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توتاپ به بیراهه نرود
محمدرضا هویدا
مسئوالن شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب ،پروژه انتقال برق
 500کیلوولت توتاپ را طوری برنامه ریزی کرده اند که نباید از
سمنگان و بامیان بگذرد در حالی که طبق نظر شرکت فیشنر،
بهترین مســیر برای انتقال این برق همان راهی اســت که از
سمنگان و بامیان می گذرد.
به این موضوع از دو زاویه باید نگریســته شــود ،یکی از نگاه
تخنیکی که می توان به بررســی شــرکت فیشنر مراجعه کرد
و اما از نگاه اجتماعی ،سیاســی و منافع و مصالح ملی که باید
به مسایل بســیاری دقت و توجه داشته باشیم .وزارت انرژی و
آب و شرکت برشنا از جمله ادارات دولتی هستند که بیشترین
تبعیض را در مقابل شــهروندان افغانستان روا داشته اند .برای
این مدعا می توانید همین حاال بــه بخش هایی از کابل بروید
که از نعمت برق محرومند و در تاریکی به سر می برند در حالی
که چند کیلومتر با وزارت انرژی و آب و برشــنا فاصله ندارند.
در پــان این وزارت برای مناطق مرکزی تا ســال  2023هیچ
نقشی در نظر گرفته نشده اســت .بامیان که پایتخت فرهنگی
سارک است و پارک ملی افغانستان و یکی از معروفترین اماکن
باستانی جهان به شــمار می رود ،و در همین والیت بزرگترین
معدن آهن افغانستان قرار دارد ،در پالن این وزارت هیچ جایی
وجود ندارد .بی جهت نیست که معروفترین چوک بامیان به نام
«چوک هریکین» یاد می شود.
هفت یا هشــت والیتی که در مســیر این پــروژه قرار دارند،
از محرومترین والیت های افغانســتان هســتند ،والیاتی که
از حکومت مرکزی بیشــتر از هر چیزی فقر دریافت کرده اند
و وعده های بازســازی و دروغ های بزرگی که آنان را بیش از
سیزده سال امیدوار ســاخته است .سالهاست ها که قرار است
ســرک هرات – کابل از طریق مناطق مرکزی به سوی بامیان
ساخته شود .ساخت این راه هر سال به بیراهه می رود .هر سال
بهانه ای برای مردم پیشــکش می شود و هر سال وعده سالی
دیگر داده می شود .همان گونه که امنیت راه های ارتباطی این
مناطق به کابل نادیده گرفته می شود ،در حالی که با بودجه ای
بسیار اندک و توجهی ناچیز به امنیت آن می توان امنیت کامل
در این مسیر برقرار کرد.
در همین روزها که بحث بودجه ملی ســال جدید مالی کشور
در نهادهای مربوطــه جریان دارد ،باز موضوع عدالت در توزیع
امکانات و منابع مالی به تمام مناطق کشور از بزرگترین دغدغه
های بودجه است .هر ســاله مناطقی که می بایست پروژه برق
توتاپ از آن بگذرد ،کمترین سهم را از بودجه ملی دارند .تکرار
این وضعیت باعث می شود تا شهروندان نسبت به دولت و نگاه
دولت نسبت به خود دچار شک و تردیدهایی شوند .شهروئدان
کشــور باید خود را در آیینه دولت یکســان ببینند ،نه اینکه
همانند والیات شان که به درجه اول و دوم و سوم تقسیم شده
اند به درجات مختلف تقسیم شوند.
وعده هایی که تیم های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی در
هنگام انتخابات به مردم داده بودند ،به عنوان سندهای تاریخی
برای مردم افغانستان شمرده می شوند .این مناطق هیچ وعده
ای را ندیده که عملی شده باشد .رفع تبعیض در توزیع امکانات
و منابع تنها راهی اســت که می تواند شهروندان را به رفتار و
عملکرد دولت باورمند بســازد و گرنه فاصله با دولت که امروزه
در حال زیاد شدن به همه مناطق کشیده می شود.
دولتمردان وحدت ملی باید به خواســته هــای تمامی مردم
افغانســتان توجه داشته باشــند .و همین گونه ادارات دولتی
مسئول نیز می بایست برنامه ریزی هایشان را با توجه به اصل
عدالت و مشارکت همه مناطق جغرافیایی و والیات و ولسوالی
ها طرح کننــد .وجود هر نوع بی عدالتــی و تبعیض و نادیده
گرفتن مناطق و شــهروندان ضربه جبران ناپذیری بر دولت و
کشور وارد خواهد کرد.

گروه های مغفول در روند گفتگوی صلح

دیروز گفتگوی چهــار جانبه در مورد روند
صلح در اسالم آباد رسما آغاز شد .در این
نشست ،نماینده های حکومت افغانستان،
پاکســتان ،ایاالت متحده آمریکا و چین
شــرکت کردند .هدف اساسی این نشست
توافق و مشخص کردن «نقشه راه» رسیدن
به صلح عنوان شــده است .در عین حال،
معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است
که از اهداف اصلی دولت در این نشســت
توافق بر ســر «مکانیسم تثبیت» است که
بر اســاس آن تعهدهایی که پاکستان در
راســتای صلح افغانستان میدهد ،از سوی
یک کشور ســوم تثبیت (تضمین) خواهد
شد .اینکه دستاورد این گفتگو چه خواهد
بود ،گذشت زمان ثابت خواهد ساخت .می
توان گفت اگر این روند هیچ ســودی برای
گفتگوی صلح نداشــته باشد ،حداقل سود
آن این اســت که میان گروه های خواهان
صلح و مخالف صلــح تفکیک به وجود می
آورد .این مســئله در واقع کار حکومت در
مواجه به گروه های مختلف را تروریستی و
دهشت افکن را آسان خواهد ساخت .با این
حال ،ایــن گفتگو ها منجر به صلح نخواهد
شد .در ذیل تالش می کنم این مسئله را به
تحلیل بگیرم.
اول؛ بر اساس گزارش ها بیش از بیست گروه
دهشت افکن و تروریســت در افغانستان
فعالیت می کند .برخی از اعضای این گروه
ها از شــهروندان افغانســتان ،تعدادی از
گروه های که در افغانســتان فعالیت دارد،
در پاکستان تأسیس شــده بود و اعضای
آن شهروندان پاکستان می باشد .در کنار
آن ،شبکه القاعده با اعضای بین المللی آن
در افغانســتان فعالیت می کند .گروه های
دهشت افکن و تروریســت از کشور های
آســیایی مرکزی نیز در افغانستان فعالیت
دارد .گروه داعش یک گروه جدید است که
در افغانستان فعال شده است.
امارت اسالمی افغانستان با رهبری مال اختر
محمد منصور جریان اصلی گروه طالبان را
تشکیل می دهد که در گفتگوی چهار جانبه
بر ســر این گروه متمرکز خواهد بود .با این
حال ،شورای عالی امارت اسالمی افغانستان
به رهبری مال محمد رسول ،حزب اسالمی
افغانســتان با رهبری گلبدین حکمتیار از
با توجه به گســترش فنــاوري هاي نوين
شــدت تغيير وتحوالت در حوزه فرهنگ
نيز افزايــش خواهــد يافت.اتخاذ نگرش
فعال و كســب آمادگ يبراي تعامل مؤثر
با اين پديده و اســتفاده مؤثراز ظرفيت ها
يآن براي تقويت ابعاد فرهنگي خويش نيز
بايد در برنامهريزي و سياستگذاري توسعه
فرهنگي مدنظر قرار گيرد.
 .7حوزه فرهتگ به لحاظ آســيب پذيري
شــديد همواره نيازمند حمايت هاي نالي و
حقوقي دولت است.
ساختار حوزه فرهنگ
نگاه به حوزه فرهنگ حاكي از وجود ســه
مؤلفــه اصلي با عنــوان حاكميت،مصرف
كننده و توليدكننده اســت.اين ســه بر
ساختار و كاركرد بخش فرهنگ تاثير گذار
هســتند.منظور از حاكميــت اركان اداره
كشور اســت ،كه حاكميت خويش در اين
بخش را در قالب سياســتگذاري،هدايت و
حمايت تحقق مي بخشــد.توليدكنندگان
نيز كليه اشــخاص حقيقــي و حقوقي را
شامل مي شود كه عنصر خالقيت،نيازهاي
فردي،جمعي خــود و مصرف كننده گان را
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علی قادری

گروه های مهم و عمدهایی افغانی است که
در افغانســتان فعالیت دارد .داعش گروه
جدیدی اســت که به فعالیت آغاز نموده
اســت اما پیش بینی می شود که در آینده
یکی از جدی ترین گروه های مخالف مسلح
دولت در افغانستان باشد .اعضای این گروه
را شهروندان افغانستان تشکیل می دهد اما
گزارش های مبنی بر آمدن اعضای داعش
از عراق و سوریه به افغانستان منتشر شده
است .بنابراین ،داعش همانند شبکه القاعده
یک گروه فرا منطقهای و فراملی است .این
گروه در عین حــال که تهدید کننده ثبات
و امنیت و قلمرو حاکمیت حکومت مرکزی
افغانســتان اســت ،تهدید کننده جدی
مشــروعیت و قلمرو نفوذ گروه طالبان نیز
می باشــد .با این حال ،این گروه به صورت
جدی در افغانستان فعال شده است.
شبکه القاعده بعد از سقوط امارت اسالمی
طالبان فعالیت شــان در افغانستان کاهش
یافت .در سال  2011رهبر این شبکه در خاک
پاکستان از ســوی نیرو های ایاالت متحده
آمریکا کشته شــد .بعد از آن این شبکه
کمتر در حمالت تروریســتی در افغانستان
تبديل به كاالها و خدمات فرهنگي مي كن
ند(مثل:هنرمندان،نويسندگان،ســينماگر
ان و .)...مصرف كننــدگان نيز با مصرف و
فعاليت هاي فرهنگي عم ً
الســاختار بخش
را از حيث نظام تدوين سياســت ها ،برنامه
ريزي ها ،تخصيص منابع و غيره متاثر مي
كنند.
در هر تحليلي از حوزه فرهنگ (توســعه
فرهنگي)بايد نقش اين سه مؤلفه را در نظر
گرفت.ازسوي ديگر تنظيم روابط ميان اين
ســه مؤلفه و هدايت برآبند عملكرد آن ها
نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.بررســي ها
نشــان مي دهد كه براي تنظيم اين روابط
بازنگري از حيث تقسيم كار،تعيين اختيار
و ســازكارهاي هماهنگي ضرورت خود را
بيش از پيش نشان مي دهد.مطالعات مربوط
به طرح ساماندهي مديريت فرهنگي كشو
نشــان مي دهدكه دســتگاه هاي مختلف
با داشــتن رديف اعتباري الزي به صورت
مســتقيم يا غير مســتقيم در فعاليت ها
يفرهنگي ايفاي نقــش مي كنند.اين تكثر
مديريتي ذات ًا نامطلوب نيست زيرا با توجه
به ماهيــت وظايف،فعاليت هــا،و تنوع و
گســتردگ ياقدامات بايد پذيرفت كه اين
مي تواند مثبت باشــد.ا ّما اگر
تكثــر
هماهنگي بين اين نهادها نباشــد پيامدها
منفي خواهند بود.بررسي وضعيت نهادها و
دستگاه هاي دولتي حوزه فرهنگ نشان مي
دهد كه برخي از آنها به صورت مستقيم يا
غير مستقيم در فرهنگ عمومي ومديريت
فرهنگي فعال هستند.
مفهوم توسعه فرهنگی
مفهوم توســعه فرهنگی توسط سازمان
یونسکو در دهه  60میالدی در جهان رواج
یافت .این ســازمان طی جلسات گوناگونی
شرایط توسعه موزون وآگاهانه را به صورت
برنامه ریزی آموزشــی ،سیاست فرهنگی
و سیاســت اطالعاتی در دستور کار خود
قرار داد .همچنین این مفهوم تا آنجا برای
یونسکو بااهمیت بود که دهۀ  1987تا 1997
توسط این ســازمان به عنوان دهۀ توسعه
فرهنگی نامیده شد.
اما پرسش اساســی این است که فرهنگ
یک جامعه چگونه درمقوله توسعه می تواند
نقش آفرین باشد؟ در پاسخ به این پرسش
می توان گفت رفتارهای اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی که در نهادهای یک جامعه تثبیت
شده اند ،نقش عظیمی در فرآیند توسعه آن
جامعه ایفا می کنند.
در درون نظام اجتماعي  ،عناصر گوناگون با
ساختار و كاركردهاي گوناگوني وجود دارد
 .اما اركان و بنيان اصلــي نظام اجتماعي
بر پنج عنصر همــراه با مؤلفه هاي مربوطه
استوار اســت  .اين اركان  ،عناصر و مؤلفه
ها عبارتند از :
• اركان  ،عناصر و مؤلفه هاي جغرافيايي –
اقليمي
• اركان  ،عناصر و مؤلفه هاي جمعيتي
• اركان  ،عناصر و مؤلفه هاي معيشــتي –
اقتصادي
• اركان  ،عناصر و مؤلفه هاي فرهنگي
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نقش داشته است .با این حال ،رسانه های
بین المللی گزارش های منتشر نمودند که
نشــان از فعالیت دوباره شبکه القاعده در
افغانســتان می دهد .این شبکه از تنش
میان گروه طالبان و داعش سود جسته و
در صدد سربازگیری مجدد در افغانستان
است .رهبر این شبکه وفاداری خود را به
رهبر گروه طالبان اعالن نموده بود .با این
حال ،مشخص نیست که آینده این گروه تا
چه اندازه وابسته به سرنوشت گروه طالبان
با رهبری مال اختر محمد منصور است.
تحریک طالبان پاکســتانی ،لشکر طیبه،
لشکر جنگوی ،جنبش اسالمی ازبکستان
و  ...از جملــه گروه های دهشــت افکن
بیرونی اســت که در افغانســتان فعالیت
دارد .جنبش اســامی ازبکستان وفاداری
خود را به گروه داعش اعالن نموده است.
لشکر طیبه ،لشکر جنگوی اگر چه ساحه
فعالیت شان کشمیر بود اما بعد از حضور
جامعه جهانی در افغانســتان این گروه ها
تغییر بنیادی در ســاحه فعالیت خود به
وجود آورد .این گروه ها در افغانســتان
فعال شده است و در خیلی از موارد تهدید

کننده امنیت و ثبات افغانستان در والیت
های مختلف کشــور بوده اســت .لشکر
طیبه و لشــکر جنگوی تفاوت ماهوی با
گروه داعش ندارد .این گروه شباهت های
زیادی با گروه داعش دارد .به لحاظ فکری
و اندیشــهایی میان لشــکر طیبه ،لشکر
جنگوی و داعش همانندی های بســیاری
وجود دارد .بنابراین ،به نظر می رسد که در
آینده گروه های مختلف حول گروه داعش
در افغانستان به فعالیت خود ادامه دهد.
شــبکه حقانی از جمله گروه های دهشت
افکن و تروریســت بوده است که در سال
های گذشــته فعالیت خود را بر کشــتن
عســاکر خارجی متمرکز ســاخته بود.
اکنون حقانی ،رهبر این شبکه معاون مال
اختر محمد منصور اســت .بنابراین ،این
شبکه بخش از جریان اصلی گروه طالبان
محسوب می شود .بنابراین ،در نظر گرفتن
آن جدا از گروه طالبان با رهبری مال اختر
محمد منصور در شــرایط کنونی ســود
چندانی نــدارد .اما احتمال آن وجود دارد
که این شــبکه در آینده از جریان اصلی
گروه طالبان خود را جدا سازد.

توسعه فرهنگي
محمد تابش /قسمت سوم
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فرهنگ عنصري است كه شامل همه كنش
ها و واكنشــهاي فرد و محيط پيرامون او
با بعد زيرين زندگــي گروههاي اجتماعي
مي شود  ،يعني مجموعه روشها و شرايط
زيست يك جامعه بر اساس بنياد مشتركي
از ســنت ها و دانش و نيز اشكال مختلف
بيان جايگاه فــرد در درون جامعه  ،به هم
پيوند خورده است و تنها با دخالت عوامل
فرهنگي در راه حلهاي انتخاب شده براي
توســعه مي توان به طور كامــل نيازها و
خواســت هاي گروه هاي اجتماعي و ملت
ها را بر آورده ساخت .
شاكله ي اصلي تمام فعاليتهاي نظام يك
كشــور از ماهيت فرهنگي آن  ،هويت و
رنگ مي گيــرد  .به عبارتــي حفظ يك
نظام گرچه به ظاهر  ،بســتگي به پويايي
و استقالل فعاليتهاي سياسي و اقتصادي
دارد  ،ليكن نحوه ي فعاليت در اقتصاد و يا
سياست گذاري در بخشهاي ديگر متاثر از
فرهنگ آن نظام اجتماعي است  .فرهنگ
 ،ارزش هــا و باورهاي آن  ،علت محدثه و
ايجادي اقتصاد و سياســت و فعاليتهاي
ديگــر اجتماعي مي باشــند  .از اين رو
استقالل  ،موجوديت و تداوم آنها  ،بستگي
به نوع فرهنگ يا ارزشها و باورهايي است
كه اين دو حركت (اقتصادي و سياســي –
نظامي ) بر پايه ي آن شكل گرفته اند .
برخی از علل بروز این رفتارها ناشــی از
نگرشها و ارزشــهای فرهنگی مسلط در
جامعه می باشــد .بنابراین می توان گفت
ماهیت این نگرشــها وارزشها ،که هسته
فرهنگ جامعه را تشکیل می دهند ،تاثیر
تعیین کننده ای بر فرآیند توسعه یافتگی
کشور دارد.
از زاویــه ای دیگر ،نگرش افراد جامعه به
مقوالت اساسی حیات انسانی ،رفتارهای

اجتماعی را تحت الشــعاع قرار می دهد؛
این مقوالت عبارتند از سرشــت انسان،
رابطه با طبیعت ،زمان (گذشــته گرا ،حال
گرا یا آینده نگر بــودن) ،روابط افراد در
جامعه ،فلســفۀ زندگی ،رابطه انســان با
ماوراء الطبیعه ،رابطه انسان با جوامع دیگر
و رابطه انسان با علم.
بدین ترتیب ایجاد هرگونه تحولی در یکی
از ابعاد زندگی انســان ،مستلزم تغییر در
نوع نگرش افراد به این مقوالت می باشد.
عدم توجه به این مســاله در ارائه الگوی
توسعه ،نتیجه ای جز تشتت اجتماعی و از
دست رفتن انسجام درونی جامعه بدنبال
نخواهد داشت.
اینجاســت که مفهوم توسعه فرهنگی به
عنوان زمینه ساز شکل گیری یک توسعه
همه جانبه مطرح می شود .تعابیر مختلفی
درباب توسعۀ فرهنگی وجود دارد .اما می
توان تعریف «ژیرار اگوســتین» را یکی از
تعاریف قابل توجه این مفهوم برشــمرد:
«ایجاد شــرایط و امکانات مادی و معنوی
مناسب برای افراد جامعه به منظور شناخت
جایگاه آنان ،افزایش علم و دانش انسانها،
آمادگی برای تحول و پیشرفت و پذیرش
اصول کلی توسعه نظیر قانون پذیری ،نظم
و انضباط ،بهبود روابط اجتماعی و انسانی
 ،افزایــش تواناییهای علمــی و اخالقی
ومعنوی برای همه افراد جامعه».
ســازمان جهانی یونســکو نیز توسعه
فرهنگی را چنین تعریف نموده اســت« :
توسعه وپیشــرفت زندگی فرهنگی یک
جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی ،به
صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی
و اجتماعی هماهنگ شده باشد».
در مجموع توســعۀ فرهنگی را می توان
فرآیند ارتقاء شــئون گوناگون فرهنگ
جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست
که زمینه ساز رشد و تعالی انسانها خواهد

اکنون تمرکز اصلی حکومت افغانســتان و
پاکســتان در روند گفتگوی صلح جریان
اصلی گــروه طالبان به رهبــری مال اختر
محمد منصور است .در حالی که گروه ها و
شبکه های دیگر هیچ مورد توجه دو طرف
نمی باشد .از این جهت ،می توان گفت که
روند گفتگوی صلح هیچ گاه منجر به ثبات و
امنیت در افغانستان نخواهد شد .زیرا ،گروه
های نامبرده همچنان به فعالیت خود ادامه
خواهد داد .از نظر نگارنده ،سودمندی این
گفتگو چهار جانبــه دو نتیجه در پی دارد.
اولین و مهمترین نتیجه آن شــکل گیری
اعتماد میان افغانســتان و پاکستان است.
این یک ضرورت جدی برای دو کشور برای
همگرایی منطقهای اســت .ثبات و امنیت
در افغانســتان بستگی تام و تمام به روابط
افغانستان با پاکستان دارد .سود دیگر این
گفتگو ها تفکیک میان گــروه های صلح
طلب و مخالف صلح اســت .این مسئله به
حکومت افغانســتان کمک می کند تا به
شکل اساســی و بنیادی رفتار های خود را
جهت دهی نماید.
در آینــده ما نیازمند آنیــم تا تمرکز خود
را روی گروه های همانند داعش ،شــبکه
القاعــده و دیگر گروه هــای بیرون مرزی
متمرکز سازیم .همان طور که یاد آور شدیم
گروه داعش برخی گــروه ها را جذب خود
نموده اســت و از دو دستگی گروه طالبان
ســود می جوید .گروه های از کشور های
آســیایی میانه و پاکســتان را نیز جذب
خود نموده است .نفوذ این گروه نشان می
دهد که ایــن گروه جدی ترین تهدید برای
افغانستان و کشور های منطقه در سال های
آینده می باشد .شــبکه القاعده اگر چه به
دنبال طوالنی ساختن حیات خود در صدد
سودجستن از تنش های موجود میان گروه
های دهشــت افکن موجود در افغانستان
اســت .این شبکه به شــدت تالش دارد تا
ســربازگیری نموده و دوباره فعالیت خود را
گسترش دهد .بنابراین ،خطر شبکه القاعده
همچنان متوجه حکومت افغانســتان است.
در کنار این گروه ها و شبکه ها لشکر طیبه،
لشکر جنگوی ،جنبش اسالمی ازبکستان،
تحریک طالبان پاکستانی از جمله گروه های
است که ثبات و امنیت ما را تهدید می کند.
شــد .در اینجا منظور از شئون گوناگون
فرهنگ ،نگرشــها ،ارزشــها ،هنجارها،
قوانین ،آداب و رسوم می باشد.
هدف نهایی توســعۀ فرهنگی نیز در این
تعریف در واقع غرض اصلی هر نوع توسعه
ای است؛ یعنی رشــد وتعالی انسان ،هم
در ابعاد مادی وهــم در بعد معنوی .البته
روشــن است که دســتیابی به این هدف
جز در صورت مناسب بودن بستر زیست
انسان ،که همانا جامعه است ،محقق نمی
شــود .بنابراین در یک الگوی مناســب
برای توسعه ،باید راهکارهایی برای بهبود
شرایط زندگی پیش بینی شود.
بطور کلــی ،نوع درک از مفهوم فرهنگ،
شــیوه تعریف توسعه فرهنگی را مشخص
می
می کند .از اینرو در یــک تلقی،
توان برای فرهنگ معنایــی عام در نظر
گرفت .بدین صورت که تمامی ابعاد مادی
و معنوی جامعه را در بــر بگیرد .در این
مفهوم ،تمامی دستاوردهای بشر ،از ابزار
وفنون گرفته تا ارزشها و آداب و رسوم در
زمرۀ عناصر فرهنگی قرار خواهند گرفت.
در ایــن صورت توســعۀ فرهنگی تمامی
شــئون زندگی بشر را شامل خواهد شد و
توســعه در ابعاد دیگر جامعه ذیل توسعۀ
فرهنگی قرار خواهند داشت.
اما فرهنگ در معنای خاص نیز بکار برده
می شــود .در این مفهوم فرهنگ در ابعاد
معنوی جامعه محدود شــده است و تنها
مشتمل بردســتاوردهای غیر مادی بشر
خواهد بود .در این تلقی ،توسعه فرهنگی
بعدی از ابعاد توسعه در جامعه خواهد بود
که با ابعاد مادی توسعه ،رابطه ای تعاملی
خواهد داشت.
همانطور که اشــاره شــد ،بستر مناسب
توسعه از مســیر تغییر نگرشها و ارزشها
بدســت می آید .از اینرو در روند توسعه
ایجاد تغییر در این دو مقوله باید در صدر
برنامه ها قرار گیرد .البته نباید این امر را
دال بر از دســت رفتن کامل فرهنگ یک
جامعه و جایگزینی آن با فرهنگی بیگانه
قلمداد کرد.
چرا که سخن بر سر این نیست که تمامی
عناصر مســاعد یا نامساعد برای توسعه،
درون یک فرهنگ موجود می باشــد .چه
بسا سنت هایی که تسهیل کنندۀ توسعه
بوده و خود از آغاز ،می توانند در خدمت
آن باشند .از سوی دیگر ،بسیاری از عناصر
فرهنگی ،هویت جامعه را می ســازند و به
دلیل کارآمدی آنهاست که حیات طوالنی
آنها ممکن شده است.
در اینجا سخن بر ســر باز اندیشی و باز
سازی فرهنگی اســت .بدون تردید ،طرد
فرهنــگ خودی نتیجه ای جز از دســت
رفتن هویت اجتماعی و تزلزل قوام جامعه
در پی نخواهد داشت .ولیکن در بازاندیشی
فرهنگی با توجه بــه مقتضیات زمان ،می
توان به تقویت عناصر فرهنگی مســاعد
توسعه همت گماشت و به تصفیه فرهنگ
از عناصر مانع توســعه همچون باورهای
واهی وخرافات ،پرداخت.
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