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فرصت ها و چالش ها در
روابط افغانستان و ایران
حفیظ اهلل ذکی
رییس اجراییه حکومت وحدت ملــی هفته قبل به ایران رفت و
روی موضوعات گوناگون مورد عالقه طرفین با مقامات آن کشور
بحث و تبادل نظر کردند .در این سفر سه سند همکاری میان دو
کشور در بخش های فرهنگی ،ورزشی و ایجاد زمینه های کار برای
مهاجرین در ایران امضاء کردند .این دومین بار اســت که سران
حکومت وحدت ملــی از ایران دیدار می کند .پیش از این رییس
جمهور نیز به ایران رفته بود.
افغانستان و ایران دارای مشترکات عمیق و دراز مدت فرهنگی و
تاریخی می باشند .این مشترکات چنان به هم پیوند خورده است
که اختالفات سیاسی که گه گاه میان دو کشور به وجود می آید،
نتوانسته روابط فرهنگی و تاریخی دو کشور را بیش از حد تحت
تأثیر قرار دهد.
ایران در دوران تجاوز شوروی سابق به افغانستان از خیزش های
مردمی در افغانستان حمایت کرد و حدود سه ملیون مهاجر را در
خاک خود جای داد و بیش از سه دهه از آنها پذیرای کرد.
ایران از ایتالف بین المللی مبارزه با تروریســم حمایت کرد و از
روند توافق شده ای انتقال قدرت پس از طالبان به گرمی استقبال
کرد .ایران یکی از کشورهای مهم منطقه است که عالوه بر توقف
اخــراج جمعی مهاجرین ،کمک های اقتصــادی قابل توجهی در
بخش های راه سازی ،زراعت ،معارف ،صحت و ...داشته است.
ایران به شــدت نگران گسترش ناامنی در مرزهای شرقی اش می
باشد .مبارزه با افراط گرایی و تروریسم از اهداف هردو کشور به
شمار می رود و ایران می تواند در این راستا با افغانستان همکاری
داشته باشد.
مؤاد مخدر موضوع دیگری است که ایران می خواهد با افغانستان
تدابیر مشترکی را برای مبارزه با آن روی دست بگیرد .افغانستان
بزرگترین تولید کننده مؤاد مخدر در جهان به شــمار می آید و
بیشــترین این مؤاد از طریق ایران به کشورهای اروپایی ترانزیت
می شود .این مسأله در عین حالی که بر تعداد معتادان مؤاد مخدر
در ایران می افزاید ،فعالیت مافیای مؤاد مخدر و گســترش فساد
در آن کشور را در پی دارد .ایران برای جلوگیری از ترانزیت مؤاد
مخدر به همکاری افغانســتان در بخش تولید و قاچاق این مؤاد از
افغانستان ضرورت دارد.
در کنار بســترها و فرصت هایی که برای همکاری میان دوکشور
وجود دارد ،چالش هایی هم وجود دارد که تحکیم روابط میان دو
کشور را همواره تحت تأثیر قرار داده است .اختالفات دو کشور بر
ســر منابع آبی و منافع متفاوت دو کشور در بخش های اقتصادی
و سیاســی را می توان از عمده ترین موانع بر سرراه تشکیل یک
محور مشترک توسعه روابط به شمار آورد.
اختالفات ایران با کشــورهای غربی و مخالفت با حضور آمریکا
در منطقــه ،رقابت دیرینه ایران با کشــورهای عربی و بخصوص
عربستان ســعودی و اختالف دو کشور برسر منابع آسیای میانه
و مســیر عبور آنها به سوی جنوب ،مشکالتی را در مسیر توسعه
روابط دو کشور به وجود آورده است.
اگر افغانستان با سیاست های بیطرفانه در مسایل منطقوی بتواند
خود را از تأثیرات منفی خصومت ها و رقابت های کشورهای دیگر
در امان نگه دارد و بتواند با دیپلماســی فعال و سازنده اختالفات
موجود میان دو کشور را با توجه به منافع استراتژیک و مشترک
دو کشور به حد اقل برساند ،می تواند از پتانسیل های موجود در
توسعه مناسبات سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی به نفع انکشاف،
پیشرفت و ثبات پایدار در کشور بهره ببرد.
افغانســتان ،ایران و هند در ارتباط با تبدیل شدن بندر چابهار به
یک بندر بین المللی ،خواســت مشترک دارند و ساخت این بندر
که از سوی هند با عالقمندی بیشــتر دنبال می شود ،می تواند
مسیر کوتاه ،ارزان و مناســب تجاری را برای واردات و صادرات
کاال فراهم بسازد .اکنون که افغانستان به سازمان تجارت جهانی
پیوسته است این زمینه بیشتر برای افغانستان فراهم گردیده تا
از فرصت های تجاری و اقتصادی منطقه به نفع توسعه تجارت این
کشور استفاده نماید.

انتخاب مسیر لین برق  500کیلوولت از مسیر سالنگ؛
تخنیک یا !...

مقدمه
شاید کمتر کسی باشد که اهمیت و ضرورت
تولید و توسعه انرژی برق در کشور را درک
نکند ،زیرا:
الف .تمام بخشهــای مختلف صنایع مثل
شــرکتهای تولیدی ،اســتخراج معادن،
بخشهای ساختمانی ،و خدماتی و همچنین
مصارف خانگی و ادارات وابســته به انرژی
برق میباشد.
ب .یکــی از راههای کاهــش آلودگی هوا
بهخصوص در کالن شهرهای مثل کابل در
فصلهای ســرد خزان و زمستان ،تقویت
و توســعه بخش انرژی برق عالوه بر تأمین
انرژی بخش صنعــت ،برای مصارف خانگی
و منازل رهایشی میباشد .مشکل آلودگی
هوا و ایجاد امــراض مرتبط با این معضل و
تلفات انســانی که به طور متوسط ساالنه
بین  3500تا  4500نفر در شــهر کابل جان
خود را بــه دلیل آلودگی هوا و اســتفاده
مردم از سوختهای غیر استندرد از دست
میدهند ،ایجــاب مینماید که دولت روی
این مهم تمرکز بیشتری نموده و برنامههای
میان مدت و دراز مدتی را وضع نماید.
ج .در سالهای اخیر اســتفاده کنندگان
از انرژی برق افزایش باالی داشــتهاند ،بر
عکس تولید و توسعه انرژی الکتریسته که
رشــد قابل توجهی نداشته است و بیشتر
برق مورد نیاز اســتفاده کنندگان از طریق
برق وارداتی از کشــورهای همسایه تأمین
شده است که این موضوع باعث بدتر شدن
کسری بیالنس تجاری نیز گردیده است.
برای اینکه اهمیت این بخش به درســتی
درک شود ،گزارشــی از وضعیت تولید و
تورید برق در سالهای اخیر بر بنیاد گزارش
اداره مرکزی احصائیه ارائه میگردد.
بربنیاد گزارش اداره احصایه در سال 1389
بیش از  49درصد برق مصرفی کشــور از
طریق تولیدات داخلی تأمین میگردید که
این رقم در سال  1391به  22درصد کاهش
یافته بود .میزان تولید برق داخلی در سال
 1393نیز در حــدود  22درصد مقدار برق
مصرفی در کشور بوده است .یعنی در سال
 1393از مجمــوع  4760میلیون کیلووات
ساعت برق تولیدی و وارداتی  1049میلیون
کیلووات ســاعت برق فقط در داخل تولید
شده و مقدار  3711میلیون کیلووات ساعت
از  4کشــور همســایه یعنی ایران (868
چكيده
توسعه فرهنگي گونه اي از توسعه در جوامع
انساني اســت كه در مورد وجوه آن اتفاق
نظري كلي وجود نــدارد و ملتهاي مختلف
ديدگاههاي مختلفي راجــع به آن دارند
 .جوامع پيشــرفته نيز  ،پيشرفت خود را
مديون كار فرهنگي و برنامه ريزي خود مي
دانند و جهت توسعه اقتصادي – اجتماعي
خود مايل به بسط آن به ساير ملل هستند
و در اين راه از ابزارهاي مختلفي اســتفاده
مي نمايند  .ملل عقب مانده يا در حال رشد
نيز تالش دارند ضمن حفظ ارزشهاي سنتي
خود  ،از عوامل ارزشي واالي ساير كشورها
نيز استفاده و فرهنگ خود را تقويت و يا به
تعبيري اصــاح نمايند  .در تقابل ميان اين
دو طرز فكر  ،مشكالتي بوجود مي آيد كه
كلياتي از آن در مقاله آمده است.
ماهيــت فرهنگي  ،شــاكله اصلي تمامي

کارتون روز

کارتون روز

توسلی غرجستانی (استاد دانشگاه) /قسمت اول

میلیون کیلووات ســاعت) ،تاجیکســتان
( 1128میلیون کیلووات ساعت) ،ازبکستان
( 1241میلیــون کیلــووات ســاعت) و
ترکمنستان ( 474میلیون کیلووات ساعت)
وارد شده است.
در همین ســال از مجموع برق تولید داخل
بیش از  85درصد توســط توربینهای آبی
تولید شــده اســت و نزدیک به  7درصد
توسط نیروگاههای دیزلی و  8درصد دیگر
توسط مولدهای حرارتی تولید شده است.
تولید انرژی برق در ســال  1393نســبت
به ســال  1392به اندازه  2.6درصد رشد
داشته است و در سال  1392نسبت به سال
 ،1391در حدود  17درصد افزایش را نشان
میدهد .جهت معلومات بیشــتر مالحظه
جدول زیر مهم است.

د .بخش عمدهی انرژی برق کابل و برخی
از شــهرهای دیگر از طریق برق وارداتی
از آســیای میانه تأمین میگردد و در حال
حاضر تنهــا یک لین خط  220کیلوولت از
مسیر خطرناک هندوکش از طریق سالنگ
به کابل امتداد یافته است و برق پایتخت
نشینان را تأمین میکند و گهکاهی بر اثر
یک حادثــه کوچک طبیعی مثل برفکوچ
برای مدت طوالنی کابل با خاموشی روبرو
میشــود چنانکه در آخر سال  1393بر
اثر برفکوچ و تخریــب چند پایه برق در
سالنگ ،شــهر کابل با یک خاموشی دو
ماهه که میلیونها افغانی به بخش صنعت
و مصرف کنندگان خســارت وارد گردید،
روبرو گردید و یقین ًا در آینده نیز دچار این
مشکل خواهد شد.

شاخص

واحد مقیاس

1391

1392

1393

الف .تولید
ب .واردات
مجموع

میلیون کیلووات ساعت
میلیون کیلووات ساعت
میلیون کیلووات ساعت

882.9
3070.5
3953.4

1022.3
3615.2
4637.5

1049
3710.8
4759.8

درصد تولید نسبت به واردات

درصد

 22فیصد 22فیصد

 22فیصد

جدول تولید ،واردات و مقدار مصرف انرژی
برق طی سالهای  1391تا 1393
منبع :سالنامه احصائیوی سال 1393
فعاليتهاي نظامي را تشــكيل مي دهد كه
مردم آن خواهان زندگي بهتري هســتند
و بدين لحاظ برنامــه ريزيهايي براي انواع
مختلف توســعه انجام مــي دهند  .بدون
توسعه فرهنگ  ،توسعه در ساير بخشهاي
جامعه (آقتصادي  ،سياسي  ،اجتماعي ).... ،
داراي رشد يكساني نبوده و با پديده هاي
توســعه نامتوازن  ،توسعه برون زا  ،توسعه
درون زا و معضالت مختلف اجتماعي مواجه
خواهند شد .
مقدمه
توســعه در لغت نامه دهخدا به معني فراخ
و فراخ كردن آمده اســت .اصطالح توسعه
به صورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم
مطرح شد .واژه توســعه در لغت به معناي
خروج از «لفاف» اســت .در قالب ديدگاه
نوسازي ،لفاف همان جامعه سنتي و فرهنگ
و ارزش هاي مربوط به آن است كه جوامع
براي متجدد شدن بايد از اين مرحله سنتي
خارج شوند.
در تعريف توســعه نكاتــي را بايد مد نظر
داشت كه مهم ترين آنها عبارتند از اين كه
اوال ،توسعه را مقوله ارزشي تلقي كنيم ،ثانيا
آن را جرياني چند بعدي و پيچيده بدانيم.
ثالثا به ارتباط و نزديكي آن با مفهوم بهبود
توجه داشته باشيم.
دانشــمندان علوم اجتماعي از توســعه
تعاريف متعددي ارايه كرده اند كه به برخي
از آنها اشاره مي كنيم.
مايكل تودارو معتقد اســت كه توسعه را
بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم
تغيرات اساســي در ساخت اجتماعي ،طرز
تلقي عامــه مردم و نهادهــاي ملي و نيز
تسريع رشــد اقتصادي ،كاهش نابرابري و
ريشــه كن كردن فقر مطلق است .توسعه
در اصل بايد نشــان دهد كه مجموعه نظام
اجتماعــي ،هماهنگ با نيازهــاي متنوع
اساسي و خواســته هاي افراد و گروهاي
اجتماعي در داخل نظام ،از حالت نامطلوب
زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع
يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي
بهتر است ،ســوق مي يابد(.دانشنامه آزاد
ویکی پدیا)
برنشــتاين مي گويد :تالش بــراي ايجاد
توسعه بار ارزشــي به همراه دارد كه كمتر
كسي با آن مخالف است .اشتياق براي غلبه
بر ســوء تغذيه ،فقر و بيماري كه از شايع
ترين و مهم ترين درد هاي بشري هستند از
جمله اهداف توسعه به شمار مي رود.
دادلي سيرز ريس موسسه اطالعات توسعه
اي دانشگاه ساســكس ،توسعه را جرياني
چند بعدي مي داند كه تجديد ســازمان و
ســمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-
اجتماعي را به همــراه دارد .به عقيده وي
توســعه عالوه بر بهبود ميــزان توليد و
درآمد ،شامل دگرگوني اساسي در ساخت
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حال پرسشــی که مطرح است این است
که چرا شرکت برشــنا و وزارت انرژی و
آب اصــرار دارند که خطوط دوم (کاســا

 )1000و ســوم ( 500کیلوولت) انتقال برق
از آسیای میانه به کابل و سپس به والیات
های جنوبی افغانستان و در نهایت آسیای
جنوبی (پاکستان) از یک مسیر خطرناک
و حادثه خیز مثل سالنگ یا نزدیک به آن
بگذرد؟
بهطور صریح و آشکار به مسئوالن شرکت
برشنا و وزارت انرژی و آب باید یادآور شد
که با پروژه لین انتقال برق  500کیلوولت از
دشت الوان پلخمری به کابل نکاتی کلیدی
و تخنیکی را مــورد توجه قرار دهند و به
خواســتهها و نیازمندیهای همه مردم و
مناطق کشور مخصوص ًا مناطق مرکزی که
به صورت مکرر در زمینه تأمین انرژی برق
از حکومت خواستار عدالت در زمینه شده
اند ،توجه نمایند و از ظلم و اجحاف در حق
این مردم خودداری کنند.
خواســتههای کــه همراه با پشــتوانه و
اســتدالل تخنیکی و اقتصادی و از همه
مهمتر تحقق عدالت اجتماعی و شکست
حصر طبیعــی مناطــق هزارهجات ـ که
جزو شــعارهای انتخاباتاتی رئیس جمهور
محترم بوده و اکنون نیز بخش از پالیسی
حکومت را تشــکیل میدهد ـ میباشد.
آنگهی مصالح ملی ،وحدت ملی و احترام
به قانون اساسی و روا نبودن تبعیض میان
شهروندان کشور ،تنها با عملکرد درست

توسعه فرهنگي
محمد تابش /قسمت اول

هاي نهادي ،اجتماعــي اداري و همچنين
ايســتارها و وجه نظرهاي مردم اســت.
توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و
رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد.
(دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
با توجه به تعريف توســعه مي توان گفت
كه توســعه در فرآيند تالش انسان براي
ايجاد تعادل بين نيازها و خواســته هاي
وي و امكانات بالفعــل و بالقوه در جامعه
و محيط زيســت پديد مي آيد .به عبارت
ديگر  ،توســعه در اثر واكنــش به رابطه
نامتعادل بين نيازها و خواسته هاي انسان
از يك سو و امكانات موجود از سوي ديگر
پديد مي آيد.
به طور كلي توسعه فرايندي است پيچيده
كه طــي آن جامعه از يك دوره تاريخي به
دوره جديدي منتقل ميشود .اين فرايند
در هر مرحله از رشد خويش ابعاد مختلف
زندگي را متحول ميسازد .به اين ترتيب
توسعه مفهومي است ارزشي كه همراه با
فرضهايي هنجــاري از الگوي انتزاعي از
جامعه داللت دارد.
توسعه از ابعاد زير قابل بررسي است :
توسعه اقتصادي  ،توسعه سياسي  ،توسعه
فرهنگي  ،توسعه اجتماعي  ،توسعه پايدار
 ،توسعه انساني (سيف الهي  . 1381 .ص
) 39
هدف از توسعه رفع نيازهاي انسان است
كه بطور كلي نيازهاي انســان را مي توان
در سه طيف گســترده به شرح زير طبقه
بندي كرد:
• نيازهاي زيســتي و فيزيولوژيكي مانند
خوراك  ،پوشاك  ،مسكن و .....
• نيازهاي رواني مانند كسب آگاهي كسب

امنيت  ،ارتقا و تعالي  ،فرار از تاريكي ها و
ناشناخت ها  ،لذت بردن از معنويت (هنر
 ،زيبايــي و  ، )....لذت بردن از حيات و از
جهان هستي  ،ارتباط با كائنات ..... ،
• نيازهاي اجتماعي مانند نياز به تشريك
مساعي جمعي در حل مسايل  ،مشكالت
 ،تنگناها و  ، ....نياز به همدلي  ،پاســخ به
نيازهاي جنسي  ( .سيف الهي  . 1381 .ص
)41
از آنجا كه اســتفاده از امكانات در جهان
هستي  ،به ويژه در جامعه انساني  ،به علت
اســتفاده نامطلوب و يا در واقع به علت
شــكل گيري روابط اجتماعي ناعادالنه در
جامعه به صورت مطلوب و عادالنه توزيع
نمي شــود  ،بنابراين توسعه نيز در جامعه
انساني به اشكال گوناگون پديدار مي شود
 .مهمترين و پر مسئله ترين مشكل توسعه
در جهان امروز  ،توسعه ناموزون و عوارض
نامطلوب آن اســت ( .سيف الهي . 1381 .
ص ) 55
تا مدتها توســعه مقوله ای صرف ًا اقتصادی
تلقی می شد و کشــورهای مختلف تنها
از این جنبه به آن توجــه می کردند .به
عبارتی ،پیشــرفت اقتصادی یگانه مالک
توســعۀ هر جامعه قلمداد می شد و تصور
غالب این بود که می توان به مدد الگوهای
مختلف توسعه اقتصادی ،رشد تکنولوژی،
انباشــت ثروت و مواردی از این قبیل به
اهداف یک جامعه توسعه یافته نایل آمد.
اما به تدریج نگاه یک ســویه به توسعه و
تاکید بیش از حد بر مســایل اقتصادی،
باعث بــروز مشــکالتی در عرصه های
اجتماعی و زیست محیطی برای کشورهای
پیشرفته شد .از ســوی دیگر ،استفاده از

محقق میشود نه باشعار و حرف!.
ماده ششم قانون اساسی میگوید «دولت
به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس
عدالت اجتماعی ،حفظ کرامت انســانی،
حمایت از حقوق بشــر ،تحقق دموکراسی،
تأمین وحدت ملــی ،برابری بین همه اقوام
و قبایل و انکشــاف متوازن در همه مناطق
کشور مکلف میباشد ».نتیجه طبیعی این
ماده این اســت که هرکس بخواهد از هر
طریق به این مؤلفهها بهخصوص رفاه جامعه،
عدالت اجتماعی ،وحدت ملی ،برابری میان
اقوام و انکشاف متوازن ،ضربه بزند ،خاین
ملی بوده و میبایســت مورد پیگرد قرار
بگیرد.
چرا مسیر بامیان بهجای سالنگ؟
روز گذشــته وکالی والیات مرکزی در یک
کنفرانس خبری خواستههای موکالن خود
را مبنی بر انجام پــروژه  500کیلوولت از
مسیر بامیان با رسانهها در میان گذاشتند.
در اینجا برای اینکه خواســتههای مردم
والیــات مرکــزی و وکالی آنها به صورت
مســتدل و منطقی مبرهن گردد ،خالصه
سروی شرکت فیخنر ( )Fichtnerجرمنی
که در سال 2013م در راستای تهیه و تدوین
ماســتر پالن برق  20ساله افغانستان انجام
داده بود و گزارش نهایی آن در اختیار بانک
انکشاف آسیایی و وزارت انرژی و آب قرار
گرفته بود ،آورده میشود و سپس به دالیل
دیگر این مهم خواهیم پرداخت.
توســعۀ شــبکۀ برق در افغانستان یکی
از پروژههــای زیربنایــی اقتصــادی در
افغانستان است که ماســترپالن  20سالۀ
آن در دورۀ حکومت پیشــین (در ابتدای
ســال  2013میالدی) نهایی شد .از سوی
دیگر افغانستان از نظر موقعیت جغرافیای
برای انتقال برق از شــمال به جنوب آسیا
نیز مســاعد تشــخیص داده شده است.
به همین دلیل طرح انکشــاف شبکۀ برق
افغانســتان نیز در همین چارچوب تدوین
شده است ،تا از یک سو مسیر انتقال برق
ترانزیتی از آسیای میانه به آسیای جنوبی
باشد و از سوی دیگر با استفاده از بازار به
وجود آمده ،میتوانــد به تأمین برق مورد
نیاز شهروندان کشور بپردازد و در صورت
تولید برق بیشــتر میتوان مــازاد بر نیاز
داخلی خود را به کشــورهای جنوب آسیا
صادر نماید.
این الگوی توســعه توسط برخی کشورها
به طور ناآگاهانه ،بر توسعه هماهنگ این
کشورها اثراتی منفی گذارد.
این مشکالت از آنجا نشــأت می گرفت
که نقش کلیدی فرهنــگ در قوام جامعه
مورد غفلــت قرار گرفته بــود .می توان
گفــت فرهنگ به عنــوان گنجینه ای از
دســتاوردهای مادی ومعنوی بشری که
باورها ،ارزشها ،نگرشها و هنجارهای مورد
قبول یک جامعه را در طول تاریخ بوجود
آورده است ـ نوع رفتار مردم آن جامعه را
مشخص می کند.
بدیهی اســت که نمی توان بدون اعتنا به
این مقولۀ مهم ،بدنبال ایجاد تغییراتی در
ابعاد مختلف جامعه بــود .چراکه هرگونه
تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه اعم
از اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی منوط
به نوعی پذیــرش فرهنگی ،در جامعه می
باشد.
بنابراین بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی
نمی توان بدنبال تحقق توســعه در ابعاد
دیگر جامعه بود .از این روی طی سالهای
اخیر مفهوم توســعۀ فرهنگی مورد توجه
بسیاری از مجامع جهانی از جمله یونسکو
قرار گرفته است.
تعريف مفاهيم
اجزای فرهنگي :منظور از اجزای فرهنگي
مجموعــۀ ارزشها ،عقايــد و آگاهيها،
هنجارهــا و نمادهاي مربــوط به موضوع
تحقيق ميباشــد .آگاهي ،درك و تعاريف
واقعيتها از ميان گروه ،جامعه و كنشگران
اجتماعي ميباشد.
نبايد آگاهي را با دانش علمي يكســان
شمرد .آگاهيها معاني و تعاریفی هستند
كــه جنبــه اجتماعي و عمومــي دارند.
ارزش عبارت اســت از معيار تعريف وضع
مطلوب امــور و معيار انتخــاب در ميان
گزينههاي مختلف كه به صورت نامشروط
و غيرپيامدگرا هستند كه وضع مطلوب را
براي كنشگر نشان ميدهد.
هنجارها قواعد عمل ناظر بر موقعيتهاي
خاص ،پيامدگرا و مشــروط ميباشــند.
هنجارها در ذات خود مشــروط به زمان
و مــكان و اعمال ديگران هســتند ،ولي
ارزشها ضرورتهــاي قطعياند .نمادها
عالمتهاي قراردادي و سازوكاري است كه
در چارچوب يك نظام فرهنگي پديدههاي
عيني و ملموس را به معاني مربوط ميسازد.
در اين مقاله ،اجزای فرهنگي توسعه بدون
تفكيك آن به چهار عامــل فوق در نظر
بوده و بررسي شــده است .از سوي ديگر
مجموعه اجزای فرهنگي توسعه به صورت
يك منظومه و ارتباط و جايگاه اجزا نسبت
به يكديگر و نســبت به مقوله توسعه در
طراحي الگويي براي دســتيابي به توسعه
مدنظر است.

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

