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آیا کندز به تکرار سرنوشت گرفتار خواهد شد؟

ــــــــــسرمقاله

استراتیژی جنگ با طالبان
چیست؟
محمدرضا هویدا

امسال در جنگ با طالبان ،ســال خوبی به حساب نمی آید.
طالبان عملیات های بزرگی را به راه انداخته اند و در مواردی
حتا توانسته اند یک والیت را به تصرف خود در آورند .در حال
حاضر نیز بر اســاس برخی گزارش ها ،در حدود پانزده والیت
جنگ با طالبان جریان دارد .ولســوالی های زیادی در تهدید
طالبان هستند و شماری از ولسوالی ها نیز در روزهای گذشته
بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده اند.
پرسش اساسی از دولت و حامیان بین المللی اش این بوده که
استراتیژی مبارزه با طالبان چیست؟ دولت افغانستان مطمینا،
اســتراتیژی و راهکارهایی برای مبارزه بــا طالبان دارد ،این
استراتیژی و راهکارها چیست؟ آیا دولت افغانستان برای بیش
از یک سال اداره وزارت دفاع توسط سرپرست ،برنامه منظمی
برای مبارزه با طالبان داشته اســت؟ آیا دولت افغانستان در
زمانی که طالبان عقب نشینی می کنند و یا به عقب رانده می
شــود ،برنامه ای برای نابودی طالبان دارد؟ و اگر چنین برنامه
ای دارد ،آیا نمونه ای از آن اجرا شده است؟
بحث از استراتیژی مبارزه با طالبان نه تنها در حکومت جدید،
بلکه از آغاز ســقوط رژیم طالبان و به وجود آمدن حکومت
جدید ،مطرح بوده است .این پرســش تا کنون به طور کامل
از سوی دولت پاسخ داده نشــده است .پاسخ به این پرسش
همواره فریب دهنده و در حواشــی دور زده است و هرگز به
واقعیت های جامعه نزدیک نشــده اســت .به عنوان مثال ،با
وجود تمام ابراز آمادگی های دولت در مقابل طالبان ،ولسوالی
ها یکی از پس دیگری ســقوط می کند ،یا جنگ به راحتی از
جنوب به شمال کشیده می شود و یک والیت بارها در آستانه
سقوط قرار می گیرد .یا اینکه شمار واقعی افراد طالبان چقدر
هســتند و این مقدار افراد چگونه می توانند در برابر نیروهای
مســلح داخلی و خارجی مقاومت کنند و حتا پیشروی کنند و
تهدید به حساب آیند .چه کســانی و جریان هایی به عنوان
مشوقین و یا مبلغین طالبان عمل می کنند و باعث شده اند تا
طالبان مقبولیت اجتماعی پیدا کنند .کدام کشورها به عنوان
حامیان اصلی طالبان کار کرده اند.
ســخنگویان ،فرماندهان و مســئوالن بلند رتبه وزارت های
امنیتی بیشــتر از آنکه به عنوان توضیح دهندگان و تشریح
کنندگان اســتراتیژی و راهکارهای دولت در مبارزه با طالبان
ظاهر شــود ،بیشــتر به عنوان توجیه کنندگان ضعف ها و
ناکارآمدی های ادارات مســئول ظاهر می شوند و تالش می
کنند تا اذهان عامه را بقبوالنند که نیروهای دولتی تمام تالش
شان را انجام داده اند ولی نتوانسته اند جلو سقوط یا پیشروی
طالبان را بگیرند.
سقوط و بازپس گیری ولســوالی ها در نقاط مختلف کشور را
تنها در روشنایی استراتیژی مبارزه با طالبان از سوی دولت می
توان بررسی و بحث کرد .در نبود استراتیژی مبارزه با طالبان
و تروریزم ،چیزی جز بی برنامگی و تشتت قابل رویت نیست
و نمی توان جز ضعف چیز دیگری یافت .شــکی در این نیست
که زاویه های پنهان زیادی در هنگام بررســی مسئله انتقال
ناامنی های از جنوب به شــمال یافت می شود ،همان گونه که
نقاط مبهمی در مورد علت های نزدیک شدن طالبان به مراکز
شهرها و همین گونه پایتخت کشور روشن خواهد شد.
چنین وضعیتی دولت افغانستان در میان جبهات متعدد جنگ
گیر مانده و در جبهات مختلفی بجنگد و اســتراتژی واضحی
برای مبارزه نداشته باشــد ،هزینه انسانی و مالی جنگ برای
دولت افغانستان را به شدت باال خواهد برد .جنگی این چنین
پایانی نیز نخواهد داشت .در عین حال ،دولت افغانستان تجربه
بیش از سیزده ســال جنگ در مقابل تروریزم و افراط گرایان
را دارد و در صورتی که بخواهد به خوبی می تواند ،ترســیم
کامل و بدون عیبی از وضعیت فعلی امنیتی در کشور ارایه دهد
و دولتمردان و طراحان جنگ و امنیت در کشــور استراتیژی
مبارزه با طالبان را تهیه و به اجرا خواهند گذاشت.

ولسوالی خان آباد والیت کندز صبح دیروز
به دست طالبان سقوط کرد و باری دیگر در
غروب همان روز به تصرف نیروهایدولتی در
آمد .ولسوال خان آباد به رسانه ها گفته است
که طالبان از چندین جهت به این ولسوالی
حملــه کردند و پس از ســاعاتی درگیری،
ولســوالی خان آباد را به تصــرف خود در
آوردند .بر اثر ســقوط این ولسوالی شاهراه
کندز – تخار نیز مســدود گردیده است و
گفته شده است که اگر نیروهای کمکی برای
بازپس گیری ولسوالی خان فرستاده نشود،
طالبان بســوی والیت تخار حرکت خواهند
کرد .گفته می شود خان آباد یکی از ولسوالی
های استراتیژیک والیت کندز است.
همچنان گزارش شده است که طالبان پوسته
های نیروهای امنیتی افغانستان را در منطقه
«مرغلی» و «دوکان آدم خان» و در مســیر
کندز – خان آبــاد ،آتش زده اند .همچنان
گفته می شــود که درگیرهای شدید بین
نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی
علی آباد والیت کندز نیــز جریان دارد و
طالبان در تالش هستند که این ولسوالی را
نیز به تصرف خود درآورند.
والیت کندز در تاریخ  6ماه میزان ســال
گذشته به دست طالبان ســقوط کرد و به
مدت سه روز در اختیار این گروه بود ،پس از
سه روز نیروهای امنیتی افغانستان توانستند
که این والیت را از اختیار طالبان خارج کنند
و کنترول آن را در دست گیرند .در ماه های
اخیر حمالت گروه طالبان باالی ولســوالی
هــای والیت کندز افزایش یافته اســت و
اکنون آنها ولسوالی خان آباد این والیت را
در تصرف خود دارند و در ولسوالی های دیگر
نیز جنگ به شدت جریان دارد.
با سقوط ولسوالی خان آباد و تشدید حمالت
گروه طالبان بر ولســوالی های والیت کندز
 ،نگرانی ها از اینکه کنــدز یکبار دیگر به
دست گروه طالبان سقوط کند ،افزایش می
یابد .اکنون زنگ خطر بلندتر از قبل به صدا
در آمده اســت و تهدیدها در برابر والیت
کندز جدی تر شده است .تکرار این فاجعه
می تواند به مردم کندز و همچنان حکومت
افغانستان ضربه ی ســنگینی وارد کند و
خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورد.
در ماه های اخیر ،حمــات گروه طالبان در

«دونا ولفولک کراس» در کتاب خود بهنام
«سخن رسانه چگونه مغز شما را میسازد»،
در اینباره مینویســد« :وظیفه تبلیغات
تلویزیونی تبلیغ کیفیتهای خاصی است،
که یک محصول ،فاقد آنهاست و اگر واقع ًا
هیچ نیازی به یک محصول وجود نداشته
باشــد ،تبلیغاتچی باید آنرا ایجاد کند.
او باید به شــما ثابت کند که اگر این کاال
را نخرید ،ســامتی و شادی شما بهخطر
خواهد افتاد ]6[».باید دانست رسانهها و
تبلیغاتچیها ،برای ایجاد این احساس نیاز
کاذب ،از عناصــری همچون ایجاد ترس،
دروغ و  ...بهره میگیرند.
ب) مصرفی کردن کاالهــا بهعنوان یک
ابزار هویتی؛ گاهــی پیامهای بازرگانی با
بهکار بردن مضامین و محتواهای خاصی در
ضمن تبلیغ یک کاال ،برای آن کاال در ذهن
مخاطب ،کارکرد هویتی بهوجود میآورند
و در نتیجه ،مخاطب را بهسمت خرید آن
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مهدی مدبر

سراسر کشــور افزایش یافته .چندی پیش
جنگ در هلمند شــدت یافته بود و حتی
نگرانی های از سقوط شهر لشکرگاه به دست
طالبان وجود داشت .بر اثر این جنگ بیش از
 30هزار خانواده بی جا شدند و خانه و زندگی
شان را از دست دادند .پس از شکست گروه
طالبان در هلمند و عقب زدن حمله های آن
ها توسط نیروهای امنیتی ،اکنون جنگ در
یک گوشــه ی دیگری از کشور و در والیت
کندز شدت یافته است و تا طالبان توانسته
اند که یک ولســوالی را به تصرف خود در
آورند؛ این حمله ها ،نشان می دهد که گروه
طالبان در ماه های اخیر بیش از پیش فعال
شده اند و تالش دارند که جغرافیای جنگ را
گسترش دهند و وسعت ببخشند.
گسترش جغرافیایی جنگ از سوی طالبان
در هنگامیکه حکومت وحدت ملی در یک
تنش سیاسی داخلی بسر می برد و رهبران
حکومت وحدت ملی هنوز موفق نشده اند که
اختالفات درون حکومتی را حل بکنند ،می
تواند منجر به جدی تر شدن بحران امنیتی
شود و مناطق و ولســوالی های بیشتری از
تحت کنترول دولت خارج گردد و به تصرف
گروه طالبان در آیــد ،چنانچه چندی قبل
گزارش های وجود داشت مبنی بر اینکه از

 14ولســوالی هلمند ،ده تای آن در تصرف
طالبان قرار دارند و یا هم از سوی این گروه
بصورت جدی در معرض تهدید قرار دارد.
هنوز روشــن نیست که ولســوالی خان
آباد والیت کندز چرا ســقوط کرده است،
همچنان که دالیل سقوط والیت کندز در
سال گذشــته نیز مشخص نگردید .پس از
سقوط والیت کندز به دست طالبان ،رئیس
جمهور یک هیئت حقیقــت یاب را برای
بررســی دالیل و عوامل شهر کندز موظف
کرد تــا در این زمینه تحقیقات همه جانبه
نماید ،اما گزارش این کمیســیون به نشر
نرسید و تنها دســت داشتن مقامات بلند
رتبه دولتی در سقوط کندز  ،رد گردید.
پس از باز پس گیری والیت کندز توســط
نیروهای امنیتی کشور ،این والیت هیچگاه
به ثبات امنیتی نرسید و همواره مورد تهدید
امنیتی قرار داشت .پیش از آن نیز طالبان
موفق شــده بودند که ولسوالی های دشت
ارچی و چهاردره را به تصرف خود درآورند،
اکنون طالبان یکبار دیگر تالش می کنند که
کندز را به تصرف خود در آورند.
چرا طالبان همه ی تالش شــان را به خرج
می دهند تــا والیت کنــدز را به تصرف
خود در آورنــد؟ قندوز یکی از والیت های

کلیدی و مرکز والیت های زون شمال شرق
کشور است ،این والیت با والیت های تخار،
بغالن و ســمنگان هم مرز است و همچنان
با تاجکســتان نیز مرز مشترک دارد .بندر
شــیرخان که افغانستان را به آسیای میانه
وصل مــی کند در این والیــت قرار دارد.
از ســوی دیگر در جنگ کندز تنها گروه
طالبان دخیل نیســتند و گروه های زیادی
تروریســتی در این والیت فعال هستند،
گروه القاعده ،جنبش اسالمی ازبکستان و
حزب اسالمی ،گروه های هستند که در این
والیت فعال هستند.
طالبان و ســایر گروه های تروریســتی با
تصرف کندز  ،عالوه بر اینکه می توانند به
والیت های همجوار آن دسترســی داشته
باشــند و تهدید خلق بکنند ،می توانند
راههای نفوذ به کشورهای آسیایی میانه را
جستجو بکنند و در صدد گسترش فعالیت
های شان در آسیانه ی میانه باشند.
همچنان آنها با استفاده از بندر شیرخان می
توانند به منافع اقتصادی بزرگی دست یابند
و با استفاده از آن ،نیازمندی های تجهیزاتی
و نظامی شــان را تهیــه بکنند .حمالت
گسترده ی آنها باالی ولسوالی های کندز و
والیت های همجوار آن نشان می دهد که

جامعه و مصرف گرايي
قاسم كرباسيان /قسمت دوم و پایانی
شیء ،بهعنوان عنصری هویتساز تحریص
میکنند .بهطور مثال ،در تبلیغ یک کاال از
عباراتی نظیر «میخرم چون فکر میکنم»،
«میخواهم بخرم چون هستم» یا «آهنگ
زندگی با  ،»...اســتفاده میکنند؛ که همه
این پیامها برای کاالی مورد تبلیغ ،نقشــی
هویتبخش نسبت به خود فرد یا زندگی او و
حالتی زندگیبخش قائل میشوند؛ بهگونهای
که مخاطب ،گمان میکنــد ،اگر آن کاال را
نداشــته باشــد ،هویّت خویش یا حقیقت
زندگی را از دست داده است.
ج) ارائه آگهی در قالب تصویر زندگی افراد
ثروتمند؛ آگهیهــای تبلیغاتی تصویری ،با
نشــان دادن تصاویری از الگوهای زندگی
افــراد ثروتمنــد ،این الگوهــا را به همه
خانوادهها با هر سطح اجتماعی وارد کرده
و از این طریق ســایر مخاطبین را بهسمت
داشتن ســبک زندگی افراد ثروتمند ،که
نوعــی زندگی تج ّمالتی همــراه با مصرف
کاالهای لوکس و غیر ضروری است ،ترغیب
میکند.
د) همراه کردن تبلیــغ کاالهای مصرفی با
نمادهای مذهبــی؛ گاهی تبلیغات بازرگانی
با همراه کردن تبلیغــات کاالهای مصرفی
غیرضروری با عبــادت و نمادهای مذهبی،
موجه جلوه داده و از
مصرفگرایی را بهنوعی ّ
قبح اسراف و یا تبذیر در مصرف ،میکاهند
و از این طریق ،به گســترش مصرفگرایی
کمک میکنند.
 .4انقــاب ارزشها؛ نظام ســرمایهداری
کنونی غرب ،با توجه بــه تولیدات انبوهی
که در پرتو پیشــرفت صنعتی بهدســت
آورده ،اکنون نیازمنــد بازار مصرف بوده و
حیات خود را در گرو مصرف انبوه میبیند
و همواره میکوشد برای رسیدن به مقاصد
خود ،الگــوی مصرف انبوه را در ســطح
جهان پیاده نمایــد .امپریالیزم غرب برای
نهادینه کردن این الگو و کشانیدن جوامع
مختلف بهسمت و سوی مصرفزدگی ،خود
را نیازمند ایجاد احســاس نیاز و ضرورت
در جوامع مختلف نسبت به مصرف بیشتر
و مصــرف کاالهــای تج ّملــی و بیفایده
میبیند؛ از اینرو ،سعی میکند با دگرگون
کردن و از میان بــردن ارزشهای مخالف
مصرفگرایی و جایگزین کردن ارزشهای
مصرفگرایانه ،این احساس نیاز را بهوجود
بیاورد .غرب ،ســعی میکند با تضعیف و
تخریب ارزشهایی نظیــر قناعت ،زهد و
سادهزیســتی ،ترجیح آخرت بر دنیا و ،...
ارزشهای مورد نظر خود ،مانند دنیاطلبی،
تکاثر و تفاخرّ ،
لذتطلبــی ،ظاهرگرایی و
 ...که همگــی تأمینکننده اهداف اویند ،را
نهادینه کند .نظام مغربزمین ،برای نهادینه
کردن این ارزشها از شــیوههای مختلفی
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مانند :تبلیغ و اشــاعه مدگرایی ،بزرگ و
مو ّفق جلوه دادن اشــراف و ثروتمندان و
 ،...بهره میگیرد .البته گاهی خود جوامع
هدف نیز در این مسیر ،امپریالیسم جهانی
را همراهی کرده و این شــیوهها و تخریب
ارزشهای حقیقــی را آگاهانه و ناآگاهانه،
دنبال میکنند.
عالوهبر آنچه گذشت عوامل دیگری مانند
توزیع نامتوازن ثروت و درآمد در جامعه و
انباشت ســرمایه در دست گروهی خاص،
تقلید ،تج ّملگرایی خــواص و حاکمان و
 ...نیــز میتوانند در حدوث یا گســترش
مصرفگرایی در جامعه نقش مؤثری داشته
باشند.
مض ّرات مصرفگرایی
مصرفزدگی و تجملگرایی بهعنوان یک
پدیده اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،آثار
و نتایج زیانبــاری را برای فرد و جامعه در
پی دارد .برخــی از این آثار زیانبار ،بدین
قرارند:
 .1افزایــش وابســتگی بــه بیگانگان؛
مصرفزدگی ،جامعه را بهســمت گسترش
الگــوی مصرف برونزا یا وارداتی ســوق
میدهد .این امر ،موجب وابســتگی یک
جامعه خواهد شــد .وقتــی در جامعهای
الیههای گسترده اجتماعی ،بهسمت مصرف
فراوان ،بیتوجه به امکانات تولید داخلی،
گام بردارند و بهلحاظ ک ّمی یا تنوع کاالیی،
مصرفی را طلب کنند که هیچگونه عین ّیت
مادی در داخل آن کشور ندارد ،ناگزیر به
واردات کاال خواهد شد؛ که این امر ،مو ّرث
وابستگی بیشتر آن کشــور خواهد شد.
این وابســتگی ،زمینهساز سلطه فرهنگی
بیگانگان بر چنین جامعهای خواهد شــد؛
چراکه بخشی از فرهنگ بیگانه ،از طریق
واردات کاال به کشور منتقل میشود.
البته عوامل متعــددی در حدوث الگوی
مصرف برونزا نقش دارند؛ که یکی از آنها
میتواند مصرفزدگی باشــد .در بحث از
اصالح الگوی مصرف ،الزم است ،عالوهبر
توجه به اصالح الگــوی مصرفگرایی به
اصالح الگوی مصرف بــرونزا و تغییر آن
بــه درونزا نیز توجه شــود .این مهم ،از
طرق مختلفی نظیر ایجاد خودباوری م ّلی،
باال بردن کیف ّیت محصوالت داخلی و یا از
طریق مبارزه با مصرفگرایی دنبال شود.
 .2ایجاد روحیــه آزمندی و طمعورزی؛
«ادوارد فالتاو» نویســنده و صاحبنظر
آمریکایــی ،اذعــان میدارد کــه بنابر
نتیجه پژوهشهای اخیــر ،ولخرجیهای
مصرفکنندگان در خریدهایشان ،میتواند
روحیــه ما ّدیگرایــی را در آنان تحریک
کند .این مطالعه ،نشان میدهد که هرچه
مصرفکنندگان ،خرید بیشــتری انجام

دهند ،فکــر میکنند که بــه خریدهای
بیشتر و مصرف افزونتری نیاز دارند .بدین
ترتیب یک دور باطل پرهزینه ،در آزمندی
و طمعورزی بهوجود میآید]7[.
 .3افســردگی؛ براســاس تئوریهای
پذیرفتهشــده اقتصــادی ،هزینه کردن
بیشتر ،موجب افزایش رضایت و خوشحالی
فرد میشــود .این در حالی است که بشر
در پنجاه سال گذشته ،با وجود آنکه بیش
از کل تاریخ بشــر مصرف کرده ،اما هنوز
به رضایت کافی دســت نیافته ،روز بهروز
افسردهتر شده و بر شمار افسردگان عالم
افزوده شده است]8[.
گفتنی اســت ،انسان تج ّملگرا و مصرفی،
در جریان تغییر مــد و تکاپو برای تغییر
دادن وســایل زندگی ،همواره در تنش و
اضطراب روحی بهسر میبرد؛ همچنانکه
سیریناپذیری و حرص دستیابی به امور
تج ّملی ،او را گرفتار اندوه و افســردگی
میکند.
 .4افزایــش اختالف طبقاتــی؛ یکی از
زیانهای اجتماعی مصرفگرایی ،افزایش
اختالف و شکاف طبقاتی در جامعه است.
 .5مانع توسعه؛ از آنجا که مصرفگرایی،
مانع از سرمایهگذاری جهت طرح و اجرای
سدی در
زیرســاختهای توسعه اســتّ ،
مقابل توسعه یک جامعه بهشمار میرود.
اصالح الگوی مصرف
اصالح الگوی مصرف ،بدین معناســت که
منابع و کاالها ،بهجا و به اندازه الزم بهکار
گرفته شوند و بهصورت بهینه و با بیشترین
بازدهی مورد استفاده قرار گیرند ]9[.این
مقولــه ،بهمعنای مصــرف نکردن و حتی
لزوم ًا بهمفهوم کم مصرف کردن نیســت و
هیچگونه منافاتی بــا تأمین نیازهای فرد
و جامعه در ابعاد گوناگــون ندارد .برخی
گامهــا و راهکارهایی که بــرای کنترل و
اصالح الگوی مصرف بایســتی مورد توجه
سیاستگذاران و برنامهریزان و متصدیان
امر قرار گیرند از این قرارند:
 .1ایجاد زمینه مناسب جهت فعال ّیتهای
اقتصادی؛
 .2تشــویق مــردم بــه پسانــداز و
سرمایهگذاری؛
 .3افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه
مصرف و مصرفگرایی؛
 .4تقویــت باورهــای دینــی و تثبیت
ارزشهای اخالقی؛
 .5اجرای عدالت اقتصادی و جلوگیری از
انباشت ثروت ،در دست عدهای خاص؛
 .6پرهیز خواص از تج ّملگرایی؛
 .7منحصر کردن تبلیغات در امر معرفی
کاالها و خدمات؛
 .8ترویج فرهنگ بازیافت.

آنها برنامه های بزرگی برای برهم زدن امنیت
کشور دارند و پیامدهای ناگوار آن ،دامنگیر
مردم والیت کندز و سایر شهروندان کشور
خواهد شد.
اولین پیامد ســقوط یکی از ولسوالی های
کندز  ،آواره شدن بســیاری از باشندگان
این ولسوالی خواهد بود .آنها به خاطر زنده
ماندن ،مجبور می شوند که تمام دار و ندار
شان را رها کرده و به یکی از مناطق امن تر
کوچ کنند؛ جایی که نه سرپناهی برای آنها
وجود دارد و نه هم دسترسی به آب و غذا و
خدمات صحی دارند.
همچنان در پی سقوط این ولسوالی شاهراه
کندز – تخار مســدود گردیده است و این
کار می تواند زندگی بسیاری از شهروندان
والیت های همجوار کنــدز را متاثر کند و
زیان های زیــادی اقتصادی برای آنها به بار
آورد .همچنان گفته می شود که طالبان لین
برق والیت هــای تخار و کندز را قطع کرده
اند ،برق این دو والیت از برق وارداتی کشور
تاجکستان تامین می شد .با قطع شدن برق
این دو والیت و قدرت گرفتن طالبان در این
منطقه ،این احتمال وجود دارد که آنها برق
کابل پایتخــت را نیز قطع کنند و کابل مثل
زمستان سال گذشته برای مدت طوالنی در
تاریکی فرو برود.
سقوط ولســوالی خان آباد از سوی مقامات
امنیتی کشور باید جدی گرفته شود و نباید
به گروه طالبان این مجال داشته شود که در
والیت کندز نفوذ بیشــتری کنند و مناطق
بیشتری را تحت تصرف خود در آورند .اگر
مقامات امنیتی کشور سقوط این ولسوالی
و تشدید جنگ از سوی نیروهای طالبان را
جدی نگیرند ،بهایی سنگین این جنگ ها
را بر مردم افغانستان تحمیل خواهند کرد.
از سوی دیگر مقامات حکومت وحدت ملی
باید بدانند که مردم از آنها انتظار دارند که
وضعیت امنیتی و اقتصادی کشــور هر روز
بیشتر بهبود یابد ،اما اکنون نه تنها وضعیت
امنیتی کشور بهبود نمی یابد بلکه هر روز
وخیم تر می شود ،تداوم این وضعیت مردم
را بیشــتر از حکومت وحدت ملی نا امید
خواهند کرد و با توجه به تنش های داخلی،
حمایت مردم از حکومت نیز کاهش خواهد
یافت.

جمعبندی مطالب
ضمــن پرداختــن اجمالی بــه ضرورت
صرفهجویی و اصالح الگوی مصرف ،معنای
مصرف بهعنــوان یک مقولــه اجتماعی،
اقتصــادی و فرهنگی روشــن گردید و در
ادامه با شــناخت مصرفگرایــی بهعنوان
فرایندی متّکی بر برخــی از علل و عوامل
مصرفزدگی ،در یک جامعه اشاره شد .در
ادامه از مض ّرات پدیده مصرفگرایی سخن
بهمیــان آمد و در آخر بــا توجه به عوامل
مصرفگرایی پــارهای توصیههای الزم در
جهت اصالح الگوی مصرف مورد اشاره قرار
گرفت.
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ب) سایتها
. www.taj-uni.com
.www.farsnews.com
.www.magiran-com
___________________________
[ .]1کاسترو ،ژزوئه دو؛ انسان گرسنه ،ص.65
[ .]2رزاقی ،ابراهیم؛ الگوی مصرف و تهاجم
فرهنگی ،ص.35
[ .]3مقالــه مصرفزدگی خواب پریشــان
(ماهنامه سیاحت غرب شماره  ،)7ص.15
[ .]4مهری ،بهار؛ مطالعات فرهنگی :اصول و
مبانی ،ص.169
[ .]5همان ،ص.176
[ .]6کوفمان ،ران؛ مقاله تبلیغات ،گذشته،
حال ،آینده ،برگزیده مقاالت نشریه سیاحت
غرب با موضوع مصرف ،ص.37
[ .]7فالتاو و ادوارد؛ مقاله بهســوی مصرف
کمتر ،در برگزیده مقاالت نشریه سیاحت
غرب با موضوع مصرف ،ص.132
[ .]8مونبیــوت ،جورج؛ مقالــه آیا مصرف
بیشتر رضایتمندی بیشــتری را به ارمغان
مــیآورد؟ ،در برگزیده مقاالت نشــریه
سیاحت غرب با موضوع مصرف ،ص.141
[ .]9ایروانــی ،جواد؛ الگــوی مصرف در
آموزههای اسالمی ،ص.11

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

