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عوامل افزایش ناامنی
چیست؟

مهدی مدبر

تازه ترین گزارش ســیگار نشــان می دهد که وضعیت امنیتی
افغانستان در ســال  2016نسبت به سال قبل آن بدتر شده است
و تلفات نیروهای امنیتی کشــور نیز افزایش یافته است .در این
گزارش همچنان گفته شــده اســت که در ســال  2016میالدی
حکومت افغانستان بر  ۲۳۳ولسوالی کنترول داشته است و طالبان
و مخالفان دولت بر  ۴۱ولســوالی و در  ۱۳۳ولسوالی دیگر جنگ
جریان داشته است.
افزایش ناامنی و جنگ در کشــور ،همواره برای شهروندان نگران
کننده بوده اســت .مردم بارها از حکومت وحدت ملی خواسته
است که برای بهبود وضعیت امنیتی کشور تالش جدی نماید ،اما
متاســفانه حکومت وحدت ملی در سال  ۲۰۱۶نتوانست وضعیت
امنیتی کشــور را بهبود ببخشــد و گروه های هراس افگن در
این سال حمالت خونباری را در شــهرهای مختلف کشور به راه
انداختند و از مردم افغانستان قربانی گرفتند.
مقامات حکومت وحدت ملی بارها تاکید کرده اند که امنیت اولویت
اول آنها است و تالش می کنند که وضعیت امنیتی کشور را بهتر
سازند ،اما هم گزارش های رسمی و هم واقعیت های عینی نشان
می دهد که وضعیت امنیتی کشــور بهبود نیافته است ومقامات
حکومت در عمل نتوانسته اند امنیت کشور را بهتر سازند.
اکنون سئوال اینجاست که چرا وضعیت امنیتی کشور بهبود نمی
یابد؟ چه عواملی باعث می شــود که هر روز وضعیت امنیتی بدتر
شود؟ چرا تلفات نیروهای امنیتی کشور نسبت به سالهای قبل رو
به افزایش است؟
به نظر می رســد حکومت وحدت ملی در امــر تامین امنیت نیز
همانند سایر بخش ها ،از عدم انسجام و هماهنگی رنج می برد .در
سال  ۲۰۱۶اختالفات و تنش های سیاسی جدی بین رئیس جمهور
و رئیس اجرائیه بوجود آمد و این تنش ها بر بســیاری از برنامه
های حکومت و وضعیت عمومی کشور سایه افگند .غیر واقع بینانه
خواهد بود اگر بگوییم این تنش ها بر وضعیت امنیتی کشور تاثیر
نداشته است .بدون تردید یکی از عوامل افزایش نا امنی در سال
 ۲۰۱۶را می توان تنش های سیاسی درون حکومتی دانست.
بهبود امنیت کشــور نیاز به انسجام و هماهنگی و وحدت نظر در
درون حکومت راجع به مســایل امنیتــی دارد .زمانی که تفاوت
دیدگاه ها در رابطه به مســایل امنیتی کشور وجود داشته باشد،
فرمان واحد برای اجرایی شدن در صفوف نیروهای امنیتی وجود
نخواهد داشت و آنها دچار سردرگمی خواهند شد .چنانچه بارها
نیروهای امنیتی کشور از این امر شکایت کرده اند و گفته اند که
دســتورهای الزم را به موقع آن دریافت نمی کنند و این کار بر
عملکرد آنها در جبهه جنگ تاثیر می گذارد.
از ســوی دیگر ،ضعف مدیریتی نهادهای امنیتی و فساد در این
ادارات را می توان از دیگر عوامل افزایش ناامنی در ســال 2016
دانست .ضعف مدیریتی نهادهای امنیتی در مبارزه با هراس افگنی
و کشــف و جلوگیری از حمالت انتحــاری ،بارها با انتقاد مجلس
نمایندگان همراه شده است و مســئولین نهادهای امنیتی برای
پاسخ دهی به مجلس فرا خوانده شــده است .جنرال نیکلسون
فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو نیز گفته بود ضعف رهبری
باعث شده اســت که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان افزایش
یابد .اما رهبران حکومت وحدت ملی توجه جدی به این امر نکرده
اســت و تالش نکرده اند که ضعف رهبری در نهادهای امنیتی را
برطرف سازند.
رهبران حکومــت وحدت ملی اگر می خواهنــد که در جنگ با
شورشیان و گروه های تروریســتی پیروز شوند ،باید انسجام و
هماهنگی را در درون حکومــت بوجود بیاورند و تالش ورزند که
نســبت به مســایل امنیتی دیدگاه واحد بوجود بیاید .آنها باید
اختالفات ســال قبل را در سال  2017تکرار نکنند و برای جبران
ناکامی های گذشته ،برنامه های جدی تر روی دست گیرند.
افزایش ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی و افراد ملکی دیگر برای
مردم افغانســتان قابل تحمل نیست .مردم افغانستان به اندازه ی
کافی در جنگ با تروریــزم و هراس افگنی قربانی داده اند و نمی
خواهند بیش از این خشونت و نا امنی از آنها قربانی بگیرد .رهبران
حکومت وحدت ملی باید نگرانی های مردم را راجع به مســایل
امنیتی جدی بگیرند و تالش ورزند که ضعف رهبری در نهادهای
امنیتی کشور را برطرف ســازند و برای بهبود عملکرد نیروهای
امنیتی کشور ،دستورها و فرمان های جنگی آنها قرار دهند.

نسیم ابراهیمی

اکثر کنشــهایی که در حوزه ی عمومی
جامعه افغانی بازتاب داده می شود ،بیشتر
یک جامعه پرخاشــگر را نشان میدهد تا
اینکه یک فرهنــگ دیگرپذیر ،روادار،
تســامح ،نرمخویی و مدارا با همدیگر در
جامعــه را به نمایش بگذارد .از این زاویه،
اگر رفتارها ،کنشــها و واکنشهایی را که
اکثر افراد اجتماعــی در حوزه عمومی از
خود به نمایش میگذارند ،بررســی کنیم،
بیشتر روایتگر خشم و خشونت میباشد.
امــا این خشــم و خشــونت ،مرزبندی
مشخصی ندارد .این پدیده را می توان در
تمامی حوزه های زندگی اجتماعی شاهد
و نظاره گر بود .اما میزان و نحوه کنشهای
رفتاری خشونت آمیز نسبت به حوزه ها و
صنف های اجتماعی ،متفاوت است .اعمال
خشونت و واکنشــهای خشونت آمیز را
بدون درنظرداشــت معیارهای جنسیتی،
ســنی و طبقاتی ،می توان در تمامی الیه
های اجتماعی شــاهد بود .بدون مبالغه و
سیاه نمایی گفته شود ،خشونت ،به عادت
رفتاری اجتماعی ما مبدل گشــته است.
این پدیده در افغانســتان از کوچکترین
صنف اجتماعی که از خانواده ،آموزشگاه،
قریه و محله شــروع می شــود تا سطح
والیت و گروههای مذهبی ،قومی و سطح
کشوری ،در همه جا حضور پررنگ دارد.
در جامعــه ی خود ،کمتر فــردی را می
توان یافت که از آوان کودکی ،خشــونت
را تجربه نکرده باشــد/نکند و سپس آن
را بر دیگران اعمال نکرده باشــد/نکند.
اکثر کودکان ــ نه همه ــ خشــونت را
از کوچکترین صنف های اجتماعی جامع
هی زیســتی خود ارث می برند و دوباره
بر همان صنف هــای اجتماعی و بزرگتر
از آن اعمال می کنند .اگر دقت شــود،
اکثر کــودکان ،هنگام زبــان آموزی در
کنار واژه های ابتدایــی پدر ،مادر ،آب و
نان ،نخستین چیزهایی را که می آموزند
«فحش» و یا اســامی که از آن به هدف

فحش به کار برده می شوند ،می باشد .واژه
های مرگ ،درد ،احمق ،لوده ،سگ ،خوک،
پدر لعنت و  ...جزء زبان آموزی کودکان می
باشــند که از آن برای تحقیر ،توهین نفی
عملکرد جانب مقابل همراه با خشم استفاده
می شود.کودکان با یادگیری این نخستین
واژه ها از نخســتین صنف اجتماعی خود
در صنف بعدی اجتماعی وارد می شــوند و
ســپس با همین یاد داشت های خویش در
صنف بعدی اجتماعی در میان همبازی های
خود آن را تمرین و با آن زندگی می کنند.
زندگی و تمرین چنین رفتارها و کاربرد واژه
ها برای کــودکان در صنف جدید اجتماعی
اش با مقاومت و واکنش مواجه می شود که
اکثرا منجر به خشــونت می شود .خشونت
به میان آمده در میان کودکان همبازی در
اکثر اوقــات دامنه ی آن در میان بزرگترها
کشانده می شــود و منجر به نزاع می شود
و دلیل پذیرش این نزاع هم ذهنیت آماده
ی خشونت در میان بزرگساالن اجتماع می
باشد که آن را از کودکی تمرین کرده اند.
آموزشگاه ،در فرهنگ جامعه ی ما ،مرحله

ی بعدی تمرین خشــونت برای کودکان
می باشــد .اما میزان تمرین خشونت در
این صنف اجتماعی ،گســترده تر از صنف
اولی می باشد .در این حوزه ،برای کودکان
جامعه افغانــی حد اقل در ســه مرحله
یادگیری و تمرین و تجربه خشونت وجود
دارد .نخســت ،خود کودکان خشــمها و
فحشها و عامل خشونتی را که در دو صنف
اجتماعی دیگر با خود دارند ،در این صنف
جدید آن را تمریــن میکنند که به دلیل
حضور تفاوتها و تعدد شخصیتها دامنهی
آن گستردهتر میشود .دوم اعمال خشونت
برکودکان در آموزشگاهها میباشد.با توجه
به جامعهی بزرگســاالری ،عملکردهای
کودکان در مکتب و آموزشــگاه نادرست،
غیرعقالنی و غیراخالقی پنداشته میشود
و باید همیشــه آنها با میل بزرگان یعنی
معلمــان خود رفتار کننــد در غیر آن با
واکنش منفی و خشونتزای بزرگان مواجه
میشوند که در نهایت به تنبیه بدنی کودک
میانجامد .این اعمال خشونتبهصورت حتم
در رفتار کودکان در بزرگسالی آنها تاثیر

گذار اســت و بر ذهن آنها حک میشــود
و این در بســا موارد الگــوی رفتاری در
بزرگسالی برای آنها میشود و یا آنکه حس
انتقام جویی را در وجود کودک زنده نگه
می دارد که در هر صورتاش به خشــونت
میانجامد.نکتهی سوم ،نکتههای آموزشی
خشونت در نصاب تعلیمی مکتب میباشد.
در کتابهــای مکاتب در اکثــر مضامین
الگوهای رفتاری و روایتهای پندآموزشی
برای کودکان ،نکتههایی میباشــد که در
آن نکتههای حماســی و خشونتزا نهفته
است.برای نمونه اگر شخصیت الگوی دینی
یا ملی در کتاب درســی به معرفی گرفته
شده باشــد ،حتما به حماسههای جنگی،
مبارزات و نبردهای مســلحانه و از میان
برداشتن طرف مقابل اشاره شده و در آن
بازتاب داده میشود .نکته ی دیگر آموزش
خشــونت در آموزشــگاه ها ،گنجاندن
روایت های عدم مــدارا و دیگر پذیر در
کتاب های آموزشــی کودکان می باشد.
چنین روایت آموزشــی کودکان را از نگاه
ذهنیت اجتماعی تک بعدی و دیگر ستیز

مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی
 ::محمد اسماعیل انصاری  /منبع :مجله اجتماعی عرصه/قسمت دوم و پایانی
ب – انگیزش برای یاری دادن دومین اندیشه
مهم در مشــارکت آن اســت که مشارکت
مردم را به یــاری دادن بر می انگیزد .مردم
از راه مشــارکت فرصت آن را می یابند که
قابلیت های ابتکار و آفرینندگی خود را برای
دستیابی به هدف های سازمان به کار گیرند.
مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه
میان مردم است و نه روش تحمیل اندیشه ها
از سوی پایین دست ها به باال دست .ارزش
و سودمندی بزرگ مشــارکت آن است که
آفرینندگی همه کارکنان را به کار می گیرد.
مشارکت از راه یاری دادن به کارکنان برای
پی بردن و روشن کردن راههای دست یابی
به هدف ها به ویژه انگیــزش را بهبود می
بخشد.
ج – پذیرش مسؤولیت
سومین اندیشه در مشــارکت آن است که
مشارکت مردم را بر می انگیزد تا در کوشش
های گــروه خود مســؤولیت بپذیرند .این
فراگرد اجتماعی است که به یاری آن مردم

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

به مرحله خود ـ درگیر در سازمان می رسند
و خواهان کامیابی سازمان خود می باشند .در
حالی که افراد برای کوشش های گروهی به
پذیرش مسؤولیت رو میآورند و در مییابند
که آن چه را خود میخواهند انجام میدهند
یعنی آنکه کاری را به پایان می رســانند که
خود را برای آن مسؤول می شمارند.
مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور
این کار اساس ًا یک راه ایجاد تحرک در مردم
یک کشور اســت ،به نحوی که تا حد امکان
آنان را در کوشــش در راســتای پیشرفت
سهیم نمود .مشارکت دادن افراد در منافع
در جهت وفق دادن و تطبیق بیشتر مردم با
سازمان ها است .سهیم ساختن مردم در امور
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و…
در واقع کمک به وفــاق اجتماعی و تطبیق
مردم و دلبستگی به کشور است.
اهداف معنوی (اخالقی) مشارکت
در بافت معنوی یا اخالقــی ،منظور از لوح
مسأله مشارکت در تصمیم گیری آن است
که پیشــرفت فردی و کوشش فرد بر طبق
مفهومی از حقوق بشــر و شأن و مقامی که
برای آن قائل شده است رواج داده شود.
در اعالمیه  ۱۹۴۸حقوق بشر آمده است:
تمام افراد بشــر آزاد به دنیــا آمده اند و
از لحاظ شــأن و مقام و حقــوق خود با هم
مساویند .افراد بشر از موهبت عقل و وجدان
برخوردارند و شایســته است که نسبت به
همدیگر بــا روح برادری برخورد نمایند .هر
کس به عنوان عضوی از جامعه مســتحق
کسب حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
که الزمه شأن و مقام و رشد شخصیت آدمی
است ،می باشد.
اهداف سیاسی ،اجتماعی مشارکت و نقش
آن در وفاق اجتماعی
در زمــان انتخابات شــرکت کنندگان در
برنامه های رادیو و تلویزیون بر اهمیت رأی
هر شــهروند در اداره امــور عمومی تأکید
می ورزند ،اما باید خاطرنشــان ساخت که
دموکراسی سیاســی با غیبت دموکراسی
اقتصادی ناسازگار است.یک شهروند را نمی
توان فردی با رشــد کافی برای دموکراسی
سیاســی قلمداد کرد و در عین حال حقوق
دموکراتیــک وی را در زندگی اقتصادی او
انکار کرد.
اهداف اقتصادی مشارکت
مردم از طریق مشارکت در تصمیمات ،بهتر
می توانند از دانش ،تجربه ،فراست و بصیرت
آنهایی که کار را عرضه می کنند ،با توجه به
بهبود روش ها در جهت بهبود و گســترش
روابط کار در سازمان ها و جامعه مفید فایده
باشند ،زیرا:
 -۱امکان کمک به کار و اســتفاده بهتر از
منابع را فراهم میآورد.
 -۲نظرات و اندیشه های مختلف مورد بحث
و نقد قرار میگیرد.
 -۳مردم تصمیماتی را که خود در اتخاذ آن
شرکت داشته باشند بهتر می پذیرند.
 -۴مردم در اتخاذ تصمیماتی که در وضعیت
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آنها تأثیــر مثبت میگذارد ،مشــارکت
بیشتری خواهند کرد.
 -۵مشارکت مردم در امور عامل تحرکت در
کارایی مدیریت خواهد شد.
در چه موقعی مشارکت به وفاق اجتماعی
می انجامد؟
این کــه چه وقت مشــارکت باید ترغیب
شــود و این که اثر همکاری و سازگاری آن
کدامند ،یافته های زیر یادآوری می شوند:
 -۱در موارد بســیاری ،مجریان و مدیران
اغلب از مفهوم مشــارکت اکراه دارند و بر
این باورند که ناموجه اســت .مث ً
ال بررسی
اخیری از مدیران اجرایی بازرگانی نشــان
داد که اغلب آنان ( ۷۹درصد) احساس می
کنند که اعضای مدیریت سطح باال بهتر از
هر کس دیگر مســایل را می دانند و حق
دارند آن گونه که صالح می بینند به اتخاذ
تصمیمات ســازمانی بپردازند -۲ .مطالب
قابل توجهی در اختیار است که نشان می
دهد زیردســتان از مشــارکت در فرآیند
تصمیم گیری لذت می برند .مردم مایلند در
تصمیماتی که از نظر آنان حائز اهمیت است
سهمی داشته باشند و این مشارکت اغلب
تعهد نســبت به تصمیم گروهی و پذیرش
آنان را افزایش می دهد .بدین سان ،انگیزش
و خشنودی میتوانند به گونهای مثبت تحت
تأثیر قرار گیرند -۳ .تأثیرمثبت مشارکت
حدودی دارد .تصمیمــات باید از دیدگاه
مشارکتکنندگان مهم و مربوط تلقی شوند.
مســاعدت های آنان باید به راستی مورد
توجه قرار بگیرد ،تصمیمات باید در زمینه
هایی باشــند که مشارکت کنندگان در آن
تبحر دارند .اغلب مــردم نمی خواهند در
هر تصمیمی شرکت داشته باشند ،به ویژه
در تصمیماتی که برایشان اهمیتی ندارند
یا در مورد آنها چیــزی نمی دانند ،لیکن
اگر مساعدتی به عمل بیاورند می خواهند
مساعدت آنان جدی گرفته شود.
تصمیم گیری و وفاق اجتماعی
الگوهای تازه تر تصمیــم گیری بر محیط
تصمیمگیری متمرکز شده اند و تقریب ًا همه
نظریه های مربوط بــه این موضوع حاکی
از آنند که هنگامی که گــروه با موفقیتی
نامطمئــن یا پیش بینــی ناپذیر ومتحول
مواجه است ،باید ســاختار گروهی بسیار
انعطاف پذیری بــه کار ببرد؛ باید هر گونه
تالش به عمل آید تا با اســتفاده از انواع
مختلف افراد ،کاوش کامل در همه اندیشه
ها ،مشارکت تام و تمام اعضا و ترغیب جوی
آرام بخش و سبک مدیریت غیرآمرانه ،بر
خالقیت افزوده شود.
ساز و کارهای دست یابی به مشارکت
 -۱دخالت دادن مــردم در فرآیند تصمیم
گیری
الزم اســت به مردم فرصت مشارکت در
تنظیم اهداف و راهبردهای مناســب برای
بهبود مداوم داده شود.
 -۲مجهز کردن مردم به دانش ها ومهارت
های مورد نیاز.

از آنجایی که منابع انسانی بزرگترین سرمایه
برای هر سازمانی باشد ،الزم است در زمینه
آموزش سرمایه گذاری شود .اعطای قدرت
و اختیار بــه کارکنانی که دانش و تحصص
الزم برای حل مسایل و انجام تصمیم گیری
های الزم را ندارنــد ،هدایت کردن آنها به
سوی انجام اشتباهات است.
 -۳به وجود آوردن اهداف فردی و سازمانی
کارکنــان معموالً از اهدافــی حمایت می
کنند که قادر به درک آن باشند ،به منظور
مشارکت داشتن کارکنان الزماست اهداف
کوتاه مدت و بلند مدت سازمان به صورت
ساده و قابل فهم تبیین شود.
اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه
دانیل لرنر در مطالعه ای که در سال ۱۹۵۲
در مورد شــش کشــور خاور میانه داد،
بین شهرنشینی ســواد ،میزان مشارکت
و دسترسی به رســانه ها ارتباط نزدیکی
یافت .سه متغیر میزان شهرنشینی ،سواد و
دسترسی به رسانه ها مشکل است با وجود
این ،اهمیت آن در جریان نوســازی جامعه
اساسی است .به عقیده لرنر جامعه جدید
مشارکتی است .فراگرد نوسازی حرکت از
جامعه سنتی به طرف جامعه مشارکت می
باشد.
مصادیق مختلف مشارکت
الف – مشارکت در زمینه سیاسی به صورت
شرکت در انتخابات.
ب – مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت
فعایت در بازار و افزایش درآمد
ج – مشارکت در زمینه اجتماعی به صورت
استفاده از رسانه ها.
د – مشــارکت در زمینه روانی به صورت
همدلی و تحرک روانی جلوه می کند.
عناصر (ارکان) اساسی مشارکت
بر طبق گزارش تحقیق مؤسسه تحقیقات
اجتماعی ســازمان ملل ،مشــارکت در
بردارنده ســه عنصر اصلی است - .سهیم
شدن در قدرت
 -۲کوشــش های ســنجیده گروه های
اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و
بهبود اوضاع زندگی
 -۳ایجــاد فرصت هایی بــرای گروه های
فرودست
عناصــر تقویت کننده مشــارکت (وفاق
اجتماعی)
یکی از عوامــل مهمی که با مشــارکت
همبســتگی زیادی دارد ،نظام آموزشی و
امر تعلیم و تربیت می باشد؛ زیرا این نهاد
دارای کارکردهایی همچون ایجاد و افزایش
حس وظیفه شــهروندی ،شیفتگی،عالقه
و مســؤولیت سیاسی می باشد و نیز باعث
افزایش ویژگی های شخصیتی مثل اعتماد
به نفس ،احســاس برتری ،نظم و تشکل
فکری میگردد.
موانع مشارکت
مشــارکت به عنوان فرآیند قدرت گرفتن
نوعی گذر از حکومت های سنتی است .لذا
هم با دشواری هایی روبرود است و هم تصور
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بار می آورد که با مواجه شــدن با آنچه در
ساختار فکری او هم سو نباشد ،با مقاومت
و خشونت با آن برخورد می کند.این گونه
است که خشونت همیشه در ذهن ما تزریق
می شود و با تسلسل هم چنان بر آن تاکید
مــی کنیم و در نهایت این خشــونت ها با
نفرت ها عجین می شــود و نتیجه اش آن
می شود که ما اکنون آن را تجربه می کنیم.
خشــونت و نفرت همیشــه نفی دیگران
است .در ذهنیتی که بر چارچوب خشونت
شکل گرفته ،همیشــه نفی دیگران وجود
دارد حتا اگر کــه به نابودی خود و دیگران
نیز بیانجامد.بی جهت نیست که یک عضو
پارلمان کشــور از یک تریبون به صورت
رسمی به هدف تحقق دیدگاه سیاسی خود
حتا «انتحار» را راه رسیدن به آن می داند.
این دیدگاه ریشه در باورها و ذهنیت های
خشونت پذیر اکثر افراد جامعه یما دارد که
برای رســیدن به هدف خود از آن استفاده
می کنیم.این که اکنون در هر بخش زندگی
ما از رفتار زندگی عــادی خانواده ،محیط
کارو مبارزات سیاسی ما نفی دیگران وجود
دارد ،ریشه در باورها و ذهینت ما نسبت به
خشــونت دارد .بر اساس این باور ،رسیدن
به هدف تنها از راه خشونت ممکن است.از
همین رو اســت گروه طالبان در تازه ترین
گفته های خود «جنگ» را بزرگترینافتخار
در جامعه خوانده است.
خشم و خشــونت ،عجین شده ی فرهنگ
افغانی اســت.در جامعه ی واکنش ها هم
ت ها خشن است.
همیشه در برابر خشــون 
چنین ذهنیت در میان ما باعث شده است
که همیشه بر طبل ،جنگ ،تنش های قومی،
قبیلــه ای و منطقه ای بکوبیم و موجودیت
خود را در نابودی دیگــران بجوییم و حتا
فراتر از آن برویم که یــا تنها فقط «من»
وجود داشــته و یا که دیگر نه «من» باشد
و نــه «تو» و باید همه نابود شــویم.چنین
ذهنیتی اکنون ما را در لبه ی پرتگاه نابودی
کشانده است.

این که دولت ها و سازمان های تثبیت شده
محلی ،بخشی از قدرت و اختیاراتشان را به
دیگران واگذار کنند ،کمی مشکل به نظر می
رسد .مشارکت به عنوان روند کسب قدرت
ناگزیر ساختارهای بوروکراتیک موجود را به
مبارزه می طلبد ،بنابراین طبیعی است اگر
این ســاختارها به یکی از اصلی ترین موانع
بر سر راه مشارکت (سیاسی) تبدیل شوند.
در کشورهای جهان سوم ،دو مانع بزرگ در
سر راه مشــارکت مردم با حکومتها وجود
دارد:
نخست شــکاف بســیار عمیقی که میان
نخبگان و تــوده مردم وجود دارد ،به نحوی
که در پاره ای از این جوامع بیش از  ۹۰درصد
از جمعیت به کلی فاقــد هرگونه آگاهی و
حتی تصوری از شــیوه زندگی  ۱تا  ۲درصد
هموطنان خود است .این امر ناشی از ساختار
این جوامع است .دوم ،وابستگی سیاسی و
اقتصادی این جوامع به جهان است که منشأ
این اعتقاد عمومی اســت که تصمیم های
اساســی در خارج گرفته می شود وآنچه به
صورت فراگرد مشــورت تجلی می کند در
واقع چیزی جز فراگرد تصمیمگیری نیست.
در این جوامع قســمت عمده ای از جمعیت
به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص
خویش کــه فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به
مشارکت فعال در ساختمان جامعه نیستند؛
هدف ها برایشان دور و وسایل رسیدن به آن
چنان غیرملموس اســت که هیچ انگیزه ای
میل به مشــارکت را در آنها ایجاد نمیکند.
آگاه ساختن مردم بر اساس مشارکت آنها در
یک کار دسته جمعی ،آگاه نمودن برای ایجاد
انگیزه ،آگاه نمودن بــرای درک عمل ،آگاه
نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصیت
افراد و ایجاد مسؤولیت در آنها است.
نتیجهگیری
تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد
کشــورهایی که در زمینه تأمین مشارکت
مردم موفق بوده انــد ،عمدت ًا موفقیت خود
را مدیون ایجــاد نوعی ارگان محلی (دولت
محلی) با اقتدار بالنســبه زیاد می دانند.
این ارگان های محلی ،از نظر سازماندهی و
سلسله مراتب تا باالترین سطوح و به شکل
زنجیره ای پیوســته ادامه داشته و وظایف
و تکالیف هر یک از ســطوح به دقت تعیین
شــده اســت .به عبارت دیگر کل از باال تا
پایین ارتباطی ارگانیک با یکدیگر داشته و از
ساختی مرتبط برخوردار می باشند.
تدویــن منطقی در جهــت تأمین و جلب
مشــارکت مردم در محیــط اجتماعی ـ
اقتصادی بوروکراتیک ضرورتی است آشکار.
برای تأمین مردم مجموعه سیســتم و نظام
حاکم باید مشارکت پذیر باشد ،در غیر این
صورت آفات سیستم ضد مشارکت ،به تدریج
زمینه های تحقق امر مشارکت را نیز از میان
بر خواهد داشــت .عمده ترین عامل تأمین
مشــارکت ،آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت
فرهنگ تعلیم و همیاری در جامعه است .تا
زمانی که نتــوان مردم را به این باور و یقین
کشاند که با مشارکت ،تعاون و همیاری،می
توان به جامعه ای مرفه تر و سعادتمند دست
یافــت و تا زمانی که نتــوان فرهنگ خود
محوری و خودپسندی را در جامعه از میان
برداشت ،تأمین مشارکت مردم امکان پذیر
نخواهد بود.
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