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چهارچرخ صلح روی بکدام سوی دارد؟

ــــــــــسرمقاله

از تشدید جنگ تا
تالش های صلح
حفیظ اهلل ذکی

تشدید جنگ ،نا امنی و حمالت انتحاری در زمانی که تالش های
صلح افزایش می یابد ،به یک نورم تبدیل شــده است .هر زمانی
که حکومت افغانستان خواسته در راستای صلح گام بردارد ،موج
جدیدی از حمالت انتحاری و نظامی از سوی شورشیان آغاز شده
اســت .تحلیل ها در این زمینه البته همیشه متفاوت بوده است.
برخی پاکســتان را به دورویی متهم می کنند و توضیح می دهند
که این کشور در پشت میز گفتگو یک قسم صحبت می کند؛ ولی
در عرصه عمل طوری دیگر رفتار می کند.
بعضی دیگر این گونه حمالت را در جهت سبوتاژ کردن روند صلح
می دانند .این عده معتقد است که شورشیان هنوز آمادگی برای
گفتگوهای صلح ندارند و همچنان بر خواســته های قبلی شان
تأکید می ورزند .نظر ســوم براین باور است که هدف بسیاری از
این حمالت صرفا قدرت نمایی است .در پس این تهدیدها و قدرت
نمایی ها بیشتر اهداف سیاســی نهفته است .اگر چه تالش های
صلح از ده ســال به این طرف به گونه ای جریان داشته است؛ اما
از هفت ســال به این طرف روند صلح به گونه ای جدیتر از سوی
حکومت افغانســتان پی گیری شده و در سه سال اخیر حکومت
قبلی تقریبا تمامی فعالیت های حکومت را پوشش می داد.
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی این روند با شــدت و
جدیت بیشتری دنبال گردید .ســران حکومت معتقد بودند که
صلح در مرحله اول باید میان افغانستان و پاکستان برقرار شود.
از نظر مقامات حکومتی ،سال هاست که جنگ اعالم ناشده میان
افغانستان و پاکســتان جریان دارد و تا زمانی که این دو کشور
به جنگ اعالم ناشــده پایان ندهند ،صلح و امنیت در افغانستان
ممکن نخواهد شد.از اینرو تمرکز حکومت بر مذاکره و ایجاد فضای
دوستانه و قابل اعتماد میان پاکستان و افغانستان بود و دور اول
گفتگوهای صلح به ابتکار پاکستان در اسالم آباد در چنین فضایی
آغاز شد .شــروع این مرحله از گفتگوها بازهم با دو رویداد دیگر
پیوند خورد که روند گفتگوهای صلح را به بن بست کشانید؛ اول:
وقوع چندین حمله خونین انتحاری در کابل .دوم :افشای ناگهانی
مرگ مالعمر رهبــر گروه طالبان و تعیین رهبری جدید برای این
گروه بود که ســبب اختالف و دو دستگی در شورای رهبری این
گروه گردید .چنین به نظر می رســد که این قبیل رویدادها بدون
دلیل اتفاق نمی افتد .پشت سر این قضایا سازمان ها و حلقه های
قدرتمندی هستند که صلح و امنیت در افغانستان را در راستای
منافع خودشان نمی دانند.
پس از یکدوره تنش در روابط سیاسی افغانستان و پاکستان حال
باردگر نشســت چهار جانبه صلح به منظور مهندسی نقشه راه
صلح و جســتجوی منافع و اهداف مشترک در گفتگوهای صلح
در اسالم آباد برگزار شد .همزمان با این گفتگوها بازهم ما شاهد
تشدید خشونت ها و درگیری ها در افغانستان هستیم.
این حمالت نشــان می دهد که هدف آن جز ضربه زدن به روند
گفتگوهای صلح نیست .حمالت انتحاری امسال تنها از سوی گروه
طالبان انجام نمی شــود ،تا بر مبنای خواســت و هدف این گروه
در مورد تشدید جنگ و خشــونت ها تحلیل شود؛ بلکه امروزه
داعش از گروه هایی اســت که قدرت و توانایی خود را در انجام
همچو حمالتی در کشور تثبیت کرده است .واضح است که هدف
این گروه امتیازگیری های سیاسی نیست؛ بلکه این گروه با اصل
مذاکره و گفتگو تحت هر شــرایطی مخالف است .مسؤلیت حمله
بر قنسولگری پاکستان در ننگرهار را همین گروه به عهده گرفته
است و این گروه می خواهد نشان دهد که مذاکرات احتمالی صلح
با طالبان و هر گروه دیگر دســتاورد واقعــی برای تأمین صلح و
برقراری امنیت در افغانستان به همراه نخواهد داشت و این گروه
توان این را دارد تا مذاکرات صلح را بی ثمر ســازد .حال مهم این
اســت که در مذاکرات چهار جانبه عالوه بر مهندسی نقشه راه،
حلقه ها و سازمان هایی را شناسایی کنند که در روند گفتگوهای
صلح همواره اخالل می کنند .ثانیا موضع خود را با گروه هایی که
از اساس با مذاکرات صلح مخالفند ،روشن سازند.

سرانجام نشست چهارجانبه گفت وگو در
مورد روند صلح افغانستان ،دوشنبه گذشته
در شهر اســامآباد صورت گرفت .در این
نشست نمایندگانی از کشورهای افغانستان،
پاکســتان ،آمریکا و چین حضور داشتند.
هدف اساســی در این نشست دست یابی
به یک «نقشــه راه» برای رسیدن به یک
صلح واقعی و پایدار تعیین شــده است .اما
در این نشست هیچ نماینده ای از گروههای
مسلح مخالف بویژه طالبان که علیه دولت
افغانستان میجنگند ،دعوت نشده و حضور
و نداشته اند.
معاون سیاســی وزارت امور خارجه کشور
طی نشســت مطبوعاتی در کابل گزارشی
را از نتیجۀ نخســتین نشست چهارجانبه
صلح افغانستان در اسالمآباد تشریح نمود.
وی در این نشست مطبوعاتی گفت :هدف
اساسی از نشست چهار جانبه و تهیه نقشه
راه صلح افغانستان این است که جنگ در
کشور پایان یابد .براساس نتایج نشستهای
ســه جانبه در گذشــته و چهار جانبه در
اسالمآباد ،همه شرکت کنندگان از رهبری
افغانســتان در جریان صلح حمایت کردند
و تمام روشها برای مذاکره بین افغانستان
و گروههای مخالف بررســی شــد .معاون
سیاسی وزارت امور خارجه کشور در ادامه
ی که در روند صلح آینده حاضر
افزود :کسان 
نشوند از تمام امکانات موجود علیه آن ها
استفاده خواهد شد.
معاون وزیرخارجه کشور در مورد چگونگی
حضور نمایندگان مخالفین مسلح بخصوص
طالبان افزود :خشونت در افغانستان ابعاد
منطقه ای و فرا منطقــه ای دارد و باید به
صورت مشترک در مورد آن اقداماتی انجام
شود و بر همین اســاس شرکت کنندگان
نشست چهارجانبه در مورد نحوۀ مذاکره با
گروههای طالبان بر حاکمیت ملی و تمامیت
ارزی کشور تأکید کردند و بر آغاز بی درنگ
ت وگوهای صلح میان گروه های طالبان
گف 
و حکومت افغانســتان نیز تصریح کردند.
معاون وزیر خارجه کشــور در مورد حضور
نماینده کشورهای امریکا و چین افزود :ما
برای حضور چیــن در روند مذاکرات صلح
افغانستان دو شــرط تعیین کردیم؛ یکی
اینکه کابل اطمینــان حاصل کند که پکن
در این روند نقــش دارد و دوم اینکه این
کشــور در گفت وگوهای مذکور به عنوان
ناظر حضور داشته باشد .در پایان وی افزود
مســتلزم تغییرات اساســی در ساخت
اجتماعــی ،طرز تلقی عامۀ مــردم و نهاد
های م ّلی و نیز تســریع رشــد اقتصادی،
کاهش نابرابری و ریشــه کردن فقر مطلق
است .توســعه در اصل باید نشان دهد که
مجموعه نظام اجتماعــی ،هماهنگ با نیاز
های متنوع اساسی و خواسته های اقراد و
گروه های اجتماعی در داخل نظام ،از حالت
نامطلوب زندگی خارج شــده و به ســوی
وضع یــا حالتی از زندگی که از نظر مادّی و
معنوی بهتر است ،سوق می یابد ( لهسایی
زاده )9 :1382،براساس این نگرش می توان
در بُعد فرهنگی به این مطلب اشاره کرد که
برخی از اندیشمندان جامعه شناس و انسان
شــناس از بُعد ویژگی اجتماعی و فرهنگی
تأکید بر این دارند که توسعه را ایجاد نوعی
زندگی پُرثمر برای فرهنگ و تکامل فرهنگ
یک جامعه بایددانســت؛ و می توان بیان
کرد که توسعه در این بُعد تخصصی از خود،
به دســتیابی انسان به ارزش های فرهنگی
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که نشست بعدی این مذاکرات چهارجانبه
هفته آینده در کابل برگزار خواهد شــد .او
تاکید ورزید که در نشست کابل نقشه دقیق
«راه صلح» از سوی شرکت کنندگان پیش
کش گردیده و به بحث گرفته خواهد شد.
پیش از بحث روی موضوع و ارزیابی نشست
چهارجانبه باید تاکید ورزید که مســئله
صلح یک ضــرورت اجتناب ناپذیر و جدی
برای افغانستان و منطقه است .بدین جهت
موضوع مذاكره و صلــح با مخالفين ،بويژه
طالبان كــه نيروي عمده مخالفين حكومت
افغانســتان را تشكيل ميدهند ،و از چالش
های عمده منطقه بشمار می آیند از مدت
ها بدين ســوي اســت كه بر روي ميز كار
قرار داشــته است .واقعیت امر آن است که
افغانستان و همه کشورهای آسیب پذیر از
ادامه جنگ و بحران یادشده اگر بخواهند
به زندگي خــود ادامه دهند چاره اي ندارد
جز اينكه به صلــح و مصالحه روي آورند.
درغير اين صورت نه تنها افغانستان هر روز
بيشتر در باتالق مرگ فرو خواهد رفت ،بسا
كه همسايگان و منطقه را نيز بگونه اي در
مصيبت خود دچار خواهد ساخت.
حال پرســش اساسی این اســت که چه
انتظارات و توقعاتی از نشســت چهارجانبه
برای دســت یابی به صلــح و پیش کش
نمودن «نقشــه راه صلح» می توان داشت؟
آیا ادامه این نشســت در کابل و هم چنین
در مراحل بعدی آرزوی رســیدن به صلح
خاص اشاره می کند.
عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشــأت
گرفته از همان اندیشــه تایلر اســت که
« فرهنــگ را مجموعــه ای از توانایی ها،
شناخت ،باورها ،اشــیا ،فنون،و هنرها ،و
قوانین می دانند که هر انســانی از جامعه
ای که در آن عضو است ،دریافت می کند».
(فکوهی )245 :1379 ،این تعریف قابل نقد
بوده است اما کسی نتوانسته است که آن
را رد کند .در بُعد تاریخی فرهنگ به عنوان
یک میراث انســانی  -اجتماعی و سنتی
مورد توجه قرار گرفته اســت؛ که نسل به
نسل آن را توسعه داده اند ،و به سایر نسل
ها اشــاعه و انتقال داده شده است .در بُعد
رفتاری فرهنگ را باید یکسری از رفتارهای
مشترک نشــأت گرفته از هنجارها و ارزش
های جامعه دانست که افراد جامعه از همان
کودکی به آموزش و یادگیری آن پرداخته
اند؛ و در قالب فرایند اجتماعی شــدن می
توان آن را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
فرهنگ در قالب ارزشی اشاره به مجموعه
ای از ارزش های جامعه و ضوابط اجتماعی
می کند؛ که باید دریک جامعه برای رسیدن
به سعادت و توسعه افراد آن را به کار برد.
از بُعد کارکردگرایی این پدیده را مجموعه
ای از فنون و روش هایی باید دانســت که
در پاســخ به نیازها افرادخود را با ساختار
جامعه تطبیق می دهد،تــا بتواند جامعه و
زندگی خود را توسعه دهند؛ از بُعد نمادین
و ذهنی فرهنــگ مجموعه ای از پنداره ها
و ایده ها ،افکار ،عادات و ...تعریف شــده،
که ســبب امکان کنترل غرایز انسان می
گردد؛ و نقش انسانی را ایفاء می کند.در بُعد
نمادین فرهنگ مجموعه از معانی و نمادهای
قراردادی است ،که به صورت قراردادی در
یک جامعه مورد توجه قرار می گیرد ،ازبُعد
ساختاری فرهنگ مجموعه ای از نمادها و
ایده ها ،اشیاء و .....است ،که در یک ارتباط
ساختاری فرهنگ یک جامعه را توسعه می
دهند.
در واقــع ترکیب توســعه و فرهنگ در
جامعه و در بخشی از اندیشه های ای علوم
انسانی به نام «توسعه فرهنگی» ،به دنبال
این اســت که با توجه به فرایند مدرنیته و
مدرنیزاسیون با یک رویکرد درونی و بومی
و بهــره مندی ازپیامدهــای موثر بیرونی
توسعه ،به شــناخت عمیق باورها و ارزش
هــای ملی و محلی فرهنــگ جامعه خود
بپردازد ،و با توجه به اهمیت به نگرش های
ملی و محلی از خالقیت های انسان درجهت
رشد میراث معنوی و فرهنگی خود دردنیای
حاضر بهره ببرد؛ و به اشــاعه و تقویت آن
دسته از رفتارهای فرهنگی که نشأت گرفته
از ارزش های بومی و ملی است بپردازد ،تا
بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید.
توســعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن
به ارزش های محلــی و ملی ،باید بتواند از
طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی
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را تحقق خواهد بخشــید؟ حقیقت قضیه
آنست که تجارب گذشته در مورد مسئله
گفتگو درباره صلح چندان خوشایند نبوده
بلکه خاطرات و ذهنیت کامال منفی از آن
وجود دارد .اما اینک در ارتباط با نشست
چهارجانبه گفتگوی صلح هرچند مردم ما
بســادگی نمی توانند تجارب تلخ و ناکام
گذشــته را نادیده بگیرند ،اما با توجه به
برخی عالیم و نشــانه ها از این نشست و
گفتگوها اســتقبال می نمایند .ورود چین
ِ
انجــام دیدارهایی با
مذاکرات صلح و
به
ِ
ِ
مقامات پاکســتانی و افغانســتان در این
خصوص ،و نیز حضور جدی تر نمایندگان
امریکا در این نشســت ،وضعیت و چشم
ت تر و مهمتر
انداز این نشســت را متفاو 
از گذشته به نمایش می گذارد .مسئله ای
دیگر که شــایان ذکر می باشد این است
کــه نقش و اراده پاکســتان بنابه دالیلی
که مقامات کشــور و هیئت شرکت کننده
افغانســتان در مذاکرات بیان داشته است
در چگونگی این روند می تواند بسیار موثر
واقع گردد .به تعبیــری دیگر از آنجایی
ِ
هدف دســت یابی
که همۀ تــاش ها به
به صلح و نتیجه بخــش بودن مذاکره در
آغاز و پایان معطوف به سیاســت و ارادۀ
حکومت پاکستان تعلق گرفته است ،این
امیدواری و انتظار جدی وجود دارد که از
ِ
فرصت پیش آمده استفاده عظمی صورت
گیرد و کشورهای شرکت کننده از مجاری

مختلف حکومت پاکســتان را قانع و وادار
ســازند که به گونۀ جدی مسئله صلح و
گفتگو را مورد توجــه و اهتمام قرار دهد
و از این کشــور بخواهند که طالبان را از
جنگ باز داشــته و به پای میز مذاکره و
صلح بکشــاند .در ادامه این موضوع باید
افزود عالوه بر این کــه این انتظار و جود
دارد که خود پاکستان با جدیت و قاطعیت
در روند یاد شــده نقش خود را ایفا نماید
از کشــورهای شــرکت کننده نیز انتظار
برده می شود فشــارهای الزم را بر اسالم
وارد ســازند و از تمامی روش ها و منطق
موجود برای دست یابی به هدف یادشده
کاربگیرند و نسبت به روند صلح و گفتگو
برخورد مقطعی و ابــزاری صورت نگیرد.
توقع دولت افغانســتان از چین و
بنابراین
ِ
امریکا ،بیش تر و جــدی تر از آن چیزی
است که این کشورها معموالً در اظهارات
خود ابراز می نمایند .دولت افغانســتان
بهصورت روشــن میخواهــد که چین و
امریکا نقش کلیدی در گفتوگوهای صلح
ِ
امکانات خود
ت ها و
بازی کنند و از ظرفی 
میان گروه های
برای ایجاد فضای اعتماد
ِ
مختلف استفاده نمایند .بدین جهت تاکید
می گردد که حرکتهای مقطعی و کند که
وضعیت را در هاله ای از ابهام قرار می دهد
نه تنها به نتایج مشخص منجر نخواهد شد
رفتن فرصت
بســا که به معنای از دست
ِ
تلقی گردد .شاید از جهاتی کشور های که

توسعه فرهنگي
محمد تابش /قسمت پنجم و پایانی

به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود
پاسخ دهد ،تا از این طریق ایده ها  ،افکار،
و آداب و رسوم ملی – بومی جامعه خود را
در قالب ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانه
های ملی و بومــی در عصر حاضر همپای
سایر فرهنگ جوامع موثر در جهان اشاعه
دهد (.شــربتیان ،تأملی بر ضرورت مبانی
توســعه فرهنگی و اهمیت آن در جامعه
ایران)
فرهنگی و سرمایه فرهنگی
در هر جامعه ای سرمایه فرهنگی هر فردی
که ارتقاء یابد کمک موثری بر بسط توسعه
فرهنگی داشته است .سرمایه فرهنگی به
نظرپیر بوردیو به سه شکل وجود دارد،
 -1در حالت متجســد ،یعنی به شکل
خصائل دیرپای فکری و جسمی،
 -2در حالــت عینیــت یافتگــی به
شــکل کاالهــای فرهنگــی( در قالب
کتب،تصاویر،لغت نامه،ادوات و ماشــین
آالت و)...
 -3در حالت نهادینه شــده،چون مدارک
تحصیلی و ســایر مــدارک تخصصی که
ضمانت کننده ســرمایه فرد است .بوردیو
آن ها را بررسی کرده است.
توسعه فرهنگی از طریق حالت متجسد به
دنبال اشاعه و بسط رفتارها و شیوه های
تربیتی که در یــک فرهنگ و جود دارد،
تجسد می بخشــد ،و به صورت جزئی از
کالبد در آمدن ،به کالبد پیوستن و جزئی از
آن شدن است .این فرایند را باید اکتسابی
در جامعه در نظر داشت،در حالت عینیت
یافتگی باید به اشــیای مادی ،و رســانه
هایی چون نوشــته ها،نقاشی ها،بناهای
تاریخی،ابزار ها ،و غیره که عینیت دارند،
توجه کرد؛ در این حالت کاالهای فرهنگی
را می توان هم به طور مادی به تملک در
آورد ،که مستلزم سرمایه اقتصادی است
و هم به طور نمادین که مســتلزم سرمایه
در حالت نهادینه شده،
فرهنگی است.
سرمایه فرهنگی به شکل و مدارج آموزشی
و امتیازات ضمانت شــده همراه است،که
نقش موثر در بسط توسعه فرهنگی دارد.
بوردیو در این ســه وجه اشاره به تمایالت
و گرایشــات روانی افراد ،میزان مصرف
کاالهای فرهنگی و ارتقاء مدارک ،مدارج
تحصیلی و علمــی -فرهنگی افراد جامعه
می کند که در ســنجش هویت فرهنگی
و توســعه پایدار فرهنگــی جوامع نقش
بسزایی دارد.
توسعه فرهنگی و سیاست فرهنگی
با توجه به اینکه در باره فرهنگ و عناصر

مشتق یافته از این پدیده اجتماعی درک
واحدی وجود ندارد .و اکثر برداشــت ها و
اندیشــه ها از دو حوزه «مادی و معنوی»
نشأت گرفته است؛ باید اشاره به این کرد
که مفهوم فرهنگ کل حوزه زندگی انسانی
را در برمی گیرد .به طور خالصه و مجمل
اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی سه
کارکرد را برای فرهنگ و توسعه فرهنگی
هــر جامعه که به نوعی با سیاســت های
فرهنگی جامعه پیونــد داده اند و و این
سیاست ها را منجربه رشد و پیشرفت هر
جامعه ای دانســته اند؛ این سیاست ها در
قالب
 )1ایجاد تفاهم
(2احراز هویت
)3حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی
می توان بررسی کرد.
سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه ای
است که در کشوره ای جهان در چند دهه
اخیر به آن توجه شــده است؛ با توجه به
اینکه فرهنگ به عنوان یکی از زمینه های
اصلی توسعه و پی بردن به امکان مدیریت
فرهنگی برای تغییــر در عناصر فرهنگی
ودست یابی به اهداف از پیش تعیین شده،
بستر مناسبی را برای شکل گیری مفهوم
سیاست فرهنگی به وجود آورده است ،می
توان گفت که اصطالح سیاســت فرهنگی
شــامل همان ارزش ها و اصولی است که،
افراد جامعه را در مسائل فرهنگی هدایت و
راهنمایی می کند .هدف سیاست فرهنگی
پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه
است.
سیاست فرهنگی مرتبط با توسعه فرهنگی
در دو بُعد قابل بررسی است،
سیاست فرهنگی سنتی ،به افزایش جذب
فرهنگ به وسیله طبقات فرهیخته توجه
می کند ،این به خودی خود خوب است ،اما
هدف این سیاست افزایش شناخت جهانی
از میراث فرهنگی اســت که ارزش های
نخبگان و تاریــخ جامعه را بیان می کند،
این یک واقعیت است که مردم به فرهنگ
ســنتی به میزان اندک توجــه دارند و از
تجهیزات گروهــی چون (موزه و کتابخانه
و )...استفاده می کنند .سیاست فرهنگی
جدیــد در ارتباط با توســعه فرهنگی «
مبتنی بر یادگیری است که خود اساس ًا از
تحصیل آموزش های تخصصی ترکیب می
گردد.در این نوع سیاست ،توسعه فرهنگی
و فرهنــگ مجموعه ای از نشــانه هایی
اســت که آدمی از طریق آن ها به تعیین
وضع خویش در جهان می پردازد و بنا به
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بصورت مستقیم با جنگ و خشونت جاری
در افغانستان مواجه نیستند مسئله صلح و
گفتگو از اولویت الزمه و بایسته برخوردار
نباشد اما واقعیت امر آنست که مسئله صلح
و گفتگو با مخالفان و رسیدن به یک نتیجه
قطعی به دلیل رویارویی مستقیمی که مردم
ما با جنگ و خشــونت دارند و از عواقب آن
متاثر گردیده اند به شدت منتظر این هستند
که اقدام های فوری در جهت قطع جنگ و
پایان ناامنیها صورت پذیرد.
خشونت و
ِ
بنابر وضعیت و شــرایط گفته شــده برای
حکومت افغانســتان ضروری است که از
ِ
ِ
نشســت چهارجانبه و تداوم مثبت
فرصت
و سازنده این نشســت استقبال نموده و با
اتخاذ موضع فعال برای ایجاد بســتر تعهد
مسایل صلح
ت پذیری در برابر
و مسئوولی 
ِ
استفاده نماید .در این نشست ها عالوه بر
دست یابی به نقشه راه صلح ،دستکم باید
تعهــد و التزام عملی و صادقانه به وعدهها
ی ها در روند صلح بدســت آید .تا
و همکار 
زمانی که کشورهای منطقه و فرا منطقه ای
با مسئوولیت و تعهد حاضر به همکاری برای
پایان دادن به جنگ و خشــونت نباشند،
هیچ ضمانتی برای مفید بــودن مذاکره با
طالبان وجود ندارد.
بر اساس منطق مذاکره و مصالحه و تجاربی
که در این راستا وجود دارد ,امنیت و صلح
هنگامی قابل دسترســی خواهد بود و بر
دوام آن می تــوان اعتبار کرد که روند یاد
شده بایســتی بر اصول و شــفافیت های
الزم و قطعی استوار باشــد .یعنی این که
هم باورمندی وجود داشته باشد؛ هم تعهد
و اجمــاع ملی و منطقــه ای و بین المللی
برآن شکل گرفته باشد؛ هم میکانیزم های
آن دقیق و با درنظرداشــت واقعیت ها و
تهدیدهای موجود چیده شــود .بنابراین
در اقــدام های صورت گرفتــه روند صلح
و مذاکره با مخالفین ,دولت افغانســتان و
جامعه بین المللی و قدرت ها و کشورهای
ذی دخــل و ذی نفــع مســئولیت دارند
میکانیزم عملی و تطبیقی را بگونه ای روی
دســت گیرند که جوانب اساسی قضیه هم
چون اصل شفافیت ,مشارکت ملی ,دست
آوردهای قانون اساسی ,ارزش های حقوق
بشری ,آزادی بیان ,احســاس و خواست
عدالت خواهانه قربانیان در بوته فراموشی
و غفلت قرار نگیرد.
نیاز،استعداد و قابلیتش در آن غوطه می
خورد ،تا خود را بیان کند .توسعه فرهنگی
در تحلیــل نهایی بســتگی دارد به غنی
کردن و شــکل دادن فرهنگ شخصی هر
فرد به نحوی که او قادر سازد فرهنگ خود
را بیان کند و فرهنگ خود را تولید کند».
( پهلوان)20 :1381،
با توجه به اینکــه امروزه تمام جوامع
تحت تأثیر فرایند های جهانی شدن قرار
گرفته اند و همین پیامد باعث این شــده
که کشور ها در عرصه های گسترده بین
المللی حضــوری جدی تر و رقابت پرنگ
تری را داشته باشند؛ بسیاری از کشورها
بــه برنامه ریــزی جدی برای توســعه
توانمنــدی ها و ظرفیت هــای فرهنگی
مورد نیاز خود برای پیروزی و درخشش
در عرصه های مختلــف پرداخته اند؛ در
این راســتا برنامه ریزان و سیاستگذاران
کشــورهای مختلف با در نظــر گرفتن
روندهای فرهنگ جهانی الزامات توسعه
پایدار علی الخصوص توســعه فرهنگی را
بررسی و شناسایی باید بکنند.
امروزه مقوله ای که به صورت شــفاف و
برجســته توجه مدیران و محققان را به
خود جلب کرده ،مرور اهمیت به فرهنگ
و اولویت توســعه فرهنگی است،بسیاری
از کشــورها درحال توســعه برای بهره
مندی از مواهب طبیعت و توانمندی های
صنعتی و توسعه ای به عنوان شایستگی
های محــوری و کلیدی خود باید فرهنگ
را به عنوان بستر و زیر ساخت های اصلی
جامعه و سیاست های خود درنظر گیرند،
پس به طور کلی مــی توان گفت که روند
توجه و تالش معطوف به سیاســت گذاری
ها در بسیاری از کشورهای مختلف جهان
در تــاش برای ایجاد توســعه فرهنگی،
روند جهانی اســت که البته ،بنابر اوضاع
اجتماعی و سیاســی محلی در هر کشور،
شکل متفاوتی به خود می گیرد.
برای اینکه سیاســت گــذاری فرهنگی
در بُعد ایجابی به مســیر توسعه فرهنگی
جامعه شتاب ببخشد ،وپویا باشد،براساس
خرده نظام اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی نوعی بسته هنجاری را می توان از
طریق نظام آموزش رسمی در میان اعضای
جامعه اشــاعه داد؛ بر این اساس در خرده
نظام اقتصادی باید در جهت «کار و تالش،
صرفه جویی،امانتداری ،وقت شناسی و»...
را آموزش فرهنگی داد،در بُعد سیاســی
«پاسخگویی ،مســئولیت پذیری ،انصاف،
مشارکت سیاسی و هدف داری و »...مد نظر
باشد؛در بُعد اجتماعی «بردباری،تسامح،
رعایت حقوق انسانی ،مشارکت اجتماعی،
صداقت وحقیقت جویــی» باید آموخته
شــود؛ و در حوزه فرهنگی»،احســان،
وفاداری،تعاون ،ودگرخواهی عام ،اعتماد
و »...بایــد در جامعه ترویج یابدwww. ( .
))omid.com
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