
Umaasa ako na sa hinaharap, ang mga tao ay magagawang upang mapahina ang relasyon ng pagpapasupil at kahit
papaano ay nagiimpluwensya ng mga desisyon na ginawa ng pinuno.
Sa aking opinyon, Russia populasyon ay may isang mataas na antas ng panlipunang pagkawalangkilos, mabuhay
bilang kung sa Sobiyet komunidad, sinabi pattern ng broadcast sa telebisyon at ito ay nakatutok sa mga lider sa
kapangyarihan. Naniniwala ako na ang kapangyarihan, pera at kaalaman ng mga araw na ito ay patuloy na puro sa

Ngayon, sa simula ng XXI siglo, ang mga umuusbong
na pangalawang paliwanag. Ang pangagham na
komunidad, ang bawat tao ay kailangang lumahok sa
mga pagpapatupad ng mga pagdeklara ng dignidad ng
tao sa mga tamang teknolohiya at pamamaraan
karapatdapat sa buhay ng bawat tao sa Earth. Ito ay

mga pederal na vertical ng kapangyarihan, at sa rehiyonal, at ang lokal na mga piling tao at bureaucracy, at ang

kinakailangan upang matiyak ang napapanatiling pag

populasyon ay nananatiling mahirap, ang mahina at walang pinagaralan. Ito ay ang itinatag panlipunan tradisyon,

unlad ng bawat tao at ang pampublikong isang maayos

pagbubuwis senior junior, na nalalapit sa isang kusangloob na operasyon. Ito ay ginawa posible hindi lamang dahil

na paglipat mula sa awtoritaryan estado sa mga taong

sa kakulangan ng transparency ng mga kalkulasyon; magsulat tungkol sa mga ito, na sinasabi, " ihinahayag agham "

selfpamahalaan.

... at ang paglipat sa isang sustainable pagunlad ng Russia ay anyong lalabas pagkatapos ng hakbang hanggang
kapangyarihan ng mga rehiyonal na clans, kapag ang ratio ng kapangyarihan, pera at kaalaman piling tao at ang
populasyon ay 50 x 50. Maaari mong kunin ang output ng mga siyentipiko, na tao bilang isang social hayop
pinanggalingan nakumpleto ang stage mula sa unggoy, ngunit sapat na ayon sa panlipunang komunidad, lokal na
oras, sa maraming mga bansa ay hindi binuo, at ang prosesong ito ay malamang lamang sa unang yugto. Sa kasong
ito, panlipunan uso at ang masa ng mga tao ay hindi maunawaan ang problema ng pagunlad sa pamamagitan ng

Mayakda at editor ng website ay nagaalok ng
malinaw ang bawat tao ng personal na sistema ng mga
halaga ng coordinate (human values) batay sa merito
ng ang konsepto ng isang karaniwang tool upang i
update ang bansa, iba pang mga komunidad at
personal na kaligayahan.

paglahok sa mga ito dahil sa mga pangyayari, at radikal na baguhin ang sosyal na tradisyon para sa kanila
mapanganib. Ito walang magagawa para sa isang maliit na bilang ng progresibong pagiisip mga tao sa Russia 

Digmaan ay palaging pinapayagan na naipon sa mga

upang maglakad nang tahimik system o tumayo sa isang poster sa pickets.

error sa panahon ng kapayapaan, quenched na may

Ang ebolusyon ng pagiging kumplikado ng panlipunang sistema, pagunlad trend ng mga komunidad ay hindi

mapanganib na mga tao na aktibidad. Ang lahat ng

maaaring hindi humantong sa paglitaw ng mga pwersa sa pagitan ng mga populasyon  masa ng pahalang na

mga digmaan, kabilang ang malamig  isang social

relasyon sa batayan ng dignidad ng tao ay bumuo ng maraming mga di patayo batay sa batas at etika, nang
isinasaalangalang ang mga multicultural factor. Mayroon na ngayon, para sa mapayapang pagunlad ng sustainable
komunidad, magkakasamang buhay ng mga kultura, mga form ng isang karaniwang at malinaw sa bawat sistema ng
mga halaga ng tao, pagkakaisa at partisipasyon ng lahat ng tao sa komunidad affairs  shut out o manirahan sa

sakuna ng lipunan ay walang patnubay pa rin
kadahilanan ng pagunlad, pagbuo ng isang
komunidad. Gulag at ang Holocaust ay hindi dapat
paulitulit.
Ito ay oras para sa isang pangalawang paliwanag,

kanilang mga virtual na espasyo at tao, at ang estado ay walang kakayahan. Sa pamamagitan ng unibersal na

pangagham at makataong rebolusyon, kapag ang

edukasyon at teknolohiya ay lumalaki kayamanan at populasyon kaalaman. Pagkamit ng katatagan ng

halaga oryentasyon batay sa dignidad ng mga larangan

kumplikadong panlipunan sistema ay pasiglahin ang pagnanais ng bawat tao sa mga halaga ng kaligayahan, sa

ng likas na mga karapatang pantao ay isasama sa

gayon minimizing pagkalugi at may talino paggamit ng salat na yaman sa ekonomiya.

bawat tao kaligayahan teknolohiya, matiyak ang

Sa XXI siglo ang takbo ng paghihiwalay ng tao mula sa lipas na konsepto ng vertical relasyon sa pagitan ng mga

sustainable pagunlad ng komunidad.

estado, ang kolektibong tribo at iba pa, na pinapalitan ang mga ito sa batas at etikal na pamantayan ng paggalang
para sa kanilang mga karapatan, mga kalayaan at lehitimong interes. Nagbubuhat isa pang tao kalidad  oriented at

Sa Rusya, ang kasaysayan ng parehong sa publiko at

para sa kanilang mga karapatan, mga kalayaan at lehitimong interes. Nagbubuhat isa pang tao kalidad  oriented at
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Sa Rusya, ang kasaysayan ng parehong sa publiko at
mga karapatang pantao, mga kalamangan
nito ay
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agham, at teknolohiya ng paggamit nito para sa paglikha ng mga bagong komunidad at masayang buhay ng mga

incidental. Sa XX siglo ng tinatawag na mga awtoridad

indibidwal.

na Sobyet halos ganap na mabubura hindi lamang ang

Ngayon sa Russia halos hindi lumikha ng isang bagong pagkakaisa batay sa mga tao na may dignidad at halaga ng

konsepto, ngunit din ng isang pakiramdam ng self

tao na oryentasyon, na kung saan ay magdadala ng samasama mga pamilya, mga propesyonal, mga komunidad ng
interes at iba pang mga pangunahing mga cell ng sibil lipunan. Naniniwala ako na sa dulo ng siglo XXI ay gagamitin
personal na dami pagkalkula ng antas halaga sa isang tao, nang isinasaalangalang ang genome ng isang partikular
na tao, upang gumawa ng isang ng husay paglipat mula Homo sapiens na halagaoriented na tao.

nagkakahalaga. Ang Sobiyet tao sa ang batayan ng
lahat ang kabuuang itinaas "sariling kapalaluan."
Wala alinman sa Unyong saligang batas 19181978 ay
hindi isama sa kanilang mga artikulo kahit isang salita
na may ugat "karapatdapat." Ang konsepto ng

Ang lalaki at ang komunidad ay palaging nagsisikap na mapabuti ang kahusayan ng kanyang uri ng aktibidad,

karangalan ng isang tao ay naikasama sa Russia 1993

paminsanminsan tinutukoy bilang ang kahulugan ng buhay. Gayunpaman, ito kadahilanan kung ito at bibilangin

Sobiyet SaligangBatas ng taon.

dati, sigurado na maging isang maliit na tulad ng isang makina ng tren 8% o kahit na mas mababa. At ganitong antas
ay para sa mga siglo sa etniko at sa buong buhay ng bawat isa sa atin, kung ano ang hindi niya gawin ito. Human
aktibidad ay madalas na hindi kapakipakinabang, ngunit bilang ang trabaho ng engine, kung saan ang paggamit ng
mga dahilan kung minsan mga guro.
Sa kurso ng industrialization (Art Nouveau), ang average na antas ng pampublikong polytechnic edukasyon ay

SaligangBatas ng Rusya
Kami, ang mga multinational na mga tao ng ang
Russian Federation, nagkakaisa sa pamamagitan ng
isang karaniwang kapalaran sa aming lupain,

nakamit, katawanin sa pagunawa ng mga pisikal na mga proseso ng masa, pwersa, trabaho, enerhiya .... Sa aking

pagtaguyod ng karapatang pantao at kalayaan, civic

opinyon, sa maraming mga bansa ng ikadalawampu siglo, ang komunidad ay nanirahan lamang, sa ilalim ng mga

kapayapaan at pagkakaisa, pinapanatili ang

tuntunin ng aktibidad ng idiots passionaries mga kaapuapuhan ng ethnogenesis theory LVA Gumilova , at ngayon

kasaysayan ay nagtatag ng pagkakaisa ng estado,

ang karamihan ng mga enerhiya ay hindi mapigilan . Ito ang mga tipikal at Russia: ito ay madalas na sira ang

magpatuloy mula sa universally kinikilalang prinsipyo

kanilang sariling mga lider ng mga tao, at hindi mananakop  ang barbarians. Ang mundo ay umabot na sa

ng pagkakapantaypantay at selfpagpapasiya ng mga

limitasyon ng masinsinang pagunlad. Sa aking palagay, mula noong huling bahagi ng 60ies sa USSR at sa mga

mamamayan, ang pagpaparangal sa memorya ng mga

bayang sosyalista mundo bago, laban sa background ng Yutopyan komunista Party plano na naset up ng kriminal na
komunidad ng kasalukuyang batas at sentidokumon, at matapos ang pagbagsak ng USSR, ang mga corporate mga
istraktura, ang ilang mga may kinalaman sa mga banyagang at transnational korporasyon ay lumago, dumami at
nakunan Russian: magpadala ng mga kinatawan sa Pamahalaan at bilang kinatawan ng Parlamento na may isang

ninuno na nagpahayag sa atin sa pagibig at paggalang
sa Amangbayan at pananampalataya sa mabuti at
katarungan, reviving ang pinakamataas na puno ng
kalagayan ng estado ng Russia at asserting ang
katatagan ng kanyang demokratikong basic,

tiket na binili mula sa anumang partido o pagiging maginoo hanay ng mga kaugnay na mga rekomendasyon d,

nagsusumikap upang matiyak ang kapakanan at

hanggang sa doktor theses ng anumang agham.

kasaganaan ng Rusya , Na nanggaling sa ang

Para sa mga korporasyon, ang pangunahing bagay  profit at Europa ay may dumating magkasama upang gawing

responsibilidad para sa aming sariling bansa bago

simple ang mga kilusan ng mga ideya, mga tao at capital, at ang napapanatiling pagunlad ng EU corporate priority.

kasalukuyan at hinaharap na mga henerasyon,

Gayunpaman, sa ang paraan ng EU ay may isang pulutong ng mga problema.

pagkilala ang ating mga sarili bilang bahagi ng

Sa panahon ng paglipat sa Russia, marahil ang KGB, ngayon ang FSB ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa

komunidad mundo, umaayon sa mga

namamahala sa bansa at sinusubukan upang makakuha ng sa ibabaw ng mga korporasyon, na ang kasaysayan ay
paglalahad bago ang aming mga mata. Naniniwala ako na sa paraan ng paglipat, ang Russian bersyon ng corporate
pamamahala formation .

CONSTITUTION ng Russian Federation.
Artikulo 21

pamamahala formation .
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Russia ngayon, ang pangangailangan para sa unibersal na literacy ng mga halaga bilang batayan para sa buhay sa

Artikulo 21
1. Ang dignidad ng tao ay dapat na protektado ng
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ang impormasyon na lipunan. Kaya ito ay kinakailangan, at ang parepareho pagpapabuti ng kapakanan ng

estado. Walang maaaring maging ang batayan para sa

populasyon, at lalo na sa kanyang gitnang bahagi. Social pamamahala sa lahat ng antas ay kinakailangan upang i

kanyang paghamak.

promote horizontal relasyon ng pagkakaisa para sa mga tao sa iba't ibang komunidad, magbigay ng kontribusyon sa

2. Walang sino mang ipaiilalim sa labis na

pagsasanay ng mga tauhan para sa modernong pamamahala ng bansa at cooperasyon sa mga korporasyon sa buong
mundo upang iimport mula sa ibang bansa, teknolohiya eksperto at capital. Russia sa panahon ng paglipat sa
postmodern ay maaaring maging para sa kalapit na bansa kabisera storage at pakikipagtulungan binuo bansa ay
walang dakilang kapangyarihan na may missiles at kumportable supranational bansa na may binuo corporate
sistema, talaga kaisa ng kanilang transnational link sa European Union at ang natitirang bahagi ng halagaoriented
na mundo.

pagpapahirap o iba pang malupit, dimakatao o
nakalalait na pakikitungo sa parusa. Walang sino mang
ipaiilalim walang libreng pahintulot sa medikal, pang
agham o iba pang mga eksperimento.

Komentaryo sa art. 21

Direct minorya magdikta ang kuwento napupunta, isang control option pamamagitan ng demokrasya sa Russia ay

Dangal ng tao, tulad ng nakasaad sa mga punongsabi

hindi kumuha ng lugar, at ang selfhalagabased na populasyon ay lamang ng paggawa ng paraan sa isipan at sa

sa International Covenant on Civil at Political Rights,

kasanayan, pa nabubuo bansa. At narito Russia ay may isang pagkakataon na hindi idrag ang buntot ng West (kung
saan ay hindi masama), at maabot ang parehong antas na bilang binuo bansa, patuloy pagbuo ng hindi lamang ang
hukbo, ekonomiya at agham, ngunit din ang halagaoriented na populasyon.

ay isang likas na ariarian ng lahat ng mga kasapi ng
pamilya ng tao, mula sa kung saan nakukuha ang lahat
ng mga hindi maikakait na mga karapatan at kung
saan ay batay sa kalayaan, katarungan at kapayapaan

Sa mundo ngayon matapos ang pagbagsak ng imperyo at ang pagbabago ng awtoritaryan regimes ng ikadalawampu

sa buong mundo.

siglo, ang katapusan ng "cold war", ang pangagham at teknolohikal na rebolusyon, at ang panahon ng mga liberal na

Dignidad  maikakait na mga karapatan sa ariarian

ekonomiya ng binuo bansa lasaw bilyunbilyong ng mga tao, ang mga masa napalaya para sa buhay sa bagong

bilang ang kataastaasang halaga, nabuo ang mga

kapaligiran sa darating postmodern . Para sa pagbuo ng komunidad pagkatapos ng demokrasya at liberalismo (hindi

batayan ng pagkilala at ang paggalang ng lahat ng

gumagalaw, hindi mabilis na pagunlad dahil sa ang pagproseso ng hilaw na materyales, at sa pamamagitan ng

kanyang mga karapatan at mga kalayaan

makabagonglikha at pagpapabuti ng bawat tao) na kinakailangan ng bagong mga base at mga alituntunin para sa

(Constitutional Court hatol noong Hunyo 27, 2000 N

paggawa sa personal at sosyal na kaligayahan. Muli, panlipunan kasaysayan, ngunit sa unang pagkakataon sa isang
global scale ay nagsimula na pinapalitan ang diyos, chief, lider, muling pagsusuri ng mga moral na awtoridad, ang
kapangyarihan ng taong malupit na puwersa, ang dimakatarungang pera o walang katiyakan kaalaman, ideolohiya
at iba pang mga hindi napapanahong mga social tradisyon.

11P // SZ Russian Federation 2000. N 27. Article
2882 ..) At pagmamayari dito nang walang kinalaman
sa kung paano siya at ang mga taong nakapaligid sa
kanila malasahan at suriin ang kanyang pagkatao.
Samakatuwid, hindi mahalaga kung gaano itinatag

Sa kanyang kabataan, sa panahon ng tuloytuloy na propaganda, ang mamamayang Sobyet ko tila upang maging

kanyang sarili tao, anuman ang katangian, kabilang

lubos ng disenteng komunidad ng mga modernong mga kawani na tao, na kung saan ay kulang ng isang maliit na

ang mga negatibong, maaaring siya ay nagtataglay,

kalayaan ng pagkilos. Gayunman, ako ay mali. Sobiyet mga tao ay nakaout na delatang, frozen komunidad mode ng

ang Estado at mga awtoridad nito ay obligado upang

ganap na monarkiya at ang mga Bolshevik diktadura; Hindi cannibals, ngunit hindi seglar lipunan. Marahil ang

lubos na matiyak ang kanyang kondisyon para sa

napakalaking pagtatanggaltanggal ng mga konsepto, kabilang ang ilang mga kaso ng cannibalism sa Russia

pagsasakatuparan ng lahat ng karapatan, na tinitiyak

maaaring isa pang 100 taon. Pagsisikap ay kinakailangan piling tao, halimbawa, limangtaong plano sa pagaalis ng

na dignidad ng tao. Tiyakin dignidad ng tao  ang ibig

impormasyon literacy para sa mga taong naninirahan sa isang modernong kaalaman lipunan. Tila, ang mga
kabataan ay dapat na hinihikayat na bumuo ng mga elemento ng isang bagong lipunan, upang magpakita ng isang
wastong larawan ng buhay, sa gayon ay hindi mahulog sa pagkabigla mula sa pagkain live o figuratively kapitbahay o

sabihin nito una sa lahat sa paggamot sa ito hindi
bilang isang bagay ng impluwensiya sa bahagi ng
estado, pati na rin ang isang patas na entidad na

wastong larawan ng buhay, sa gayon ay hindi mahulog sa pagkabigla mula sa pagkain live o figuratively kapitbahay o
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disoriented at namamatay na kamaganak sa paghahanap ng kaligayahan sa labas ng postindustrial lipunan.

estado, pati na rin ang isang patas na entidad na
maaaring ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa
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Sa Russia, sa pinakaresourcerich na bansa sa mundo, matapos ang pagbagsak, magtunaw at reentry ng lipunang

pamamagitan ng lahat ng nangangahulugan na hindi

Sobyet stepped transition. Matinong tao na tinukoy Russian soberanya sa SaligangBatas ng 1993, na nilikha ng isang

ipinagbabawal ng batas (Bahagi 2, Artikulo 45 ng

plano para sa hinaharap, ngunit huwag magturo sa mga tao upang gamitin ang mga bagong pagkakataon upang

SaligangBatas ..) At debatihin ang gobyerno sa mukha

bumuo ng kanilang kaligayahan at ang mga tao ay nanatili disoriented na may mga elemento ng Nabigo ang
commandadministratibo sistema, sprouts ng demokrasya, ang isang bagong krimen, bagong etika, at iba pang mga
lahat ng mga uri ng mga kadahilanan modernong sibilisasyon. Disoriented tao ang patuloy na, tulad ng sa nakaraang

alinman sa mga bahagi ng katawan (ang Konstitusyon
Court paghatol sa May 3, 1995 N 4P // sZ ang Russian
Federation. 1995. N 19. Art. 1764).

panahon, upang humingi ng mga pribado at pampublikong kaligayahan, kumuha ang iyong mga kamay sa, bilang
karagdagan sa mababang sahod, walang pinipili katumbas ng ariarian  mga voucher na nathrown sa hangin
unprepared populasyon.

Boris Mayorov I.  Ang site na editor at mayakda ng
proyekto ay nagmumungkahi na ang mass pagaalisan

Ayon sa UN Human Development Index ( HDI ) sa araw na ito ay nagiiba sa Russia sa lugar ng 55 out of 169 mga

ng populasyon sa karamihan ng mga bansa ng chimera

bansa. Ibig sabihin, Russian mamamayan ay mananatiling dukha, na napapalibutan ng kanyang kayamanan (ay

at ideolohiya ay nagsisimula sa modernong panahon

hindi, ay hindi magkaroon ng panahon sa ikadalawampung siglo upang bumuo nito ekonomiya sa batayan ng ang

ng globalisasyon. Ang bawat bansa ay nagsisimula na

command system), ay hindi pumunta sa paghahanap para sa pagtatayo ng kanyang kaligayahan. Ang UN ay itinatag

kumuha ng katibayanbased na sa pamamagitan ng

Marso 20, 2012 International Day of Happiness : Russia rating para sa kaligayahan sa UN ulat sa ngayon ay maliit.

UN, mga halaga batay sa konsepto ng "karangalan ng

Compounding ang materyal na kahirapan ng lipunan, hindi nakokontrol na media sa pamamagitan ng pagkawalang

isang tao" na sa XXI siglo ay isang nangungusap na

kilos ay patuloy na magpataw ng pampublikong malabo pangekonomiya at pampulitikang kapaligiran ay patuloy na
sinasadya, madalas unconsciously, upang manipulahin ang pampublikong sentiments, bumuo ng ang konsepto ng
kultura batay sa mga kanta at dances sa entablado, at ang yelo, ang iba pang huwad na mga target upang makakuha

katotohanan ng pampublikong kamalayan, simula ng
pagkalkula ng sustainable pagunlad at sibilisasyon ng
tao, ang pangunahing halaga ng komunidad sa bawat
kahulugan.

ng kaligayahan tao na ang buhay ay patuloy na sinusukat ay mas mababa sa ang mga nilalaman ng kanyang maliit

Tulad ng Descartes sistema ng coordinate (x, y, z 

na pitaka.

alam ng lahat) at ang heliocentric sistema, Galileo, ay

Sa ating panahon, nagkaroon ng isang pangangailangan upang iupdate ang lahat ng mga antas ng panlipunan at

tinitiyak ang pagunlad ng modernong agham at

makatao kahulugan ng buhay at kung sila ay hindi na dinisenyo at halos dinisenyo, pagkatapos ng pagunlad ng mga

teknolohiya, ngayon para sa paggawa ng makabago at

pampublikong mga kalakal at mga kahulugan ng mga pangagham at teknolohikal na rebolusyon, ang mga gadget ng

buhay pagkatapos Nouveau (kapitalismo) na kailangan

ating panahon sa kasalukuyan globalized mundo ay maaaring mangyari ang isang serye ng panlipunang catastrophes

iclear ang bawat modernong tao sistema ng

dahil ang pagkawala ng reference point ngayon thriving at pagbuo ng komunidad.
Ang pagbagsak ng tradisyunal na paraan (ng anumang orientation sa buhay) ay sa nakalipas, ngunit hindi sa isang
global scale. Ipagpalagay ko na ang pagiging kumplikado ng ang sitwasyon ay dahil sa hindi ikapangyayari ng pag
uulit ng mga social kasaysayan ng binuo bansa sa pagbuo.

panlipunang dimensyon. Upang maging sa tradisyon
ng fix at magsabatas partikular para sa bawat lokasyon
at nabibilang na bahagi ng mga halaga ng mga
consumer basket sa insurable halaga ng bawat buhay
ng tao. Sa puntong ito, ang katapusan ng 2010, ang

Modern hamon  ang hamon ng sustainable human development, community, Russia at lahat ng mga bansa (hindi

isang karaniwang sistema ng panlipunang agham

kasama ang kusangunlad ng ekonomiya ng pera, pagwawalangkilos, walang jerks at biglaang pagpepreno, walang

measurements ay hindi umiiral. Umaasa ako na ang

mga digmaan at himagsikan) imungkahi ko upang simulan upang malutas ngayon bawat tao sa kanyang sariling

dignidad ng lahat ng tao, ang araw sa itaas ng kanyang

mga daliri sampung orientations halaga batay sa dignidad ng tao. Kasabay nito ang nais mong isama expertdigital

ulo at inirerekomenda sa pamamagitan ng mga

pamamaraan ng tao kaligayahan sa pagkalkula ng bawat smartphone, paglink nito sa pamamagitan ng isang super

kalkulasyon ng mga halaga para sa bawat tao sa mga

pamamaraan ng tao kaligayahan sa pagkalkula ng bawat smartphone, paglink nito sa pamamagitan ng isang super
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computer na may mga pangunahing sistema ng coordinate ng buhay ng tao: ang heliocentric, geosentriko, sosyo

kalkulasyon ng mga halaga para sa bawat tao sa mga

ekonomiko (pampubliko, sibil, pribado). Ipanukala ko ngayon sampung halaga orientations upang malutas ang mga

relasyon, at ang aking sketches sa lugar na ito ay

problema ng sariling kaligayahan ng isang tao, pagpapanatili ng anumang komunidad mula sa mga pamilya upang

magiging kapakipakinabang sa aking mga tagasunod.

ang estado, ang pagsusuri ng anumang mga hakbang na pamahalaan sa domestic at banyagang patakaran. Ang

Kailangan naming ilipat ang layo mula sa

pambansang interes ng mga tao sa aming postindustriyal edad ay evolve papunta sa unibersal na mga halaga ng
mga tao at ng lahat ng sangkatauhan ng Earth. Iyon ay ang pampulitika at etniko bansa at pambansang mga interes
ay transformed sa mga halaga ng sustainable komunidad batay sa kinakailangan at sapat na kaligayahan ng bawat
tao sa isang partikular na lokalidad.

Настройки
▼
darating na taon ay magiging batayan
ng panlipunang

boluntarismo sa estadobuilding at social impromptu
publiko at lokal na administrations sa mga aksyon ng
mga parisukat at kalye ng anumang pakikipagayos.
Ngayon ay nangangailangan ng pagtatasa at
konklusyon mula sa trahedya pagkakamali ng pasismo,

Sa XXI siglo ito ay nakakamit unibersal na impormasyon literacy, ang tao ngayon na kailangan upang magalok ng

komunismo, at ang lampas sa delusyon ng liberal na

isang hanay ng mga sistema, kaalaman at kasanayan na magbibigaydaan sa kanya upang kilalanin at gawing

paglago ng indibidwal na mga bansa sa kapinsalaan ng

pormal lalo na pagaari ang mga karapatan, mga kalayaan at lehitimong interes upang mapanatili ang isang

kapaligiran at ang Yutopyan mga ideya ng tao sa

sustainable halaga kabuhayan. Sa partikular, mga digital na, sa halip na takpan pamamaraan at mga diskarte ay

ibabaw ng huling sanlibong taon.

dapat na sa lahat ng dako upang magalok ng isang sapat na hanay ng mga tool ng impormasyon, na

Isang naupdate pamumuno, teknolohiya, sustainable

nagpapahiwatig kung paano gamitin ito alinsunod sa mga legal at etikal na mga pamantayan ng isang partikular na

halagaoriented na komunidad payagan ang

lokalidad. Kahit ngayon, ito ay kinakailangan upang idigitize teknolohiya, gawing pormal at nagaalok sa bawat isa
at bawat tao pamamaraan tugunan ang karamihan ng mga sitwasyon sa buhay, maraming maginhawang
transparent halaga oryentasyon ng mga kinakailangang detalye para sa bawat halaga at iclear ang relasyon sa

sangkatauhan upang maiwasan ang mga digmaan at
palawigin ang buhay ng mga komunidad at ang buong
ng tunay na sibilisasyon ng tao sa pagkalipol ng lahat
ng mga makatuwirang at mabuhay sa napipintong

batayan ng dignidad ng tao.

biological kamatayan ng planetang Earth at ang

Ngayon, ang karamihan ay hindi basahin ang mahusay na panitikan, ay hindi naghahanap at hindi patunayan ang

kasunod na kamatayan ng mga ito variant ng uniberso.

mahalagang reference para sa kanyang buhay, ito ay malamang na hindi magkaroon ng panahon upang bumuo ng
mga bagong appliances, machine na may programa control, o handheld computer. Modern tao ay hindi sapat, at
demokrasya, at ang mga pangunahing mga halaga  kalayaan. Para sa modernisasyon ng lipunang ito ay may sa
kumuha sa account at magaplay sa lahat ng mga karapatan, kalayaan at lehitimong interes sa batayan ng dignidad
ng tao, na kung saan ay magbibigay ng isang matibay na batayan para sa lahat ng mga lugar ng panlipunang
pakikipagugnayan, vertical at lalo na pahalang na relasyon sa lipunan na hindi nagbago mula noong mga araw ng
pangaalipin sa Rusya sa araw na ito: sa hindi nila kailangang. Lahat ng uri ng ranggo, napapanatili sa Russia since
Peter the Great beses, ito ay kinakailangan upang baguhin ang code ng etika at mga patakaran sa batayan ng
kalagayang sosyoekonomiko ng pamayanan o grupo ng mga tao. Ipagpalagay ko na sa ang batayan ng ang
panuntunan ng batas ay hindi dapat na kinuha sa buhay ng lipunan, at ang panuntunan ng dignidad ng tao. Na
update na kalendaryo ay lilikhain sa Russia at para sa maraming mga nationalities hiwalay. Populasyon hati sa
marami sa mga error ng nakaraan kultura at kumuha ng modernong landmark.
Personal coordinate system na batay sa karangalan ng isang tao, at sa malapit na hinaharap at sa view ng ang genome
ng bawat tao ay dapat ding ipatupad sa lahat ng dako sa pampublikong isip at sa malapit na hinaharap ay maging
ang batayan ng panlipunang pamamaraan, mga pamamaraan at mathematical modeling ng estado at mga social

Ngayon, gayunpaman, maraming bagay sa ating mga
kamay!
Bilang karagdagan sa mga pangunahing larawan ng

ang batayan ng panlipunang pamamaraan, mga pamamaraan at mathematical modeling ng estado at mga social
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paggalaw matter. Sa kasong ito, ang tagumpay ay nakasalalay sa mga sukat at antas ng kapangyarihan, hinggil sa
pananalapi at pangedukasyon na regulasyon ng panlipunang relasyon. Kaya tuwing may malaytao ng dignidad ng
tao ay ang pagmamaneho kadahilanan ng selfpamahalaan. Sa Europa at Russia plunged sa kaguluhan sa
pamamagitan ng isang natural at walang mga dibisyon ng ariarian ng ang dating USSR at ang pangalawang
pagpapatira ng mga tao na nakikita natin sa ating panahon, ito ay kinakailangan upang gawing pormal at
teknolohiya upang ilink pambansang interes at mga mapagkukunan sa mga coordinate sistema para sa
pagsasakatuparan ng ang halaga ng ekonomiya, ang isang tunay na tao kultura at panlipunan patakaran, sa proseso
ng pamamahala at pantao pakikipagugnayan ay mathematically transparent, makatwirang at predictable.
Digitization ng gawa Daigdig ay matagumpay na natupad sa pamamagitan ng Google , ang isang kahangahangang

Bilang karagdagan sa mga pangunahing larawan ng
isang tao ng mga halaga ng 3 daliri, minumungkahi ko
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sa lahat ng tao friendly na sa bawat indibidwal na
imahe ng paglikha at pagpapanatili ng kaligayahan sa
halaga ng sistema ng coordinate sa batayan ng
dignidad (konektado sa pamamagitan ng dalawang
kamay) 10 halaga orientations (10 daliri ng dalawang
kamay).
Hindi magbibigay sa up  kaligayahan ay mawawala.
Google+

karanasan sa katawan ng tao ay kinakatawan sa digitization teknolohiya Google gulang Body Browser . Anumang
karagdagang pagunlad ay nakalink sa pormalisasyon ng komunidad mundo sa transnational proyekto (bahagi ng
proyekto ay maaring ipatupad sa Skolkovo, upang bumawi para sa pinalubha krimen at katiwalian lag sa
demokratisasyon ng lipunan, na kung saan ay ipinagpaliban sa mga kondisyon ng papalapit na 90 taon ng
pagbagsak ng ekonomiya, Russia). Gayunpaman, oras na dictates ang pangangailangan para sa paglikha at
pagpapatupad sa Russia at postdemokratikong panlipunang relasyon.
Sa kasong ito, ngayon ito ay kinakailangan upang magbigay ng isang minimum na antas ng edukasyon para sa mga
pangunawa ng bawat tao ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga sistema ng coordinate at oras: astronomy,
geosentriko, lokal, panlipunan, personal. Halimbawa, ang isang tao sa pagkabata, pagdadalaga at kapanahunan ay
namamalagi sa isang iba't ibang mga personal na oras. Komunidad ng ating planeta nakatira sa kanilang mga social
na oras at ang Earth  Sun ang kanilang mga pangastronomiya oras at kalendaryo. Ang isang panapanahong mga
aktibidad ng Sun ay depende hindi lamang crosscut sa taunang rings ng mga puno, ngunit din ang pagbuo ng
kalidad. Mga karapatan, kalayaan at lehitimong interes ng pagkakaroon ng sarili nito sa bawat henerasyon, ngunit sa
isang iba't ibang mga antas. Hindi namin maaaring payagan ang isa na henerasyon ng isang misayl, at isa pang
henerasyon ng kapabayaan, ang kolektibong o personal na paniniwala ng mga pambansang lider ng kanyang
aplikasyon. Hindi namin dapat payagan ang hitsura ng ikatlong bansa na may nuclear arsenals at humahantong ang
kanyang Cold War, o ang paglunsad ng kanyang satellite: halimbawa, ang pinuno ng mga tagahanga ng musika sa
pamamagitan ng pagbebenta ng mga kagubatan sa buong Amazon tribo magbroadcast kanta tungkol sa mga pinuno.
Naniniwala ako na ang kasalukuyang humantong produktibong, kung batay sa kabanalan ng dignidad ng tao: bukas,
ipinamamahagi universally at mabilis; Hindi nito pagbawalan ang aktibidad at nagpopromote ang halaga ng tao
orientation para sa napapanatiling pagunlad.
Ngayon speed panlipunang proseso sumusunod na daluyan pagbabago ng rate . Modern sibilisasyon ay
nangangailangan ng parepareho at tanyag na pansin sa mga tao na halaga oryentasyon, kabilang ang oras na upang
ipasok, at isang solong kalendaryo para sa mga naninirahan sa lupa.
Halimbawa, walang isa naisip, ngunit ito ay posible para sa sustainable pagunlad ng Caucasus doon ay hindi dapat
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na pinalawak na sa industriya at demograpiko, pati na rin sa China, ipakilala malinaw na mga limitasyon sa lahat ng
tao at magbigay ng mga trabaho para sa mga kabataan sa nang makapal populated na mga rehiyon ng pagbuo ng
mga rehiyon ng Russia at ang natitirang bahagi ng mundo. Gayunman, ang mga lokal na pamahalaan sa pagbubuo
ng mga rehiyon ay dapat na ipinakilala kaagad. Para sa akin at ang vector ng pagunlad ng Moscow  ang malaking
tanong. Moscow  continental lungsod ng bansa. Ang aming capital ay hindi hinipan na hangin ng karagatan tulad ng
New York at sa gayon moralidad, panlipunan batas, code of ethics at corporate panlipunang grupo, ang tradisyon ng
Muscovites sa isang paghihiwalay ng relihiyon at estado ay dapat na mas maaasahan. Mahalaga ngayon ay ang mga
prinsipyo ng pagiging bukas at pagiging sapat ng badyet at ang kapangyarihan control sa Moscow, pagbuo
pamamagitan ng mga channel ng media naturang pagkilos sa buong Russia.
Kung ipinapalagay namin na ang mga modernong Russia lags sa likod na binuo bansa sa Europa para sa 100 taon,
ang aming lipunan ngayon, sa 2010, bahagi ng banda apila sa isang tiyak na pagkakasunodsunod ng populasyon (na
may mga trend ng Italian karaniwan o mas masahol pa, Aleman pasismo sa pagkapirmi ng lider). Ang mga tao ay
mananatiling mahirap, hindi sapat sa kanyang pambansang kayamanan at ayon sa mga social pagkawalangkilos,
na walang ideya ng paggalang sa sarili, ay patuloy na kailangan sa chief at pinuno, tinali ang kanyang mga personal
na kapalaran sa kabuuang bilang ng mga missiles at warheads, para sa mga numero ng baka, baboy at mga katulad
na nakakalat tagapagpabatid paunang panahon ng paggawa ng makabago . Samakatuwid, pangagham at
pampulitikang lider, pangekonomiya pili, ang lahat ng matinong tao ay dapat na skillfully at maingat na magaplay
ang mga hakbang panlipunan pamamahala sa panahong ito ng ating pagunlad, upang magalok ang mga
kinakailangang mga sentro ng konsentrasyon ng panlipunang pagkukusa, patuloy na ang bahala sa pagpapabuti ng
antas ng materyal at panlipunan kultura, makintal ang pagsasarili at tolerance ng populasyon, ang konsepto ng
personal na soberanya at sustainable livelihoods sa capital ngayon at pagkatapos ng kapitalismo ay dumating sa
binuo bansa. Halimbawa, ay walang sapat na pera: kaligayahan ay maaaring tumaas sa gastos ng pagibig,
kaalaman, trabaho o iba pang mga halaga (tingnan ang figure), nang walang forgetting na ang pangunahing
kadahilanan para sa mga kalalakihan  isang babae at vice versa para sa mga kababaihan  mga tao. Ang paglipat sa
orientations halaga ng populasyon sa malapit na hinaharap ay maaaring magsimulang sa mga kabataan na
nagbibigay sa up ng beer at mga sigarilyo, at mga adult na populasyon sa malawak na pahalang na relasyon
magsimula na magaplay sa batas at etika sa mga halaga sa kanyang relasyon sa bawat isa sa bahay at sa trabaho,
ang paglikha ng isang postmodern ekonomiya. Sa ganitong lipunan sa may mga ugat ng dignidad ng tao sa
mentalidad ng mga tao ay mas maginhawang upang simulan upang ilagay sa pamamagitan ng mga tauhan ng Army
(dating doon ay huwad frames para sa diktadura ng proletaryado at ang mga commandadministratibo sistema, at
ngayon ay may isang vertical relasyon mamayani), na maaaring kumilos bilang isang generator ng mga mamamayan
na may protektadong denominasyon para sa isang bagong lipunan. Ang agwat sa pagitan ng mga tao sa
kapangyarihan, pera at kaalaman ay palaging flat ang legal at etikal na mga pamantayan. Naniniwala akong
karapatang pumasok sa mga batas sa mga partidong pampulitika ay hindi lamang nabibilang na, ngunit din ang
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pangangailangan para sa pananaliksik at pagaaral ng panlipunang pamamahala ng center.
Ang mayakda ay naniniwala na sa modernong panahon ng globalisasyon, unibersal social na pagkilos at pagunawa
ng limitadong resources ng enerhiya, ay nagsisimula sa isang mass pagaalisan ng populasyon ng lahat ng mga bansa
ng mga chimeras at ideolohiya. Kasunod ng pangagham at teknolohikal na rebolusyon sangkatauhan ay mabuhay
pangagham at makataong. Ang bawat tao, komunidad, mga tao ay makakuha ng makatwirang halaga sistema batay
sa konsepto ng "karangalan ng isang tao" na sa XXI siglo ay isang nangungusap na katotohanan ng pampublikong
kamalayan, ang parepareho sa mga tool ng edemokrasya, bilang isang batayan para sa pagtatasa at pagkalkula ng
sustainable human development, mga lugar ng komunidad, at ang bawat estado.
Descartes na may sistemang nagbibigay ng coordinates para sa puwang x, y, z,
at ito mula sa isang paaralan ng kurso sa lahat ng tao nakakaalam, ngunit ilang
mga tao na maunawaan na ang pagbuo nito ay kinuha na lugar para sa hindi
bababa sa 1,000 taon, simula ng aming mga ninuno pagkatapos ng pag
imbento ng mga natural na mga numero ng higit 1000 taon ay hindi magpasok
ng mga numero Oh, na nabuo ang batayan ng kanyang.
Tulad ng Descartes coordinate system upang matiyak ang pagunlad ng
modernong agham at teknolohiya, ngayon iassess ang unang hakbang ng
pagbuo ng isang masayang buhay pagkatapos Nouveau (kapitalismo) ay
kinakailangan para sa Humanities at maliwanag sa bawat sistema ng
panlipunang sukatan batayan ng dignidad ng tao. Sa kasong ito, ang maginoo
tatlong palatandaan (channel) sa kapangyarihan ng social management (patakaran), pera (economics) at kaalaman
(agham) ay dapat na pupunan sa pamamagitan ng iba pang mga katumbas, transparent, maliwanag at userfriendly
para sa mga pampublikong sistema ng mga halaga ( coordinate system ). Sa kasong ito, ngayon kailangan naming
maunawaan na ang puwersa (selforganisasyon), pera, at kaalaman (kaalaman) na lipunan ay hindi lumago linearly,
ang mga ito ay layunin wave cycle na malapit nang manatagpuan. Nangangahulugan ito na pagkatapos ng pag
unlad ng isang komunidad ay lubos na posible panahon ng tanggihan, na nangangailangan ng maaasahang mga
kurbatang ng pagprotekta sa komunidad kahit na mula sa selfpagkawasak. Ang anumang social na pagkilos sa araw
na ito ay maaaring tinatayang sa daliri. Ang nakapangyayari piling tao sa maraming mga bansa ay may higit pang
lakas, pera at kaalaman kaysa sa pagsalungat o ang populasyon. Ito ay sumasaklaw sa Russia, na kung saan ay hindi
humiwalay sa mga vertical na aparato ng kanyang lipunan, heightened Sobiyet panahon ng kanyang pagunlad.
Ang bawat tao mula sa pagkabata na kailangan pagtataguyod at paggalang para sa kanilang sarili at sa iba, ang
halaga orientation: citizen pakikilahok sa mga lokal na affairs at pulitika, parehong malaya at bilang bahagi ng lokal
na komunidad sa horizontal na antas, sa usapin ng pamilya at sa lokal na ekonomiya, upang iattach sa self
organisasyon at mga lokal na komunidad para sa seglar etika, iniangkop para sa bawat pangkat ng edad.
Para sa arawaraw na komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa mga pamilya para sa lahat ng mamamayan ng daigdig
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ay nagaalok ng isang pinasimple na bersyon ng katulad na pagunawa ng mga halaga ng tao batay sa isang halfopen
iyong palad (kamao) at tatlong daliri. Sana, ito simbolo ay maging isang elemento ng kultura ng impormasyon sa
lahat ng mga bayan. Higit pang mga kumplikadong software at impormasyon modelo ng isang personal na
kaligayahan calculator imungkahi upang bumuo ng para sa personal mobile device. Mobile smartphones sa malapit
na hinaharap ay ikokonekta hindi lamang sa mga mapa ng lugar, kundi pati na rin sa maykatuturang mga social
database, na kung saan ay ngayon booming.
Ito ay kitangkita na
ang pulitikal na
sistema ng isang
lipunan ng
sustainable
development sa unang
yugto ay binubuo ng
tatlong spheres ng
panlipunang mga
relasyon, sa tatlong
pangunahing mga
direksyon (party), na
kung saan ay umaabot
panlipunan enerhiya:
ang saklaw ng
kapangyarihan, pera
at kaalaman. Ang lahat ng mga spheres na magsalubong at magkaroon ng isang pangkaraniwang bahagi sa batayan
ng dignidad ng tao at lahat ng ito ay mapahusay ang halaga ng bawat tao, ang personal na kaligayahan at kagalingan
ng buong komunidad, pampulitika bansa, ang mga mamamayan ng Commonwealth sa lawak kinakailangan.
Political party ng malapit na hinaharap ay hindi umaasa sa mga doktrina o paniniwala, at hindi sa mass ng
populasyon, at sa pangagham na payo at may sariling pambansang pangagham na paaralan, na kung saan hindi
bababa sa ay natutukoy sa pamamagitan ng batas. Political party ng malapit na hinaharap ay maaari lamang batay
sa bukas at pareho sarili at pambansang kapangyarihan at pinansiyal na mga posibilidad. Sa parliament ang
kautusan ng sustainable pagunlad ay maaayos hindi bababa sa tatlong mga fraction, na kung saan ay nabuo sa
pamamagitan ng mga partido na kumikilos nang hiwalay sa interes na natanggap sa pangkalahatang eleksyon, tulad
ng mga botante ay hindi maaari at hindi dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang mga pagkakataon para sa mga
paglabag sa sustainable development. Kasabay nito countering ang anumang naaayon sa batas pampublikong gawain
ay parurusahan mas malubhang kaysa sa kasalukuyan. Ang ganitong sistema ng pulitika ng tatlong partido ay
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maaaring ipinahayag sa Russia sa 20152017 na taon sa pamamagitan ng pasiya ng mga panunungkulan ng
kasalukuyang Pangulo o ang AllRussian Constituent Assembly para sa 50 taon at ito ay magbigay ng isang balanse
ng mga interes. Gayunpaman, social proseso bilang ang habang panahon halos hindi inaasahang sa isang maliit na
tagal ng panahon.
Naniniwala ako na sa buong mundo ang mga karagdagang pagunlad ng mga umiiral na democracies o awtoritaryan
regimes batay sa dikta ng nakapangyayari pili (o clans bureaucracy sa iba'tibang mga antas) ay puro sa kanilang mga
kamay ang kapangyarihan, pera at kaalaman ay dumaloy sa direksyon ng ang balanse ng mga bahaging ito. kawalan
ng timbang ay maaring maging sanhi ng agham, mahusay na panitikan, musika, visual arts, ngunit din madugong
kaguluhan, dahil hindi lahat ng oposisyon concentrates sa literatura o iba pang mapayapang ehersisyo upang
tuligsain ang rehimen, na sa ating panahon ay walang wala sa mga banal na lupa. Ang isang kapansinpansin na
halimbawa ng kawalan ng timbang na ito ay nagpakita sa mundo Russia. Maligayang pagdating sa dangal at
dignidad ng kanyang kumpletong pagwawalangbahala para sa mga populasyon ng imperyo at lumikha ng isang
klasikong sining at Russianaalsa.
Nang kawiliwili, ang Aleksandr Sergeevich Pushkin, ay paulitulit na had fought isang tunggalian para sa karangalan
at dignidad, sa kanyang trabaho Ang Captain ng anak na babae ng Russian riot salitang karangalan ay hindi
kailanman inilapat, kahit na komander ng fortress Mironov, at Grinyov, at Pugachev, dituwirang mga pangunahing
ariarian ng tao pinagkalooban .
Karangalan Ang salita upang ilarawan ang mga pangunahing katangian ng isang tao ay hindi sa mga gawa ng Leo
Tolstoy Digmaan at Kapayapaan, at tanging sa ilang mga kaso, ito ay naghahighlight ang mga katangitanging
kaugalian ng ilan sa mga dakilang bayani ng nobela. Sa work A. I. Solzhenitsyna Gulag Archipelago karangalan
natagpuan kalahati at lamang ng isang piraso ng mga salitang ito mahalagang "isave bago ang pagkawasak ng
dignidad ng tao"  ang ikaanim na bahagi sa kabanata 1, kung saan Aleksandr Isaevich recounts ang buhay ng mga
unang ipinatapon socialists 30s .
Ang kumpletong edisyon Vladimira Lenina, sa kanyang 55volume, ako ay may Hindi natagpuan ang pariralang
"karangalan ng isang tao", ngunit may mga 23 katulad na mga parirala tungkol sa pagmamaltrato Tsarist awtoridad
sa mga mamamayan.
Kung ako sa kanan, at pagkatapos ay sa malapit na hinaharap ay kinakailangan para sa pagaaral upang balansehin
ang mga panlipunan, pisikal at matematika siyensiya, at magtatag ng tatlong namamahala sa partido: Conservative
Party of Russia (paguumasa sa puwersa), Liberal (Democratic) Party of Russia (paguumasa sa ang ekonomiya), ang
Progressive Party of Russia (knowledge base). Munisipyo maaaring laging magkaroon ng isang core ng tatlong inihalal
na komisyonado sa mga lugar bilang batayan ng lokal na konseho, at hindi bababa sa isa pang limang upang pumili
ng anumang mga kinatawan ng mamamayan, anuman ang kasapi sa partidong pampulitika, na kung saan ay
maaaring maging marami, depende sa lokal na tradisyon.
(Alalahanin ang teksto ng Artikulo 6 ng kamakailanlamang na saligang batas, na kung saan ay ipinahayag ang
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papel na ginagampanan ng isa sa mga nakapangyayari partido. "Ang nangunguna at paggabay puwersa ng lipunang
Sobyet at ang nucleus ng kanyang mga pampulitikang system, estado at pampublikong organisasyon ay ang
Komunista Party ng Sobiyet Union. Ang CPSU ang umiiral para sa mga tao at naglilingkod sa mga tao. Gamit Marxist
leninskim pagtuturo, ang Communist party na tumutukoy sa pangkalahatang pananaw ng pagunlad ng lipunan at
ng kurso ng domestic at banyagang patakaran ng USSR, ang namumuno sa mahusay na creative na aktibidad na may
Soviet mga tao, at imparts isang binalak scientifically substantiated karakter sa kanilang pakikibaka para sa
tagumpay ng komunismo. ")
Flat scheme na binuo sistema ng pulitika ng National Society of Russia sa XXI siglo sa tatlong pangunahing partidong
1.2 at 3, nagaalok ng kanilang komunidad stabilize ng proyekto sa susunod na halalan ang magiging hitsura ng ayon
sa figure na nakasaad sa itaas. Gayunpaman, ang anumang mga NGO mula sa tatlong tao at sa itaas, at ang mga
media sa mga partikular na ay dapat na binuo sa isang pangagham batayan at tatlong pillars sa lahat ng mga
bersyon: ang kapangyarihan, pera, kaalaman, pagtanggi bilang walang saysay ang anumang congresses lamang
economists, ngunit filmmaker, intellectuals at mga heneral bilang walang saysay at maling sa kanyang ipinahayag na
istraktura  sa isang wheel ay hindi na magiwan. Halimbawa, ang lahat ng mga matagumpay na partido ng XX siglo
ay binuo sa mga pundasyon, at pangmatagalang tagumpay depended sa tama ipinahayag halaga at ang mga
pangunahing kaalaman ng pagbuo ng maraming.
Ang karagdagang sustainable pagunlad ng Russia, ang kalidad ng pagunlad ng kanyang sibilisasyon ay
magagawang upang isagawa lamang umaasa sa iba, ang halagaoriented na mga tao sa ang batayan ng lahat
maunawaan at paggalang at protektahan ang dignidad ng tao. Ang masa ng mga tao ay nagsisimula pa lang upang
tamasahin ang lahat ng mga karapatan, kalayaan at lehitimong interes ng mga lalaki at mamamayan upang mabuo
ang kahulugan ng kanilang sariling pagiral, selfpagpapabuti at selforganisasyon ng komunidad, lipunan at
sangkatauhan. Ito ay ang susi sa isang tao kagalingan, kasalukuyan at hinaharap sa Russia, ang populasyon ng
mundo sa ating panahon ng paglipat mula demokrasya sa sustainable human development. Ito ay ang kakanyahan
nagsisimula ang ating mga mata ng isang pangalawang paliwanag.
Ang site ay higit sa lahat set up para sa limang taon
2008/09/09  2013/09/09
Ang kasalukuyang oras ay ipinapakita sa diary at iba pang mga seksyon
Mangyaring irate ang antas ng kaligayahan sa Russia
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