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دستاورد افغانستان از سفر رئيس جمهور و هيأت همراه شان به كشور هاى استراليا، اندونيزيا و سنگاپور

سخن ماه

     اخيراً رئيس جمهور كشور محمد اشرف غنى و هيأت 
و  اندونيزيا  استراليا،  جمله  از  ها  كشور  از  برخى  به  شان  همراه 
سنگاپور سفر نمودند تا كمك و حمايت اين كشور ها را در راستاى 
توسعة آموزش و پرورش، تحصيالت عالي، مدرنيزه كردن زراعت، 

اصالحات اداري،   ساينس و تكنالوژي جلب نمايند. 

   ظاهراً اين سفر در پيوند به تطبيق استراتيژى انكشاف ملى 
شده  انجام  شده،  ايجاد  افغانستان  دولت  سوى  از  كه  افغانستان 
است. هدف از استراتيژى انكشاف ملى افغانستان توسعة اقتصاد، 
ادارة قدرتمند و عارى از  كاهش فقر، تامين امنيت، داشتن يك 
هرگونه فساد و بهبود زندگى مردم افغانستان مى باشد.  پروسة 
توسعه، عالوه بر بهبود وضعيت اقتصادى جوامع، ميزان نابرابرى، 
وضعيت نيروى انسانى، و وضعيت اجتماعى و سياسى جامعه را هم 
در بر مى گيرد؛ يعنى زمانى يك كشور توسعه يافته تلقى مى شود 
كه ابعاد مختلف جامعه با هم ارتقا پيدا كند؛ و در عين حال عدالت 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى در جامعه تحقق يابد. اين امر زمانى 
امكان پذير است كه از منابع طبيعى كشور استفاده درست به عمل 

آيد.

     منابع طبيعى از جمله آب، خاك، جنگل، مراتع، نيروى باد 
و  هستند  كشور  يك  سرماية  ترين  ارزش  با  آفتاب،   انرژى  و 
پشتوانة بزرگ اقتصادى به شمار مى آيند، زيرا استفادة به جا و 
بموقع از ذخاير و منابع طبيعى زمينة توسعه كشور ها را فراهم مى 
نمايد،  اما متاسفانه با تمام اهميتى كه منابع و ذخاير طبيعى دارند، 
استفاده  خود  طبيعى  منابع  و  ذخاير  از  ايم  نتوانسته  ما  هنوز  تا 
مطلوب نماييم. گرچه نعمت هاى الهى بى شمار اند اما نبايد آن 
را  هدر داد و  برخالف منافع جامعه و كشور از آن استفاده كرد. 
در حال حاضر آب فراوان ما به كشور هاى همسايه سرازير مشود، 

در حالى كه زمين هاى هموار و المزروع زيادى داريم كه اگر 
بتوانيم آب هاى خود را مهار كنيم، همة آنها قابل كشت و زراعت 
هستند. همين طور هيچگونه استفادة از نيروى باد و انرژى آفتاب 
نداريم. در حالى كه همة اينها زمينه رشد اقتصادى و خود كفايى 

كشور را فراهم مى نمايد.

      دانشمندان امور اقتصادى نيز توسعه را مديون استفاده 
مطلوب از ذخاير و منابع طبيعى مى دانند و بر اين باور اند كه رشد 
اقتصادى توأم با تغييرات و تحوالت فنى وكاربرد منابع توليدى، 
امكان پذير است. بنابرين توسعه كشور ما نيز زمانى تحقق خواهد 
پرورش  و  آموزش  زمينه  خارجى  هاى  با جلب كمك  كه  يافت 
بهتر، تامين امنيت، مهار نمودن آبها و كشت زمين هاى للمى و 

غير مزروعى را فراهم نمائيم. 

استراليا،  با كشور هاى  كه  ها  نامه  تفاهم  اين       ظاهراً 
اندونيزيا و سنگاپور به ارزش ميليون ها دالر ميان عبدالستار مراد 
در  حضور  نامبرده  مسئولين كشور هاى  و  اقتصاد  وزير محترم 
محمد اشرف غنى رئيس جمهور كشور در بهار سال روان به امضا 
رسيد، به همين منظور بوده است تا دولت ما با دريافت اين كمك 
ها با شيوه هاى استندرد زمينه هاى، زراعت و آبيارى، آموزش و 
پرورش، تحكيم امنيت و جلوگيرى از فساد ادارى را فراهم نمايد.

     بنابرين اين تفاهمنامه ها را به فال نيك مى گيريم و 
تأمين  و  اقتصاد  توسعة  زمينه ساز  اين كمك ها  اميدواريم  كه 
صلح و  امنيت در كشور باشد و از مردم و دست اندر كاران بخش 
هاى نامبرده تقاضامنديم كه دست به دست هم بدهند تا در جهت 
رسيدن به اهدافى كه آرزوى هر افغان است،  دولت و ملت خود 

را يارى رسانيم.
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امضاء هفت موافقت نامة همكارى ميان افغانستان و تركمنستان
     هفت موافقت نامة همكارى ميان افغانستان و تركمنستان، 
سرطان   12 تاريخ   در  دوكشور  جمهور  رؤساى  درحضورداشت 

1396 خورشيدى در شهر عشق آباد امضا گرديد.
      محمداشرف غنى رئيس جمهورى اسالمى افغانستان، 
قبل از ظهر روز دوشنبه  از سوى قربانقلى بردى محمدوف رئيس 
جمهورى تركمنستان در مقر رياست جمهورى آن كشور در شهر 
عشق آباد، طى مراسم تشريفات رسمى درحالى كه سرودهاى ملى 

دوكشور نواخته مى شد، مورد استقبال گرم قرار گرفت.
معرفى هيئت هاى  و  تشريفات  قطعه  معاينة  از         پس 
در  محمدوف  بردى  رئيس جمهور  و  رئيس جمهورغنى  دوجانب، 
مالقات دوجانبه پيرامون گسترش روابط دوكشور و همكارى هاى 

اقتصادى بحث و تبادل نظر كردند.
      رئيس جمهور تركمنستان از رئيس جمهورغنى به خاطر 
قبول دعوت رسمى و سفر به تركمنستان تشكر كرد و اين سفر را 
براى تقويت مزيد روابط ميان دو كشور و گسترش همكارى هاى 

اقتصادى، موثر دانست.
افغانستان چندين سند  با  تركمنستان  افزود كه         وى 
همكارى را در زمينة انتقال انرژى گاز و در بخش ترانزيت امضا 
گرديده است.  آغاز  مقدماتى  كارهاى  خصوص  اين  در  و  نموده 
رئيس جمهور تركمنستان گفت كه ما انرژى برق را به افغانستان و 

از طريق آن كشور به كشورهاى ديگر صادر خواهيم كرد.
      بردى محمدوف عالوه كرد كه صادرات انرژى برق و 

همكارى هاى اقتصادى ضمن اين كه تقويت روابط افغانستان 
و تركمنستان و ايجاد اشتغال را دربرخواهد داشت، باعث رشد و 

توسعه اقتصادى دو كشور نيز مى گردد.
        وى تصريح كرد كه كشورش در كنار همكارى هاى 
اقتصادى با افغانستان، عرصة همكارى را در بخش هاى فرهنگى 
زيرا تركمنستان و  داد،  افزايش خواهد  با آن كشور  نيز  و بشرى 

افغانستان؛ تاريخ، كلتور و ارزش هاى هنرى مشترك دارند.
براى  كشورش  كه  گفت  تركمنستان  رئيس جمهور        
پذيرش و آموزش محصلين افغان در بخش هاى مختلف ظرفيت 
كافى دارد و دراين زمينه همكارى هاى خود را با افغانستان دوام دار 

حفظ خواهد كرد.
در اين ديدار، رئيس جمهور تركمنستان از رئيس جمهور كشور 
به خاطر اشتراك در مسابقات رزمى آسيايى دعوت نمود و اظهار 
عرصة  در  را  مالحظة  قابل  نتايج  سفر  اين  كه  كرد  اميدوارى 

همكارى ها ميان دوكشور رقم زند.

باالى  سطح  به  ما  روابط  كه  كرد  خاطرنشان  محمدوف    
تأمين گرديده و اين مناسبات هم چنان گسترش و تقويت خواهد 
يافت. وى بيان داشت كه مبارزه با تروريزم، افراطيت، مواد مخدر و 
جرايم سازمان يافته ضرورت به همكارى مشترك كشورها دارد و 
نظر هماهنگ  بين المللى  معتبر  ما و سازمان هاى  اين بخش،  در 

داريم.
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قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.

مآخذ:
نوى الر- - هميانى  تاپى د وريسمو  داكتر،  حبيبى، جاويد،   -1

اقتصادى ورځپانه- پرله پسى شميره 608، يكشنبه 1394- 29 قوس.

نديم، عبدالمجيد معاون محقق ، نگاهى به رويكرد دور جديد   -2

روابط افغانستان و تركمنستان، سيمه ييز مطالعات، فصلنامة مركز مطالعات 

منطقه يى، سال دهم، شمارة دوم، شمارة مسلسل 38، افغانستان: تابستان 

.«1394
چاپ  ها،  كشور  نوين  گيتاشناسى  عباس،  مهندس  جعفرى،   -3

مؤسسة  از  چاپ  و  اى  رايانه  كارتوگرافى  تهيه،  طرح،   ،1387 هامون، 

جغرافياى و كارتوگرافى گيتاشناسى.
مليار، توريالى، «تاپى او د افغان اقتصاد راتلونكى ته هيلى»،   -4

هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 640، سال 1394.
نيازى، محمد داود «د افغانستان او تركمنستان نوى اقتصادى   -5

خپلوى» هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 551، سال 1394.
د  آسيا  سويلى  افغانستان  د  تاپى  څیړنوال،  زريم  جاويد،   -6

هيوادونو لپاره يى اهميت، اثر قلمى آمادة چاپ.

امضاء هفت موافقت نامة همكارى ميان افغانستان و تركمنستان

منبع: سايت رياست جمهورى افغانستان

      
و  افغانستان  كه  كرد  اضافه  محمدوف  بردى  قربانقلى       
تركمنستان ضمن روابط دوجانبه، با كشورهاى منطقه نيز مناسبات 
نيك دارند و ما طرحى براى همكارى مزيد كشورهاى منطقه داريم 
كه براى رشد و توسعه اقتصادى و آينده روشن اين كشورها موثر 

خواهد بود.

استقبال شاندار  از مهمان نوازى گرم و      رئيس جمهورغنى 
آن  همكارى هاى  از  نيز  و  كرد  قدردانى  تركمنستان  رئيس جمهور 
كشور در عرصه هاى مختلف با افغانستان تشكر نمود. وى گفت كه 
سياست مثبت بى طرفى تركمنستان براى كشورهاى منطقه و دنيا 
باهم  تركمنستان  و  افغانستان  جهت،  همين  از  و  است  مثال  يك 

دوستان نيك مى باشند.

   رئيس جمهور كشور گفت كه دنيا هر روز شاهد اين سياست 
ارزش هاى  براساس  تركمنستان  و  افغانستان  و  است  تركمنستان 

مشترك تاريخى، روابط و مناسبات دوستانه دارند.

از رئيس جمهور تركمنستان كه براى      رئيس جمهور غنى 
افتتاح خط آهن اتامراد- آقينه به افغانستان سفر كرده بود، تشكر 
 – تورغندى  آهن  خط  به زودى  كه  نمود  اميداورى  ابراز  كرده 

تركمنستان نيز افتتاح گردد.

    رئيس جمهور محمداشرف غنى، ميزبانى از ”كنفرانس بين
در  قبل  سال  كه  تركمنستان  توسط  را  پايدار“  ترانسپورت   المللى 
ترانزيت  تقويت  جهت  اساسى  گام  يك  گرديد،  برگزار  عشق آباد 
روز  هر  انرژى  انتقال  زمينة  در  ما  همكارى هاى  كه  افزود  دانسته 

افزايش مى يابد، زيرا انرژى برق براى زيربنا، زيربنا را مى سازد.

    رئيس جمهورغنى تصريح كرد كه با انتقال انرژى از آسياى 
مركزى از مسير افغانستان به آسياى جنوبى، آسيا دگرگون خواهد 
شد و اين تنها يك ارتباط نه، بلكه دهليز مواصالتى است كه باعث 
مى گردد تا تركمنستان و افغانستان به كشورهاى آسيايى و اروپايى 

به شكل اساسى وصل گردد.

      در پايان اين ديدار درحضورداشت رؤساى جمهور دو كشور، 
ميان  هفت موافقت نامة همكارى در بخش هاى علمى و تحصيلى 
تركمنستان،  و مخدومقلى  افغانستان  دولتى جوزجان  پوهنتون هاى 

وزارت هاى خارجة دوكشور، وزارت هاى انرژى و آب دو كشور، 

عبور  بين المللى، مكان  ترانسپورت جاده يى  قالين،  صنعت 
خط آهن بين المللى ميان سرحد دولتى افغانستان و تركمنستان 
و همكارى در سازمان دهى اماكن خط آهن آقينه-امام نظر؛ در 
سرحد دولتى افغانستان و تركمنستان، از سوى مقامات دوكشور 

به امضا رسيد.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.

مآخذ:
نوى الر- - هميانى  تاپى د وريسمو  داكتر،  حبيبى، جاويد،   -1

اقتصادى ورځپانه- پرله پسى شميره 608، يكشنبه 1394- 29 قوس.

نديم، عبدالمجيد معاون محقق ، نگاهى به رويكرد دور جديد   -2

روابط افغانستان و تركمنستان، سيمه ييز مطالعات، فصلنامة مركز مطالعات 

منطقه يى، سال دهم، شمارة دوم، شمارة مسلسل 38، افغانستان: تابستان 

.«1394
چاپ  ها،  كشور  نوين  گيتاشناسى  عباس،  مهندس  جعفرى،   -3

مؤسسة  از  چاپ  و  اى  رايانه  كارتوگرافى  تهيه،  طرح،   ،1387 هامون، 

جغرافياى و كارتوگرافى گيتاشناسى.
مليار، توريالى، «تاپى او د افغان اقتصاد راتلونكى ته هيلى»،   -4

هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 640، سال 1394.
نيازى، محمد داود «د افغانستان او تركمنستان نوى اقتصادى   -5

خپلوى» هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 551، سال 1394.
د  آسيا  سويلى  افغانستان  د  تاپى  څیړنوال،  زريم  جاويد،   -6

هيوادونو لپاره يى اهميت، اثر قلمى آمادة چاپ.

تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

سر محقق، دكتور عبدالبارى "راشد"

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.
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تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.

مآخذ:
نوى الر- - هميانى  تاپى د وريسمو  داكتر،  حبيبى، جاويد،   -1

اقتصادى ورځپانه- پرله پسى شميره 608، يكشنبه 1394- 29 قوس.

نديم، عبدالمجيد معاون محقق ، نگاهى به رويكرد دور جديد   -2

روابط افغانستان و تركمنستان، سيمه ييز مطالعات، فصلنامة مركز مطالعات 

منطقه يى، سال دهم، شمارة دوم، شمارة مسلسل 38، افغانستان: تابستان 

.«1394
چاپ  ها،  كشور  نوين  گيتاشناسى  عباس،  مهندس  جعفرى،   -3

مؤسسة  از  چاپ  و  اى  رايانه  كارتوگرافى  تهيه،  طرح،   ،1387 هامون، 

جغرافياى و كارتوگرافى گيتاشناسى.
مليار، توريالى، «تاپى او د افغان اقتصاد راتلونكى ته هيلى»،   -4

هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 640، سال 1394.
نيازى، محمد داود «د افغانستان او تركمنستان نوى اقتصادى   -5

خپلوى» هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 551، سال 1394.
د  آسيا  سويلى  افغانستان  د  تاپى  څیړنوال،  زريم  جاويد،   -6

هيوادونو لپاره يى اهميت، اثر قلمى آمادة چاپ.

تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.

مآخذ:
نوى الر- - هميانى  تاپى د وريسمو  داكتر،  حبيبى، جاويد،   -1

اقتصادى ورځپانه- پرله پسى شميره 608، يكشنبه 1394- 29 قوس.

نديم، عبدالمجيد معاون محقق ، نگاهى به رويكرد دور جديد   -2

روابط افغانستان و تركمنستان، سيمه ييز مطالعات، فصلنامة مركز مطالعات 

منطقه يى، سال دهم، شمارة دوم، شمارة مسلسل 38، افغانستان: تابستان 

.«1394
چاپ  ها،  كشور  نوين  گيتاشناسى  عباس،  مهندس  جعفرى،   -3

مؤسسة  از  چاپ  و  اى  رايانه  كارتوگرافى  تهيه،  طرح،   ،1387 هامون، 

جغرافياى و كارتوگرافى گيتاشناسى.
مليار، توريالى، «تاپى او د افغان اقتصاد راتلونكى ته هيلى»،   -4

هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 640، سال 1394.
نيازى، محمد داود «د افغانستان او تركمنستان نوى اقتصادى   -5

خپلوى» هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 551، سال 1394.
د  آسيا  سويلى  افغانستان  د  تاپى  څیړنوال،  زريم  جاويد،   -6

هيوادونو لپاره يى اهميت، اثر قلمى آمادة چاپ.

تاپى- رشتة وصل كشور هاى آسياى مركزى و آسياى جنوبى

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



قسمت دوم:

ساير منافع مادى و معنوى (تاپى) براى منطقه:

لولة گاز كه در گام نخست رشتة وصل رسمى چهار  خط 
نظر  از  كيلومتر   1800 بطول  جنوبى  و  مركزى  آسياى  كشور 
جغرافيايى است، در معنى اين خط حياتى رشتة وصل سرنوشت 
انسان در  مليارد و سه صد مليون  از يك  مادى و معنوى بيش 
ابعاد مختلف زندگى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، حقوقى، مدنى، 
زراعتى، هنرى،  دينى، مذهبى، صنعتى،  دفاعى، خبرى،  انسانى، 
علمى حرفوى و غيرة اين ملت و ساير امم دور و نزديك آسياى 

مركزى و جنوبى خواهد شد.

بمنظور تبيين دور نماى اين رشتة وصل حياتى الزم است 
بر برخى از پيامد هاى قرارداد (تاپى) در اين منطقة غنى و زيباى 
دنيا كه ايجابًا بوجود آمدنى اند توجه خوانندگان محقق و گرامى 

را مختصراً معطوف بدارم:

-  تعارف ميان ملت ها و دولت ها: بدون شك تأمين 
مناسبات حقوقى و اقتصادى ميان اقشار و طبقات مختلف جوامع 

انسانى موجب برخورد رفتارها، فرهنگ ها، هنجارها، عقايد و ساير 
خصوصيات فردى و اجتماعى انسان ها ميگردد.

بناًء در نتيجة رفت و آمد ها، داد و ستدها و غيره معامالت 
نسبت  انسانى  جوامع  و  ها  انسان  شناخت  اقتصادى  و  حقوقى 
پذيرى  همديگر  و  نزديكى  موجب  شده  بيشتر  و  بيش  بهمديگر 
بنياد  بر  مبتنى  اقتصادى  پروژة  (تاپى) بحيث يك  ايشان ميشود. 
هاى حقوقى خاص و تعريف شده دولت ها و ملت ها را به تعارف 

بهتر و عميقتر ميرساند.

-  ايجاد همدلى و همسويى: تعارف و شناخت بيشتر از 
و  دوست  هاى  ملت  معتقدات  و  افكار  ها،  فرهنگ  خصوصيات، 
ذينفع در پروژة (تاپى) اين ملت ها را در بسى از قضاياى سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى، انسانى و منطقوى به همدلى و همسويى در 
منافع و اضرار مشترك شان ميرساند. آن همدلى و همسويى در 
قضاياى ملى، منطقوى و جهانى ميتواند يك زون متحد و يكپارچة 
مشترك المنافع را در آسيا به نفع صلح و امنيت ايجاد كند و در 
مقابل متجاوزين منطقوى و جهانى هم صف و متحد موضعگيرى 

داشته باشند.

بر  (تاپى)  پروژة  نيك:  همجوارى  مناسبات  تحكيم    -
مبناى منافع مشترك اقتصادى ميان همه كشور هاى همسايه جبراً 
مناسبات همجوارى نيك را بوجود مى آورد. زيرا كشور هايى كه در 
يك رشتة اقتصادى خاص و مهم حياتى مثل گاز يا برق بهم مى 
پيوندند ناگزير اند تا روابط نيك همجوارى را در كليه عرصه هاى 
و غيره  يكديگر  امور  در  مداخله  اقتصادى، عدم  امنيتى، سياسى، 

مناسبات برادرانه منحيث شركاى منافع حفظ و رعايت نمايند. 

-  اشتراك منافع: پروژة (تاپى) منحيث رشتة وصل كشور 
هاى طرف قرار داد، هريك از اين كشور ها را واميدارد تا در كليه 
منافع مادى و معنوى اين پروژه جايگاه منفعتى خود را جستجو و 

دريافت بدارند.

اشتراك منافع وجه مشترك همه ملت ها و دولت هاى منطقه 
خواهد بود كه اين رشتة وصل را در ميان كشور هاى ذينفع نافذتر 
و بارزتر ميسازد؛ زيرا بشريت منحيث موجودات مادى- معنوى كه 
هم نيازمنديهاى مادى را احساس مينمايند و هم ارزش هاى معنوى 
براى ايشان قيمتدار است فطرتًا بدنبال منافع خود ميروند چه مادى 

باشد چه معنوى.

-  تأمين روابط متقابل ميان كشور هاى (تاپى): اين كشور 
ها ناگزير اند بر مبناى حفظ منافع هريك كه با پروژة (تاپى) گره 
ميخورد روابط متقابل الزم اقتصادى، سياسى، فرهنگى، تجارى، 
امنيتى، و حقوقى را در ميان خود ايجاد و حفظ نمايند. در غير آن 
مسلمًا منافعى را كه از گذرگاه خط لولة (تاپى) توقع دارند از دست 

ميدهند. 

تبادلة اسعار و كاال ها، شناخت و احترام به مواضع سياسى، 
به حفظ  توجه  تبادلة فرهنگ هاى پسنديده و  مناسبات حقوقى، 
اينها همه  امنيت در قلمرو ها و حول و حوش كشور هاى تاپى 
رعايت  و  ايجاد  ها  كشور  اين  ميان  بايد  متقابًال  كه  اند  مواردى 

گردند.

در  مشترك:  بازار  و  مشترك  پول  ايجاد  احتماالت    -
صورتيكه پروژة (تاپى) بدون كدام توطئة خارجى و مداخله در اينجا 

يا آنجاى منطقه تحقق يابد و اينهمه ملت ها و دولت هاى خورد 
و بزرگ را به يك رشتة اقتصادى تجارتى دايمى وصل كند، روابط 
يك مليارد و اند مليون انسان اين قارة بزرگ جهانى (آسيا) روز 
بروز در كليه عرصه هاى حياتى آغاز از مسايل تجارتى اقتصادى تا 
موضوعات فرهنگى، تعليمى- تربيتى، توريستى، صنعتى، زراعتى، 
نزديكتر شده  و  نزديك  امنيتى  سياسى  و  تكنولوژى  و  تخنيكى 

ميرود.

اين تقريب شايد و بايد تا آنجا پيش برود كه در جريان داد 
و ستد اسعار و تبادلة كاال هاى متنوع و گوناگون مليون ها انسان 
به مشكالت مواجه گردند. در آنصورت دولت هاى منطقه ممكن 
است راه حل هائى را براى رفع موانع تبادلة اسعار و يا سهولت در 
تبادلة كاال ها و عرضة خدمات در اين منطقة دنيا پيش بين شده 

بفكر ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك گردند.

بدون شك با توجه به روابط تاريخى، شباهت هاى اتنيكى، 
وحدت اديان و مذاهب در بسى از نقاط اين سرزمين ها و ساير 
احتمال  مشتركات، خصوصيات و مشابهت هاى فرهنگ شرقى 
ايجاد يك بازار مشترك و پول مشترك را ميتوان پيش بين شد. 
البته مطالعات الزم در اين زمينه الزم است تا با قطعيت بيشتر 

حكم به ظهور همچو تغييرات و دگرگونى هاى منطقوى كرد.

زيرا تصادم خطر منافع قدرت هاى بزرگ منطقه و جهان 
در اين مناطق غنى و پرفيض نيز ميرود كه يقينًا هيچيك از اين 
قدرت ها در مقابل هر نوع تغييرات مثبت به نفع ملل و دول اين 

قاره بى تفاوت نخواهد ماند.

اميد بر آنست تا وضع حاكميت هاى نامشروع  باز هم  اما 
استعمارى در منطقه و جهان تغيير يابد و ملت ها و دولت هاى 

مظلوم بتوانند تصميِم براى خود را خود بگيرند.

-  سهولت ها و يا رفع ويزا براى اتباع كشور هاى تاپى: 
رشتة  بيك  كه  (تاپى)  اقتصادى  جديد  منطقة  گرفتن  شكل  با 
واحد متصل ميگردند آمد و شد انجنيران، متخصصين نفت و گاز 
فرهنگى،  كارى،  تجارتى،  مختلفة  مقاصد  با  انسان  ها  مليون  و 

حتمى  (تاپى)  حوزة  آنجاى  و  باينجا  غيره  و  ترانزيتى  توريستى، 
خواهد بود. 

فلهذا كشور هاى (تاپى) بمقصد ايجاد سهولت ها و جلوگيرى 
از ضياع وقت اتباع و كارمندان سرحدى همديگر مجبور ميشوند تا 

يكرشته سهولت ها و يا رفع ويزا را بين هم توافق نمايند.

-  پيمانهاى دفاعى و امنيتى: مسلم سخن است كه اين 
منطقة بزرگ آسيا با وصل شدن بهم بوسيلة يك رشتة اقتصادى 
چون پايپ الين گاز در مسير 1700 كيلومتر و با ايجاد خط ريل از 
تركمنستان تا تاجيكستان از طريق افغانستان بطول 126 كيلومتر 
جمهورى  و  ميانه  آسياى  از  ريل  ديگر  تمديد خطوط  احتمال  و 
هاى  تضمين  جنوبى  آسياى  و  افغانستان  بسوى  ايران  اسالمى 

امنيتى در هر كشور ميخواهد.

دفاع  و  ها  راه  امنيت  حفظ  در  اند  مجبور  ها  كشور  اين 
متجاوزين  و  گران  استعمار  جهانى،  تروريزم  مقابل  در  مشترك 
اقتصادى  هاى  آل  ايده  به  تا  باشند  متحد  و  همدست  خارجى 
شان  منطقوى  تخنيكى  علمى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى، 

برسند. 

همبستگى منطقوى براى دفاع مشترك و حفظ امنيت سراسر 
اين منطقة بزرگ خواهان عقد پيمان هاى دفاعى و امنيتى ميان 
همة اين كشور ها خواهد بود. بعيد نيست كه با سر و سامان گرفتن 
و تكميل شدن و تكامل يافتن برنامة (تاپى) همچو پيمان هاى 

دفاعى و امنيتى نيز در ميان كشور هاى ذيعالقه بامضاء برسد.

ساز  زمينه  اهللا  انشاء  (تاپى)  منطقوى:  منازعات  رفع   -
گفتگو ها و تبادل افكار صادقانه اى ميان كشور هاى ياد شده براى 
رفع منازعات منطقوى مخصوصًا مسايل خط ديورند و كشمير نيز 

خواهد شد.

زيرا بدون رفع سوء تفاهمات و حل منازعات منطقوى در 
اين كشور ها مخصوصًا ميان افغانستان و پاكستان و بين هند و 
پاكستان هيچ ايده آل اقتصادى عمًال تحقق نمى پذيرد جز آنكه 
تدابير ضمانتى براى همچو منازعات پيش بينى شود و يا بوجود 

آيد.

-  تبادل اطالعات و اخبار ميان آژانس هاى خبرى حوزة 
(تاپى): وجوه مشترك اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره 
كه جديداً فيمابين كشور هاى حوزة (تاپى) بوجود بيايد و هر روز 
انكشافات جديدى در ابعاد مختلف كسب كند، مستلزم آگاهى دهى 
و اطالع رسانى از طريق رسانه هاى جمعى كشور هاى منطقه نيز 

ميباشد. 

و  تغييرات  مورد  در  روزه  همه  اند  مجبور  ها  كشور  يعنى 
اقتصادى، علمى، تخنيكى  رويداد هاى جديد  و  تحوالت، حوادث 
و غيره پيشرفت ها و يا بروز موانع بر سر راه پيشرفت روند تاپى 

افكار عامه را در جريان بگذارند. 

اينجا است كه آژانس هاى خبر رسانى همه كشور هاى مربوط 
در  مينمايند.  تبادله  با همديگر  را  اطالعات خود  (تاپى)  منطقة  به 
حقيقت باين ترتيب يك شبكة خبرگزارى واحد منطقوى نيز بوجود 
ميآيد كه يوميه كشور هاى منطقه را مورد بحث قرار داده و موجب 

شناخت بهتر از اوضاع، احوال و پيشرفت هاى همديگر ميشوند.

-  تأثير پذيرى متقابل فرهنگى و گفتگوى تمدن ها: روشن 
اديان، مذاهب، فرهنگ ها و مدنيت  است كه در اين منطقة دنيا 
هاى گوناگونى در طول زمان شكل گرفته و تا هنوز هم آثار اينهمه 

فرهنگ و تمدن هاى تاريخى در ميان ملت ها باقى مانده است. 

فلهذا در اثر تعامالت جديد ملت ها و اقوام مختلف با فرهنگ 
ها و مدنيت ها و ايده آل ها و نظريات و جهان بينى هاى مختلف و 
افكار و معقتدات رنگارنگ تأثيرات متقابل شانرا بر يكديگر ميگذارند. 
و همچو آشنايى با فرهنگ ها و مدنيت هاى جديد سبب همديگر 

پذيرى و گفتگوى تمدن ها و تعامالت دوستانه و صلح آميز ميان اقوام 
اين خطة آسيا ميگردد.

تبادل تجارب علمى تخنيكى در عرصه هاى زراعت، صنعت، 
هنر و امثالهم: با تشكل و ظهور يك آسياى مركزى و جنوبى بسته 
بيك رشتة وصل اقتصادى (تاپى) در كنار كليه تغييرات و تحوالت 
ديگر كه تا كنون تذكر رفت، اين كشور ها قاعدتًا ناگزير اند تا تجارب 
علمى، تخنيكى، فرهنگى، هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم 
تعاطى و تبادله نمايند. نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى فرهنگى، 
هنرى، زراعتى و صنعتى شانرا نيز ميان هم تعاطى و تبادله نمايند. 
نتيجة اين تبادالت علمى تخنيكى و فرهنگى سبب رشد اقتصادى و 

شگوفايى بيشتر مردمان اين حوزة جغرافيايى دنيا ميشود.

مخصوصًا كشور عزيز ما افغانستان كه از همه نعمات ياد شده 
عمراً محروم بوده است ميتواند با استفاده از تجارب علمى و تكنولوژى 
كشور هاى همسايه در استخراج نفت و گاز غنى خود و رشد صنايع 
مربوط آن استفاده هاى الزم بنمايد و از خريدارى و توريد نفت و گاز 

و محصوالت نفتى و گازى بى نياز گردد.

كشور  به  تركمستان  گاز  انتقال  زيست:  محيط  حفظ   -
هاى (تاپى) با همه ارزش مادى و اقتصادى كه بطور خاص براى 
تركمنستان دارد، از آلودگى جِوّ كشور هاى مربوطه به نسبت كاهش 
در مصارف مواد سوخت چون چوب، تيل يا ذغال سنگ و غيره مواد 
محروقاتى آاليندة محيط زيست جلوگيرى ميكند و در راستاى يك 

محيط زيست سالمتر در سراسر منطقه يارى ميرساند.

اشتغالزايى: اگر امروز در قدم اول براى برپايى خط لولة   -
گاز (تاپى) از 12000 تا 50000 كارگر  را صرف در افغانستان پيش 
تاپى  مناسبات حوزة  بيشتر  با رشد  بپذيريم كه  بايد  مينمايند،  بينى 
ميان همديگر ممكن است مليون ها انسان در سراسر منطقه بكار 
هاى خاصى مشغول گردند. كسب تخصص كارگران ماهر و انجنيران 
متخصص و حرفوى و ساير همچو تحوالت از بركات (تاپى) خواهد 

بود. (1: ص 7)

نتيجه:
و  افغانستان  طريق  از  هند  به  تركمنستان  گاز  انتقال  پروژة 
پاكستان (تاپى) در صورتيكه به موانعى سياسى، امنيتى و استعمارى 

از جانب دولت ها و قدرت ها برنخورد و واقعًا بر مبناى منافع 
يابد،  تحقق  شان  همسايگان  و  (تاپى)  هاى  كشور  مشترك 
عالوه بر مزاياى قبًال اعالن شده در مطبوعات و رسانه هاى 
و  اقتصادى  جغرافياى  سيماى  مدت  دراز  در  ميتواند  جهانى 
رشتة  پروژه  اين  و  بدهد  تغيير  را  منطقه  سياسى  فرهنگى– 

وصل باشد براى همه توده ها، ملت ها و كشور هاى منطقه.
پيشنهاد:

از آنجا كه تجارب و واقعيت هاى تاريخى نشان ميدهد 
علت العلل موانع ايجاد شده در راه تطبيق عملى پروژة (تاپى) 
منافع قدرت ها و كشور هاى ذينفع جهانى و منطقوى و رقابت 
هاى ناسليم اين كشور ها بر سر پروژة (تاپى) در منطقه بوده 

است.
بناًء به رهبرى هاى كشور هاى (تاپى) پيشنهاد ميگردد 
تا با توجه الزم به كسب منافع اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ذات  هاى  كشمكش  همه  از  بدور  بزرگ  پروژة  اين  امنيتى 
البينى و منازعات تاريخى براى بدست آوردن منافع جديد در 
اين امر تاريخى و سرنوشت ساز متحداً دست بدست هم داده 
ديگر نگذارند تا ابر قدرت ها با اين مسألة حياتى مربوط نفوس 

ملياردى اين سرزمين ها بازى كنند.

مآخذ:
نوى الر- - هميانى  تاپى د وريسمو  داكتر،  حبيبى، جاويد،   -1

اقتصادى ورځپانه- پرله پسى شميره 608، يكشنبه 1394- 29 قوس.

نديم، عبدالمجيد معاون محقق ، نگاهى به رويكرد دور جديد   -2

روابط افغانستان و تركمنستان، سيمه ييز مطالعات، فصلنامة مركز مطالعات 

منطقه يى، سال دهم، شمارة دوم، شمارة مسلسل 38، افغانستان: تابستان 

.«1394
چاپ  ها،  كشور  نوين  گيتاشناسى  عباس،  مهندس  جعفرى،   -3

مؤسسة  از  چاپ  و  اى  رايانه  كارتوگرافى  تهيه،  طرح،   ،1387 هامون، 

جغرافياى و كارتوگرافى گيتاشناسى.
مليار، توريالى، «تاپى او د افغان اقتصاد راتلونكى ته هيلى»،   -4

هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 640، سال 1394.
نيازى، محمد داود «د افغانستان او تركمنستان نوى اقتصادى   -5

خپلوى» هميانى اقتصادى ورخپانه، شماره 551، سال 1394.
د  آسيا  سويلى  افغانستان  د  تاپى  څیړنوال،  زريم  جاويد،   -6

هيوادونو لپاره يى اهميت، اثر قلمى آمادة چاپ.



توسعه پايدار و نقش مردم در آن
شير على تزرى

تا  است  پرداخته شود الزم  به اصل موضوع  اينكه  از  پيش 
توسعة  و  اقتصادى  (انكشاف)  اقتصادى،توسعه  رشد  اصطالحات 
پايدار مختصرآ توضيح شوند، تا از خلط مفهوم واژه ها جلو گيرى 

شده و درك محتواى موضوع ساده تر گردد. 

رشد اقتصادى عبارت از افزايش توليد كشور  در يك  سال در 
مقايسه با مقدار آن در سال پايه. رشد به تغيير كمى هر متغير طى 
يك دوره معين زمانى گفته ميشود. در سطح كالن، رشد اقتصادى 
عبارت است از، افزايش توليد نا خالص ملى (GNP) يا توليد نا 
خالص داخلى (GDP)  در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در 

يك سال پايه. ( 1: 330)
رشد اقتصادى به معناى پيشرفت مادى است كه با مصرف 
بيش از حد منابع طبيعى و انسانى بدست آمده و به چگونگى توزيع 
عايد، تأمين عدالت اجتماعى و پايدارى محيط زيست كارى ندارد 

و هدف آن فقط افزايش توليد و درآمد مى باشد.

 توسعه يكى از مفاهيم است كه بعد از جنگ دوم جهانى 
در مباحث علمى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، كشور دارى و هم 
چنين در مسايل بين المللى جايگاه خاص پيدا كرده است. توسعه 
از لحاظ لغوى، داراى معانى مشابهى همچون " تغيير اجتماعى" " 
رشد اجتماعى" "تكامل اجتماعى" "مدرنيزه شدن" و "پيشرفت" 

مى باشد.(2: 3)

توسعه تأثير وسيع وهمه جانبه به جنبه هاى گوناگون زنده 
به جا گذاشته  است،به همين خاطرتعاريف  امروزى  گى بشرى 
متنوعى از آن صورت گرفته كه چند نمونه آن مختصرآ ارائه مى 

گردد: 
اقتصادى،  ساختار  در  تغيير  از  عبارتست  توسعه،   •

اجتماعى،  سياسى و فرهنگى به شكل مطلوبتر. 
توسعه، فرايند متحول كننده و تغيير دهنده در جهت   •

مثبت.(3: 339)
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توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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توسعه پايدار و نقش مردم در آن

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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د انسان پر روغتيا او زده کړو لګښت پانګه ده

څیړنوال: عبدالحکیم رامیار

انسان هغه ټولنيز موجود دی چې تل هڅه کوي چې د خپل 
ژوند بڼې ته بدلون ورکړي او هغه ښه کړي. د همدې هڅو په 
رڼا کې ده چې علم او ټکنالوژۍ پرمختګ کړی او بېساری 

بدلون يې موندلۍ دی.

پرمختګ او السته راوړنو د انسانانو ژوند په بېلو بڼو اغيزمن 
کړی دی. يا په بل ژبه د هغه پايلې او اغېزی بېلی او يو له بل 
السته  ددې  هېوادونو  او  انسانانو  ډلې  يوې  لري.  توپير  څخه 
ګټې  دې  ده.  اخيستې  ګټه  پاموړ  د  او  مثبته  څخه  راوړنو 
اخيستنې هغوی ته بسيا او هوسا ژوند منځته راوړی دی. اما د 
ژوند په بل اړخ په وروسته پاتې هېوادونو کې د انساني بسيا او 

سوکاله ژوند پر ځای مرض، لوږه، فقر او جګړه خپره ده. 
د ډېرو وګړو لپاره يې مکتب او ډاکتر نشته او يا هم هلته ته 
د ورتګ وسه نه لري او نارينه يې په يوه مړۍ ډوډۍ پسې 
د سهاره تربېګاه ال لهانده دي. ډېر يې هم پوه يا نا پوه د تر 
هګرو په ډلو کې د ډوډی پيدا کولو او د ژوند د دوام په 
خاطر په جګړه بوخت دي يا خپله وژل کېږي يا هم نور 
او  اقتصادي  د  هېواد کې  په  سره  کار  په دې  وژني. چې 
او  لري  دوام  بهير  ستونزو  ټولنيزو  د  سربېره  ستونزو  مادي 
لمن يې پراخېږي. سره له دې چې دا ښکارنده په ځانګړيو 
او  ملتونه  بلکې ټول  لري  نه  اړه  ملټونو پورې  او  هېوادونو 
هېوادونه څه پر مختللي دي که وروسته پاتې، لوی دي که 

ليدل  مهال  اوس  اما  شي.  کېدای  راګير  کې  په  واړه، 
کېږي چې دېر وروسته پاتې هېوادنه ددې خواشينوکي 

حالت سره مخامخ دي.

دا چې ځينې هېوادونه پرمخ تللي دي او ښېرازه هوسا 
ژوند لري کومه ازلي ښکارنده نه ده بلکې ټولو انسانانو 
د وروسته پاتې بدوي حالت نه ژوند پيل کړی دی، آن 
دا چې دېر هغه هېوادونه چې نن ورځ په تنګسی لوږه 
او وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي د پر مختګ لپاره 
او  داخلي  بېالبېلو  د  اما  يې.  لري  او  لرل  امکانات  ښه 

بهرني الملونو له امله وروسته پاتې شوي دي.

د يوه هېواد د ژوند د مثبت بدلون راز په وده او پراختيا 
کې دی. پراختيا او وده د هېوادونو چارو ته خوځښت 
او بدلون ورکوي او سياسي، اقتصادي او تولنيزې اغيزې 
پر ځای پريږدي. په اقتصادي علومو کې هغه علم چې 
د هېوادونو په تېره بيا د وروسته پاتې هېوادونو ستونزي 
څېړي او الزمې الرې ورته لټوی د پراختيا اقتصادي دی 
 (Development Economics) د پراختيا اقتصاد
رامنځته شوی  نړيوالې جګړې وروسته  چې د دوهمی 
پرخالف  اقتصادونو  او سياسي  متعارف  پخوانيو  د  دی 
چې د کميابو زيرمو پر مناسب او پر ځای کارولو يې 
څخه  دندو  نوموړيو  د  اقتصاد  پراختيا  د  کاوه  تأکيد 
عالوه د يو هېواد د وګړو د ژوند دېرې برخې احاطه 
کوي او په دې لټه کې دی چې هغوی ته د حل الرې 
د  اقتصاد  سياسي  او  متعارف  د  اقتصاد  دا  کړي.  پيدا 
او  توليد  د  کېده  فکر  چې  عالوه  څخه  مسايلو  اړوند 
خدمتونو په زياتېدو د حل وړ دي يانې په دې مفهوم 
چې که په يوه ټولنه کې د توليدي وسايلو د ودې او 
پرمختګ له الرې مادي محصوالت زيات شي د وګړو 
عايد به زيات شي او ټولنه به پرمختګ وکړي، دېرنوي 

موضوعات په برکې نيسي.

د پراختيا د اقتصاد اساسي موخې او شاخصونه نه يوازې 
د توليد زياتوالی او د فقر کمول دي بلکې د ټولني د 

ځانګړي  لپاره  پرمختګ  د  اړخونو  سياسي  او  تولنيز  فرهنګي، 
معيارونه او شاخصونه هم لري چې د هغه له الرې د ټولنې د ودې 

او پراختيا کچه ارزول کېدای شي.

له دې کبله چې د يوه هېواد وده او پراختيا به بېالبېلو اقتصادي 
د  بڼه  طبيعي  په  عوامل  دا  ډېر  چې  عواملو  سياسي  او  ټولنيزو 
هېوادونو په واک کې دي ارتباط لري چې که کارترې واخيستل 
شي او د پالنونو او موخو مطابق و کارول شي، خامخا موخې 
ترالسه کېدای شي. اما هسې چې ليدل کېږي ډېر هېوادونه نه دې 
د  امر  دا  واخلي چې  کار  امکاناتو څخه  خپلو  د  توانېدلي چې 
هغوی د وروسته پاتې کېدو او ناوړه اقتصادي- ټولنيز حالت د 
دوام سبب شوی دی. په دې اړوند بايد د پانګې او د هغه کارولو 
چې  دی  عامل  وړ  اهميت  د  هغه  پانګه  وشي.  يادونه  څخه 
اقتصادي او ټولنيز بدلونو نه منځته راوړي او بی له هغه توليد، وده 

او پرمختګ او په ټوله کې انسانی بدلون شونی نه دی.

د اقتصاد د علم له نظره هر هغه لګښت چې د يوه فرد، ډلې او يا 
يا  موخې  دا  لري.  موخې  ځانته  کېږي  لخوا  دولت  يوه  د  هم 
مصرفي دي او يا هم پانګه ييزې. پانګه ييز لګښت د پانګې د 
رامنخته کولو په موخه وي يانې چې پانګه منځته راشي تر څو 
وروسته د هغې په کارولو سره نوی محصول توليد شي. کله چې 
شتمنۍ راغونډې او په کار واچول شي يو توليدی عامل منځته 
مادی  وېشي:  ډولونو  دوو  په  پانګه  بولي.  يې  پانګه  راځي چې 
پانګه او معنوي پانګه (انساني پانګه) د پخوانيو نظرونو پر خالف 
چې انسانی پانګی ترې دومره زیات پام نه درلود، انسانی پانګه 
يوه مهم اقتصادی عامل دی چې د لوړو زده کړو او پر ځان د 
ښې روغتيا درلودلو په خاطر د لګښتونو له الرې منځته راځي. په 
عمل کې هم ليدل کېږي چې هغه څوک چې لوړ تحصيالت 
کوي. او خپلی روغتيا ته پام لري او لګښتونه ګالي د هغه چا په 
پرتله چې پر خپلو زده کړو او روغتيا کم لګښت کوي او يا هم 
هغه نيمګړي پرېږدي په طبيعي بڼه په ژوند کې د زيات عايد تمه 
هم لرالي شي چې د هغه د اتمه بی ځايه نه ده بلکې هغه د نورو 
په پرتله چې لوړ تحصيالت نه غواری او يا يې نشي کوالی يو 
څه زیات لري او هغه د نوموړي هغه ظرفيت او وړتيا ده چې د 
لوړو تحصيالتو پر وخت يې د لګښتونو له الرې ترالسه کړې ده.

د انساني پانګې مفهوم هغه مهال وزېږېد چې تئودور شولتز 
امريکايي اقتصاد پوه په کال 1960م. د انسانانو پر کړو وړو 
باندې د ښوونې او روزنې او روغتيا د لګښتونو اغېزې مطرح 
کړې. هغه استدالل وکړ چې هر هغه لښت چې يو څوک يې 
په  کوي  ځان  پر  موخه  په  کړو  زده  لورو  او  روغتيا  دښې 

واقعيت کې خپله انساني پانګه ځواکمنه کوي.

په اصطالح  له يوې خوا  په طرحه کولو سره  ددې موضوع 
انساني پانګه وزېږېده او له بلې خوا د هغه طراح اقتصاد پوه 
شولتز د انسانی پانګې د پالر لقب خپل کړ، په دې توګه د 
ښوونی او روزني د اقتصاد څانګه د اقتصادي علومو په ډله 
کې منځته راغله، او د هغه وروسته اقتصاد پوهان، څېړندويې 
او  بدلونو  ټولنيزو  اقتصادي  په  چارواکي  مالی  او  مؤسسې 
حسابی چارو کې د هغه ونډې او اغېزوته ځير شول په حال 

چې د هغې څخه مخکې دومره څوک ورته ځير نه و.

ښوونه او روزنه چې د علومو په قطار کې د ټولنيزو علومو له 
جملې څخه شمېرل کېږي،  هغه اړخونه چې اقتصادي مسئلی 
او موضوعات مطالعه کوي د ښوونې او روزنې د اقتصاد په 
نامه يادېږي او د اقتصاد د علم د څانګو يوه مستقله څانګه ده. 
مايکل تودارو امريکايي اقتصاد پوه په دې اړوند وايي: د زده 
برخه ده چې د  اساسی  اقتصاد،  اقتصاد د پرمختګ د  کړې 
1960م. کال په لومړيو کې د اقتصاد د جال شاخې په توګه 

رامنځته شوې ده.

دا علم دنده لري چې د ښوونې او روزنې اقتصادي اړخونه 
په  هېوادونو  د  او  ونيسي  الندې  ارزونې  او  څېړنې  تر 
اغېزو  او  ونډې  د  هغه  د  کې  مختګ  پر  اونه  پرمختګ 

څرنګوالی معلوم کړي.

له هغه ځايه چې ښوونه او روزنه، د هغه السته راوړل او 
پرځای کارول بڼستيزې اغېزې لري. په ډېرو هېوادونو کې 
او  امکانات  اړين  هغې  د  او  پاملرنه  ته  روزنې  او  ښوونې 
لګښتونه تأمينول او د ترالسه کولو وروسته د هغه مديريت 
نويو  د  يې  بېلګې  لرالی دی، چې  بڼسټيز رول  او کارول 
پرمختلليو هېوادونو چټکه وده ده. که د هېوادونو د ودې او 
ټولو  تر  چې  جوتېږي  نو  شي  وکتل  ته  تاريخ  پرمختګ 
مخکې هغه هېوادونو ښه پرمختګ کړی دي چې د وګړو 
هغه  د  او  اړولی  پام  يې  ته  روغتيا  او  روزنې  او  ښونې 
لګښتونه او امکانات يې برابر کړي دي. زده کړه او روغتيا 
دواړه د وګړو په شخصي، کورني او په ټولنيز ژوند کې 
بڼستيزه رول لري. کله چې يو فرد سالم او روغ وي ددې 
توان لري چې ښونځي ته الړ شي او د ښوونکي د درس 
څخه الزمه ګټه واخلي، چې دا ترالسه شوې پوهه د پانګې 
لپاره د توليد د وسيلې او د  په توګه په وروسته کې دده 

عايد د ترالسه کولو دنده تر سره کوی.

شوي  سره  تر  روغتيا  او  کړو  زده  پر  چې  پوهان  اقتصاد 
لګښتونه دوام لرونکي کالي يا پانګه ګنې په دې آند دي 

چې دا کالي د هغه د خاوند لپاره د اوږد مهاله خدمتونو 
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توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  

مآخذ
فارسى،  انگليسى-  اقتصادى،  علوم  فرهنگ  منوچهر.  فرهنگ،   -1

تهران: آسيم، 1383 
خاتون آبادى، احمد.جنبه هاى ازتوسعة پايدار (ازانديشه تاكنش)،   -2

اصفهان: جهاددانشگاهى، واحدصنعتى اصفهان، مركز انتشارات،1384
شركت  تهران:  اقتصاد،  تشريحى  فرهنگ  حسن.  فرد،  توانايان   -3

نشرالكترونيكى واطالع رسانى جهان رايانه، 1385
موسسة خدمات  بازرگانى،  اقتصاد  فرهنگ  مرتضى.  باغيان،  قره   -4

فرهنگى رسا، چاپ دوم،1376 
نظرى،  مبانى  مفاهيم،  اقتصادى:  توسعة  محمود.  متوسلى،   -5

رويكردنهادگرايى وروش شناسى، تهران: سمت،1382
شبان، محمدانور.تئوريها،عوامل وسياستهاى انكشاف، يونين ايد،   -6

پشاور- پاكستان،1375

توسعة  ف  هدا ا . صر نا محمد يقى،  صد  -7

 1393 14قوس شنبه 8صبح، مة  نا ز و ر ، ر ا يد پا

what-are-the-goals-of-sustainable-deve

lopment

https://fa.wikipedia.org/wiki/توسعه_پايدار  -8
تهران:  پايدارروستايى،  توسعة  ايمانى.  وعلى  مصطفى  ازكيا،   -9

اطالعات،1387
وزارت اقتصاد، اهداف انكشاف پايدار، فصلنامة اقتصادى، شمارة   -10

چهارم، جوزاى 1390

 



د انسان پر روغتيا او زده کړو لګښت پانګه ده

انسان هغه ټولنيز موجود دی چې تل هڅه کوي چې د خپل 
ژوند بڼې ته بدلون ورکړي او هغه ښه کړي. د همدې هڅو په 
رڼا کې ده چې علم او ټکنالوژۍ پرمختګ کړی او بېساری 

بدلون يې موندلۍ دی.

پرمختګ او السته راوړنو د انسانانو ژوند په بېلو بڼو اغيزمن 
کړی دی. يا په بل ژبه د هغه پايلې او اغېزی بېلی او يو له بل 
السته  ددې  هېوادونو  او  انسانانو  ډلې  يوې  لري.  توپير  څخه 
ګټې  دې  ده.  اخيستې  ګټه  پاموړ  د  او  مثبته  څخه  راوړنو 
اخيستنې هغوی ته بسيا او هوسا ژوند منځته راوړی دی. اما د 
ژوند په بل اړخ په وروسته پاتې هېوادونو کې د انساني بسيا او 

سوکاله ژوند پر ځای مرض، لوږه، فقر او جګړه خپره ده. 
د ډېرو وګړو لپاره يې مکتب او ډاکتر نشته او يا هم هلته ته 
د ورتګ وسه نه لري او نارينه يې په يوه مړۍ ډوډۍ پسې 
د سهاره تربېګاه ال لهانده دي. ډېر يې هم پوه يا نا پوه د تر 
هګرو په ډلو کې د ډوډی پيدا کولو او د ژوند د دوام په 
خاطر په جګړه بوخت دي يا خپله وژل کېږي يا هم نور 
او  اقتصادي  د  هېواد کې  په  سره  کار  په دې  وژني. چې 
او  لري  دوام  بهير  ستونزو  ټولنيزو  د  سربېره  ستونزو  مادي 
لمن يې پراخېږي. سره له دې چې دا ښکارنده په ځانګړيو 
او  ملتونه  بلکې ټول  لري  نه  اړه  ملټونو پورې  او  هېوادونو 
هېوادونه څه پر مختللي دي که وروسته پاتې، لوی دي که 

ليدل  مهال  اوس  اما  شي.  کېدای  راګير  کې  په  واړه، 
کېږي چې دېر وروسته پاتې هېوادنه ددې خواشينوکي 

حالت سره مخامخ دي.

دا چې ځينې هېوادونه پرمخ تللي دي او ښېرازه هوسا 
ژوند لري کومه ازلي ښکارنده نه ده بلکې ټولو انسانانو 
د وروسته پاتې بدوي حالت نه ژوند پيل کړی دی، آن 
دا چې دېر هغه هېوادونه چې نن ورځ په تنګسی لوږه 
او وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي د پر مختګ لپاره 
او  داخلي  بېالبېلو  د  اما  يې.  لري  او  لرل  امکانات  ښه 

بهرني الملونو له امله وروسته پاتې شوي دي.

د يوه هېواد د ژوند د مثبت بدلون راز په وده او پراختيا 
کې دی. پراختيا او وده د هېوادونو چارو ته خوځښت 
او بدلون ورکوي او سياسي، اقتصادي او تولنيزې اغيزې 
پر ځای پريږدي. په اقتصادي علومو کې هغه علم چې 
د هېوادونو په تېره بيا د وروسته پاتې هېوادونو ستونزي 
څېړي او الزمې الرې ورته لټوی د پراختيا اقتصادي دی 
 (Development Economics) د پراختيا اقتصاد
رامنځته شوی  نړيوالې جګړې وروسته  چې د دوهمی 
پرخالف  اقتصادونو  او سياسي  متعارف  پخوانيو  د  دی 
چې د کميابو زيرمو پر مناسب او پر ځای کارولو يې 
څخه  دندو  نوموړيو  د  اقتصاد  پراختيا  د  کاوه  تأکيد 
عالوه د يو هېواد د وګړو د ژوند دېرې برخې احاطه 
کوي او په دې لټه کې دی چې هغوی ته د حل الرې 
د  اقتصاد  سياسي  او  متعارف  د  اقتصاد  دا  کړي.  پيدا 
او  توليد  د  کېده  فکر  چې  عالوه  څخه  مسايلو  اړوند 
خدمتونو په زياتېدو د حل وړ دي يانې په دې مفهوم 
چې که په يوه ټولنه کې د توليدي وسايلو د ودې او 
پرمختګ له الرې مادي محصوالت زيات شي د وګړو 
عايد به زيات شي او ټولنه به پرمختګ وکړي، دېرنوي 

موضوعات په برکې نيسي.

د پراختيا د اقتصاد اساسي موخې او شاخصونه نه يوازې 
د توليد زياتوالی او د فقر کمول دي بلکې د ټولني د 

ځانګړي  لپاره  پرمختګ  د  اړخونو  سياسي  او  تولنيز  فرهنګي، 
معيارونه او شاخصونه هم لري چې د هغه له الرې د ټولنې د ودې 

او پراختيا کچه ارزول کېدای شي.

له دې کبله چې د يوه هېواد وده او پراختيا به بېالبېلو اقتصادي 
د  بڼه  طبيعي  په  عوامل  دا  ډېر  چې  عواملو  سياسي  او  ټولنيزو 
هېوادونو په واک کې دي ارتباط لري چې که کارترې واخيستل 
شي او د پالنونو او موخو مطابق و کارول شي، خامخا موخې 
ترالسه کېدای شي. اما هسې چې ليدل کېږي ډېر هېوادونه نه دې 
د  امر  دا  واخلي چې  کار  امکاناتو څخه  خپلو  د  توانېدلي چې 
هغوی د وروسته پاتې کېدو او ناوړه اقتصادي- ټولنيز حالت د 
دوام سبب شوی دی. په دې اړوند بايد د پانګې او د هغه کارولو 
چې  دی  عامل  وړ  اهميت  د  هغه  پانګه  وشي.  يادونه  څخه 
اقتصادي او ټولنيز بدلونو نه منځته راوړي او بی له هغه توليد، وده 

او پرمختګ او په ټوله کې انسانی بدلون شونی نه دی.

د اقتصاد د علم له نظره هر هغه لګښت چې د يوه فرد، ډلې او يا 
يا  موخې  دا  لري.  موخې  ځانته  کېږي  لخوا  دولت  يوه  د  هم 
مصرفي دي او يا هم پانګه ييزې. پانګه ييز لګښت د پانګې د 
رامنخته کولو په موخه وي يانې چې پانګه منځته راشي تر څو 
وروسته د هغې په کارولو سره نوی محصول توليد شي. کله چې 
شتمنۍ راغونډې او په کار واچول شي يو توليدی عامل منځته 
مادی  وېشي:  ډولونو  دوو  په  پانګه  بولي.  يې  پانګه  راځي چې 
پانګه او معنوي پانګه (انساني پانګه) د پخوانيو نظرونو پر خالف 
چې انسانی پانګی ترې دومره زیات پام نه درلود، انسانی پانګه 
يوه مهم اقتصادی عامل دی چې د لوړو زده کړو او پر ځان د 
ښې روغتيا درلودلو په خاطر د لګښتونو له الرې منځته راځي. په 
عمل کې هم ليدل کېږي چې هغه څوک چې لوړ تحصيالت 
کوي. او خپلی روغتيا ته پام لري او لګښتونه ګالي د هغه چا په 
پرتله چې پر خپلو زده کړو او روغتيا کم لګښت کوي او يا هم 
هغه نيمګړي پرېږدي په طبيعي بڼه په ژوند کې د زيات عايد تمه 
هم لرالي شي چې د هغه د اتمه بی ځايه نه ده بلکې هغه د نورو 
په پرتله چې لوړ تحصيالت نه غواری او يا يې نشي کوالی يو 
څه زیات لري او هغه د نوموړي هغه ظرفيت او وړتيا ده چې د 
لوړو تحصيالتو پر وخت يې د لګښتونو له الرې ترالسه کړې ده.

د انساني پانګې مفهوم هغه مهال وزېږېد چې تئودور شولتز 
امريکايي اقتصاد پوه په کال 1960م. د انسانانو پر کړو وړو 
باندې د ښوونې او روزنې او روغتيا د لګښتونو اغېزې مطرح 
کړې. هغه استدالل وکړ چې هر هغه لښت چې يو څوک يې 
په  کوي  ځان  پر  موخه  په  کړو  زده  لورو  او  روغتيا  دښې 

واقعيت کې خپله انساني پانګه ځواکمنه کوي.

په اصطالح  له يوې خوا  په طرحه کولو سره  ددې موضوع 
انساني پانګه وزېږېده او له بلې خوا د هغه طراح اقتصاد پوه 
شولتز د انسانی پانګې د پالر لقب خپل کړ، په دې توګه د 
ښوونی او روزني د اقتصاد څانګه د اقتصادي علومو په ډله 
کې منځته راغله، او د هغه وروسته اقتصاد پوهان، څېړندويې 
او  بدلونو  ټولنيزو  اقتصادي  په  چارواکي  مالی  او  مؤسسې 
حسابی چارو کې د هغه ونډې او اغېزوته ځير شول په حال 

چې د هغې څخه مخکې دومره څوک ورته ځير نه و.

ښوونه او روزنه چې د علومو په قطار کې د ټولنيزو علومو له 
جملې څخه شمېرل کېږي،  هغه اړخونه چې اقتصادي مسئلی 
او موضوعات مطالعه کوي د ښوونې او روزنې د اقتصاد په 
نامه يادېږي او د اقتصاد د علم د څانګو يوه مستقله څانګه ده. 
مايکل تودارو امريکايي اقتصاد پوه په دې اړوند وايي: د زده 
برخه ده چې د  اساسی  اقتصاد،  اقتصاد د پرمختګ د  کړې 
1960م. کال په لومړيو کې د اقتصاد د جال شاخې په توګه 

رامنځته شوې ده.

دا علم دنده لري چې د ښوونې او روزنې اقتصادي اړخونه 
په  هېوادونو  د  او  ونيسي  الندې  ارزونې  او  څېړنې  تر 
اغېزو  او  ونډې  د  هغه  د  کې  مختګ  پر  اونه  پرمختګ 

څرنګوالی معلوم کړي.

له هغه ځايه چې ښوونه او روزنه، د هغه السته راوړل او 
پرځای کارول بڼستيزې اغېزې لري. په ډېرو هېوادونو کې 
او  امکانات  اړين  هغې  د  او  پاملرنه  ته  روزنې  او  ښوونې 
لګښتونه تأمينول او د ترالسه کولو وروسته د هغه مديريت 
نويو  د  يې  بېلګې  لرالی دی، چې  بڼسټيز رول  او کارول 
پرمختلليو هېوادونو چټکه وده ده. که د هېوادونو د ودې او 
ټولو  تر  چې  جوتېږي  نو  شي  وکتل  ته  تاريخ  پرمختګ 
مخکې هغه هېوادونو ښه پرمختګ کړی دي چې د وګړو 
هغه  د  او  اړولی  پام  يې  ته  روغتيا  او  روزنې  او  ښونې 
لګښتونه او امکانات يې برابر کړي دي. زده کړه او روغتيا 
دواړه د وګړو په شخصي، کورني او په ټولنيز ژوند کې 
بڼستيزه رول لري. کله چې يو فرد سالم او روغ وي ددې 
توان لري چې ښونځي ته الړ شي او د ښوونکي د درس 
څخه الزمه ګټه واخلي، چې دا ترالسه شوې پوهه د پانګې 
لپاره د توليد د وسيلې او د  په توګه په وروسته کې دده 

عايد د ترالسه کولو دنده تر سره کوی.

شوي  سره  تر  روغتيا  او  کړو  زده  پر  چې  پوهان  اقتصاد 
لګښتونه دوام لرونکي کالي يا پانګه ګنې په دې آند دي 

چې دا کالي د هغه د خاوند لپاره د اوږد مهاله خدمتونو 

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

 
توسعه، فرايند همه جانبه است كه در نتيجه آن، مى   •
بايست جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل توسعه نيافته گى 
( مثل گرسنه گى، فقر، بيمارى، آسيب پذيرى اجتماعى و بيكارى 

) در جهت مثبت با سرعت معين به پيش برود . 
توسعة اقتصادى – در يك تعريف كلى، عبارتست از   •

رشد اقتصادى همرا با تغيير و تحوالت كيفى.
افزايش  با  همراه  رشد  از  است  عبارت  اقتصادى  توسعة   
و  انسانى  فزيكى،  هاى  ظرفيت  از  اعم  توليدى  هاى  ظرفيت 
اجتماعى  مى باشد. (4: 221) بدين معنا كه در پهلوى ابعاد كمى 
ارتقاى  اقتصادى  دارد. توسعة  پديده ها هم توجه  ابعاد كيفى  به 
فرا گير  و همه جانبه سطح زنده گى و رفاه جامعه است. (5: 12) 
از ديد گاه بانك جهانى توسعه، عبارت از بسط دادن طيف 
امكانات انسانهاست كه شامل دسترسى به اشتغال، درآمد، بهداشت 

و محيط زيست مى باشد. (2: 4) 

نظام   كل  سازمان  تجديد  كلى  طور  به  توسعه  از  هدف 
بر  عالوه  فرايند،  اين  در  كه  بگونه  است،  اجتماعى  و  اقتصادى 
بهبود سطح زنده گى مردم، دگر گونى هاى اساسى در نهاد ها و 
زير بنا هاى اجتماعى و مديريت و نهايتآ در رفتار هاى گوناگون 
شدن  رها  از  عبارتست  توسعه  دستآورد  گردد.  مى  پديدار  انسان 
انسان از چنگال فقر غذائى، فقر علمى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، 

و فقر زيست محيطى . ( 2: 4 ) 

فرق رشد و توسعه در اين است كه هر توسعه نتيجه رشد 
اقتصادى بوده ولى هر رشد اقتصادى حتمآ به توسعه منجر نخواهد 
در  داشته  جنبه كمى  تنها  گفته شد  كه  همانطور  رشد  زيرا  شد، 
حاليكه توسعه همزمان جنبه كمى و كيفى را در بر دارد. بدين معنا 
كه رشد اقتصادى بدون توسعة اقتصادى ممكن است، اما توسعة 
توسعه  در   (9 است.(6:  ممكن  نا  اقتصادى  رشد  بدون  اقتصادى 
اقتصادى در پهلوى اينكه رشد كمى توليد حاصل مى شود همزمان 
به آن نهاد هاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرش ها تغيير 
خواهد كرد، توان بهره بردارى از منابع موجود بصورت مستمر و 
پويا افزايش يافته و پيوسته نو آورى جديد انجام خواهد شد. يعنى 
توسعه امر فرا گير در جامعه بوده و نمى تواند تنها در يك بخش 
اتفاق بيفتد. اما امروز رشد و توسعه در صورت پر مفهوم و با اهميت 

است كه تكنالوژى كه به رشد و توسعه منجر شده داخلى بوده و 
وارداتى نباشد. (3: 339)

هاست،  كشور  اكثر  براى  آرمانى  هدف  اقتصادى  توسعة 
همه كشور هاى عقب مانده تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادى، 
انسانى و معنوى كشور خود بى افزايند و در پناه تكامل ظرفيتها 
و توانائيها، اقتصاد قدرت مند داشته باشند. داشتن انسانهاى سالم، 
متخصص، مدبر و تالشگر به همراه طيف گسترده ئى از صنايع 
زير بنايى، راه هاى ارتباطى و مواصالتى پيشرفته، بندر گاههاى و 
وسايل حمل و نقل مجهز، امكانات بهداشتى و آموزشى نوين هم 
سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدف مطلوب و آرمانى براى 

كشور هاى در حال توسعه است. (5: 9) 

بنابرآن طى قرون متمادى انسانها تالش نمودندتا بااستفاده 
ازمنابع طبيعى به رشداقتصادى ورفاه اجتماعى دست يابند. همه 
اجتماعى،ثروت  مصئونيت  رشداقتصادى  باوربودندكه  اين  به 
زمين  منابع طبيعى روى  رساندن  به مصرف  ازراه  تنها  وقدرت 
ملل  ثروت  كتاب  باتأليف  كه  اسميت  آيد.آدام  مى  دست  به 
باوربودكه  اين  بودبه  آورده  دست  به  را  اقتصاد  پدرعلم  لقب 
طبيعى  ازمنابع  نامحدود  بردارى  دربهره  رشداقتصادى  ريشة 
وتبديل آن به موادوكاالهاى موردنيازنهفته است.ديدگاه كه طى 
چندقرن بخش عمدة ازمنابع كرة زمين رابه سوى نابودى سوق 
را  دانشمندان  آن  بنابر  نرسيدند.  شان  آرزوى  به  داد،اماانسانها 
بر آن داشت تا راه هاى جلوگيرى از استفاده بى رويه منابع را 
را  دريابند.اين شيوه  آنرا  از  نموده و شيوه هاى رهايى  جستجو 
كه چگونه ازمنابع به وجه احسن استفاده شودتا هم رشدوتوسعة 
اقتصادى تأمين شود وهم ازنابودى منابع جلوگيرى شود را توسعة 

پايدارناميدند.

 (B.Ward) وارد  باربارا  توسط  بار  اولين  پايدار  توسعه 
1970 در باره محيط زيست و توسعه بكار رفت به تعقيب آن در 

دهه 1980 توسعه پايدار مورد توجه جدى و اساسى دانشمندان 
ملل  درسال1984م.سازمان  گرفت.  قرار  توسعه  متفكران  و 
بشرى  فعاليتهاى  اثرات  بررسى  راجهت  كميسيون  متحداولين 
برمحيط زيست تشكيل داد تا معلومات راجمع آورى وكشورهارا 

قانع سازدكه دراستفادة شان ازمنابع زمينى عدالت رادرنظربگيرند. اين 
كميسيون پس از سه سال تحقيق ومطالعه، گزارش را زير عنوان: 
"آيندة مشترك ما"به نشررساندكه براى اولين باراصطالح"توسعة 
توسعة  گزارش  گرديد.درين  تعريف  جامع  بصورت  پايدار"درآن 
پايدارچنين تعريف گرديد:"رفع نيازمنديهاى نسل كنونى بدون به 
خطرانداختن توانايى نسلهاى آينده براى رفع نيازمنديهاى شان".(7: 
انترنت) توسعه پايدار فرايندى است كه رشد اقتصادى را نه به عنوان 
هدف اصلى بلكه به مثابه وسيلة براى بهبود شرايط زنده گى انسانها 

در همه ابعاد مورد توجه قرار ميدهد. 

توسعة پايدار در بر گيرنده برنامه همه جانبه شامل جنبه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، و زيست محيطى است به 
نحوى كه بتوان نياز هاى مبرم كنونى را با اولويتهاى آينده تطبيق 

داد. (2: 2) 

طبق  بر  انسان  گى  زنده  كيفيت  بهبود  فرايند  پايدار  توسعة 
پايدار حركت  توسعة  ظرفيت هاى موجود زمين است. در حقيقت 
بسوى زند گانى كردن با كيفيت بهتر، بدون ايجاد گزند و آسيب 
آينده مى  انسانهاى حاضر و نسل هاى  به زمين و ديگر  رساندن 

باشد. 

به يك كالم (( توسعه پايدار، فرايندى توسعه است كه از نظر 
اقتصادى پويا و پر بازده ، از نظر زيست محيطى غير مخرب، از نظر 
اجتماعى عادالنه و  قابل قبول و از نظر تكنالوژى متناسب و مطلوب 

باشد.)) (2: 3)

درنهايت درسال1992م. دركشور برازيل، شهر ريو،كنفرانس 
جهانى زيرعنوان "كنفرانس زمين" جهت گسترش اهداف توسعة 
21 قرن  براى  يى  توسعه  اجنداى  درآن  پايداربرگزارگرديدكه 
زيرنام"اجنداى21"تصويب وباكشورهاى اشتراك كننده مطرح شد 
بر اساس نتايج اين اجالس، اهداف اساسى مبتنى بر مفهوم توسعه 

پايدار ذيآل اعالم شد: 

تجديد حيات رشد اقتصادى؛   -1
تغيير كيفيت رشد اقتصادى؛   -2

بر آورده ساختن نياز هاى ضرورى اوليه ؛   -3

اطمينان از سطح پايدار نفوس؛  -4
حفاظت از منابع طبيعى و ارتقاء منابع؛  -5

جهت گيرى مجدد دانش فنى ؛   -6
محيط زيست و تصميم گيرى اقتصادى ؛  -7

جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى و بين المللى ؛   -8
اقدامات در جهت مشاركتى ساختن توسعه. (8: انترنت)   -9

گروه:  سه  در  ميتوان  را  پايدار  توسعة  هاى  شاخصه 
رشداقتصادى،توسعةاجتماعى، توسعة محيط زيستى مطرح و بررسى 
نمود. توسعة پايدار پروسة است براى بدست آوردن پايدارى در هر 
فعاليتى كه نياز به منابع  و جايگزينى سريع آن وجود دارد. توسعة 
پايدار الگويى است براى توسعه به نحويكه هماهنگى و پيوند بين 

سيستم اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى وجود داشته باشد.

تالش  ما"1987همواره  مشترك  "آيندة  ازنشرگزارش  پس 
شدكه فعاليتهاى بشرى كمترين تأثيرات منفى را برمحيط زيست 
داشته باشد. درحقيقت تمايل به سوى توسعة پايدار در دهه هاى 
اقتصادى  هاى  پيامد  به  بشرى  جامعه  منفى  العمل  عكس  اخير، 
سرمايه دارى است كه به گونه اساسى با كتاب ثروت ملل نوشتة 
آدام اسميت آغازگرديده وباشدت استفاده منابع رابه سوى نابودى 

سوق داد. 

ملل  سازمان  كنفرانس  بيانيه  از  بخش  پايدار  توسعة  مفهوم 
ماريس  رهبرى  به   1972 سال  در  انسانى  توسعة  زمينة  در  متحد 
بيانيه  اول  اصل  باشد.  مى    (Maryice Strong) استرانگ 
براى  اساسى  حق  داراى  انسان   )) است:  چنين  مذكور  كنفرانس 
در محيط زيست سالمى  زنده گى  و شرايط كافى  برابرى  آزادى، 
با وقار و مرفه را بدهد ميباشد. به  كه به او اجازه يك  زنده گى 
هاى  نسل  زيست  محيط  بهبود  و  مسؤوليت حفظ  بتواند  طوريكه 

كنونى و آينده را عهده دار شود.))(2: 10) 

اصل ديگر بيان مى دارد كه: (( منابع طبيعى كره زمين شامل 
هوا، آب، سرزمين، پوشش گياهى و تنوع جانورى و بويژه نمونه هاى 
خاص  از اكو سيستم طبيعى بايستى براى بهره مندى نسل هاى 
حال و آينده و به وسيله برنامه ريزى دقيق و مديريت مناسب بدقت 

محافظت شوند.))(2: 10)  معناى اين سخن اينست كه با منابع 
طبيعى طور بر خورد نشود كه گويا ميراث پدران ما است هر قسم 
كه دلمان بخواهد از آن استفاده مينمائيم. بلكه به گونه رفتار شود 
كه امانت نسل آينده است، بنابر آن امانت را نبايد خيانت كرد بلكه 

محتاطانه بايد به آن بر خورد شود  تا تلف نشده و از بين نرود. 

اقتصادى  توسعة  در  اينكه  ميدانم  تذكر  قابل  را  نكته  يك 
پايدار تنها توسعة شهر ها مطرح نيست،بلكه توسعه روستائى يكى 
پايدار  را تشكل ميدهد،لذا توسعة  پايدار  از اهداف اساسى توسعة 
روستائى را قرار ذيل ميتوان تعريف كرد: توسعة روستائى فرايند 
همه جانبه و پايدار است كه در چار چوب آن توانائيهاى اجتماعات 
روستايى در جهت رفع نياز هاى مادى و معنوى و كنترول مؤثر 
لوژيكى،  اكو   ) محلى  سكونت  نظام  دهنده  شكل  هاى  نيرو  بر 

اجتماعى و نهادى) رشد و تعالى مى يابد .(9: 18) 
مديريت پايدار و متوازن در بهره بردارى از منابع طبيعى؛   •

ارتقاى كيفيت زنده گى و كاهش فقر؛   •
گسترش مشاركت مؤثر، افزايش فرصتهاى برابر و دامنه   •

انتخاب بويژه براى زنان و جوانان؛ 
توسعه و ارتقا سرمايه انسانى در محيطهاى روستايى؛   •

و  اقتصادى  استحكام رشد  زراعت،  بهره ورى  ارتقاى   •
تنوع سازى در اقتصاد روستايى؛ 

هاى  فضا  و  جوامع  موزون  پيوند  و  گى  پارچه  يك   •
روستايى با تماميت ارضى. آرمان هاى متذكره زمان شامل برنامه 
و سپس عملى ميگردند كه اصول و فرايند هاى توسعة پايدار   ( به 
عنوان تيورى پايه در پالنگذارى همه جانبه ) از يك سو و اصول 
اجتماعات  پايدار  و  جانبه  همه  توسعة  به  نيل  براى  آن  عملياتى 

روستائى از ديگر سو در ارتباط باشند.(3: 339-338)

هاى  مؤلفه  دارايى  پايدار  توسعة  شد  گفته  طوركه  همان 
آن  كدام  هر  كه  بوده  محيطى  زيست  و  اجتماعى  اقتصادى، 
مؤلفه  توضيح  به  اينكه  از  پيش  ميشود.  داده   توضيح  مختصرآ 
در  مردم  نقش  كه  گفت  بايد  شود  پرداخته  پايدار  توسعة  هاى 
تأمين توسعه پايدار از اهميت ويژه بر خور دار بوده كه بدون آن 
نميتوان به اهداف توسعة پايدار نايل گرديد. نقش مردم را فقط از 
طريق مؤلفه هاى توسعة پايدار ميتوان جنبه عملى داد.چون مردم 
داشته  دست  ازمنابع  پيمانه  چه  وبه  چگونه  ميگيرندكه  تصميم 
استفاده نمايند،چگونه دراحياى منابع تجديدپذيرنقش بازى كرده 
كنندة  ونابود  رويه  بى  كارگيرند.چطورازاستفادة  به  آنرا  ودوباره 
آينده  نسل  امانت  مثابة  به  بامنابع  كنند.چگونه  جلوگيرى  منابع 
برخورد نموده وعادالنه ازآن استفاده نمايند كه هم رشداقتصادى 

تأمين گردد وهم منابع حفظ شوند.

مؤلفه هاى اقتصادى توسعة پايدار

پايدار  توسعة  به  رسيدن  كاريكه  نيروى  كار:  نيروى   -1
از نظر كمى و كيفى توانمند و خالق بوده و  بايد  كمك مى كند 
آموزشهاى الزم را در زمينة حفاظت از محيط زيست و استفاده از 

تكنالوژى را  ببيند. 

سرمايه – مؤلفه ديگريست كه بعد از نيروى كار نقش   -2
اساسى را در رسيدن به توسعة پايدار بازى مى كند. در اقتصاد توسعة 
پايدار سرمايه بايد طور به كار گرفته شود كه آينده نگر بوده و تنها 
به هدف بلند بردن توليد به كار گرفته نشود؛ بگونة مثال: در اقتصاد 
كالسيك زمانيكه سخن از اقتصاد جنگل به ميان مى آمد هدف فقط 
تعيين و بلند بردن ارزش چوب بود، در حاليكه در اقتصاد توسعة پايدار 
هدف از اقتصاد جنگل عمران روستا هاى دورو بر جنگل، كاهش فقر 
روستا ها و حفاظت از محيط زيست است به نحويكه با بهبود شرايط 

زنده گى روند تخريب جنگل كاهش يابد. 

تكنالوژى : در تكنالوژى مربوط به توسعة پايدار موارد   -3
زير از اهميت ويژه بر خوردار مى باشد: 

اندازة تكنالوژى؛   •
مديريت تكنالوژى؛  •

زمينة مناسب فرهنگى تكنالوژى.  •

اطالعات: توسعة پايدار و جامعة اطالعاتى همزمان با   -4
هم پديدار گشته و دست يابى به اطالعات جز نياز اساسى توسعة 

پايدار بوده و اساسى است براى تمام فعاليتهاى اقتصادى. 

چنانچه در زمينه ((هال)) 1988 مى گويد : (( جامعه بايد 
به سمتى برود كه شهروندان بتوانند در سبد مصرفى خود آگاهى 

را به عنوان يك كاالى مصرفى خريدارى كنند)) (2: 3) 

مولفه هاى اجتماعى توسعة پايدار  

سرمايه  از  سخن  زمانيكه  اجتماعى:  سرماية   -1
اجتماعى به ميان مى آيد هدف نهاد سازى و همبستگى اجتماعى 
مدنى  هاى  نهاد  گيرى  سازى شكل  نهاد  از  منظور  كه  ميباشد 
مانند سازمانهاى غير دولتى و سازمانهاى جامعه محلى و ساير 
مبناى مشاركت مردمى  بر  دولتى كه  غير  اجتماعى  سازمانهاى 
استوارباشد مى باشد و مراد از همبستگى اجتماعى وجود ارتباط دو 
طرفه و تعاملى بين نهاد هاى اجتماعى از يك سو و اعضاى اين 
نهاد ها از سوى ديگر. ارتباط دو طرفه به مفهوم انواع ارتباط هاى 
مروج در جامعه است، طوريكه ارزشها و باور ها بتوانند بدون مانع 
و يا استفاده از قدرت به راحتى بين افراد جامعه مبادله شوند. در 
جوامع كه ارزشها، باور و نياز ها توسط رسانه ها به شكل ارتباط 
يك طرفه منتقل مى شوند، درجه تفاهم به حد اقل مى رسد. در 

مواقع كه جامعه نسبت به يك پديده يا يك معرفت عمومى به اجماع 
يا اتفاق نظر مى رسد بيشترين انرژى همبستگى در جامعه به وجود 
مى آيد و مى تواند اين "وفاق بين االذهانى" زمينه ساز حركت هاى 

توسعه يى گردد. (14:2)

ازحركت  عبارت  اجتماعى:  ديناميزم  يا  پويايى   -2
ازجامعه روستايى به جامعه مدنى،از بيسوادى به با سوادى و حركت 
هاى  شاخص  وبهبود  اجتماعى  عدالت  روستائى،  توسعه  سمت  به 
فردى؛ مانند بهداشت، سالمت روانى و سواد مؤلفه زيست محيطى 

توسعه پايدار.

مؤلفه هاى زيست محيطى توسعة پايدار

منابع انرژى:  در توسعة پايدار الزم است كه مديريت   -1
مصرف انرژى طورى اعمال گردد كه در پهلوى افزايش بهره ورى 

ضايعات ناشى از مصرف آن به حد اقل ممكن كاهش يابد. 

آب،  مهم  مقولة  سه  طبيعى  منابع  در  طبيعى:  منابع   -2
حفظ  گرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  معدن  و  گياهى  پوشش  خاك، 
تعادل اكولوژيك در يك منطقه به بهره بردارى متعادل از اين منابع 

بستگى دارد. 

منابع حياتى: تنوع زيستى به لحاظ كمى و كيفى در   -3
گياهان و جانوران از اهميت ويِژه بر خور دار است. فعاليتهاى انسانى 
بايد به نحوى سازمان دهى شوند كه بهره بردارى از منابع حياتى 
و  نسازد  وارد  پايدار منطقه  به شرايط و موقعيت  آسيبى  و طبيعى، 

مديريت عملى بر توزيع و مصرف منابع اعمال گردد. 

سازمان ملل متحد هزارة سوم را به نام هزارة توسعة پايدار نام 
گذارى نموده و در آن اهداف را تعيين و در راه رسيدن به آن برنامه 
هاى مشخص را تدوين و به منصة اجرا در آورده است. اهداف توسعه 
نماينده گان  به اشتراك  (MDGS) در سپتمبر 2000  يى هزاره  
189 كشور ( 147 رئيس دولت) در مقر سازمان ملل متحد براى 15 
سال (2000- 2015) تصويب گرديد و اكثريت كشور هاى جهان 
بالخصوص كشور هاى در حال توسعه مكلف به تطبيق آن گرديدند. 

افغانستان بخاطر دشواريهاى داخلى (حاكميت طالبان) نتوانست 
درين جلسه شركت كند. اما در سال 2004 با ازدياد يك هدف ديگر 
(تأمين امنيت ) به اضافة هشت هدف عضويت تطبيق اهداف انكشافى 
هزاره را حاصل نمود. سند اهداف انكشافى هزاره (MDGS) اساس 
استراتيژى انكشاف ملى افغانستان را كه براى پنج سال (2008-2013) 
پالن گرديده بود تشكيل ميداد. (10: 21) كه اهداف آن عبارت بودند 

از: 

از بين بردن فقر شديد و گرسنگى؛   -1
دست يافتن به تعليمات عمومى ابتدائى؛  -2

گسترش و ترويج برابرى جنسيتى و توانمند سازى زنان؛  -3
كاهش مرگ و مير اطفال؛  -4

بهبود صحت مادران؛   -5
مجادله با ايدز، مالريا، توبركلوز و ساير بيماريهاى سارى؛   -6

تضمين محيط زيست پايدار؛   -7

گسترش مشاركت جهانى براى توسعه.(10: 21)باوجوداينكه   -8
در  اما  داد  كاهش  را  اساسى  مشكالت  تاحد   هزاره  توسعة  اهداف 

وضعيت محيط زيست تغييرات چشمگيرى به ميان نيامد.

يكبار   (MGDS) هزاره  انكشافى  اهداف  زمانى  ميعاد  ختم  با 
ديگر ملل جهان بتاريخ 25-27 سپتمبر 2015 در مقر سازمان ملل 
پايدار  انكشافى  بنام اهداف  را  برنامة ديگرى  تا  متحد جمع گرديدند 
طرح،  هزاره،  انكشافى  اهداف  تداوم  در   (SDGS)   (2030-2015)
ترتيب و تصويب نمايند. اهداف انكشافى پايدار براى 15 سال پالن 
گرديده كه شامل هفده هدف (آرمان) 169 تارگيت و 217 شاخص 

مى باشد. (10: 21)
مى  احتوا  پايدار  توسعة  براى  را  جهانى  اهداف،اولويتهاى  اين 
نمايد كه در كل هفده هدف (آرمان) كلى(Goals)  انتخاب گرديده 
كه هر هدف كلى  دارايى چندين هدف فرعى (تارگيت ) و شاخص 

هاى مشخص را در بر دارد.اهداف كلى عبارتند از : 

محو فقر با تمام ابعاد آن در همه جا؛  -1
محو گرسنگى، تأمين امنيت غذائى و بهبود تغذيه و ترويج               -2

زراعت پايدار؛ 

حصول اطمينان از زنده گى صحت مند  و ترويج رفاه   -3
براى     همه در تمام مراحل سنى؛  

حصول اطمينان از تعليم با كيفيت، همه شمول، عادالنه   -4
و ترويج فرصتهاى آموزشى مادام العمر براى همه؛ 

دستيابى به تساوى جنسيتى و توانمندسازى تمام زنان و   -5
دختران؛ 

حصول اطمينان از دسترسى و مديريت پايدار آب و حفظ   -6
الصحه براى همه؛

مطمئن،  مناسب،  قميت  به  انرژى  به  دسترسى  تأمين   -7
پايدار و مدرن براى همه؛ 

ترويج رشد اقتصادى پايدار، فراگير، اشتغال كامل و مؤلد   -8
براى همه؛ 

ايجاد زير ساختهاى پاسخگو، ترويج صنعتى شدن پايدار   -9
و تقويه اختراعات؛ 

كاهش نا برابرى در سطح ملى و بين المللى؛   -10
شهر هاى فراگير، مصئون، انعطاف پذير و پايدار؛   -11

حصول اطمينان از الگو هاى پايدار توليد و مصرف؛   -12
اقدام فورى و عملى در قسمت مبارزه با تغييرات اقليمى   -13

و تآثيرات آن؛ 

استفاده و محافظت پايدار اقيانوسها، دريا ها و منابع   -14
دريايى براى انكشاف پايدار؛ 

حفظ، ترميم و ترويج استفادة پايدار ايكو سيستم هاى   -15
عليه صحرايى شدن  مبارزه   ، پايدار جنگالت  مديريت  زمينى، 

زمين، متوقف كردن تخريب زمين و ضايعات متنوع زمينى؛
توسعة  براى  شمول  آميزوهمه  صلح  جوامع  ترويج   -16
وايجاد  همه  براى  عدالت  به  دسترسى  آورى  فراهم  پايدار، 

نهادهاى مؤثر، حسابده وهمه شمول درتمام سطوح؛
تقويت عناصرتطبيقى وحياتى سازى همكارى جهانى   -17

براى توسعة پايدار.(7: انترنت)

يك  كشورها  براى  اهداف  اين  شدن  ونهايى  تصويب 
سلسله الزامات را ازلحاظ گذارشدهى وپيروى ازاهداف متذكره 
به سطح ملى وضع ميكند و همچنان كشورها را ملزم به تدوين 

ستراتيژيهاى ملى مبتنى براهداف متذكره مينمايد.

نتيجه گيرى

تمام  كه  آيد  مى  بدست  نتيجه  چنين  آمد  گفته  ازآنچه 

كشورها درتالش اند تا به توسعة اقتصادى ورفاه اجتماعى نايل آمده 
وبه ظرفيت وتوان مادى ومعنوى خويش بيافزايند ومبتنى به آن 
اقتصادقوى وقدرت مند داشته باشند. براى رسيدن به اين مأمول 
باتمام امكانات ازمنابع دست داشته استفاده نموده وبه زمين ومنابع 
موجود درآن آسيب جبران ناپذيروارد آورده مگربه هدف نرسيدند. 
برعكس باگذشت هرروز فاصلة عايداتى بين غنى وفقيربيشترشده 
وبى عدالتى گسترده ترگرديد. درنهايت ملل متحد وجامعة جهانى 
را واداشت تادرصدد چاره جويى اين معضل درسطح جهان برآيند. 
به  روآوردن  نجات  راه  كه  دريافتند  پيگيروگسترده  بعدازمطالعات 
به  كه  است  پايدارفرايندى  زيراتوسعة  پايدارميباشدوبس.  توسعة 
طورهمزمان توسعة سرماية اقتصادى، اجتماعى، محيطى وفرهنگى 
پايدارفرايندى پالن گذارى شده  رامورد توجه قرارميدهد. توسعة 
محيطى  منابع  وپايدارى  اجتماعى  رشداقتصادى،عدالت  كه  است 
درآن تأكيد شده است. اين فرايند، همه جنبه هاى توسعه را برپاية 
بهبود كيفيت زنده گى انسان وحفاظت ازمحيط زيست دنبال ميكند. 
به  از هر زمان ديگر  اينرو جهت گيرى سرمايه گذاريها بيش  از 
سمت توليد فرآورده هاى سازگار با محيط زيست و ارتقاء شرايط 
مادى و معنوى انسانها است. لذا اهداف، مقاصد و شاخص هاى را 
براى رسيدن به توسعة پايدار تعيين و اقدام به تعميل آن نمودند. 

پيشنهاد

براى اينكه چنين پروسه هاى ملى و بين المللى مؤفقانه به 
پيش برده شود و وزارت هاى محترم كه مسئووليت رهبرى و انجام 
چنين پروسه هاى به عهده شان گذاشته ميشود پيشنهاد مى گردد 
تا در گام نخست خود را به تمام كيف و كان موضوع آگاه نموده 
و به تعقيب آن به گونة وركشاپ نماينده هاى تمام وزارت ها و 
ادارات زيربط را آموزش داده و بعدآ به جنبه هاى عملى موضوع 

اقدام نمايند.  
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د انسان پر روغتيا او زده کړو لګښت پانګه ده

انسان هغه ټولنيز موجود دی چې تل هڅه کوي چې د خپل 
ژوند بڼې ته بدلون ورکړي او هغه ښه کړي. د همدې هڅو په 
رڼا کې ده چې علم او ټکنالوژۍ پرمختګ کړی او بېساری 

بدلون يې موندلۍ دی.

پرمختګ او السته راوړنو د انسانانو ژوند په بېلو بڼو اغيزمن 
کړی دی. يا په بل ژبه د هغه پايلې او اغېزی بېلی او يو له بل 
السته  ددې  هېوادونو  او  انسانانو  ډلې  يوې  لري.  توپير  څخه 
ګټې  دې  ده.  اخيستې  ګټه  پاموړ  د  او  مثبته  څخه  راوړنو 
اخيستنې هغوی ته بسيا او هوسا ژوند منځته راوړی دی. اما د 
ژوند په بل اړخ په وروسته پاتې هېوادونو کې د انساني بسيا او 

سوکاله ژوند پر ځای مرض، لوږه، فقر او جګړه خپره ده. 
د ډېرو وګړو لپاره يې مکتب او ډاکتر نشته او يا هم هلته ته 
د ورتګ وسه نه لري او نارينه يې په يوه مړۍ ډوډۍ پسې 
د سهاره تربېګاه ال لهانده دي. ډېر يې هم پوه يا نا پوه د تر 
هګرو په ډلو کې د ډوډی پيدا کولو او د ژوند د دوام په 
خاطر په جګړه بوخت دي يا خپله وژل کېږي يا هم نور 
او  اقتصادي  د  هېواد کې  په  سره  کار  په دې  وژني. چې 
او  لري  دوام  بهير  ستونزو  ټولنيزو  د  سربېره  ستونزو  مادي 
لمن يې پراخېږي. سره له دې چې دا ښکارنده په ځانګړيو 
او  ملتونه  بلکې ټول  لري  نه  اړه  ملټونو پورې  او  هېوادونو 
هېوادونه څه پر مختللي دي که وروسته پاتې، لوی دي که 

ليدل  مهال  اوس  اما  شي.  کېدای  راګير  کې  په  واړه، 
کېږي چې دېر وروسته پاتې هېوادنه ددې خواشينوکي 

حالت سره مخامخ دي.

دا چې ځينې هېوادونه پرمخ تللي دي او ښېرازه هوسا 
ژوند لري کومه ازلي ښکارنده نه ده بلکې ټولو انسانانو 
د وروسته پاتې بدوي حالت نه ژوند پيل کړی دی، آن 
دا چې دېر هغه هېوادونه چې نن ورځ په تنګسی لوږه 
او وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي د پر مختګ لپاره 
او  داخلي  بېالبېلو  د  اما  يې.  لري  او  لرل  امکانات  ښه 

بهرني الملونو له امله وروسته پاتې شوي دي.

د يوه هېواد د ژوند د مثبت بدلون راز په وده او پراختيا 
کې دی. پراختيا او وده د هېوادونو چارو ته خوځښت 
او بدلون ورکوي او سياسي، اقتصادي او تولنيزې اغيزې 
پر ځای پريږدي. په اقتصادي علومو کې هغه علم چې 
د هېوادونو په تېره بيا د وروسته پاتې هېوادونو ستونزي 
څېړي او الزمې الرې ورته لټوی د پراختيا اقتصادي دی 
 (Development Economics) د پراختيا اقتصاد
رامنځته شوی  نړيوالې جګړې وروسته  چې د دوهمی 
پرخالف  اقتصادونو  او سياسي  متعارف  پخوانيو  د  دی 
چې د کميابو زيرمو پر مناسب او پر ځای کارولو يې 
څخه  دندو  نوموړيو  د  اقتصاد  پراختيا  د  کاوه  تأکيد 
عالوه د يو هېواد د وګړو د ژوند دېرې برخې احاطه 
کوي او په دې لټه کې دی چې هغوی ته د حل الرې 
د  اقتصاد  سياسي  او  متعارف  د  اقتصاد  دا  کړي.  پيدا 
او  توليد  د  کېده  فکر  چې  عالوه  څخه  مسايلو  اړوند 
خدمتونو په زياتېدو د حل وړ دي يانې په دې مفهوم 
چې که په يوه ټولنه کې د توليدي وسايلو د ودې او 
پرمختګ له الرې مادي محصوالت زيات شي د وګړو 
عايد به زيات شي او ټولنه به پرمختګ وکړي، دېرنوي 

موضوعات په برکې نيسي.

د پراختيا د اقتصاد اساسي موخې او شاخصونه نه يوازې 
د توليد زياتوالی او د فقر کمول دي بلکې د ټولني د 

ځانګړي  لپاره  پرمختګ  د  اړخونو  سياسي  او  تولنيز  فرهنګي، 
معيارونه او شاخصونه هم لري چې د هغه له الرې د ټولنې د ودې 

او پراختيا کچه ارزول کېدای شي.

له دې کبله چې د يوه هېواد وده او پراختيا به بېالبېلو اقتصادي 
د  بڼه  طبيعي  په  عوامل  دا  ډېر  چې  عواملو  سياسي  او  ټولنيزو 
هېوادونو په واک کې دي ارتباط لري چې که کارترې واخيستل 
شي او د پالنونو او موخو مطابق و کارول شي، خامخا موخې 
ترالسه کېدای شي. اما هسې چې ليدل کېږي ډېر هېوادونه نه دې 
د  امر  دا  واخلي چې  کار  امکاناتو څخه  خپلو  د  توانېدلي چې 
هغوی د وروسته پاتې کېدو او ناوړه اقتصادي- ټولنيز حالت د 
دوام سبب شوی دی. په دې اړوند بايد د پانګې او د هغه کارولو 
چې  دی  عامل  وړ  اهميت  د  هغه  پانګه  وشي.  يادونه  څخه 
اقتصادي او ټولنيز بدلونو نه منځته راوړي او بی له هغه توليد، وده 

او پرمختګ او په ټوله کې انسانی بدلون شونی نه دی.

د اقتصاد د علم له نظره هر هغه لګښت چې د يوه فرد، ډلې او يا 
يا  موخې  دا  لري.  موخې  ځانته  کېږي  لخوا  دولت  يوه  د  هم 
مصرفي دي او يا هم پانګه ييزې. پانګه ييز لګښت د پانګې د 
رامنخته کولو په موخه وي يانې چې پانګه منځته راشي تر څو 
وروسته د هغې په کارولو سره نوی محصول توليد شي. کله چې 
شتمنۍ راغونډې او په کار واچول شي يو توليدی عامل منځته 
مادی  وېشي:  ډولونو  دوو  په  پانګه  بولي.  يې  پانګه  راځي چې 
پانګه او معنوي پانګه (انساني پانګه) د پخوانيو نظرونو پر خالف 
چې انسانی پانګی ترې دومره زیات پام نه درلود، انسانی پانګه 
يوه مهم اقتصادی عامل دی چې د لوړو زده کړو او پر ځان د 
ښې روغتيا درلودلو په خاطر د لګښتونو له الرې منځته راځي. په 
عمل کې هم ليدل کېږي چې هغه څوک چې لوړ تحصيالت 
کوي. او خپلی روغتيا ته پام لري او لګښتونه ګالي د هغه چا په 
پرتله چې پر خپلو زده کړو او روغتيا کم لګښت کوي او يا هم 
هغه نيمګړي پرېږدي په طبيعي بڼه په ژوند کې د زيات عايد تمه 
هم لرالي شي چې د هغه د اتمه بی ځايه نه ده بلکې هغه د نورو 
په پرتله چې لوړ تحصيالت نه غواری او يا يې نشي کوالی يو 
څه زیات لري او هغه د نوموړي هغه ظرفيت او وړتيا ده چې د 
لوړو تحصيالتو پر وخت يې د لګښتونو له الرې ترالسه کړې ده.

د انساني پانګې مفهوم هغه مهال وزېږېد چې تئودور شولتز 
امريکايي اقتصاد پوه په کال 1960م. د انسانانو پر کړو وړو 
باندې د ښوونې او روزنې او روغتيا د لګښتونو اغېزې مطرح 
کړې. هغه استدالل وکړ چې هر هغه لښت چې يو څوک يې 
په  کوي  ځان  پر  موخه  په  کړو  زده  لورو  او  روغتيا  دښې 

واقعيت کې خپله انساني پانګه ځواکمنه کوي.

په اصطالح  له يوې خوا  په طرحه کولو سره  ددې موضوع 
انساني پانګه وزېږېده او له بلې خوا د هغه طراح اقتصاد پوه 
شولتز د انسانی پانګې د پالر لقب خپل کړ، په دې توګه د 
ښوونی او روزني د اقتصاد څانګه د اقتصادي علومو په ډله 
کې منځته راغله، او د هغه وروسته اقتصاد پوهان، څېړندويې 
او  بدلونو  ټولنيزو  اقتصادي  په  چارواکي  مالی  او  مؤسسې 
حسابی چارو کې د هغه ونډې او اغېزوته ځير شول په حال 

چې د هغې څخه مخکې دومره څوک ورته ځير نه و.

ښوونه او روزنه چې د علومو په قطار کې د ټولنيزو علومو له 
جملې څخه شمېرل کېږي،  هغه اړخونه چې اقتصادي مسئلی 
او موضوعات مطالعه کوي د ښوونې او روزنې د اقتصاد په 
نامه يادېږي او د اقتصاد د علم د څانګو يوه مستقله څانګه ده. 
مايکل تودارو امريکايي اقتصاد پوه په دې اړوند وايي: د زده 
برخه ده چې د  اساسی  اقتصاد،  اقتصاد د پرمختګ د  کړې 
1960م. کال په لومړيو کې د اقتصاد د جال شاخې په توګه 

رامنځته شوې ده.

دا علم دنده لري چې د ښوونې او روزنې اقتصادي اړخونه 
په  هېوادونو  د  او  ونيسي  الندې  ارزونې  او  څېړنې  تر 
اغېزو  او  ونډې  د  هغه  د  کې  مختګ  پر  اونه  پرمختګ 

څرنګوالی معلوم کړي.

له هغه ځايه چې ښوونه او روزنه، د هغه السته راوړل او 
پرځای کارول بڼستيزې اغېزې لري. په ډېرو هېوادونو کې 
او  امکانات  اړين  هغې  د  او  پاملرنه  ته  روزنې  او  ښوونې 
لګښتونه تأمينول او د ترالسه کولو وروسته د هغه مديريت 
نويو  د  يې  بېلګې  لرالی دی، چې  بڼسټيز رول  او کارول 
پرمختلليو هېوادونو چټکه وده ده. که د هېوادونو د ودې او 
ټولو  تر  چې  جوتېږي  نو  شي  وکتل  ته  تاريخ  پرمختګ 
مخکې هغه هېوادونو ښه پرمختګ کړی دي چې د وګړو 
هغه  د  او  اړولی  پام  يې  ته  روغتيا  او  روزنې  او  ښونې 
لګښتونه او امکانات يې برابر کړي دي. زده کړه او روغتيا 
دواړه د وګړو په شخصي، کورني او په ټولنيز ژوند کې 
بڼستيزه رول لري. کله چې يو فرد سالم او روغ وي ددې 
توان لري چې ښونځي ته الړ شي او د ښوونکي د درس 
څخه الزمه ګټه واخلي، چې دا ترالسه شوې پوهه د پانګې 
لپاره د توليد د وسيلې او د  په توګه په وروسته کې دده 

عايد د ترالسه کولو دنده تر سره کوی.

شوي  سره  تر  روغتيا  او  کړو  زده  پر  چې  پوهان  اقتصاد 
لګښتونه دوام لرونکي کالي يا پانګه ګنې په دې آند دي 

چې دا کالي د هغه د خاوند لپاره د اوږد مهاله خدمتونو 
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 سبب کېږي او دا پانګه دوام کوي، د مطلوبيت المل 
کېږی او ورو ور د هغه د ژوند تر پايه مصرف کېږي.

روغتيا، زده کړه او د وړتياوو درلودل د اقتصادي ودې 
ښودلې  دا  تجربو  دي.  الملونه  اړين  لپاره  پراختيا  انساني  او 
انساني  د  ترمنخ  هېوادو  او  ملتونو  د  ده چې هر څومره چې 
پانګې کچه او نا برابري زياته وي، په هماغه کچه د پراختيا 

او پرمختګ توپير په کې ليدل کېږي.

اميد  ته  (ژوند  روغتيا  د  هېوادونه،  پاتې  وروسته  ډېر 
نظره  له  کچه)  په  باسواد  الزم  (د  کړو  زده  د  او  درلودل) 
پنځه کلنۍ څخه  په دې هېوادونو کې د  پاتې دی.  وروسته 
بشپړولو  د  تحصيالتو  لومړنيو  د  مرګ،  کوچنيانو  د  مخکې 
ښونځي  لخوا  اوالدونو  د  کورنيو  وزلو  بی  ډېرو  د  مخکی 
د  هېواد  د  يې  اساس  پر  شاخصونه دي چې  هغه  پرېښودل، 
پراختيا  هېواد  يوه  په  معلومېدای شي.  پاتېوالي کچه  وروسته 
هغه محال او هغه ډول د منلو او اميدواری وړ ده چې وګړو 
ته ښه ژوند منځته راوړي او په وروسته کې هغه دوام کوي 

تر څو نور نسلونو ته یې هم ګټه ورسېږي.

او  ارزول  کچې  د  ودې  او  پرمختګ  د  هېواد  يوه  د 
د  يوازې  نه  کار.  دا  دی.  کار  ګران  کې  عمل  په  معلومول 
وروسته پاتې هېوادونو لپاره ستونزمن دی بلکی ډېر پرمختللی 
هېوادونه او سازمانونه چې د ارزولو دندې یې په غاړه لري 
ددې ستونزی سره الس او ګريوان دی اونشې کوالی چې 
او پوره معلومات  لپاره احصايې  ددې شاخصونو د حسابولو 
چې  دي  امله  له  ستونزو  او  تشو  همدې  د  نو  کړي.  راټول 
په  او  پريکړی  او  تصميمونو  کې  هېوادونو  پاتې  وروسته  په 
پايله کې پالنونه او الرښودونه نيمګړي وي او نشې کوالی 
نه  پيژندل شوې  او وښيي. کله چې ستونزه  ستونزې تعريف 
وي ناشوني ده د هغه د حل کولو چارې او وسيلې معلومې او 
پيدا کړای شي او د ستونزو د ښه مديريت تمه وي. نو همدا 
جملې  هغه  د  هېوادونو  پاتې  وروسته  ډېر  په  چې  دی  دليل 

څخه زمونږ په هېواد کې طرحه شوي پالنونه او پريکړې يا 

نيمګرې  يا که عملی هم شي  او  نشې عملې کېدای 
وي په دې توګه مونږ د هېواد ښېرازۍ لپاره ډیرو هڅو ته 
اړتیا لرو په دې ترڅ کې د اقتصادي ذيرمو بډايه کول او د 
پرځای کارول او ښه مديريت بڼستيز رول لري. هغه مهال 
چې يو هېواد خپلی انساني پانګې ته پاملرنه ونه لري که هر 
څومره شتمنۍ او مادی پانګه ولري بيا هم د اړينې ودې تمه 
يې بې ګټې ده. تو په دی توګه د انفراد وګړو، دولت څخه 
نيولې بيا تر خصوصی سکتور، مدنی، سياسی ټولنو، ټولنيزو 
شخصيتونو او فعاالنو ته الزمه ده د انسانی پانګی به بډايه 
کولو او ودې کې الزمه پاملرنه وکړي د هغه د بډايه کولو 
او ځواکمن کولو له له پاړه اړين تدابير ونيسي، ځکه چې 
باسوادۍ کې شمېرل کېږی  به  اوس چې کمپيوټری پوهه 
او که د يوه هېواد ۶۰ تر ۷۰ سلنې وګړی مطلق سواد ونه 
لري نو د ودې او پرمختګ تمه به يې څه وي. مونږ چې 
د پرمختګ غوښتونکي يو، داوس وخت پرمختګ د نويو 
نشو  هدف  دې  او  دی  ناشونۍ  پرته  ټکنالوژيو  او  علومو 
او هم د اوس مهال اوسنۍ تکنالوژي کارول بی  رسيدای 
له لوړو زده کړو او تکړه انساني پانګې ناشونې ده. هڅې 
پانګې اهميت په عمل کې وینو، که مونږ  چې ټول ددې 
يوه پرمختللې ټکنالوژي راوارده کړو د هغه کارول هرچاته 
شونې نه ده او هرومرو اړيو چې يو ټګړه متخصص ورته 
استخدام کړو. هڅې چې زمونږ د زده کړو مؤسسې وروسته 
پاتې دی نو ډېر وختونه د خپلو متخصصينو په مودجوديت 
کې بهرنيو متخصصينو ته مراجعه کوو او په لوړ معاش يې 

استخدام کوو.

.

د انسان پر روغتيا او زده کړو لګښت پانګه ده



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 
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هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
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نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.
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بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

عوامل فقر و راههاى مبارزه با آن
مهدى توكلى



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

عوامل فقر و راههاى مبارزه با آن



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

عوامل فقر و راههاى مبارزه با آن
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بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

عوامل فقر و راههاى مبارزه با آن



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

عوامل فقر و راههاى مبارزه با آن



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 
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هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

بيع المرابحه

عبدالواسع (حيدرى)  مدير سرمايه گذارى هاى اسالمى غضنفربانك

( بيع المرابحه به اساس درخواست خريد)

معامله مرابحه نوعى از سهولت خوب جهت تمويل مشتريان 
بانك هاى  يا شركت هاى تجارتى و صنعتى ميباشد كه اكثريت 
مشتريان  جذب  و  جلب  براى  گسترده  بطور  عقد  اين  از  اسالمى 
مورد  (مرابحه)  تمويل  اين  است  تذكر  به  الزم  مينماييد،  استفاده 
فرصت  مشترى  به  چونكه  است  گرفته  قرار  نيز  مردم  استقبال 
ميدهد تا با استفاده اين سهولت امورات و ضروريات خويش را با آن 
مشبوع نمايند. از اينكه مرابحه يك بحث پهن و ژرف است و در 
كتابهاى فقه اسالمى و اداره تفتيش و حسابدارى براى نهاد هاى 
مالى اسالمى (AAOIFI) 1 اين سهولت و همه جزئياتش را بطور 
كامل بيان نموده است، بدين جهت الزم ميدانم بطور مختصر بر 
موارد مهم و اساسى آن مانند بيع ، اركان بيع، بيع مرابحه، شرايط 
مرابحه، حكم بيع و ميكانيزم هاى باز پرداخت آن در غضنفربانك 

را معلومات ارائه بدارم، تا براى خواننده گان معزز ممد واقع گردد.

بيع چيست؟ 

بيع يك كلمه عربى است كه معنى فروش و معاوضه كردن 
مالى به مالى با رضايت طرفين ميباشد به عباره ديگر بيع عبارت 
است بسته نمودن يك معامله به اساس اصول فقه و رضايت هر دو 
جانب (خريدار و فروشنده). بيع چون از اقسام عقود است بنٌا همه 
شرايط عمومى عقود در آن مراعات شود مانند : اهليت تصرف، بلوغ 

و رشد، عقل، و رضايت و غيره.

حكم بيع اباحت است، مشروعيت و جواز آن به كتاب، سنت، 
اجماع امت جهت رفع ضرورت و نيازمنديهاى جامعه تثبيت و جايز 

گرديده است 

اهللا متعال  ميفرمايد: 

ترجمه: "اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر   -1
با  اينكه تجارتى  نامشروع) نخوريد مگر  از طرق  (و  باطل  به  را 
رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما 

مهربان است. (سوره نساء  آية29)

ترجمه: " و حالل گردانيده اهللا متعال بيع را و حرام   -2
گردانيده است سود را . سوره بقره آية 275.

پيامير اسالم "ص" ميفرمايد:

ترجمه: " زمانيكه پيامبر ص اراده هجرت را نمودند،   
حضرت ابوبكر دو شتر را براى سفر خريدارى نمود، پيامبر ص 
فرمود يكى آنرا براى من بدهيد، حضرت ابوبكر فرمودند يكى از 
اينها براى شما بيدون معاوضه ميدهيم، اما محمد صلى اهللا عليه 

وسلم بيدون معاوضه انرا قبول نگرد" (بخارى شريف)

اركان بيع:
اركان بيع نزد جمهور علماء چهار موارد ذيل است:

صيغه عقد (ايجاب و قبول)...  -1
عاقدين (فروشنده و خريدار)...  -2
معقود عليه (مبيعه يا جنس)...  -3

ثمن (پول يا عوض)...  -4

بيع از عقود الزم است  و وفا به آن واجب است و فسخ آن 
تنها به اسباب موجه جايز است. اسالم جهت جلوگيرى از وقوع 

اضرار و مفاسد كه متوجه طرفين عقد بيع (فروشنده و خريدار) 
نگردد، دو امر را جايز گردانيده.

خيارات در بيع.  -1
اقاله و يا فسخ عقد  -2

در صورتيكه خدعه، فريب، غبن ، عيب در بيع ظاهر شود، 
خريدار اختيار دارد، مال را دو باره مسترد كند و يا به همان قيمت 
بخرد و يا اينكه به اندازه عيب از قيمت مال كم كند. از اينكه 
مال در تعريف مرابحه ذكر گرديده است و موضوع بيع مرابحه 

نيز ميباشد مستلزم شناسائى ميباشد.

باشد،  منافع حالل  داراى  كه  ميشود  گفته  چيزى  به  مال 
و  ارزش  داراى  شود،  استفاده  آن  از  ضرورت  و  نياز  وقت  در 
از نظر شريعت و عرف  از اين رو هر چيز  قيمت شرعى باشد، 
مال محسوب نميشود. بطور مثال به شراب، خنزيز، خود مرده، 
خون ، يك دانه يا دو دانه گندم ..... مال شمرده نميشود فلهذا 

صالحيت عوض را ندارد.

تعريف مرابحه:
مرابحه يك كلمه عربى است كه از ماده ربح گرفته شده است 
از  عبارت  مرابحه  بيع  اصطالح  در  و  است  مفاد  و  فايده  معناى  به 
فروش اموال بيشتر از قيمت خريد را گوييد يا بيع مرابحه به معامله 
گفته ميشود كه فروشنده "بايع" با اعالن قيمت اصلى اموال خريده 

شده و مفاد آن به "مشترى" مبادرت ميورزد.

براى صلح و صميمت در جامعه انسانى و جلوگيرى از فساد ، 
جنجال ها و تباهى ، دين مقدس اسالم يك سلسله مقررات و شرايط 
موثر و ارتقا بخش جهت انجام معامالت و تعامالت ميان انسانها وضع 

كرده است تا در رفاه و امنيت زنده گى كنند.

شرايط بيع مرابحه:

بايع و مشترى بايد از قيمت خريد و يا راس المال و مقدار   
ربح (فايده) و مصارف ناشى شده در معامله همچون: حمل و نقل، 
كرايه و ساير مصارف واضحٌا معلومات داشته باشد، چرا كه جهالت 
اصل قيمت و مفاد را باطل ميسازد، بدين جهت الزم است فروشنده 

قيمت تمام شد معقود عليه و همه ى مصارف را صادقانه به خريدار 
معلومات دهد.

مفاد: مقدار و اندازه مفاد بايد مشخص و واضح باشد.  

اموال بايد موجود باشد، تحت ملكيت و تصرف يايع قرار   
داشته باشد و بايع قادر به تسليمى آن به مشترى باشد،. هر چيزيكه 

موجود نباشد، قابل قبض و تسليمى نباشد، بيع آن باطل است.

مبيعه يا معقود عليه مال بايد متقوم باشد، قيمت و ارزش   
شرعى داشته باشد منفعت از آن مباح باشد، همانگونه كه در تعريف 
از مال ياد آورشديم، از آنچه تا اكنون گفته شد در مى يابيم كه 
تاسيس بانكدارى اسالمى در مقابل بانكهاى مروج يك بديل خوب 
و گامى مثبت براى رشد اقتصاد و مبارزه با نظام سودى و انجام 

خدمات شايسته و مشروع مى باشد.

با نظر  بانكدارى اسالمى را  مردمى هستند كه فعاليت هاى 
شك و ترديد مينگرند اما با اين همه مشكالت و موانع، بانك هاى 
ادامه  را  خود  راه  شان  مقدس  اهداف  به  رسيدن  بخاطر  اسالمى 
ميدهند تا به مردم بفهماند راه هاى بجز سود وجود دارد كه مفاد 
بيشتر، پاكتر و حالل بدون سود بدست آورند و مردم را جهت بلند 
بردن سطح اقتصاد و رفع مشكالت كمك كند و زنده گى ايشان 

را بهبود بخشد. 

بيع مرابحه يكى از مهمترين و پرمنفت ترين خدمات بانكدارى 
اسالمى است. و با استفاده از اين ميتود ميتوان ثمره خوبى بدست 
در  خريد  درخواست  باساس  مرابحه  بيع  كاربرد  و  تعامل  آورد.  
بانكدارى اسالمى (بيع المرابحه لالمر بالشراء) اين واژه جديد است 
كه بخاطر رفع نيازمنديها جامعه منوط به اجرايى شرايط مخصوص 

و رعايت اساسات شريعت جواز داده شده است.

ميكانيزم باز پرداخت ثمن (عوض) در مرابحه:

پرداخت ثمن ميتوان معجل (در خالل معامله) باشد يا موجل 
(تاخير يا قسط وار ) پرداخت شود، معموٌال  ميكانيزم بازپرداخت 
ثمن در تمويالت به اساس بيع مرابحه لالمربالشراء (مرابحه به 
اساس درخواست خريد) در بانك ها موجل است، با درك كمبود 
نقدينكى متقاضايان (شركت ها و افراد) بخش دربچه بانكدارى 
توسعه  و  ارتقاء  را جهت  تمويالت خويش  اسالمى غضنفربانك 
اقتصاد كشور و تسهيل امورات تجارتى و صنعتى متقاضيان خويش 
قرار داده هاى كوتاه مدت و دراز مدت نظر به ضرورت و ماهيت 

كارى  مشتريان خويش بسته نموده و بسته مينماييد. 

سهولت  اين  از  ميتواند  مشتريان  كه  است  تذكر  به  الزم 
پارامتر هاى معين غضنفربانك  (مرابحه) در صورتيكه شرايط و 
اداره  است  ذكر  شايان  و  نمايند  استفاده  بتواند  كرده  برآورده  را 
غضنفربانك جهت آسانى و تسهيل در پرداخت اصل پول و مفاد 
دراز  و  ماهه"  "يك  (كوتاه مدت  از روش هاى محتلف  مرابحه 

مدت "سه ساله") توافق مينمايند.



بوده.  بشر  مصيبت  ترين  وعمومي  ترين  قوي  فقر   
ريشه دردهاي بسيار زيادي است، از گرسنگي وبيماري گرفته 
مى  گسترده  و  پيچيده  فقرپديدة  وجنگ.  داخلي  مناقشات  تا 
باشدكه ازقرن هاى گذشته تاكنون مورد توجه جامعه شناسان 
و پژوهشگران بوده است. فقر باعث شده كه فاصله ميان كشور 
هاى جهان سوم و كشورهاى صنعتى  روزبه روز بيشتر شود. 
به اين معنا كه سيستم اقتصادى، شيوه بهره گيرى از سرمايه 
دايمًا  انسانى  نيروى  دارابودن  و  دادن  و روش سازمان  طبيعى 

روبه پيشرفت و افزايش است .

يكى از ويژگى بارز مردم فقير نداشتن سواد و دانش كافى 
در جهت بهتر زندگى كردن و مقابله با فقر است. افراد بيسواد 
و  اجتماعى  هاى  فعاليت  در  مشاركت  و  توسعه  و  پيشرفت  از 
زيرا هميشه درحال  نمى دهند.  نشان  از خود  سياسى  رغبتى 
انجام كارهايى با دستمزد پايين هستند. اين امر باعث مى شود 
كه بيشتر وقتشان صرف انجام كارگرى شود. اين مسائل موجب 

تداوم فقر در يك حالت هميشگى و دورانى مى شود.

ضرروت و اهميت تحقيق 

       چرا بعضى كشور ها با داشتن انواع ذخاير زيرزمينى از 
و سيستم  مانده  فقير  و خاك حاصلخيز همچنان  نفت  قبيل طال، 
در  است.  نداشته  چندانى  پيشرفت  كشورشان   وتوسعه  اقتصادى 
مقابل بعضى كشورها با نداشتن ذخاير زير زمينى و حتى با مواجه 
بودن با جنگ هاى طوالنى پيشرفته و داراى اقتصاد شكوفا هستند. 
چرا بيل گيتس بدون هيچ گونه زمين و مايملك و كارخانه، يكى 
از  ثروتمند ترين مردان جهان لقب گرفته است. در حالى كه تنها 

عامل دارايى وى فقط علم و دانش وى مى باشد.

نيازهاي  نشدن  «برآورده  معموًال  را  فقر  شناسي  جامعه  در 
اساسي بشر به حد كفايت» تعريف كرده اند. فقر به عنوان يكي از 
ويژه  به  آن  ميزان  افزايش  و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعي،  مسائل 

در زمينه جرائم (فقر وفحشا)، اعتياد و سرقت تأثير گذار است. از 
نظرعموم افراد جامعه، فقر يكى از عوامل جنايت، سرقت، فحشا و 
بسياري از كجروي ها در جامعه است. برخى  پژوهش ها هم اين 
را عامل مستقيم  اقتصادي  ناتواني  تأييد مي كنند و فقر و  را  نظر 

كجروي ها قلمداد مي كنند. 

جان كنت گالبرايت اصلى ترين دليل فقر را نداشتن دانش 
در  تكنولوژى  و  دانش  كه  وقتى  داند.  مى  نوين  تكنولوژى  و 
انسانى  نيروى  از قبيل: سرمايه،  يابد موارد ديگر  جامعه گسترش 
و سازماندهى افراد در جامعه نيز به كار گرفته مى شوند و موجب 
توسعه  هاى  ازهدف  گردد.  مى  كشورها  اقتصادى  توسعه  و  رشد 
در كشور هاى جهان سوم مى توان به از بين بردن فقر ونادارى، 
بيكارى و حركت به سوى اشتغال كامل، موفقيت در رفاه همگانى 
در هر  فقر  است كه شاخص  بديهى  برد.  نام  اجتماعى   تامين  و 
دوره و زمانى فرق مى كند.گاهى بر خوراك (در آفريقا) و گاهى 
بر مسكن و گاهى بر بيكارى واشتغال تكيه مى كند. با توجه به 
هر دوره و زمان شاخص سرمايه در كشورها تغيير مى كند.در يك 
نفت  ديگرى  دوره  ها،در  كارخانه  و  زمين  سرمايه  شاخص  زمان 
و در حال حاضر منظور از سرمايه همان دانش فنى و تخصصى 
است. ريچارد فالك در اثر معروف خود به نام «استضعاف پنهان 
»اولين گام در راه مبارزه بافقر را آگاه ساختن مردم از شرايطى كه 

در آن به سر مى برند، مى داند.

 تعريف كنونى فقر

عده اي اعتقاد دارند كه در كشورها وجوامع فقير غالب مردم 
به اموركشاورزي اشتغال دارند واز آنجا كه اصوًال بازده عوامل توليد 
سرمايه وكار در صنعت بيشتر از كشاورزي است بناًء دچار فقر شده 

اند.

بنا به تعريف سازمان ملل: «فقير كسي است كه از بر آورده 
شدن نياز هاي بنيادي انسان به اندازه بسنده والزم محروم باشد، 
و  بنيادي چه هستند؟  نياز هاي  آيد كه  پيش مي  پرسش  اين  و 
اندازه بسنده والزم چقدر بايد باشد ؟ آيا نياز هاي بنيادي تنها در 

حد سير كردن شكم براي زنده ماندن است؟ و يا اينكه مفهوم 
مسكن مناسب مشخصاً  چه چيزي را در ذهن روشن مي سازد؟ 

محاسبه عددي فقر بسيار دشوار است.

تعريف ديگراز فقر: فقر عبارت است از نداشتن حداقل زندگي 
مادي و معنوي براي زندگي كردن . فقير بودن از نظر بسياري 
چيز  نيستند  آن  گرفتار  كه  غالب كساني  و  آن هستند  دچار  كه 
ناخوشايندي است. چنانچه در اين  مورد ميان فقرا واغنيا اختالف 
است   اين حالت  احساس  ودرجه  از عمق  ناشي  باشد  اي  عقيده 
زيرا تجربه عملي فقر حساسيت روي آن را افزايش مي دهد اگر 
چه نمي توان هميشه به اين امر يقين كامل داشت. احتمال بسيار 
نگراني  اقتصادي  اوضاع  به  نسبت  فقرا  جوامع  بسياري  در  زياد 
وحساسيت كمتري در مقايسه با ثروتمندان نشان مي دهند اين 

نكته اي است كه بعدا به آن خواهم پرداخت.

البته هنوز عده معدودي اعتقاد دارند علت فقر برخي افراد اين 
است كه سرنوشت الهي آنان چنين رقم زده شده كه فقير باشند 
واقع سزاوار  يا علت آن نقص وعدم كارايي خودشان است ودر 
فقر هستند. يكي ازمعمول ترين توضيحاتي كه براي فقر عمومي 
داده مي شود ودر تمام سطوح حرفه اي پيشرفته نيز مورد استفاده 
قرار مي گيرد اين است كه يك جامعه ويا يك كشور به اين دليل 
فقير است كه ازنظر طبيعي فقير مي باشد، يعني فقر از نظر منابع 
طبيعي. اين فقر در واقع به معني فقر فيزيكي، محروميت از نعمت 
ها وموهبت هاي طبيعي است. البته اين امر اشتباه است زيرا جاپان 
كشوري است كه ازمجموعه اي از جزاير كوهستاني تشكيل شده 
كه داراي خاك مناسب بسيار كم و معادن محدودي مي باشد. اين 
كشور فاقد نفت بوده اما جمعيت زيادي دارد حال كسي از وضع 
تأسف آور منابع طبيعي آن سخني به ميان نمي آورد چون كشوري 

است غني و پيشرفته .

انواع فقر

انديشمندان اجتماعى، فقر را از منظر دامنه و قلمرو، به دو 
دسته تقسيم كرده اند:

1-  فقر موردى يا فقر فردى: فقر موردى يا فردى، عبارت 
از فقرى است كه در برخى از جوامع، دامنگير عّده كمى از افراد 
مى گردد. در حالى كه ساير افراد جامعه با آن بيگانه اند. ريشه 
اين نوع از فقر را مى توان در خصوصيات شخصى و خانوادگى و 

نژادى اين افراد جستجو كرد.

2-  فقر فراگير يا فقر اجتماعى:  اين نوع فقر، برعكس 
مورد باالست. فقر فراگير، فقرى است كه همگى افراد يك جامعه 
جز عده اندكى با آن، دست به گريبان اند، و اين بدان معناست 
كه منابع و توانمندى هاى جامعه، به ميزانى نيست كه پاسخگوى 

نياز هاى همه اعضاى جامعه باشد. 

متخصصين تعليم و تربيت حر فه اي علت فقر را به عدم 
وجود يك سيستم آموزشي نسبت مي دهند متخصصين اداري 
نيز، آن را ناشي از فقدان يك سيستم اداري كار آمد مي دانند. 
بر اين اساس علت فقر عمومي در عقب ماندگي فني در شيوه 
هاي توليد ديده مي شد اين موضوع به عنوان يك علت فقر 
نظر زيادي را به خود جلب نمود. اقدام درمان كننده آن عبارت 
بود از عرضه مهارت فني كه در اوايل كار گران تلقي نمي شد 
آنها داراي  بود كه  اين  از وجوه رفاه كشورهاي غني  اما يكي 
سرمايه  بدون  توليد  وتوسعه  بهبود  هرحال  وبه  بودند  سرمايه 
گذاري مالي ممكن نبود.در كشورهايي هنوز فقر عمومي وجود 
دارد مانند هند، پاكستان، بنگالديش، اندونيزيا وبخش وسيعي 
باقي  قوت خود  به  فقر  آمريكاي التين محروميت  و  افريقا  از 

مانده وتغييري در آن بوجود نيامده است.

فقر  بحث  در  كه  آشكاري  خصوصيت  يا  ويژگي  اولين 
عمومي مورد تاكيد قرار دارد، عدم وجود امكانات اوليه رفاهي 
مي  را  سختي  زندگي  روستائيان  رو،  اين  از  است  روستاها  در 
گذرانند اگرچه غذا ،لباس وسرپناه را از زمين بدست مي آورند. 
و  است  ابتدايي  بسيار  سطح  در  روستا  در  زندگي  كه  آنجا  از 
اندازي  پس  هيچگونه  لذا  باشد  مي  دشوار  بسيار  معاش  امرار 
نمي  حاصل  اي  سرمايه  انداز  پس  وجود  وبدون  ندارد  وجود 
توقع  كشاورزي  اقتصاد  از  توان  نمي  نيز  سرمايه  وبدون  شود 

داشت كه تكنو لوژي كشاورزي رابهبود بخشد آبياري، بذر اصالح 
شده،كود شيميايي، سموم دفع آفات وماشين آالت كشت وبرداشت 
را به روستا بياورد بدون چنين سرمايه گذاري هايي نمي توان سطح 
درآمد ها را طوري افزايش داد كه بتواند ايجاد پس انداز ودر نتيجه 

سرمايه گذاري بنمايد.

فقرروستايى و كشاورزى

اين است كه در حال حاضر رشد وپيشرفت مستلزم  واقعيت 
ريسك وخطر كردن است. براي يك كشاورز مرفه وثروتمند غربي 
اين  است.  آمد  در  دادن  دست  از  معني  به  محصول  رفتن  بين  از 
حادثه براي او قابل قبول نيست، اما به هر حال اين مسائل اغلب به 
محروميت كلي فيزيكي يا به قيمت تمام زندگي او تمام نمي شود 
از اين رو كشاورزان غربي چه آنها كه حرفه اي هستند وچه آنها كه 
كشاورزي را در عمل پياده مي كنند ريسك پذيرفتن واجرا كردن تو 
صيه مشاورين حرفه اي را براي بهبود روشهاي فني كار قبول مي 
كنند اما براي خانواد هاي كه در مرز مرگ و زندگي و امرار معاش 

قرار دارد، شكست به معني گرسنگي و احتماال مرگ است.

در  كه  هست  نيز  ديگري  مهم  بعد  داراي  روستايي  فقر  اما 
خور تاكيد بيشتري است . اگر تعادلش به هم بخورد به طور طبيعي 
تعادل خود را (تعادل فقر) باز خواهد يافت. اگر سرمايه گذاري جديد 
يا تكنولوژي جديد به دست آورده شود وبه اين ترتيب درآمد افزايش 
يابد، نيروهايي خود به خود به حركت در خواهند آمد وسطح ثابت 

ديگري از محروميت وفقر را دوباره به روستا باز خواهند آورد. بهبود 
سطح درآمد  باعث افزايش پس انداز و سرمايه گذاري مي شود اين 
پس انداز توسعه پيدا مي كند و افزايش مي يابد زيرا در دسترس 
نيست و براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار گيرد. در كشور 
فقير هر نوع اضافه در آمدي تحت فشار بسيار شديد مصرف قرار 
مي گيرد بديهي است فشارها ايجاد فقر مي كنند لذا پس انداز و 
سرمايه گذاري به حد اقل مي رسد در حالي كه همانطور كه اشاره 

شد ارتقاي سطح تكنولوژي معموًال نيازمند سرمايه گذاري است.

تطابق و سازگارى با فقر

در يك كشور ثروتمند در صد عمده اي از  مردم به طور عادي 
توقع كسب درآمد زياد و راحت را دارند مردم فكر و توقعات خود را 
با اين شرايط تطبيق داده و ساز گار ساخته اند لذا فرض بر اين است 
كه براي كسب در آمد باالتر، نياز به كوشش عمومي وجود دارد. اين 
مطلب توسط اقتصاددان و محققين نيز پذيرفته شده است. در جوامع 
روستايي فقير، وجود چنين آرزوهاو اميدها يي با يكي از عميق ترين 
و مشخص ترين عناصر رفتار بشري در تعارض قرار مي گيرد اين 
عنصر عبارت است از خودداري از مبارزه عليه غير ممكن ها، تمايل 
و ترجيح به تسليم و واماندگي و ثبات در زندگي. مردمي كه قرنها در 
فقر و در يك حالت نسبتًا منزوي در دهكده هاي دور افتاده زندگي 

كرده اند، با اينگونه حيات سازش كرده اند. 

آن  اقتصاد  يا  وغني  مرفه  جامعه  باره  در  اخالقي  قضاوت 
جامعه مي تواند براي جامعه فقير صادق باشد. بر اين اساس و به 
طور طبيعي جامعه ثروتمند نسبت به سازش پذيري و تطابق فقير 
با فقرش به طور توهين آميز  وخفت باري عكس العمل نشان مي 

نيستند  همدردي  نوع  هيچ  مستحق  مردم  اين  گويند  مي  دهد 
چرا كه به خود زحمت سعي كردن و آزمايش كردن را هم نمي 
دهند. چگو نگي وكيفيت روحيه تطابق و ساز گاري با كار توسعه 
خدمات كشاورزي و همچنين براي مؤسسات بهبود امور زراعي 

در كشورهاي پيشرفته سال ها مهم تلقي مي گرديد.

در كشورهاي مرفه و ثروتمند مردم غني مدتها قناعت مردم 
فقير را، توجيه كننده نظام موجود تلقي مي كردند  آنها استدالل 
مي كردند كه فقرا با تنگدستي خود خوشبخت بوده  وانتظارات 
كمي دارند  اگر به آنها كمك كنيم ممكن در آنها ايجاد نارضايتي 
بنمايد. به عالوه ممكن است گران هم تمام شود. البته افراد با 
مروت ومتمدن طبعًا سعي دارند خود را با اينگونه افكار وايده ها 
آلوده نكنند. چنين افزايش درآمدي به سرعت توسط نيروهايي 
مانند نرخ باال تر  زندگي و توالد و تكاثر بيشتر جذب شده  وباعث 
با فرهنگ  بر گرداندن تعادل قبلي مي گردد سازگاري وتطابق 
فقرهمچنان دست نخورده باقي مي ماند اين مطلب به نوبه خود 
باعث تقويت تعادل فقر شده و از ايجاد اميد و اميدواري به آينده 

جلوگيري مي نمايد .

،ذخيره كردن  پوشاك  تهيه  به  نياز  است كه  اين  واقعيت 
مواد غذايي  و ساختن سر پناه در مناطقي كه از نظر آب و هوا 
مساعد نيست مردم را وادار مي سازد كه در جهت تامين اين نياز 
ها تالش كرده و نوعي تجربه عملي و فكري به دست آورند كه 
زمينه هاي قبول و پذيرش  سازگاري و تطابق را از ميان بر مي 
دارد يكي از اين تفاوت هاي حياتي كشورهاي فقير وثروتمند در 
همين تعداد كساني است كه تطابق با تعادل فقر را رد مي كنند .  
در واقع اين اقليت جامعه است كه سازگاري با فقر را مردود دانسته 
ودر جستجوي راه  حل براي مسأله فقر مي باشد براي بسياري 
ازاين افراد تا كنون بهترين راه حل ترك محل زندگي خود بوده و 
هنوز هم بهترين راه حل به نظر مي رسد. در جوامعي كه زنجيره 
هاي تعادل فقر با حلقه هاي محكم نظام حكومت هاي وابسته 
مستحكم شده فرار از جامعه شايد ساده ترين راه گريز از تعادل 
فقر و سازگاري و تطابق با آن به شمار مي رود.(گالبرايت 1366)

راه هاى گريز از فقر

دو راه مبارزه وسيع با فقر وجود دارد. راه اول مبارزه با تطابق 
و سازش پذيري از طريق افزايش تعداد مردمي است كه در برابر 
آن مقاومت كرده و از سازش پذيري خود با فقر امتناع مي ورزد و 
براي گريز از تعادل فقر داراي انگيزه هستند. راه دوم اين است كه 
راههاي گريز را تسهيل كنيم. سياست تسهيل گريز از تعادل فقر و 
شكست تطابق و سازگاري با آن داراي دو جنبه ديگر است كه به 

يكديگر كامًال وابسته مي باشد. 

راههاي مبارزه با فقر
براى مبارزه با فقر و رشد اقتصادي و اجتماعي موارد زير بايد 

مورد توجه قرار گيرد :
افزايش دادن توليد و توانمند كردن صادرات كشور تا   .1
از اين راه خود كفايي فراهم آيد و صدور ارز براي وارد كردن كاال 

كاهش پيدا كند .
گسترش آموزش كارشناسي به منظور افزايش بازدهي   .2

فعاليت ها.
توجه به بازدهي اقتصادي از راه بكار انداختن سرمايه ها.  .3
نيروي  كردن  فعال  راه  از  اجتماعي  بازدهي  به  توجه   .4

انساني .
كارمندان  كار  نيروي  از  استفاده  با  بيسوادي  با  مبارزه   .5
بخش عمومي و خصوصي و دانشجويان و فرستادن آنان به كالس 
هاي درس در شهرو روستا براي باسواد كردن بيسوادان، زيرا كه 
عامل فرهنگي و معنوي در گسترش اقتصادي و اجتماعي داراي 

اهميت بسيار است.
توجه به ميزان رشد توليد ملي.  .6

نوسازي  در  كه  است  ديگري  استراتژي  ارضي  اصالحات 
ساخت اجتماعي – اقتصادي سرزمين هاي روستايي كارساز است 
. روشن است كه اين سياست بايد با مداخله و نظارت دولت همراه 
باشد تا وضع مالكيت زمين ها و اجاره داري سر و سامان يابد عدم 
توجه به اين موضوع موجب هدر رفتن نيروي كشاورزان و ناتواني 

قدرت توليد خواهد شد.

نتيجه گيرى

جوامع  همه  در  متفاوت،  درجات  به  و  مختلف  اشكال  فقردر 
گسترده  دامنه  از  يافته،  توسعه  جوامع  در  و  شود  مى  يافت  انسانى 
ترى برخوردار است. از سوى ديگر، وجودفقر خصوصًا اگر گستردگى 
و  اجتماعى  انحرافات  بروز  ساز  زمينه  غالبًا  باشد  داشته  نيز  زيادى 

بستر مناسبى براى وقوع جرم و جنايت است.

فقر ناشى از محروميت مى باشد. محروميت به داليل محيطى 
اجتناب ناپذير است زيرا در محيط شخص هميشه عواملى موجود است 
كه مانع ازبرآورده شدن تمام احتياجات او ميشود. محروميت درونى 
همان طوريكه از نامش پيداست ازدرون فرد سرچشمه ميگيرد كه در 
نتيجه ناتوانى در براوردن احتياجات توليد ميشود و منجر به عواقب 
شديدى چون ترسها تعارضات وقيودات اخالقى واجتماعى خواهد شد 
كه بمراتب خطر آن محروميت بيشتر متوجه پايه هاى شخصيتى فرد 
خواهد شد ازدست دادن سكان تعادل زندگى ، ياس ونوميدى عدم 
عالقه به ادامه زندگى وانباشته شدن فشارهاى روانى ودرآخرمنجر به 
انحرافات اجتماعى از قبيل خود كشى، فحشا، دزدى، اعتياد، فروش 
مواد مخدر و كارهاى خالف قانون مى شود. بنابرين براى فقر زدايى 
و جلوگيرى از محروميت بايد عالوه بر كسب دانش به نكاتى كه در 

بخش راه هاى مبارزه با فقر اشاره شده است، عمل كنيم.

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

بيع المرابحه

معامله مرابحه نوعى از سهولت خوب جهت تمويل مشتريان 
بانك هاى  يا شركت هاى تجارتى و صنعتى ميباشد كه اكثريت 
مشتريان  جذب  و  جلب  براى  گسترده  بطور  عقد  اين  از  اسالمى 
مورد  (مرابحه)  تمويل  اين  است  تذكر  به  الزم  مينماييد،  استفاده 
فرصت  مشترى  به  چونكه  است  گرفته  قرار  نيز  مردم  استقبال 
ميدهد تا با استفاده اين سهولت امورات و ضروريات خويش را با آن 
مشبوع نمايند. از اينكه مرابحه يك بحث پهن و ژرف است و در 
كتابهاى فقه اسالمى و اداره تفتيش و حسابدارى براى نهاد هاى 
مالى اسالمى (AAOIFI) 1 اين سهولت و همه جزئياتش را بطور 
كامل بيان نموده است، بدين جهت الزم ميدانم بطور مختصر بر 
موارد مهم و اساسى آن مانند بيع ، اركان بيع، بيع مرابحه، شرايط 
مرابحه، حكم بيع و ميكانيزم هاى باز پرداخت آن در غضنفربانك 

را معلومات ارائه بدارم، تا براى خواننده گان معزز ممد واقع گردد.

بيع چيست؟ 

بيع يك كلمه عربى است كه معنى فروش و معاوضه كردن 
مالى به مالى با رضايت طرفين ميباشد به عباره ديگر بيع عبارت 
است بسته نمودن يك معامله به اساس اصول فقه و رضايت هر دو 
جانب (خريدار و فروشنده). بيع چون از اقسام عقود است بنٌا همه 
شرايط عمومى عقود در آن مراعات شود مانند : اهليت تصرف، بلوغ 

و رشد، عقل، و رضايت و غيره.

حكم بيع اباحت است، مشروعيت و جواز آن به كتاب، سنت، 
اجماع امت جهت رفع ضرورت و نيازمنديهاى جامعه تثبيت و جايز 

گرديده است 

اهللا متعال  ميفرمايد: 

ترجمه: "اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر   -1
با  اينكه تجارتى  نامشروع) نخوريد مگر  از طرق  (و  باطل  به  را 
رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما 

مهربان است. (سوره نساء  آية29)

ترجمه: " و حالل گردانيده اهللا متعال بيع را و حرام   -2
گردانيده است سود را . سوره بقره آية 275.

پيامير اسالم "ص" ميفرمايد:

ترجمه: " زمانيكه پيامبر ص اراده هجرت را نمودند،   
حضرت ابوبكر دو شتر را براى سفر خريدارى نمود، پيامبر ص 
فرمود يكى آنرا براى من بدهيد، حضرت ابوبكر فرمودند يكى از 
اينها براى شما بيدون معاوضه ميدهيم، اما محمد صلى اهللا عليه 

وسلم بيدون معاوضه انرا قبول نگرد" (بخارى شريف)

اركان بيع:
اركان بيع نزد جمهور علماء چهار موارد ذيل است:

صيغه عقد (ايجاب و قبول)...  -1
عاقدين (فروشنده و خريدار)...  -2
معقود عليه (مبيعه يا جنس)...  -3

ثمن (پول يا عوض)...  -4

بيع از عقود الزم است  و وفا به آن واجب است و فسخ آن 
تنها به اسباب موجه جايز است. اسالم جهت جلوگيرى از وقوع 

اضرار و مفاسد كه متوجه طرفين عقد بيع (فروشنده و خريدار) 
نگردد، دو امر را جايز گردانيده.

خيارات در بيع.  -1
اقاله و يا فسخ عقد  -2

در صورتيكه خدعه، فريب، غبن ، عيب در بيع ظاهر شود، 
خريدار اختيار دارد، مال را دو باره مسترد كند و يا به همان قيمت 
بخرد و يا اينكه به اندازه عيب از قيمت مال كم كند. از اينكه 
مال در تعريف مرابحه ذكر گرديده است و موضوع بيع مرابحه 

نيز ميباشد مستلزم شناسائى ميباشد.

باشد،  منافع حالل  داراى  كه  ميشود  گفته  چيزى  به  مال 
و  ارزش  داراى  شود،  استفاده  آن  از  ضرورت  و  نياز  وقت  در 
از نظر شريعت و عرف  از اين رو هر چيز  قيمت شرعى باشد، 
مال محسوب نميشود. بطور مثال به شراب، خنزيز، خود مرده، 
خون ، يك دانه يا دو دانه گندم ..... مال شمرده نميشود فلهذا 

صالحيت عوض را ندارد.

تعريف مرابحه:
مرابحه يك كلمه عربى است كه از ماده ربح گرفته شده است 
از  عبارت  مرابحه  بيع  اصطالح  در  و  است  مفاد  و  فايده  معناى  به 
فروش اموال بيشتر از قيمت خريد را گوييد يا بيع مرابحه به معامله 
گفته ميشود كه فروشنده "بايع" با اعالن قيمت اصلى اموال خريده 

شده و مفاد آن به "مشترى" مبادرت ميورزد.

براى صلح و صميمت در جامعه انسانى و جلوگيرى از فساد ، 
جنجال ها و تباهى ، دين مقدس اسالم يك سلسله مقررات و شرايط 
موثر و ارتقا بخش جهت انجام معامالت و تعامالت ميان انسانها وضع 

كرده است تا در رفاه و امنيت زنده گى كنند.

شرايط بيع مرابحه:

بايع و مشترى بايد از قيمت خريد و يا راس المال و مقدار   
ربح (فايده) و مصارف ناشى شده در معامله همچون: حمل و نقل، 
كرايه و ساير مصارف واضحٌا معلومات داشته باشد، چرا كه جهالت 
اصل قيمت و مفاد را باطل ميسازد، بدين جهت الزم است فروشنده 

قيمت تمام شد معقود عليه و همه ى مصارف را صادقانه به خريدار 
معلومات دهد.

مفاد: مقدار و اندازه مفاد بايد مشخص و واضح باشد.  

اموال بايد موجود باشد، تحت ملكيت و تصرف يايع قرار   
داشته باشد و بايع قادر به تسليمى آن به مشترى باشد،. هر چيزيكه 

موجود نباشد، قابل قبض و تسليمى نباشد، بيع آن باطل است.

مبيعه يا معقود عليه مال بايد متقوم باشد، قيمت و ارزش   
شرعى داشته باشد منفعت از آن مباح باشد، همانگونه كه در تعريف 
از مال ياد آورشديم، از آنچه تا اكنون گفته شد در مى يابيم كه 
تاسيس بانكدارى اسالمى در مقابل بانكهاى مروج يك بديل خوب 
و گامى مثبت براى رشد اقتصاد و مبارزه با نظام سودى و انجام 

خدمات شايسته و مشروع مى باشد.

با نظر  بانكدارى اسالمى را  مردمى هستند كه فعاليت هاى 
شك و ترديد مينگرند اما با اين همه مشكالت و موانع، بانك هاى 
ادامه  را  خود  راه  شان  مقدس  اهداف  به  رسيدن  بخاطر  اسالمى 
ميدهند تا به مردم بفهماند راه هاى بجز سود وجود دارد كه مفاد 
بيشتر، پاكتر و حالل بدون سود بدست آورند و مردم را جهت بلند 
بردن سطح اقتصاد و رفع مشكالت كمك كند و زنده گى ايشان 

را بهبود بخشد. 

بيع مرابحه يكى از مهمترين و پرمنفت ترين خدمات بانكدارى 
اسالمى است. و با استفاده از اين ميتود ميتوان ثمره خوبى بدست 
در  خريد  درخواست  باساس  مرابحه  بيع  كاربرد  و  تعامل  آورد.  
بانكدارى اسالمى (بيع المرابحه لالمر بالشراء) اين واژه جديد است 
كه بخاطر رفع نيازمنديها جامعه منوط به اجرايى شرايط مخصوص 

و رعايت اساسات شريعت جواز داده شده است.

ميكانيزم باز پرداخت ثمن (عوض) در مرابحه:

پرداخت ثمن ميتوان معجل (در خالل معامله) باشد يا موجل 
(تاخير يا قسط وار ) پرداخت شود، معموٌال  ميكانيزم بازپرداخت 
ثمن در تمويالت به اساس بيع مرابحه لالمربالشراء (مرابحه به 
اساس درخواست خريد) در بانك ها موجل است، با درك كمبود 
نقدينكى متقاضايان (شركت ها و افراد) بخش دربچه بانكدارى 
توسعه  و  ارتقاء  را جهت  تمويالت خويش  اسالمى غضنفربانك 
اقتصاد كشور و تسهيل امورات تجارتى و صنعتى متقاضيان خويش 
قرار داده هاى كوتاه مدت و دراز مدت نظر به ضرورت و ماهيت 

كارى  مشتريان خويش بسته نموده و بسته مينماييد. 

سهولت  اين  از  ميتواند  مشتريان  كه  است  تذكر  به  الزم 
پارامتر هاى معين غضنفربانك  (مرابحه) در صورتيكه شرايط و 
اداره  است  ذكر  شايان  و  نمايند  استفاده  بتواند  كرده  برآورده  را 
غضنفربانك جهت آسانى و تسهيل در پرداخت اصل پول و مفاد 
دراز  و  ماهه"  "يك  (كوتاه مدت  از روش هاى محتلف  مرابحه 

مدت "سه ساله") توافق مينمايند.



سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

بيع المرابحه

معامله مرابحه نوعى از سهولت خوب جهت تمويل مشتريان 
بانك هاى  يا شركت هاى تجارتى و صنعتى ميباشد كه اكثريت 
مشتريان  جذب  و  جلب  براى  گسترده  بطور  عقد  اين  از  اسالمى 
مورد  (مرابحه)  تمويل  اين  است  تذكر  به  الزم  مينماييد،  استفاده 
فرصت  مشترى  به  چونكه  است  گرفته  قرار  نيز  مردم  استقبال 
ميدهد تا با استفاده اين سهولت امورات و ضروريات خويش را با آن 
مشبوع نمايند. از اينكه مرابحه يك بحث پهن و ژرف است و در 
كتابهاى فقه اسالمى و اداره تفتيش و حسابدارى براى نهاد هاى 
مالى اسالمى (AAOIFI) 1 اين سهولت و همه جزئياتش را بطور 
كامل بيان نموده است، بدين جهت الزم ميدانم بطور مختصر بر 
موارد مهم و اساسى آن مانند بيع ، اركان بيع، بيع مرابحه، شرايط 
مرابحه، حكم بيع و ميكانيزم هاى باز پرداخت آن در غضنفربانك 

را معلومات ارائه بدارم، تا براى خواننده گان معزز ممد واقع گردد.

بيع چيست؟ 

بيع يك كلمه عربى است كه معنى فروش و معاوضه كردن 
مالى به مالى با رضايت طرفين ميباشد به عباره ديگر بيع عبارت 
است بسته نمودن يك معامله به اساس اصول فقه و رضايت هر دو 
جانب (خريدار و فروشنده). بيع چون از اقسام عقود است بنٌا همه 
شرايط عمومى عقود در آن مراعات شود مانند : اهليت تصرف، بلوغ 

و رشد، عقل، و رضايت و غيره.

حكم بيع اباحت است، مشروعيت و جواز آن به كتاب، سنت، 
اجماع امت جهت رفع ضرورت و نيازمنديهاى جامعه تثبيت و جايز 

گرديده است 

اهللا متعال  ميفرمايد: 

ترجمه: "اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر   -1
با  اينكه تجارتى  نامشروع) نخوريد مگر  از طرق  (و  باطل  به  را 
رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما 

مهربان است. (سوره نساء  آية29)

ترجمه: " و حالل گردانيده اهللا متعال بيع را و حرام   -2
گردانيده است سود را . سوره بقره آية 275.

پيامير اسالم "ص" ميفرمايد:

ترجمه: " زمانيكه پيامبر ص اراده هجرت را نمودند،   
حضرت ابوبكر دو شتر را براى سفر خريدارى نمود، پيامبر ص 
فرمود يكى آنرا براى من بدهيد، حضرت ابوبكر فرمودند يكى از 
اينها براى شما بيدون معاوضه ميدهيم، اما محمد صلى اهللا عليه 

وسلم بيدون معاوضه انرا قبول نگرد" (بخارى شريف)

اركان بيع:
اركان بيع نزد جمهور علماء چهار موارد ذيل است:

صيغه عقد (ايجاب و قبول)...  -1
عاقدين (فروشنده و خريدار)...  -2
معقود عليه (مبيعه يا جنس)...  -3

ثمن (پول يا عوض)...  -4

بيع از عقود الزم است  و وفا به آن واجب است و فسخ آن 
تنها به اسباب موجه جايز است. اسالم جهت جلوگيرى از وقوع 

اضرار و مفاسد كه متوجه طرفين عقد بيع (فروشنده و خريدار) 
نگردد، دو امر را جايز گردانيده.

خيارات در بيع.  -1
اقاله و يا فسخ عقد  -2

در صورتيكه خدعه، فريب، غبن ، عيب در بيع ظاهر شود، 
خريدار اختيار دارد، مال را دو باره مسترد كند و يا به همان قيمت 
بخرد و يا اينكه به اندازه عيب از قيمت مال كم كند. از اينكه 
مال در تعريف مرابحه ذكر گرديده است و موضوع بيع مرابحه 

نيز ميباشد مستلزم شناسائى ميباشد.

باشد،  منافع حالل  داراى  كه  ميشود  گفته  چيزى  به  مال 
و  ارزش  داراى  شود،  استفاده  آن  از  ضرورت  و  نياز  وقت  در 
از نظر شريعت و عرف  از اين رو هر چيز  قيمت شرعى باشد، 
مال محسوب نميشود. بطور مثال به شراب، خنزيز، خود مرده، 
خون ، يك دانه يا دو دانه گندم ..... مال شمرده نميشود فلهذا 

صالحيت عوض را ندارد.

تعريف مرابحه:
مرابحه يك كلمه عربى است كه از ماده ربح گرفته شده است 
از  عبارت  مرابحه  بيع  اصطالح  در  و  است  مفاد  و  فايده  معناى  به 
فروش اموال بيشتر از قيمت خريد را گوييد يا بيع مرابحه به معامله 
گفته ميشود كه فروشنده "بايع" با اعالن قيمت اصلى اموال خريده 

شده و مفاد آن به "مشترى" مبادرت ميورزد.

براى صلح و صميمت در جامعه انسانى و جلوگيرى از فساد ، 
جنجال ها و تباهى ، دين مقدس اسالم يك سلسله مقررات و شرايط 
موثر و ارتقا بخش جهت انجام معامالت و تعامالت ميان انسانها وضع 

كرده است تا در رفاه و امنيت زنده گى كنند.

شرايط بيع مرابحه:

بايع و مشترى بايد از قيمت خريد و يا راس المال و مقدار   
ربح (فايده) و مصارف ناشى شده در معامله همچون: حمل و نقل، 
كرايه و ساير مصارف واضحٌا معلومات داشته باشد، چرا كه جهالت 
اصل قيمت و مفاد را باطل ميسازد، بدين جهت الزم است فروشنده 

قيمت تمام شد معقود عليه و همه ى مصارف را صادقانه به خريدار 
معلومات دهد.

مفاد: مقدار و اندازه مفاد بايد مشخص و واضح باشد.  

اموال بايد موجود باشد، تحت ملكيت و تصرف يايع قرار   
داشته باشد و بايع قادر به تسليمى آن به مشترى باشد،. هر چيزيكه 

موجود نباشد، قابل قبض و تسليمى نباشد، بيع آن باطل است.

مبيعه يا معقود عليه مال بايد متقوم باشد، قيمت و ارزش   
شرعى داشته باشد منفعت از آن مباح باشد، همانگونه كه در تعريف 
از مال ياد آورشديم، از آنچه تا اكنون گفته شد در مى يابيم كه 
تاسيس بانكدارى اسالمى در مقابل بانكهاى مروج يك بديل خوب 
و گامى مثبت براى رشد اقتصاد و مبارزه با نظام سودى و انجام 

خدمات شايسته و مشروع مى باشد.

با نظر  بانكدارى اسالمى را  مردمى هستند كه فعاليت هاى 
شك و ترديد مينگرند اما با اين همه مشكالت و موانع، بانك هاى 
ادامه  را  خود  راه  شان  مقدس  اهداف  به  رسيدن  بخاطر  اسالمى 
ميدهند تا به مردم بفهماند راه هاى بجز سود وجود دارد كه مفاد 
بيشتر، پاكتر و حالل بدون سود بدست آورند و مردم را جهت بلند 
بردن سطح اقتصاد و رفع مشكالت كمك كند و زنده گى ايشان 

را بهبود بخشد. 

بيع مرابحه يكى از مهمترين و پرمنفت ترين خدمات بانكدارى 
اسالمى است. و با استفاده از اين ميتود ميتوان ثمره خوبى بدست 
در  خريد  درخواست  باساس  مرابحه  بيع  كاربرد  و  تعامل  آورد.  
بانكدارى اسالمى (بيع المرابحه لالمر بالشراء) اين واژه جديد است 
كه بخاطر رفع نيازمنديها جامعه منوط به اجرايى شرايط مخصوص 

و رعايت اساسات شريعت جواز داده شده است.

ميكانيزم باز پرداخت ثمن (عوض) در مرابحه:

پرداخت ثمن ميتوان معجل (در خالل معامله) باشد يا موجل 
(تاخير يا قسط وار ) پرداخت شود، معموٌال  ميكانيزم بازپرداخت 
ثمن در تمويالت به اساس بيع مرابحه لالمربالشراء (مرابحه به 
اساس درخواست خريد) در بانك ها موجل است، با درك كمبود 
نقدينكى متقاضايان (شركت ها و افراد) بخش دربچه بانكدارى 
توسعه  و  ارتقاء  را جهت  تمويالت خويش  اسالمى غضنفربانك 
اقتصاد كشور و تسهيل امورات تجارتى و صنعتى متقاضيان خويش 
قرار داده هاى كوتاه مدت و دراز مدت نظر به ضرورت و ماهيت 

كارى  مشتريان خويش بسته نموده و بسته مينماييد. 

سهولت  اين  از  ميتواند  مشتريان  كه  است  تذكر  به  الزم 
پارامتر هاى معين غضنفربانك  (مرابحه) در صورتيكه شرايط و 
اداره  است  ذكر  شايان  و  نمايند  استفاده  بتواند  كرده  برآورده  را 
غضنفربانك جهت آسانى و تسهيل در پرداخت اصل پول و مفاد 
دراز  و  ماهه"  "يك  (كوتاه مدت  از روش هاى محتلف  مرابحه 

مدت "سه ساله") توافق مينمايند.

1- سازمان حسابدارى و حسابرسى براى موسسات مالى اسالمى (AAOIFI)، كه قبال به عنوان سازمان حسابدارى مالى براى بانك هاى اسالمى و موسسات 

مالى شناخته شده است، در مطابق با توافقنامه انجمن كه توسط موسسات مالى اسالمى در اول صفر 1410 هجرى قمرى  مطابق به 26 فبرورى1990 در الجزاير 

تاسيس شد،. AAOIFI در 11 ماه مبارك رمضان 1411هجرى قمرى به ثبت رسيد مطابق به 1991 مارچ 27 در كشور بحرين منحث يك سازمان مستقل غير 

انتفاعى بين المللى فعاليت را اغاز نمود.
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ظهور پنج قدرت صنعتى جديد در سال 2020
در بخش هاى  اقتصاد جهان  براى  به يك هدف  سال 2020 
مختلف تبديل شده است. كشورهاى پيشتاز و توانمند تالش مى كنند 
تا در اين سال بهترين عملكرد خود را ارائه دهند. سوال اساسى اكنون 
اين است كه كدام اقتصاد در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد 
بود. دو نهاد بين المللى به اين سوال پاسخ داده اند. همچنين پنج كشور 

جديد به فهرست قدرت هاى اقتصادى جهان وارد مى شوند.

گزارشى  انتشار  با  بين المللى  نهاد  دو  اقتصادنيوز،  گزارش  به 
كشورهاى چين، آمريكا و آلمان را به ترتيب، سه قدرت صنعتى حال 
صورت گرفته  ارزيابى  براساس  كردند.  معرفى  جهان  اقتصاد  حاضر 
با  نيز حفظ مى كنند؛  تا سال 2020  را  اين سه كشور موقعيت خود 
اين تفاوت كه احتمال جابه جايى جايگاه چين و آمريكا وجود دارد. 
جذب سرمايه گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى، 
و  نوآورى  پشتيبان  صنعتى  خوشه هاى  و  مناسب  زيرساخت هاى 
است  مزيت هايى  از جمله  ماهر  كار  نيروى  از  برخوردارى  همچنين 
كشورهاى صنعتى،  برترين  زمره  در  كشورها  اين  قرارگيرى  در  كه 

نقش داشته است.

قدرت هاى صنعتى جهان در افق 2020 معرفى شدند. براساس 
ارزيابى صورت گرفته در سال 2016 كشورهاى چين، آمريكا و آلمان 
به ترتيب سه كشور برتر صنعتى حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند 
و پيش بينى مى شود كه طى سه سال آينده موقعيت خود را حفظ كنند. 
براساس ارزيابى هاى صورت گرفته، اين احتمال وجود دارد كه جايگاه 

شوراى  جابه جا شود.  افق 2020  در  آمريكا  و  چين  كشورهاى 
ديلويت،  تحقيقاتى  موسسه  همكارى  با  آمريكا  رقابت پذيرى 
گزارشى در مورد رقابت پذيرى صنايع كارخانه اى تهيه كرده و به 

ارزيابى قدرت هاى صنعتى جهان پرداخته است.

در اين گزارش كاهش مزيت نيروى كار ارزان در چين كه 
به واسطه رشد طبقه تحصيلكرده و افزايش شهرنشينى رخ داده 
يكى از داليل جابه جايى جايگاه اين كشور در ليست قدرت هاى 
صنعتى در افق 2020 ذكر شده است. عامل دولت چين با جذب 
فناورى هاى توليدى و كاهش هزينه هاى لوجستيكى از طريق 
ايده «يك كمربند، يك جاده» در صدد است مزيت هاى هزينه 

اى خود را محفوظ دارد.

و  مطالعات  موسسه  سوى  از  كه  گزارش  اين  براساس 
پژوهش هاى بازرگانى منتشر شده، «سياست هاى مرتبط به تامين 
مالى سرمايه گذارى در علم و نوآورى، فناورى و توسعه زيرساخت 
ها» از جمله مزيت هايى است كه در اين گزارش برترى صنعتى 
چين در اقتصاد جهانى به آن نسبت داده شده است. عواملى كه 
در آمريكا به عنوان دومين كشور برتر صنعتى به «جذب سرمايه
 گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى،  زيرساخت 
هاى مناسب و خوشه هاى صنعتى و پشتيبانى» نسبت داده شده 

است.

اما «نيروى كار ماهر و حمايت از نوآورى» عمده دليلى است كه 
براساس اين گزارش آلمان را در ميان سه كشور صنعتى برتر قرار داده 
است. در فهرست ارزيابى شده «جاپان، كورياى جنوبى، انگلستان، 
تايوان، مكزيك، كانادا و هند» در ميان كشورهاى برتر صنعتى حال 
حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته اند. براساس اين گزارش «نوآورى» 
عمده دليلى است كه موجب شده تا جاپان در اين ارزيابى در جايگاه 
برتر قرار گيرد. درخصوص اين كشور سهم باالى صادرات فناورانه به 
ويژه در زمينه نيمه رساناها و وسايط نقليه از جمله اقدامات نوآورانه 

اين كشور ياد شده است.

عالوه بر جاپان، كورياى جنوبى نيز به دليل «نوآورى» توانست 
در جدول كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، هرچند اقدامات نوآورى 
اين كشور به سهم باالى صادرات فناورانه اختصاص داشته است. 
درباره انگلستان نيز همانند جاپان و كورياى جنوبى «نوآورى» موجب 
شده تا اين كشور در ميان قدرت هاى صنعتى قرار گيرد، با اين تفاوت 
زيست  علوم  و  هوانوردى  زمينه صنعت  در  كشور  اين  نوآورى  كه 

شناسى بوده است.

اين گزارش بيانگر آن است كه تايوان نيز با «نوآورى» توانسته 
تفاوت  اين  با  دهد،  اختصاص  خود  به  را  برتر  كشورهاى  جايگاه 
مزيت  و  فناورانه  صادرات  باالى  سهم  به  كشور  اين  نوآورى  كه 
با چند بندر مهم آسيا صورت گرفته  لوجستيكى به دليل مجاورت 
است. اما مكزيك ديگر كشورى است كه در اين ليست قرار گرفته 
است، «مجاورت با آمريكا، هزينه هاى پايين نيروى كار و برخوردارى 
از 40 موافقت نامه تجارى» داليل عمدة است كه قرارگرفتن در ميان 

كشورهاى برتر صنعتى به آن نسبت داده شده است.

تجارى  تعرفه هاى  كمترين  از  بودن  «دارا  دليل  به  نيز  كانادا 
و مشوق هاى سرمايه گذارى در بخش صنعت» توانست در جايگاه 
كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، اما درخصوص هند «مزيت هزينه 
اى، برخوردارى از نيروى كار ماهر، حمايت از صنايع با فناورى باال 
كارخانه  صنايع  در  سرمايه گذارى  جذب  براى  دولت  مشوق هاى  و 
اى» موجب شد تا اين كشور نيز در ميان كشورهاى برتر صنعتى 

قرار گيرد.

پيش بينى آينده قدرت هاى صنعتى

در اين گزارش عالوه بر فهرست كشورهاى برتر صنعتى نقش 
فناورى پيشرفته در ظهور مجدد قدرت هاى صنعتى به عنوان يكى 
اثرگذار در بازگرداندن كشورهاى آمريكا، آلمان،  از عوامل اصلى 
جاپان و انگليس به زمره 10 كشور برتر ياد شده است. عاملى كه 
محصوالت  توليد  در  اهتمام  و  پيشرفته  فناورى هاى  به كارگيرى 

پيچيده را به همراه داشته است.

از سوى ديگر در اين گزارش پيش بينى شده كه روند رو به 
 BRIC نزول دو كشور برزيل و روسيه از مجموعه هاى كشورهاى
به  نيز  هند  همچنين  يابد.  ادامه  صنعتى  رقابت پذيرى  زمينه  در 
واسطه ناآرامى هاى سياسى و تاخير در اجراى پروژه هاى زيرساختى 
با وقفه در رشد اقتصادى مواجه شده است، هرچند انتظار مى رود 
جايگاه هند با تكيه بر نرخ رشد اقتصادى اين كشور (نرخ رشد 6 

درصدى) بهبود يابد.

در اين گزارش به ظهور پنج قدرت جديد آسيايى نيز اشاره 
شده است. كشورهاى تايلند، ماليزيا، هند، اندونيزيا و ويتنام پنج 
كشورى هستند كه پيش بينى مى شود طى 5 تا 15 سال آينده به 
جمع 15 كشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزينه پايين نيروى 
رشد  و  مناسب  جمعيتى  ساختار  چابك،  كارخانه اى  صنايع  كار، 

اقتصادى در قالب يك چين جديد ظاهر شوند.

در مجموع براساس اين گزارش 12 مولفه استعداد، سياست 
ها و زيرساخت هاى نوآورى، مزيت هزينه اى، سياست هاى انرژى، 
كار،  نيروى  بهره ورى  قانونى،  چارچوب  فيزيكى،  زيرساخت هاى 
اقتصادى-  نظام  آموزشى،  زيرساخت هاى  تامين كنندگان،  شبكه 
تجارى- مالى و مالياتى، جذابيت بازارهاى محلى و نظام بهداشت 

از جمله عملكرد هاى رقابت پذيرى صنعتى عنوان شده است.



33

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى

33

ظهور پنج قدرت صنعتى جديد در سال 2020

در بخش هاى  اقتصاد جهان  براى  به يك هدف  سال 2020 
مختلف تبديل شده است. كشورهاى پيشتاز و توانمند تالش مى كنند 
تا در اين سال بهترين عملكرد خود را ارائه دهند. سوال اساسى اكنون 
اين است كه كدام اقتصاد در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد 
بود. دو نهاد بين المللى به اين سوال پاسخ داده اند. همچنين پنج كشور 

جديد به فهرست قدرت هاى اقتصادى جهان وارد مى شوند.

گزارشى  انتشار  با  بين المللى  نهاد  دو  اقتصادنيوز،  گزارش  به 
كشورهاى چين، آمريكا و آلمان را به ترتيب، سه قدرت صنعتى حال 
صورت گرفته  ارزيابى  براساس  كردند.  معرفى  جهان  اقتصاد  حاضر 
با  نيز حفظ مى كنند؛  تا سال 2020  را  اين سه كشور موقعيت خود 
اين تفاوت كه احتمال جابه جايى جايگاه چين و آمريكا وجود دارد. 
جذب سرمايه گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى، 
و  نوآورى  پشتيبان  صنعتى  خوشه هاى  و  مناسب  زيرساخت هاى 
است  مزيت هايى  از جمله  ماهر  كار  نيروى  از  برخوردارى  همچنين 
كشورهاى صنعتى،  برترين  زمره  در  كشورها  اين  قرارگيرى  در  كه 

نقش داشته است.

قدرت هاى صنعتى جهان در افق 2020 معرفى شدند. براساس 
ارزيابى صورت گرفته در سال 2016 كشورهاى چين، آمريكا و آلمان 
به ترتيب سه كشور برتر صنعتى حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند 
و پيش بينى مى شود كه طى سه سال آينده موقعيت خود را حفظ كنند. 
براساس ارزيابى هاى صورت گرفته، اين احتمال وجود دارد كه جايگاه 

شوراى  جابه جا شود.  افق 2020  در  آمريكا  و  چين  كشورهاى 
ديلويت،  تحقيقاتى  موسسه  همكارى  با  آمريكا  رقابت پذيرى 
گزارشى در مورد رقابت پذيرى صنايع كارخانه اى تهيه كرده و به 

ارزيابى قدرت هاى صنعتى جهان پرداخته است.

در اين گزارش كاهش مزيت نيروى كار ارزان در چين كه 
به واسطه رشد طبقه تحصيلكرده و افزايش شهرنشينى رخ داده 
يكى از داليل جابه جايى جايگاه اين كشور در ليست قدرت هاى 
صنعتى در افق 2020 ذكر شده است. عامل دولت چين با جذب 
فناورى هاى توليدى و كاهش هزينه هاى لوجستيكى از طريق 
ايده «يك كمربند، يك جاده» در صدد است مزيت هاى هزينه 

اى خود را محفوظ دارد.

و  مطالعات  موسسه  سوى  از  كه  گزارش  اين  براساس 
پژوهش هاى بازرگانى منتشر شده، «سياست هاى مرتبط به تامين 
مالى سرمايه گذارى در علم و نوآورى، فناورى و توسعه زيرساخت 
ها» از جمله مزيت هايى است كه در اين گزارش برترى صنعتى 
چين در اقتصاد جهانى به آن نسبت داده شده است. عواملى كه 
در آمريكا به عنوان دومين كشور برتر صنعتى به «جذب سرمايه
 گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى،  زيرساخت 
هاى مناسب و خوشه هاى صنعتى و پشتيبانى» نسبت داده شده 

است.

اما «نيروى كار ماهر و حمايت از نوآورى» عمده دليلى است كه 
براساس اين گزارش آلمان را در ميان سه كشور صنعتى برتر قرار داده 
است. در فهرست ارزيابى شده «جاپان، كورياى جنوبى، انگلستان، 
تايوان، مكزيك، كانادا و هند» در ميان كشورهاى برتر صنعتى حال 
حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته اند. براساس اين گزارش «نوآورى» 
عمده دليلى است كه موجب شده تا جاپان در اين ارزيابى در جايگاه 
برتر قرار گيرد. درخصوص اين كشور سهم باالى صادرات فناورانه به 
ويژه در زمينه نيمه رساناها و وسايط نقليه از جمله اقدامات نوآورانه 

اين كشور ياد شده است.

عالوه بر جاپان، كورياى جنوبى نيز به دليل «نوآورى» توانست 
در جدول كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، هرچند اقدامات نوآورى 
اين كشور به سهم باالى صادرات فناورانه اختصاص داشته است. 
درباره انگلستان نيز همانند جاپان و كورياى جنوبى «نوآورى» موجب 
شده تا اين كشور در ميان قدرت هاى صنعتى قرار گيرد، با اين تفاوت 
زيست  علوم  و  هوانوردى  زمينه صنعت  در  كشور  اين  نوآورى  كه 

شناسى بوده است.

اين گزارش بيانگر آن است كه تايوان نيز با «نوآورى» توانسته 
تفاوت  اين  با  دهد،  اختصاص  خود  به  را  برتر  كشورهاى  جايگاه 
مزيت  و  فناورانه  صادرات  باالى  سهم  به  كشور  اين  نوآورى  كه 
با چند بندر مهم آسيا صورت گرفته  لوجستيكى به دليل مجاورت 
است. اما مكزيك ديگر كشورى است كه در اين ليست قرار گرفته 
است، «مجاورت با آمريكا، هزينه هاى پايين نيروى كار و برخوردارى 
از 40 موافقت نامه تجارى» داليل عمدة است كه قرارگرفتن در ميان 

كشورهاى برتر صنعتى به آن نسبت داده شده است.

تجارى  تعرفه هاى  كمترين  از  بودن  «دارا  دليل  به  نيز  كانادا 
و مشوق هاى سرمايه گذارى در بخش صنعت» توانست در جايگاه 
كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، اما درخصوص هند «مزيت هزينه 
اى، برخوردارى از نيروى كار ماهر، حمايت از صنايع با فناورى باال 
كارخانه  صنايع  در  سرمايه گذارى  جذب  براى  دولت  مشوق هاى  و 
اى» موجب شد تا اين كشور نيز در ميان كشورهاى برتر صنعتى 

قرار گيرد.

پيش بينى آينده قدرت هاى صنعتى

در اين گزارش عالوه بر فهرست كشورهاى برتر صنعتى نقش 
فناورى پيشرفته در ظهور مجدد قدرت هاى صنعتى به عنوان يكى 
اثرگذار در بازگرداندن كشورهاى آمريكا، آلمان،  از عوامل اصلى 
جاپان و انگليس به زمره 10 كشور برتر ياد شده است. عاملى كه 
محصوالت  توليد  در  اهتمام  و  پيشرفته  فناورى هاى  به كارگيرى 

پيچيده را به همراه داشته است.

از سوى ديگر در اين گزارش پيش بينى شده كه روند رو به 
 BRIC نزول دو كشور برزيل و روسيه از مجموعه هاى كشورهاى
به  نيز  هند  همچنين  يابد.  ادامه  صنعتى  رقابت پذيرى  زمينه  در 
واسطه ناآرامى هاى سياسى و تاخير در اجراى پروژه هاى زيرساختى 
با وقفه در رشد اقتصادى مواجه شده است، هرچند انتظار مى رود 
جايگاه هند با تكيه بر نرخ رشد اقتصادى اين كشور (نرخ رشد 6 

درصدى) بهبود يابد.

در اين گزارش به ظهور پنج قدرت جديد آسيايى نيز اشاره 
شده است. كشورهاى تايلند، ماليزيا، هند، اندونيزيا و ويتنام پنج 
كشورى هستند كه پيش بينى مى شود طى 5 تا 15 سال آينده به 
جمع 15 كشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزينه پايين نيروى 
رشد  و  مناسب  جمعيتى  ساختار  چابك،  كارخانه اى  صنايع  كار، 

اقتصادى در قالب يك چين جديد ظاهر شوند.

در مجموع براساس اين گزارش 12 مولفه استعداد، سياست 
ها و زيرساخت هاى نوآورى، مزيت هزينه اى، سياست هاى انرژى، 
كار،  نيروى  بهره ورى  قانونى،  چارچوب  فيزيكى،  زيرساخت هاى 
اقتصادى-  نظام  آموزشى،  زيرساخت هاى  تامين كنندگان،  شبكه 
تجارى- مالى و مالياتى، جذابيت بازارهاى محلى و نظام بهداشت 

از جمله عملكرد هاى رقابت پذيرى صنعتى عنوان شده است.
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افتتاح چهار راه مخدوم قلى فراغى
چهاراه مخدوم قلى فراغى شاعربزرگ و متفكر ملت تركمن در شهرك بندرى آقينه، ولسوالى هاى چهار گانه اندخوى واليت   

فارياب كه از سوى بنياد خيريه غضنفر اعمار گرديده بود،  روز سه شنبه مورخ 16 مى 2017 ،طى مراسم با شكوهى افتتاح گرديد.

شاعران سده(  بزرگترين  از  يكى  فراغى  قلى  بلخ، مخدوم  دانشگاه  كارشناسي  مقطع  مسئول  راسخ،  داكتر محمد صالح  قول  به 
هجدهم) زبان تركمن است ،آثار مخدوم قلي فراغي آيينة حيات  اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تركمن هاست.

دراين مراسم سيد انور سادات، والى فارياب، دوردى قلى ستاروف معاون واليت لباب جمهورى تركمنستان، محمد ابراهيم     
غضنفر رئيس عمومى غضنفر گروپ، بازاربايف سر قنسل كشور جمهورى تركمنستان مقيم مزار شريف، وكالى شوراى هاى واليتى، 
مسئولين دولتى، متنفذين، استادان دانشگاه ها، علما، فرهنگيان هردو كشور گروپ هاى ترانه هنرمندان محلى، تاجران  و شمارى زيادى 

از خبرنگاران اشتراك ورزيده بودند.

انور سادات، والى فارياب ضمن خوش آمديد به مهمانان جمهورى      نخست محترم سيد 
تركمنستان و اشتراك كننده گان، طى سخنانى از حُسن نيت و روابط ديرينة دو كشور به خوبى ياد 
كرد و تركمنستان را از همسايه هاى نيك دانست، همچنان والى فارياب كار كرد هاى بنياد غضنفر را 
در واليت فارياب به ديده قدر نگريسته به خاطر اعمار چهاراه زيباى  مخدوم قلى فراغى از بيناد و هيات 

رهبرى غضنفر گروپ قدر دانى كرد .

محترم محمد ابراهيم غضنفر، رئيس عمومى غضنفر گروپ ضمن خير مقدم گويى مهمانان     
و مقامات دو طرف در مورد روابط ديرينة دو كشور و مشتركات فرهنگى و فعاليت هاى تجارتى دو 
كشور هم مرز صحبت نموده گفت: دستاورد هاي بزرگ دو كشور، حاصل حسن نظر رئيس جمهورى 

افغانستان و رئيس جمهورى تركمنستان و روابط نيك دوكشور مى باشد .

در بخش هاى  اقتصاد جهان  براى  به يك هدف  سال 2020 
مختلف تبديل شده است. كشورهاى پيشتاز و توانمند تالش مى كنند 
تا در اين سال بهترين عملكرد خود را ارائه دهند. سوال اساسى اكنون 
اين است كه كدام اقتصاد در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد 
بود. دو نهاد بين المللى به اين سوال پاسخ داده اند. همچنين پنج كشور 

جديد به فهرست قدرت هاى اقتصادى جهان وارد مى شوند.

گزارشى  انتشار  با  بين المللى  نهاد  دو  اقتصادنيوز،  گزارش  به 
كشورهاى چين، آمريكا و آلمان را به ترتيب، سه قدرت صنعتى حال 
صورت گرفته  ارزيابى  براساس  كردند.  معرفى  جهان  اقتصاد  حاضر 
با  نيز حفظ مى كنند؛  تا سال 2020  را  اين سه كشور موقعيت خود 
اين تفاوت كه احتمال جابه جايى جايگاه چين و آمريكا وجود دارد. 
جذب سرمايه گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى، 
و  نوآورى  پشتيبان  صنعتى  خوشه هاى  و  مناسب  زيرساخت هاى 
است  مزيت هايى  از جمله  ماهر  كار  نيروى  از  برخوردارى  همچنين 
كشورهاى صنعتى،  برترين  زمره  در  كشورها  اين  قرارگيرى  در  كه 

نقش داشته است.

قدرت هاى صنعتى جهان در افق 2020 معرفى شدند. براساس 
ارزيابى صورت گرفته در سال 2016 كشورهاى چين، آمريكا و آلمان 
به ترتيب سه كشور برتر صنعتى حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند 
و پيش بينى مى شود كه طى سه سال آينده موقعيت خود را حفظ كنند. 
براساس ارزيابى هاى صورت گرفته، اين احتمال وجود دارد كه جايگاه 

شوراى  جابه جا شود.  افق 2020  در  آمريكا  و  چين  كشورهاى 
ديلويت،  تحقيقاتى  موسسه  همكارى  با  آمريكا  رقابت پذيرى 
گزارشى در مورد رقابت پذيرى صنايع كارخانه اى تهيه كرده و به 

ارزيابى قدرت هاى صنعتى جهان پرداخته است.

در اين گزارش كاهش مزيت نيروى كار ارزان در چين كه 
به واسطه رشد طبقه تحصيلكرده و افزايش شهرنشينى رخ داده 
يكى از داليل جابه جايى جايگاه اين كشور در ليست قدرت هاى 
صنعتى در افق 2020 ذكر شده است. عامل دولت چين با جذب 
فناورى هاى توليدى و كاهش هزينه هاى لوجستيكى از طريق 
ايده «يك كمربند، يك جاده» در صدد است مزيت هاى هزينه 

اى خود را محفوظ دارد.

و  مطالعات  موسسه  سوى  از  كه  گزارش  اين  براساس 
پژوهش هاى بازرگانى منتشر شده، «سياست هاى مرتبط به تامين 
مالى سرمايه گذارى در علم و نوآورى، فناورى و توسعه زيرساخت 
ها» از جمله مزيت هايى است كه در اين گزارش برترى صنعتى 
چين در اقتصاد جهانى به آن نسبت داده شده است. عواملى كه 
در آمريكا به عنوان دومين كشور برتر صنعتى به «جذب سرمايه
 گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى،  زيرساخت 
هاى مناسب و خوشه هاى صنعتى و پشتيبانى» نسبت داده شده 

است.

اما «نيروى كار ماهر و حمايت از نوآورى» عمده دليلى است كه 
براساس اين گزارش آلمان را در ميان سه كشور صنعتى برتر قرار داده 
است. در فهرست ارزيابى شده «جاپان، كورياى جنوبى، انگلستان، 
تايوان، مكزيك، كانادا و هند» در ميان كشورهاى برتر صنعتى حال 
حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته اند. براساس اين گزارش «نوآورى» 
عمده دليلى است كه موجب شده تا جاپان در اين ارزيابى در جايگاه 
برتر قرار گيرد. درخصوص اين كشور سهم باالى صادرات فناورانه به 
ويژه در زمينه نيمه رساناها و وسايط نقليه از جمله اقدامات نوآورانه 

اين كشور ياد شده است.

عالوه بر جاپان، كورياى جنوبى نيز به دليل «نوآورى» توانست 
در جدول كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، هرچند اقدامات نوآورى 
اين كشور به سهم باالى صادرات فناورانه اختصاص داشته است. 
درباره انگلستان نيز همانند جاپان و كورياى جنوبى «نوآورى» موجب 
شده تا اين كشور در ميان قدرت هاى صنعتى قرار گيرد، با اين تفاوت 
زيست  علوم  و  هوانوردى  زمينه صنعت  در  كشور  اين  نوآورى  كه 

شناسى بوده است.

اين گزارش بيانگر آن است كه تايوان نيز با «نوآورى» توانسته 
تفاوت  اين  با  دهد،  اختصاص  خود  به  را  برتر  كشورهاى  جايگاه 
مزيت  و  فناورانه  صادرات  باالى  سهم  به  كشور  اين  نوآورى  كه 
با چند بندر مهم آسيا صورت گرفته  لوجستيكى به دليل مجاورت 
است. اما مكزيك ديگر كشورى است كه در اين ليست قرار گرفته 
است، «مجاورت با آمريكا، هزينه هاى پايين نيروى كار و برخوردارى 
از 40 موافقت نامه تجارى» داليل عمدة است كه قرارگرفتن در ميان 

كشورهاى برتر صنعتى به آن نسبت داده شده است.

تجارى  تعرفه هاى  كمترين  از  بودن  «دارا  دليل  به  نيز  كانادا 
و مشوق هاى سرمايه گذارى در بخش صنعت» توانست در جايگاه 
كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، اما درخصوص هند «مزيت هزينه 
اى، برخوردارى از نيروى كار ماهر، حمايت از صنايع با فناورى باال 
كارخانه  صنايع  در  سرمايه گذارى  جذب  براى  دولت  مشوق هاى  و 
اى» موجب شد تا اين كشور نيز در ميان كشورهاى برتر صنعتى 

قرار گيرد.

پيش بينى آينده قدرت هاى صنعتى

در اين گزارش عالوه بر فهرست كشورهاى برتر صنعتى نقش 
فناورى پيشرفته در ظهور مجدد قدرت هاى صنعتى به عنوان يكى 
اثرگذار در بازگرداندن كشورهاى آمريكا، آلمان،  از عوامل اصلى 
جاپان و انگليس به زمره 10 كشور برتر ياد شده است. عاملى كه 
محصوالت  توليد  در  اهتمام  و  پيشرفته  فناورى هاى  به كارگيرى 

پيچيده را به همراه داشته است.

از سوى ديگر در اين گزارش پيش بينى شده كه روند رو به 
 BRIC نزول دو كشور برزيل و روسيه از مجموعه هاى كشورهاى
به  نيز  هند  همچنين  يابد.  ادامه  صنعتى  رقابت پذيرى  زمينه  در 
واسطه ناآرامى هاى سياسى و تاخير در اجراى پروژه هاى زيرساختى 
با وقفه در رشد اقتصادى مواجه شده است، هرچند انتظار مى رود 
جايگاه هند با تكيه بر نرخ رشد اقتصادى اين كشور (نرخ رشد 6 

درصدى) بهبود يابد.

در اين گزارش به ظهور پنج قدرت جديد آسيايى نيز اشاره 
شده است. كشورهاى تايلند، ماليزيا، هند، اندونيزيا و ويتنام پنج 
كشورى هستند كه پيش بينى مى شود طى 5 تا 15 سال آينده به 
جمع 15 كشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزينه پايين نيروى 
رشد  و  مناسب  جمعيتى  ساختار  چابك،  كارخانه اى  صنايع  كار، 

اقتصادى در قالب يك چين جديد ظاهر شوند.

در مجموع براساس اين گزارش 12 مولفه استعداد، سياست 
ها و زيرساخت هاى نوآورى، مزيت هزينه اى، سياست هاى انرژى، 
كار،  نيروى  بهره ورى  قانونى،  چارچوب  فيزيكى،  زيرساخت هاى 
اقتصادى-  نظام  آموزشى،  زيرساخت هاى  تامين كنندگان،  شبكه 
تجارى- مالى و مالياتى، جذابيت بازارهاى محلى و نظام بهداشت 

از جمله عملكرد هاى رقابت پذيرى صنعتى عنوان شده است.
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افتتاح چهار راه مخدوم قلى فراغى

محمد ابراهيم غضنفر افزود: افتتاح پروژه هاى بزرگ تاپي و خط آهن، ضمن اشتغال زايي براى مردمان دو كشور، افغانستان به بازار    
هاى آسيايى و اروپايى راه يافت. اين اقدام براى جامعه تجارى و مردم دو كشور ارزشمند است .رئيس عمومى غضنفر گروپ گفت: هدف 
از اعمار چهاراه مخدوم قلى فراغى شاعر و شخصيت بزرگ تركمن زبان، به پاس روابط حسنه و دست آورد هاى هردوكشور و ارج گذارى 
به مقام اين شاعر بزرگ مى باشد .وى سهم گرفتن و كمك براى بازسازى، تقويت فرهنگ در سراسر كشور را در كنار دولت جمهورى 
اسالمى افغانستان مسئوليت وجدانى خود و هيًات رهبرى غضنفر گروپ دانست. وى در اخير بار ديگر از حضور مهمانان و استقبال گرم 
اشتراك كنندگان دو طرف مرز، گروپ هاى ترانه و موسيقى، شور جوانان و از همكارى هاى بى شايبه مقامات ملكى و امنيتى ولسوالى 

هاى چهار گانه اندخوى اظهار امتنان كرد .

محترم دوردى قلى ستاريف معاون واليت لباب تركنمستان طى سخنانى سالم هاى رئيس      
جمهورى تركمنستان را وسيله شد و در ادامه چنين گفت: روابط نيك اين دو كشور و حسن نظر رئيس 
جمهورى دو كشور بود كه شاهد دستآورد هاى بزرگ در سطح منطقه بوديم. افتتاح پروژه، TAPI   و 
خط راه آهن، تامين امنيت انرژى برق، پروژه دوامدار ترانسپورت، تحكيم مرزها و  استخراج و استفاده 
معادن همه اين پروژه ها براى بهبود زنده گى مردم  و استحكام روابط دو كشور دوست، بسيار مفيد و 
ارزشمند است . دوردى قلى ستاريف از بنياد خيريه غضنفر و هيًات رهبرى غضنفر گروپ به پاس ارج 

گذارى و اعمار چهاراه به نام اين شاعر بزرگ اظهار تشكر كرد .

محترم  خان دوردى قربان اف، مدير اماكن تاريخى واليت لباب گفت: چهاراه ساخته شده     
بنام مخدوم قلى شخصيت بزرگ مردم تركمن ماية خرسندي است وي گفت: اين وجه مشترك باعث 

روابط بيشتر خواهد شد و اين خوشى را بنياد خيريه غضنفر به ارمغان آورده است.

همچنان ولسوال ولسوالى هاى چهار گانه اندخوى به نماينده گى از مردم اندخوى حضور مهمانان را خير مقدم گفت و از     
كاركرد هاى بنياد خيريه غضنفر در اين ولسوالى ها قدر دانى كرد .

در فرجام سيد انور سادات به نماينده گى از واليت فارياب، به پاس كاركرد هاى بنياد خيريه غضنفر با اهداى سپاسنامه از     
محمد ابراهيم غضنفر، رئيس عمومي غضنفر گروپ قدردانى نمود 

.
همچنان تبادل سپاسنامه ها و تحايف ديگر نيز ميان     
با  مقامات هردو كشور و مقامات محلى صورت گرفت و محفل 
استقبال گرم اشتراك كنندگان، ترانه سرايان و هنرمندان محلى 

دو طرف مرز و صرف ضيافت به پايان رسيد .

بازسازى مسجد ينگى، بازسازى حوض آب آشاميدنى     
حضرت بابا ولى ( رح ) و اعمار چهاراه مخدوم قلى از كاركردهاى 
عمدة بنياد خيريه غضنفر در ولسوالي هاي چهارگانه اندخوي به 

شمار مى رود.

در بخش هاى  اقتصاد جهان  براى  به يك هدف  سال 2020 
مختلف تبديل شده است. كشورهاى پيشتاز و توانمند تالش مى كنند 
تا در اين سال بهترين عملكرد خود را ارائه دهند. سوال اساسى اكنون 
اين است كه كدام اقتصاد در اين سال بزرگترين اقتصاد جهان خواهد 
بود. دو نهاد بين المللى به اين سوال پاسخ داده اند. همچنين پنج كشور 

جديد به فهرست قدرت هاى اقتصادى جهان وارد مى شوند.

گزارشى  انتشار  با  بين المللى  نهاد  دو  اقتصادنيوز،  گزارش  به 
كشورهاى چين، آمريكا و آلمان را به ترتيب، سه قدرت صنعتى حال 
صورت گرفته  ارزيابى  براساس  كردند.  معرفى  جهان  اقتصاد  حاضر 
با  نيز حفظ مى كنند؛  تا سال 2020  را  اين سه كشور موقعيت خود 
اين تفاوت كه احتمال جابه جايى جايگاه چين و آمريكا وجود دارد. 
جذب سرمايه گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى، 
و  نوآورى  پشتيبان  صنعتى  خوشه هاى  و  مناسب  زيرساخت هاى 
است  مزيت هايى  از جمله  ماهر  كار  نيروى  از  برخوردارى  همچنين 
كشورهاى صنعتى،  برترين  زمره  در  كشورها  اين  قرارگيرى  در  كه 

نقش داشته است.

قدرت هاى صنعتى جهان در افق 2020 معرفى شدند. براساس 
ارزيابى صورت گرفته در سال 2016 كشورهاى چين، آمريكا و آلمان 
به ترتيب سه كشور برتر صنعتى حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند 
و پيش بينى مى شود كه طى سه سال آينده موقعيت خود را حفظ كنند. 
براساس ارزيابى هاى صورت گرفته، اين احتمال وجود دارد كه جايگاه 

شوراى  جابه جا شود.  افق 2020  در  آمريكا  و  چين  كشورهاى 
ديلويت،  تحقيقاتى  موسسه  همكارى  با  آمريكا  رقابت پذيرى 
گزارشى در مورد رقابت پذيرى صنايع كارخانه اى تهيه كرده و به 

ارزيابى قدرت هاى صنعتى جهان پرداخته است.

در اين گزارش كاهش مزيت نيروى كار ارزان در چين كه 
به واسطه رشد طبقه تحصيلكرده و افزايش شهرنشينى رخ داده 
يكى از داليل جابه جايى جايگاه اين كشور در ليست قدرت هاى 
صنعتى در افق 2020 ذكر شده است. عامل دولت چين با جذب 
فناورى هاى توليدى و كاهش هزينه هاى لوجستيكى از طريق 
ايده «يك كمربند، يك جاده» در صدد است مزيت هاى هزينه 

اى خود را محفوظ دارد.

و  مطالعات  موسسه  سوى  از  كه  گزارش  اين  براساس 
پژوهش هاى بازرگانى منتشر شده، «سياست هاى مرتبط به تامين 
مالى سرمايه گذارى در علم و نوآورى، فناورى و توسعه زيرساخت 
ها» از جمله مزيت هايى است كه در اين گزارش برترى صنعتى 
چين در اقتصاد جهانى به آن نسبت داده شده است. عواملى كه 
در آمريكا به عنوان دومين كشور برتر صنعتى به «جذب سرمايه
 گذارى در صنايع كارخانه اى، چشم انداز مناسب انرژى،  زيرساخت 
هاى مناسب و خوشه هاى صنعتى و پشتيبانى» نسبت داده شده 

است.

اما «نيروى كار ماهر و حمايت از نوآورى» عمده دليلى است كه 
براساس اين گزارش آلمان را در ميان سه كشور صنعتى برتر قرار داده 
است. در فهرست ارزيابى شده «جاپان، كورياى جنوبى، انگلستان، 
تايوان، مكزيك، كانادا و هند» در ميان كشورهاى برتر صنعتى حال 
حاضر اقتصاد جهان قرار گرفته اند. براساس اين گزارش «نوآورى» 
عمده دليلى است كه موجب شده تا جاپان در اين ارزيابى در جايگاه 
برتر قرار گيرد. درخصوص اين كشور سهم باالى صادرات فناورانه به 
ويژه در زمينه نيمه رساناها و وسايط نقليه از جمله اقدامات نوآورانه 

اين كشور ياد شده است.

عالوه بر جاپان، كورياى جنوبى نيز به دليل «نوآورى» توانست 
در جدول كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، هرچند اقدامات نوآورى 
اين كشور به سهم باالى صادرات فناورانه اختصاص داشته است. 
درباره انگلستان نيز همانند جاپان و كورياى جنوبى «نوآورى» موجب 
شده تا اين كشور در ميان قدرت هاى صنعتى قرار گيرد، با اين تفاوت 
زيست  علوم  و  هوانوردى  زمينه صنعت  در  كشور  اين  نوآورى  كه 

شناسى بوده است.

اين گزارش بيانگر آن است كه تايوان نيز با «نوآورى» توانسته 
تفاوت  اين  با  دهد،  اختصاص  خود  به  را  برتر  كشورهاى  جايگاه 
مزيت  و  فناورانه  صادرات  باالى  سهم  به  كشور  اين  نوآورى  كه 
با چند بندر مهم آسيا صورت گرفته  لوجستيكى به دليل مجاورت 
است. اما مكزيك ديگر كشورى است كه در اين ليست قرار گرفته 
است، «مجاورت با آمريكا، هزينه هاى پايين نيروى كار و برخوردارى 
از 40 موافقت نامه تجارى» داليل عمدة است كه قرارگرفتن در ميان 

كشورهاى برتر صنعتى به آن نسبت داده شده است.

تجارى  تعرفه هاى  كمترين  از  بودن  «دارا  دليل  به  نيز  كانادا 
و مشوق هاى سرمايه گذارى در بخش صنعت» توانست در جايگاه 
كشورهاى برتر صنعتى قرار گيرد، اما درخصوص هند «مزيت هزينه 
اى، برخوردارى از نيروى كار ماهر، حمايت از صنايع با فناورى باال 
كارخانه  صنايع  در  سرمايه گذارى  جذب  براى  دولت  مشوق هاى  و 
اى» موجب شد تا اين كشور نيز در ميان كشورهاى برتر صنعتى 

قرار گيرد.

پيش بينى آينده قدرت هاى صنعتى

در اين گزارش عالوه بر فهرست كشورهاى برتر صنعتى نقش 
فناورى پيشرفته در ظهور مجدد قدرت هاى صنعتى به عنوان يكى 
اثرگذار در بازگرداندن كشورهاى آمريكا، آلمان،  از عوامل اصلى 
جاپان و انگليس به زمره 10 كشور برتر ياد شده است. عاملى كه 
محصوالت  توليد  در  اهتمام  و  پيشرفته  فناورى هاى  به كارگيرى 

پيچيده را به همراه داشته است.

از سوى ديگر در اين گزارش پيش بينى شده كه روند رو به 
 BRIC نزول دو كشور برزيل و روسيه از مجموعه هاى كشورهاى
به  نيز  هند  همچنين  يابد.  ادامه  صنعتى  رقابت پذيرى  زمينه  در 
واسطه ناآرامى هاى سياسى و تاخير در اجراى پروژه هاى زيرساختى 
با وقفه در رشد اقتصادى مواجه شده است، هرچند انتظار مى رود 
جايگاه هند با تكيه بر نرخ رشد اقتصادى اين كشور (نرخ رشد 6 

درصدى) بهبود يابد.

در اين گزارش به ظهور پنج قدرت جديد آسيايى نيز اشاره 
شده است. كشورهاى تايلند، ماليزيا، هند، اندونيزيا و ويتنام پنج 
كشورى هستند كه پيش بينى مى شود طى 5 تا 15 سال آينده به 
جمع 15 كشور برتر ملحق شوند و به واسطه هزينه پايين نيروى 
رشد  و  مناسب  جمعيتى  ساختار  چابك،  كارخانه اى  صنايع  كار، 

اقتصادى در قالب يك چين جديد ظاهر شوند.

در مجموع براساس اين گزارش 12 مولفه استعداد، سياست 
ها و زيرساخت هاى نوآورى، مزيت هزينه اى، سياست هاى انرژى، 
كار،  نيروى  بهره ورى  قانونى،  چارچوب  فيزيكى،  زيرساخت هاى 
اقتصادى-  نظام  آموزشى،  زيرساخت هاى  تامين كنندگان،  شبكه 
تجارى- مالى و مالياتى، جذابيت بازارهاى محلى و نظام بهداشت 

از جمله عملكرد هاى رقابت پذيرى صنعتى عنوان شده است.



 گزارش مصور گشايش چهار راه مخدوم قلى فراغى
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كمك بنياد غضنفر در ماه مبارك رمضان

نيازمند در  به هزار خانوادة  بنياد غضنفر درماه مبارك رمضان 
واليت بلخ مواد خوراكي (آرد، روغن و برنج) كمك كرد.

بنياد غضنفر همه ساله طي يك پروسه منظم مواد خوراكي به 
نيازمندان كمك ميكند، امسال عالوه بر اين كمك ها براي يك هزار 

خانواده پول نقد نيز كمك نمود.

باشد،   انتفاعى مى  غير  و  كامًال خيريه  نهاد  بنياد غضنفر يك 
سرماية بنياد را پول زكات خانوادة غضنفر و كمك بخش هاى ديگر 
غضنفر گروپ تشكيل مى دهد كه ساالنه به صورت مرتب به ايتام، 
ديدگان  آسيب  و  بضاعت  بى  خانواده هاى  و  معلولين،  زنان،   بيوه 

ناشى از حوادث و آفات طبيعى در سراسر كشور اهداء مى گردد.



گردشگرى سومين اقتصاد بزرگ در جهان است. اين صنعت 
فرصت هاى  افزايش  فعاليت ها،  ايجاد  دليل  به  حاضر  عصر  در 
بازار  از  متاثر  نيز  و  مستقيم  غير  و  مستقيم  صورت  به  اشتغال، 
حاضر،  عصر  در  است.  يافته  بسيارى  اهميت  آن،  رشد  حال  در 
گردشگرى و اقتصاد گردشگرى در حال تبديل شدن به يكى از 
سريعترين صنايع رو به رشد جهان، ابزارى براى ايجاد درآمد ملى، 
از اصلى ترين اركان اقتصادى جهان و  نيز از مفاهيم، اشكال و 

اركان توسعه پايدار قلمداد مى شود.

نفر  ميليون    678 از  المللى  بين  ورودى  گردشگران  شمار 
در سال 2000 به 1,03 ميليارد نفر در سال 2012 رسيده است؛ 
همزمان درآمد حاصل از صنعت گردشگرى نيز ، از 475 ميليارد 
دالر در سال 2000 به 1075 ميليارد دالر در سال 2012 افزايش 
يافته است (UNWTO, 2013, 8).  پيش بينى ها بر اساس نرخ 

رشد 3,3 درصد تا سال 2020 براى صنعت گردشگرى، گوياى 

آنست كه  شمار گردشگران ورودى حدود 1,6 ميليارد نفر و 
درامد حاصل از صنعت نيز حدود 2000 ميليارد دالر خواهد بود. از 
همين روست كه سياست دولت ها در دهه هاى اخير به توسعه 
گردشگرى به عنوان يكى از شيوه هاى مبارزه با بيكارى و ايجاد 

درآمد تأكيد مى نمايند. 

تاريخچة روز جهانى گردشگرى

در سومين نشست مجمع عمومى سازمان جهانى جهانگردى 
در سپتمبر 1979 در ”تورمولينوس“ اسپانيا تصميم گرفته شد تا 
در سال 1980 روزى به عنوان ”روز جهانى گردشگرى“ در نظر 
گرفته شود. اين روز با سالگرد تصويب مصوبات سازمان جهانى 
گردشگرى در تاريخ 27 سپتمبر 1970 مصادف شد. در پى اين 
تصميم از سال 1980 ميالدى تاكنون، كشورهاى عضو سازمان 
جهانى جهانگردى (در حال حاضر 165 كشور عضو اين سازمان 
مى باشند ) روز 27 سپتمبر را با اجراى برنامه هاى ويژه اى گرامى 
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نقش گردشگرى در توسعة فرهنگى و اقتصادى جوامع



مى دارند . هدف از انتخاب يك چنين روزى، باال بردن آگاهى 
تمام مردم جهان درباره اهميت نقش گردشگرى در جامعه جهانى 
بوده است. عالوه بر آن تالش بر اين است تا از اين طريق چگونگى 
اقتصادى  و  سياسى  فرهنگى،  اجتماعى،  هاى  ارزش  پذيرى  تاثير 

سراسر جهان را از گردشگرى، منعكس نمايد.

سازمان جهانى گردشگرى  (unwto)تنها سازمانى است كه 
فعاليت هاى آن كليه جنبه هاى مختلف گردشگرى درسطح جهان 
از گسترش و توسعه  اهداف آن عبارت است  را شامل مى شود و 
تفاهم  اقتصادى،  توسعه  به  «  نظرگرفتن كمك  در  با  گردشگرى 
بين المللى،  صلح،  احترام جهانى بدون هيچگونه تمايز از نظر نژاد، 
شرايط  تغييرات  از  آگاهى  با  سازمان  اين  مذهب»  و  زبان  جنس، 
اقتصادى ، اجتماعى و سياسى جهان  بر روى گردشگران و تغييرات 
بازار، روش هاى توسعه گردشگرى را تحت بررسى دائم قرار داده و 

ضوابط و استندردهاى گردشگرى را تعيين مى نمايند.

شوراى  عمومى،  مجمع  از:  عبارتند  سازمان  اين  تشكيالت 
اجرايى، كميسيون هاى منطقه اى و دبير خانه.

سازمان جهانى گردشگرى مناطق مختلف جهان را به 6 منطقه 
تقسيم نموده است.

1.     آمريكا     
2.  آفريقا           

3.  اروپا          
4.  خاورميا نه

جنوب آسيا  (افغانستان، ايران، پاكستان، هند، سريالنكا،   .5
ميانمار و نپال)

6.  شرق آسيا و حوزه اقانوس آرام

از  بسيارى  در  گردشگرى  جهانى  روز  گذشته  سالهاى  طى 
كشورها  نه تنها يك روز بلكه يك هفته را به خود اختصاص داده 
اند. به  اين مناسبت جشن هاى متفاوت و نمايشگاه هاى صنعتى و 
فرهنگى در بسيارى از شهر ها برگزار مى گردد. حتى در برخى موارد 
نه تنها فعاالن گردشگرى بلكه عموم جامعه نيز با ساز و دهل روز 

جهانى گردشگرى را گرامى ميدارند.

سال  از  گردشگرى  جهانى  روز  هاى  (شعار 
1980 تا سال 2016)

حفظ  در  جهانگردى  سهم   :  1359  –  1980 سال   •
ميراث فرهنگى، صلح وتوسعه و تفاهم متقابل

سال1981- 1360  :  جهانگردى و كيفيت زندگى  •

در  افتخار  و  بلندى  سر   :1361  -1982 سال   •
مسافرت، ميهمانان و ميزبانان خوب.

يك  تعطيالت  و  جهانگردى   :1362  -1983 سال   •
حق همگانى و يك مسئو ليت همگانى .

سال 1984 – 1363 : گردشگرى و درك بين المللى  •

ميراث  جوانان،  جهانگردى   :  1364-  1985 سال   •
فرهنگى و تاريخى در خدمت صلح و دوستى .

سال 1986 – 1365: جهانگردى نيروى حياتى براى   •
صلح جهانى .

سال 1987 - 1366 : جهانگردى براى توسعه.  •

براى  آموزش   ، : جهانگردى  سال 1988-  1367   •
همه.

بجايى  جا  آزاد  جريان    :1368   -  1989 سال   •
توريست ها يك جهان را بوجود مى آورد.

سال 1990 -  1369: جهانگردى صنعتى ناشناخته   •
و تجارت خدماتى كه بايد توسعه يابد. 

سال 1991- 1370: ارتباطات، اطالعات و آموزش   •
با نيروى محركه اى براى توسعه گردشگرى.

براى  اى  سيله  و  جهانگردى   :1371 سال1992-   •
وحدت و پيوند قاره ها به سوى اكتشاف براى مردم.
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از  سال 1993- 1372: توسعه جهانگردى و حفاظت   •
محيط زيست به سوى توازن پايدار.

سال 1994- 1373: پرسونل كيفى، جهانگردى كيفى   •
.

سال WTO : 1374 -1995 بيست سال در خدمت   •
جهانگرى جهان

سال 1996-1375 : جهانگردى، عاملى براى صلح و   •
شكيبايى.

سال 1997-1376 : جهانگردى، فعاليت پيشتاز قرن    •
21   در جهت اشتغال زايى و حفاظت از محيط زيست .

خصوصى،  بخش  مشاركت    :1377  -1998 سال   •
دولتى، كليد توسعه و ترويج جهانگردى .

ميراث  از  حفاطت  جهانگردى   :1378  -1999 سال   •
جهانى براى هزاره جديد .

سال 2000 – 1379 : فن آورى و طبيعت، دو چالش   •
گردشگرى در آغاز قرن 21

سال 2001 – 1380 : گردشگرى ابزارى براى صلح و   •
گفتگوى ميان تمدن ها  

سال 2002 – 1381 : اكوتوريسم و توسعه پايدار  •

سال 2003 – 1382 : گردشگرى نيروى محركه براى   •
كاهش فقر، اشتغالزايى، هماهنگى اجتماعى

سال 2004 – 1383 : ورزش و گردشگرى، دو نيروى   •
زنده براى درك متقابل فرهنگ و توسعه جوامع

سال 2005 – 1384 : سفر و حمل و نقل، از تخيل   •
ژول ورن تا واقعيت قرن 21

سال 2006 – 1385 : گردشگرى غنا مى بخشد.  •

سال 2007 – 1386 : گردشگرى درب ها را به روى   •
زنان مى گشايد .

سال 2008 – 1387 : گردشگرى در پاسخ به تغييرات   •
آب و هوا و گرم شدن زمين

سال 2009 – 1388 : گردشگرى گرامى داشت تنوع   •
ها

سال 2010 – 1389 : گردشگرى و تنوع زيستى  •

دهنده  پيوند  گردشگرى   :  1390  –  2011 سال   •
فرهنگ ها

پاك  انرژى  و  گردشگرى   :  1391  –  2012 سال   •
تقويت و توسعه گردشگرى

سال 2013 – 1392 : گردشگرى و آب، حمايت از   •
آينده مشترك

سال 2014 – 1393 : گردشگرى و توسعه جوامع   •
محلى.

يك  گردشگر،  ميليارد  يك   :  1394-2015 سال   •
ميليارد فرصت

سال 2016-1395  : گردشگرى براى همه  •

منظور سازمان جهانى گردشگرى از گردشگرى براى همه 
در شعار سال2016

اقدام  دريك  گردشگرى  جهانى  سازمان    (UNWTO)
مسئوالنه روز جهانى گردشگرى در تاريخ 27 سپتمبر 2016 برابر 
با 6  ميزان 1395 را بدليل اهميت توجه به توسعه گردشگرى 
معلوالن بنام ”گردشگرى براى همه“ نام گذارى كرد و از تمام 
اقدامات  گسترش  به  نسبت  كرد  درخواست  عضو  كشورهاى 
مربوط به ايجاد دسترسى معلوالن, سالمندان و حتى افراد بيمار 
به امكانات گردشگرى دركشورهايشان تالش كنند. متن بيانيه 
و پيام آقاى طالب ريفاعى دبيركل UNWTO كه به تازگى 
درسايت سازمان جهانى گردشگرى منتشرشده است را در ذيل 

بخوانيد:
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سال 2010 – 1389 : گردشگرى و تنوع زيستى  •

دهنده  پيوند  گردشگرى   :  1390  –  2011 سال   •
فرهنگ ها

پاك  انرژى  و  گردشگرى   :  1391  –  2012 سال   •
تقويت و توسعه گردشگرى

سال 2013 – 1392 : گردشگرى و آب، حمايت از   •
آينده مشترك

سال 2014 – 1393 : گردشگرى و توسعه جوامع   •
محلى.

يك  گردشگر،  ميليارد  يك   :  1394-2015 سال   •
ميليارد فرصت

سال 2016-1395  : گردشگرى براى همه  •

منظور سازمان جهانى گردشگرى از گردشگرى براى همه 
در شعار سال2016

اقدام  دريك  گردشگرى  جهانى  سازمان    (UNWTO)
مسئوالنه روز جهانى گردشگرى در تاريخ 27 سپتمبر 2016 برابر 
با 6  ميزان 1395 را بدليل اهميت توجه به توسعه گردشگرى 
معلوالن بنام ”گردشگرى براى همه“ نام گذارى كرد و از تمام 
اقدامات  گسترش  به  نسبت  كرد  درخواست  عضو  كشورهاى 
مربوط به ايجاد دسترسى معلوالن, سالمندان و حتى افراد بيمار 
به امكانات گردشگرى دركشورهايشان تالش كنند. متن بيانيه 
و پيام آقاى طالب ريفاعى دبيركل UNWTO كه به تازگى 
درسايت سازمان جهانى گردشگرى منتشرشده است را در ذيل 

بخوانيد:

گردشگرى  گردشگرى،  جهانى  روز  سپتمبر    27  
براى همه

محيط خلق  به  مربوط  همه  براى  دسترس  قابل  گردشگرى 
  هايى است كه مى توانند نيازهاى همه ما را مرتفع سازند، خواه در 
حال سفر باشيم يا در خانه باشيم. اين موضوع مى تواند مربوط به 
يا جمعيت  معلوليت، حتى موقتى، خانواده هاى داراى بچه كوچك، 
سالمند، دير يا زود در نقطه اى در زندگى مان، باشد، همة ما از قابليت 

دسترسى جهانى گردشگرى سود مى بريم.

به اين دليل، مى خواهيم اين حق را براى تمام شهروندان جهان 
درخواست كنيم تا تنوع باورنكردنى سياره  مان و زيبايى جهان مان 
را ببينند. امسال، روز جهانى گردشگرى به ما كمك كرد تا مزاياى 
فراوان و مهم قابليت دسترسى جهانى را گسترش دهيم و بتوانيم در 

سطح كالن در جامعه مطرح كنيم.
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سال 2010 – 1389 : گردشگرى و تنوع زيستى  •

دهنده  پيوند  گردشگرى   :  1390  –  2011 سال   •
فرهنگ ها

پاك  انرژى  و  گردشگرى   :  1391  –  2012 سال   •
تقويت و توسعه گردشگرى

سال 2013 – 1392 : گردشگرى و آب، حمايت از   •
آينده مشترك

سال 2014 – 1393 : گردشگرى و توسعه جوامع   •
محلى.

يك  گردشگر،  ميليارد  يك   :  1394-2015 سال   •
ميليارد فرصت

سال 2016-1395  : گردشگرى براى همه  •

منظور سازمان جهانى گردشگرى از گردشگرى براى همه 
در شعار سال2016

اقدام  دريك  گردشگرى  جهانى  سازمان    (UNWTO)
مسئوالنه روز جهانى گردشگرى در تاريخ 27 سپتمبر 2016 برابر 
با 6  ميزان 1395 را بدليل اهميت توجه به توسعه گردشگرى 
معلوالن بنام ”گردشگرى براى همه“ نام گذارى كرد و از تمام 
اقدامات  گسترش  به  نسبت  كرد  درخواست  عضو  كشورهاى 
مربوط به ايجاد دسترسى معلوالن, سالمندان و حتى افراد بيمار 
به امكانات گردشگرى دركشورهايشان تالش كنند. متن بيانيه 
و پيام آقاى طالب ريفاعى دبيركل UNWTO كه به تازگى 
درسايت سازمان جهانى گردشگرى منتشرشده است را در ذيل 

بخوانيد:



شخصيت شناسى يا روانشناسى شخصيت

وحيد جمالى

التين  ريشه  از   (Personality) شخصيت 
(Persona) كه به معنى «نقاب و ماسك» است گرفته شده 
است و اشاره به ماسك و نقابى دارد كه بازيگران يونان و روم 
قديم بر چهره مى گذاشتند و اين تعبير تلويحًا به اين موضوع 
اشاره دارد كه «شخصيت هر فرد ماسكى است كه او بر چهره 
باشد».  ديگران  از  او  (تفاوت)  تمايز  وجه  تا  مى زند  خود 
شخصيت به همه خصلت ها و ويژگى هايى اطالق مى شود كه 
معرف رفتار يك شخص است، از جمله مى توان اين خصلت ها 
وجهه  خود،  از  شخص  ادراك  احساسات،  انديشه،  شامل  را 
ويژگى  اصطالح  دانست.  عادات  بسيارى  و  فكر  طرز  نظرها، 
شخصيتى به جنبه خاصى از كل شخصيت آدمى اطالق مى 

شود.

شخصيت  از  مختلفى  تعاريف  شخصيت،  روانشناسى  در 
ارائه شده است كه هر يك بر وجهى از شخصيت تأكيد كرده
 اند. هيلگارد شخصيت را «الگوهاى رفتار و شيوه هاى تفكر كه 
نحوه سازگارى شخص را با محيط تعيين مى كند» تعريف كرده 

ويژگيهاى  به  را  «شخصيت»  ديگر  برخى  كه  حالى  در  است 
«پايدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعة ويژگيهايى كه با 
ثبات و پايدارى داشتن مشخص هستند و باعث پيش بينى رفتار فرد 

مى شوند» تعريف مى كنند.

نظرى اجمالى به تعاريف شخصيت شناسى، نشان مى دهد كه 
تمام معانى شخصيت را نمى توان در يك نظريه خاص يافت. براى 
دايمى  يافته  سازمان  خويشتن  يك  را  راجرز شخصيت  كارل  مثال 
مى دانست كه محور تمام تجربه هاى وجودى بود. يا گوردن آلپورت 
فردى  فعاليت هاى  تمام  كه  درونى  عوامل  مجموعه  را  شخصيت 
مجموعه  را  شخصيت  واتسن  است.  كرده  تلقى  مى دهد  جهت  را 
سازمان يافته اى از عادات مى پنداشت و زيگموند فرويد، عقيده داشت 
 (Super ego)فراخود و   (Ego)خود ،(ID)نهاد از  كه شخصيت 

ساخته شده است.

شخصيت چيست؟

شخصيت تشكيل شده است از الگوهاى ويژه فكرى، احساسى 
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مى سازد.  متمايز  ديگر  افراد  از  را  فرد  هر  كه  رفتارى  و 
پايدار  تقريبًا  در طول حيات،  و  دارد  درونى  شخصيت، سرچشمه 
باقى مى ماند. روان شناسى شخصيت، ويژگى هاى يگانه افراد و نيز 

مشابهت ها بين گروه هايى از افراد را مورد مطالعه قرار مى دهد.

ويژگى هاى شخصيت

شخصيت، سازمان يافته و سازگار است.   

شخصيت، هر چند پديده اى روانى است اما تحت تاثير    
فرايندها و نيازهاى بيولوژيك قرار دارد.

شخصيت باعث پديدآمدن رفتارها مى گردد.   

شخصيت از طريق افكار، احساسات، رفتارها و بسيارى    
چيزهاى ديگر نمود مى يابد.

شخصيت از ديدگاه روانشناسى

از  متفاوت  چيزى  مورد «شخصيت»  در  روانشناسى  ديدگاه 
ديدگاه هاى «مردم و جامعه» است در روانشناسى شخصيت افراد 
به گروههاى «با شخصيت و بى شخصيت» يا«شخصيت خوب و 
شخصيت بد» تقسيم نمى شوند؛ بلكه از نظر اين علم همه افراد 
مورد  «علمى»  صورت  به  بايد  كه  هستند  «شخصيت»  داراى 
مطالعه قرار گيرند اين ديدگاه باعث پيدايش نظريه هاى متعددى از 
جمله : نظريه روانكاوى كالسيك، نظريه روانكاوى نوين، نظريه 
انسان گرايى، نظريه شناختى، نظريه يادگيرى اجتماعى و … » 

در حوزه مطالعه روانشناسى شخصيت شده است.

ماهيت شخصيت و انسان

يكى از جنبه هاى با اهميت در «روانشناسى شخصيت» كه 
در «نظريه هاى شخصيت» منعكس شده است برداشت يا تصورى 
است كه از ماهيت «انسان و شخصيت او» ارائه شده است (يا مى
 شود). اين سوالها با ويژگى اصلى انسان ارتباط برقرار مى كنند و 
همه مردم (شاعر، هنرمند، فيلسوف، تاجر، فروشنده و …) همواره 

به روش هاى مختلف به اين سوالها پاسخ مى دهند؛ بطورى كه 

تابلوهاى  «كتابها،  در  را  آنها  جانبه  همه  بازتاب  مى توانيم 
نقاشى، و در رفتار و گفتارشان» ببينيم و روانشناسى شخصيت و 

نظريه پردازان اين حوزه نيز از آن مستثنى نيستند.

تاريخچه مطالعه روان شناسى شخصيت

يونان  زمان  به  شخصيت  شناسى  روان  مطالعه  تاريخچه 
طبقه و  توصيف  براى  دانشمندان  كوشش  گردد.  مى  بر  باستان 
 بندى منش آدمى را مى توان در يونان باستان رديابى كرد. در عهد 
باستان، تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه يكى از مزاج
بلغم و صفراى زرد) نسبت   هاى چهارگانه (خون، صفراى سياه، 
مى دادند و بر اين اساس، افراد را به چهار سنخ يا تيپ شخصيتى: 
دموى  مزاج، سوداوى  مزاج(ماليخوليايى)، بلغمى  مزاج و صفراوى  
به  افراد  اين كه  ضمن  ترتيب،  بدين  مى كردند.  طبقه بندى  مزاج 
سنخ هاى مختلف شخصيتى طبقه بندى مى شدند علت تفاوت هاى 
فردى نيز توجيه مى شد. اين نظريه شخصيت تا قرن 19 هم  چنان 

دوام يافت.

مانند  خود  شكل گيرى  دوران  طى  شخصيت،  نظريه هاى 
هر پديده ديگرى تحت تاثير عوامل مختلف تاريخى قرار گرفته
 اند. از آن ميان، چهار عامل نقش موثرى داشته اند كه عبارتند از: 
روان شناسى  روان سنجى،  روش هاى  اروپا،  بالينى  طب  پيشرفت 
رفتارگرايى و روان شناسى گشتالت. عالوه بر اين عوامل تاريخى، 
عوامل معاصر موجود نيز در روان شناسى شخصيت تاثير گذاشته
 اند. از جمله اين عوامل مى توان از پيدايش يا تكامل رشته هايى 
مانند روان شناسى ميان فرهنگى، فرايندهاى شناختى، روان شناسى 

در پهنه زندگى(تمام مدت عمر) و انگيزش نام برد.

روان شناسان شخصيت براى مطالعه و تحقيق، از چهار نوع 
سوابق  به  مربوط  داده هاى  از:  عبارتند  كه  مى كنند  استفاده  داده 
زندگى فرد، داده هاى جمع آورى شده توسط مشاهده گر، داده هاى 
حاصل از آزمون ها و داده هاى حاصل از گزارش هاى شخصى. هر 
يك از روان شناسان شخصيت، نوعى از اين داده ها را ترجيح مى
 دهند. اما همه آن ها در مورد فايده بالقوه هر يك از انواع چهارگانه 

داده ها ترديدى ندارند.
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شخصيت شناسى يا روانشناسى شخصيت

مطالعه شخصيت

روش هاى چندى براى مطالعه شخصيت وجود دارد. هر 
روش داراى نقاط قوت و ضعف خاص خود است:

پژوهشگر  روش ها  اين  در  تجربى:  روش هاى    
متغيرهاى مورد نظرش را كنترل و دستكارى مى كند و نتايج را 
مى سنجد. اين علمى ترين روش تحقيق است، اّما پژوهش هاى 
تجربى، هنگامى كه مطالعه جنبه هايى از شخصيت نظير انگيزه
بسيار  است  ممكن  باشد،  نظر  مورد  تمايالت  و  هيجانات   ها، 

پيچيده باشد.

مطالعات مردى و روش هاى خودگزارشى: اين روش    
بر تحليل عميق فرد و همچنين اطالعات فراهم شده از فرد 
تكيه دارد. مطالعات موردى به شّدت وابسته به تفسير مشاهده 
كننده است در حالى كه روش هاى خودگزارشى به حافظه فرد 
مورد نظر بستگى دارد. به اين دليل، اين روش ها بسيار ذهنى 

هستند و تعميم يافته ها به جامعه اى بزرگتر دشوار است.

جمع اطالعات  بر  روش  اين  بالينى:  تحقيقات    
تكيه  درمان  دوره  طول  در  بسترى،  بيماران  از  شده   آورى 
اين  پايه  بر  به شخصيت  مربوط  نظريه هاى  از  بسيارى  دارد. 
نوع پژوهش قرار دارد اّما به دليل آن كه موضوعات تحقيق، 
تحقيق  اين  نابهنجار هستند،  رفتار  نشانگر  و  فرد  به  منحصر 

بسيار ذهنى است و تعميم آن دشوار است.

نظريه هاى شخصيت

نظريه هاى بيولوژيك: رويكردهاى بيولوژيك، عوامل 
ژنتيكى را مسئول شخصيت مى شناسند. پژوهش هايى كه بر 
روى وراثت به عمل آمده، وجود ارتباط بين عوامل ژنتيكى و 
از معروف ترين  را نشان مى دهد. يكى  ويژگى هاى شخصيتى 
جنبه بين  كه  است  آيزنِك  هانس  بيولوژيك،  نظريه پردازان 
كرد.  برقرار  ارتباط  بيولوژيك  فرايندهاى  و  شخصيتى   هاى 
براى مثال، آيزنك چنين عنوان كرد كه افراد درون گرا داراى 
سوى  به  را  آن ها  امر  اين  و  هستند  بااليى  مغزى  تحريك 
اجتناب از تحريك هدايت مى كند. از سوى ديگر، آيزنك عقيده 

داشت كه برون گراها داراى تحريك مغزى كمى هستند و اين 
امر باعث مى شود كه به دنبال تجربيات تحريكى بروند.

را  شخصيت  رفتارى،  نظريه هاى  رفتارى:  نظريه هاى 
حاصل تعامل بين فرد و محيط مى دانند. نظريه پردازان رفتارى، به 
نظريه و  مى پردازند  اندازه پذير  و  مشاهده  قابل  رفتارهاى  مطالعه 
 هايى كه افكار و احساسات درونى را به حساب مى آورند، رد مى
 كنند. اسكينر و آلبرت بندورا از جمله نظريه پردازان رفتارى هستند.

روان پويشى  نظريه هاى  پويشى:  روان  نظريه هاى 
و  است  فرويد  زيگموند  كارهاى  تأثير  تحت  شّدت  به  شخصيت 
روى  بر  كودكى  تجربيات  و  (ناخودآگاه)  ناهشيار  ذهن  تأثير  بر 
شخصيت تأكيد دارد. نظريه هاى روان پويشى شامل «نظريه مرحله 
روانى-جنسى» فرويد و «مراحل رشد روانى-اجتماعى» اريكسون 

است.
عبارتند  سازنده شخصيت  مؤلفه  كه سه  داشت  عقيده  فرويد 
از نهاد، خود و فراخود. نهاد، مسئول كليه نيازها و اميال است در 
حالى كه فراخود، مسئول اخالقيات و ايده آل ها مى باشد. و خود، بين 

درخواست هاى نهاد، فراخود و واقعيت در نوسان است.

از  سرى  يك  طى  در  شخصيت  كه  داشت  عقيده  اريكسون 
مراحل پيشرفت مى كند و در هر مرحله برخى تناقض ها بروز مى
 كند. موفقيت در هر مرحله به غلبه موفقيت آميز بر اين تناقض ها 

بستگى دارد.

بر  انسان گرايانه  نظريه هاى  انسان گرايانه:  نظريه هاى 
اهميت اراده آزاد و تجربيات فردى در رشد شخصيت تأكيد دارد. 
اين نظريه پردازان بر مفهوم خود-شكوفايى كه نيازى فطرى براى 
رشد شخصى است تأكيد مى نمايند. از جمله اين نظريه پردازان مى

 توان به كارل راجرز و آبراهام مزلو اشاره كرد.

نقش والدين براي كودك و زندگي حال و آيندة او بسيار مهم 
است. والدين داراي تأثيرات وراثتي و محيطي سرنوشت ساز براي 
كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور 
او كارساز است، جرأت او اطمينان بخش است، هيبت و وقار او 
او مايه گرمي و نشاط كودكان در  سازنده است. زندگي و وجود 

محيط خانواده است.

يا  محبت  شيوه  انضباط،  اعمال  كيفيت  برخوردها،  شيوة 
و  اقتدار  نفس،  به  اتكاي  رفتار،  در  قاطعيت  يا  تزلزل  خشونت، 
آموز و سازنده است. شرافت  براي كودك درس  والدين  سنديت 
ميزان كه  به همان  دارد  مؤثر  والدين در كودك نقش  نجابت  و 
سالمت در او اثردارد. كودك آلوده به دنيا نمي آيد اين خانواده و 

مخصوصًا پدر است كه زمينه ساز شرافت يا آلودگي است. 

بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود كه والدين چه نقشي در 

تربيت فرزنددارد؟ اين نوشته درصدد است تا به اين گونه پرسش ها 
پاسخ بگويد و نقش والدين را در تربيت فرزند روشن نمايد.

نقش الگويي پدر

كودك در مسير رشد از ديگران اثر مي پذيرد و تحت تأثير 
ديده ها و شنيده هاي بسياري قرار مي گيرد. همة آنهايي كه در 
اطراف او هستند و به نحوي در او اثرگذارند مدل و الگوي كودك 
اند. پدر از همة  آنها مهمتر و مؤثرتر است و اين اهميت و تأثير تا 
سنين نوجواني هم چنان ادامه دارد. رفتار پدر براي فرزند خردسال 
همه چيز است؛ درس است، اخالق است، تربيت است، سازندگي يا 
ويرانگري است. طفل در سنين خردسالي همه چيز را از او كسب 
مي كند. محبت، شفقت، وفاداري، خلوص و صفا، رشادت، شهامت، 
ادب و تواضع، عزت نفس، سجاياي اخالقي، درستكاري، پشتكار، 

سربلندي، شرافت و صداقت، را از او فرا مي گيرد.

رفتار  از  انعكاسي  را  فرزندان  رفتار  روانشناسان  از  برخي 
پدران دانسته و گفته اند تو اول كودك خود را به من بنماي، 
تا بگويم تو كي هستي. يعنى نحوة استدالل پدر، به كارگيري 
وسايل و ابزار، كينه توزي و خود خواهي او... همه در كودك 
رفتار شخصي خود  برابر  در  پدران  اساس  اين  بر  دارد.  نقش 
مسؤول اند. هر آنچه را كه مي يابند به فرزندان ياد مي دهند. 
افكار و رفتار او را بر اين اساس جهت مي دهند، موجبات رشد 

و يا سقوط شخصيت فرزندان را فراهم مي آورند.

تربيت فرزند از راه الگو

بنياديني  نقش  الگو  ترديد  بدون  رفتارپدر:  اهميت 
اگر هيچ تحليل  رو،  ازاين  دارد.  درتربيت و سازندگي كودك 
در شكل  الگوها  اساسي  نقش  بر  علمي  دليل  و  روانشناختي 
گيري شخصيت فرد و نحوة سلوك او و نياز همه جانبه اي 
كه به الگوها دارد، وجود نداشته باشد، كافي است كه هرفرد 
اين  در  زندگي شخصي  در  كه  اي  گسترده  تجربة  همان  به 
خصوص دارد و احساس نياز به الگو و تأثير آن را عمًال و از 
درون در خود يافته اند، ببينند. با اين توجيه بايد گفت: پدران 
اگر بخواهند فرزند خود را بپرورانند و او را به شيوه و روشي 
خاصي جهت دهند برنامه اين است كه خود بايد مدل و الگوي 
براي فرزند خويش خواستاراند.  را  باشند كه آن  راه و روشي 
پدراني كه بين عمل و گفتارشان، بين كردار و امر و نهي شان 
تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان مؤثر باشند. 
و هم پدراني كه فرصت كافي براي ارتباط با فرزندان ندارند 
را به عنوان وعظ و  و در فرصت محدود تنها چند كلمه اي 
نصيحت با فرزندان درميان مي گذارند هرگز قادر نيستند به 

اهداف و مقاصدي كه مورد نظر شان است برسند.

وقت  شرافت،  صداقت،  سرمشق  كودك  براي  بايد  پدر 
شناسي، رعايت نظافت، خوش قولي، سخاوت، جرأت و قدرت 
به  ها  برنامه  و  وظايف  اين  رعايت  ساية   در  او  باشد.  تحمل 
شخصيت فرزندشان شكل مي دهند و موجبات جمال معنوي 

و عزت فرزند را فراهم مي سازد.

پدران آلوده در روحية فرزندان اثرات منفي مي گذارند و ما كمتر 
افرادي را مشاهده ميكنيم كه خود پدران نادرستي باشند و فرزندشان 

افراد سالم به بار آمده باشند.

اهميت رفتار و گفتار مادر: كردار و رفتار مادر چون خون 
در شريانهاي كودك به جريان مي افتد و شخصيت او را براي مادام 
العمر رنگ مي دهد. جنبه الگويي مادر آن چنان مهم است كه مي 
توان گفت زمينة  انحطاط و يا تعالي روان پاك فرزند تا حدود زيادي 
مربوط به آن است. طفل او را به عنوان الگو و سر مشق انتخاب مي 

كند و شيوه ها و رفتارهاي او را تقليد مي نمايد.

بسياري از بي بندباري هاي افرا د زاييده اشتباهات غلط مادران 
است و موجب اسارت و بدبختي آنها مي شود، چه بسيار كودكاني كه 
رفتاري را از مادر ياد گرفته اند و يك عمر آن رفتار مزاحم زندگي 

شان بوده و نتوانسته اند آن را به خوبي از خود دور نمايند.

چشم و گوش طفل چون دريچه اي باز است، مي بيند و مي 
شنود، ذهنش چون آينه است كه هر چيزي در آن منعكس مي شود، 
با اين تفاوت كه آينه عكس شئى را هميشه در خود نگه نمي دارد 
ولي ذهن كودك آن را در خود ثبت مي كند. كودك حتي شيوه فكر 
مادر را مي بيند و درمي يابد، و آنچه برداشت مي كند ممكن است 

سازنده باشد و يا ويرانگر.

كودكان به هنگامي كه در خانه تنها مي شوند اداي زندگاني 
پدر و مادر را در مي آورند. واين خود صحنة تماشايي است. مادر مي 
تواند با رفتار خود فطرت هاي امانت، صداقت، وفاي به عهد، حق 
جويي، حق دوستي، و... را در كودك احيا كند و يا آنها را بميراند. 
مادر مي تواند زمينه را براي هدايت فطري طفل فراهم سازد و يا 
موجب انحرافش از صراط مستقيم گردد. درجنبة عاطفي نيز مادران 
باشد  مادري دچار ترس  اگر  دارند.  به روي كودكان  بسياري  تأثير 

نمي تواند كودك شجاع بپروراند. 

نقش تفاهم والدين درتربيت فرزند

تفاهم والدين در تمام صحنه هاي زندگي، موجب استحكام پايه 

هاي خانواده مي گردد. به ويژه با تفاهم با همديگر عالوه بر اينكه 
كانون زندگي را گرم تر نموده اند،  فرزندان چنين خانواده نيز،  از 
سالمتي كامل تر و شخصيت واقعي برخوردار مي گردند. بنابر اين، 
تفاهم والدين محيط زندگي را سرشار از صميميت و صفا مي كند؛ 
از اين رو، محيط خانواده در تشكيل شخصيت انسان نقش بنيادين 
و مؤثر دارد، سنت ها، الگوها و ضوابط و قوانين آن در فرزندان اثر 
مي گذارد. خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، آداب و سنن است 
و نقش و تأثير آن، هميشگي است. تشكيل خانواده بايد برمبناي 
تفاهم و ايجاد فضاي دوستي، پايه گذاري شود؛ زيرا در پرتو صفا 
و صميميت زندگي مفهوم واقعي پيدا مي كند و فرزنداني با روان 

سالم تحويل جامعه داده مي شود.

تفاهم در پرتو محبت و احترام

خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان است، اساس خانواده 
از نظر اسالم بر مبناي دوستي، محبت و احترام است. بايد رابطة 
برخي  ديد  از  باشد،  استوار  مهرباني  و  عطوفت  برمبناي  والدين 
صاحب نظران، ارتباط ميان انسانها در حرف زدن و گوش فرادادن 
خالصه مي شود. كه اين دو مهارت در حوزة ارتباط انسانها به ويژه 

همسران محسوب مي شود:

ـ  احترام  گفتاري  الف 

شايع ترين و در عين حال ساده ترين نوع مناسبات انساني، 
ارتباط كالمي است. اين ارتباط به نوبه خود، در برگيرندة  دو پديدة 
به  ناظر  اولي  شود،  مي  گفتن»  و«خوب  گفتن»  سخن  «خوب 
روش ودومي به محتوا است. زماني كه همسران با لحني مؤدبانه 
و احترام آميز با يكديگر گفتگو كرده و از روش مؤثر و سازنده اي 
براي ارتباط كالمي بهره مي گيرند، مصداق كامل «خوب سخن» 
گفتن تلقي مي شوند و زماني كه آنان، مطالب كامل و مضامين 
ارزشمند ومفيدي را به يكديگر منتقل مي نمايند واز نوعي تبادل 
علمي و فكري استفاده مي كنند، روابط شان جلوه اي از «سخن 

خوب گفتن» محسوب مي گردد. 

سخن مرد به همسرش كه (تو را دوست دارم) هيچگاه از قلب 
او زدوده نمي شود واثرات مهر آفرين و بسيار مثبت آن همواره 
باقي مي ماند. با گفتن يك جمله كوتاه مي توان تمام خستگي و 
مشكالت و سنگيني بار زندگي ومسؤوليت زن را تالفي نمود، تا 
زن با نشاط وآمادگي و نيروي بيشتري به زندگي وتربيت فرزندان 
ادامه دهد. «ابراز محبت، تبلور نيروي محبت است. به اين معني 
كه الزمه محبت به كسي، ابراز آن است. لذا همسراني كه از هنر 

46

سال نهم – شماره هاى 99-100-101 جوزا،سرطان و اسد 1396 خورشيدى



نقش والدين در تربيت فرزند
نويسنده: دانش

نقش والدين براي كودك و زندگي حال و آيندة او بسيار مهم 
است. والدين داراي تأثيرات وراثتي و محيطي سرنوشت ساز براي 
كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور 
او كارساز است، جرأت او اطمينان بخش است، هيبت و وقار او 
او مايه گرمي و نشاط كودكان در  سازنده است. زندگي و وجود 

محيط خانواده است.

يا  محبت  شيوه  انضباط،  اعمال  كيفيت  برخوردها،  شيوة 
و  اقتدار  نفس،  به  اتكاي  رفتار،  در  قاطعيت  يا  تزلزل  خشونت، 
آموز و سازنده است. شرافت  براي كودك درس  والدين  سنديت 
ميزان كه  به همان  دارد  مؤثر  والدين در كودك نقش  نجابت  و 
سالمت در او اثردارد. كودك آلوده به دنيا نمي آيد اين خانواده و 

مخصوصًا پدر است كه زمينه ساز شرافت يا آلودگي است. 

بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود كه والدين چه نقشي در 

تربيت فرزنددارد؟ اين نوشته درصدد است تا به اين گونه پرسش ها 
پاسخ بگويد و نقش والدين را در تربيت فرزند روشن نمايد.

نقش الگويي پدر

كودك در مسير رشد از ديگران اثر مي پذيرد و تحت تأثير 
ديده ها و شنيده هاي بسياري قرار مي گيرد. همة آنهايي كه در 
اطراف او هستند و به نحوي در او اثرگذارند مدل و الگوي كودك 
اند. پدر از همة  آنها مهمتر و مؤثرتر است و اين اهميت و تأثير تا 
سنين نوجواني هم چنان ادامه دارد. رفتار پدر براي فرزند خردسال 
همه چيز است؛ درس است، اخالق است، تربيت است، سازندگي يا 
ويرانگري است. طفل در سنين خردسالي همه چيز را از او كسب 
مي كند. محبت، شفقت، وفاداري، خلوص و صفا، رشادت، شهامت، 
ادب و تواضع، عزت نفس، سجاياي اخالقي، درستكاري، پشتكار، 

سربلندي، شرافت و صداقت، را از او فرا مي گيرد.

رفتار  از  انعكاسي  را  فرزندان  رفتار  روانشناسان  از  برخي 
پدران دانسته و گفته اند تو اول كودك خود را به من بنماي، 
تا بگويم تو كي هستي. يعنى نحوة استدالل پدر، به كارگيري 
وسايل و ابزار، كينه توزي و خود خواهي او... همه در كودك 
رفتار شخصي خود  برابر  در  پدران  اساس  اين  بر  دارد.  نقش 
مسؤول اند. هر آنچه را كه مي يابند به فرزندان ياد مي دهند. 
افكار و رفتار او را بر اين اساس جهت مي دهند، موجبات رشد 

و يا سقوط شخصيت فرزندان را فراهم مي آورند.

تربيت فرزند از راه الگو

بنياديني  نقش  الگو  ترديد  بدون  رفتارپدر:  اهميت 
اگر هيچ تحليل  رو،  ازاين  دارد.  درتربيت و سازندگي كودك 
در شكل  الگوها  اساسي  نقش  بر  علمي  دليل  و  روانشناختي 
گيري شخصيت فرد و نحوة سلوك او و نياز همه جانبه اي 
كه به الگوها دارد، وجود نداشته باشد، كافي است كه هرفرد 
اين  در  زندگي شخصي  در  كه  اي  گسترده  تجربة  همان  به 
خصوص دارد و احساس نياز به الگو و تأثير آن را عمًال و از 
درون در خود يافته اند، ببينند. با اين توجيه بايد گفت: پدران 
اگر بخواهند فرزند خود را بپرورانند و او را به شيوه و روشي 
خاصي جهت دهند برنامه اين است كه خود بايد مدل و الگوي 
براي فرزند خويش خواستاراند.  را  باشند كه آن  راه و روشي 
پدراني كه بين عمل و گفتارشان، بين كردار و امر و نهي شان 
تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان مؤثر باشند. 
و هم پدراني كه فرصت كافي براي ارتباط با فرزندان ندارند 
را به عنوان وعظ و  و در فرصت محدود تنها چند كلمه اي 
نصيحت با فرزندان درميان مي گذارند هرگز قادر نيستند به 

اهداف و مقاصدي كه مورد نظر شان است برسند.

وقت  شرافت،  صداقت،  سرمشق  كودك  براي  بايد  پدر 
شناسي، رعايت نظافت، خوش قولي، سخاوت، جرأت و قدرت 
به  ها  برنامه  و  وظايف  اين  رعايت  ساية   در  او  باشد.  تحمل 
شخصيت فرزندشان شكل مي دهند و موجبات جمال معنوي 

و عزت فرزند را فراهم مي سازد.

پدران آلوده در روحية فرزندان اثرات منفي مي گذارند و ما كمتر 
افرادي را مشاهده ميكنيم كه خود پدران نادرستي باشند و فرزندشان 

افراد سالم به بار آمده باشند.

اهميت رفتار و گفتار مادر: كردار و رفتار مادر چون خون 
در شريانهاي كودك به جريان مي افتد و شخصيت او را براي مادام 
العمر رنگ مي دهد. جنبه الگويي مادر آن چنان مهم است كه مي 
توان گفت زمينة  انحطاط و يا تعالي روان پاك فرزند تا حدود زيادي 
مربوط به آن است. طفل او را به عنوان الگو و سر مشق انتخاب مي 

كند و شيوه ها و رفتارهاي او را تقليد مي نمايد.

بسياري از بي بندباري هاي افرا د زاييده اشتباهات غلط مادران 
است و موجب اسارت و بدبختي آنها مي شود، چه بسيار كودكاني كه 
رفتاري را از مادر ياد گرفته اند و يك عمر آن رفتار مزاحم زندگي 

شان بوده و نتوانسته اند آن را به خوبي از خود دور نمايند.

چشم و گوش طفل چون دريچه اي باز است، مي بيند و مي 
شنود، ذهنش چون آينه است كه هر چيزي در آن منعكس مي شود، 
با اين تفاوت كه آينه عكس شئى را هميشه در خود نگه نمي دارد 
ولي ذهن كودك آن را در خود ثبت مي كند. كودك حتي شيوه فكر 
مادر را مي بيند و درمي يابد، و آنچه برداشت مي كند ممكن است 

سازنده باشد و يا ويرانگر.

كودكان به هنگامي كه در خانه تنها مي شوند اداي زندگاني 
پدر و مادر را در مي آورند. واين خود صحنة تماشايي است. مادر مي 
تواند با رفتار خود فطرت هاي امانت، صداقت، وفاي به عهد، حق 
جويي، حق دوستي، و... را در كودك احيا كند و يا آنها را بميراند. 
مادر مي تواند زمينه را براي هدايت فطري طفل فراهم سازد و يا 
موجب انحرافش از صراط مستقيم گردد. درجنبة عاطفي نيز مادران 
باشد  مادري دچار ترس  اگر  دارند.  به روي كودكان  بسياري  تأثير 

نمي تواند كودك شجاع بپروراند. 

نقش تفاهم والدين درتربيت فرزند

تفاهم والدين در تمام صحنه هاي زندگي، موجب استحكام پايه 

هاي خانواده مي گردد. به ويژه با تفاهم با همديگر عالوه بر اينكه 
كانون زندگي را گرم تر نموده اند،  فرزندان چنين خانواده نيز،  از 
سالمتي كامل تر و شخصيت واقعي برخوردار مي گردند. بنابر اين، 
تفاهم والدين محيط زندگي را سرشار از صميميت و صفا مي كند؛ 
از اين رو، محيط خانواده در تشكيل شخصيت انسان نقش بنيادين 
و مؤثر دارد، سنت ها، الگوها و ضوابط و قوانين آن در فرزندان اثر 
مي گذارد. خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، آداب و سنن است 
و نقش و تأثير آن، هميشگي است. تشكيل خانواده بايد برمبناي 
تفاهم و ايجاد فضاي دوستي، پايه گذاري شود؛ زيرا در پرتو صفا 
و صميميت زندگي مفهوم واقعي پيدا مي كند و فرزنداني با روان 

سالم تحويل جامعه داده مي شود.

تفاهم در پرتو محبت و احترام

خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان است، اساس خانواده 
از نظر اسالم بر مبناي دوستي، محبت و احترام است. بايد رابطة 
برخي  ديد  از  باشد،  استوار  مهرباني  و  عطوفت  برمبناي  والدين 
صاحب نظران، ارتباط ميان انسانها در حرف زدن و گوش فرادادن 
خالصه مي شود. كه اين دو مهارت در حوزة ارتباط انسانها به ويژه 

همسران محسوب مي شود:

ـ  احترام  گفتاري  الف 

شايع ترين و در عين حال ساده ترين نوع مناسبات انساني، 
ارتباط كالمي است. اين ارتباط به نوبه خود، در برگيرندة  دو پديدة 
به  ناظر  اولي  شود،  مي  گفتن»  و«خوب  گفتن»  سخن  «خوب 
روش ودومي به محتوا است. زماني كه همسران با لحني مؤدبانه 
و احترام آميز با يكديگر گفتگو كرده و از روش مؤثر و سازنده اي 
براي ارتباط كالمي بهره مي گيرند، مصداق كامل «خوب سخن» 
گفتن تلقي مي شوند و زماني كه آنان، مطالب كامل و مضامين 
ارزشمند ومفيدي را به يكديگر منتقل مي نمايند واز نوعي تبادل 
علمي و فكري استفاده مي كنند، روابط شان جلوه اي از «سخن 

خوب گفتن» محسوب مي گردد. 

سخن مرد به همسرش كه (تو را دوست دارم) هيچگاه از قلب 
او زدوده نمي شود واثرات مهر آفرين و بسيار مثبت آن همواره 
باقي مي ماند. با گفتن يك جمله كوتاه مي توان تمام خستگي و 
مشكالت و سنگيني بار زندگي ومسؤوليت زن را تالفي نمود، تا 
زن با نشاط وآمادگي و نيروي بيشتري به زندگي وتربيت فرزندان 
ادامه دهد. «ابراز محبت، تبلور نيروي محبت است. به اين معني 
كه الزمه محبت به كسي، ابراز آن است. لذا همسراني كه از هنر 
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نقش والدين در تربيت فرزند

نقش والدين براي كودك و زندگي حال و آيندة او بسيار مهم 
است. والدين داراي تأثيرات وراثتي و محيطي سرنوشت ساز براي 
كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور 
او كارساز است، جرأت او اطمينان بخش است، هيبت و وقار او 
او مايه گرمي و نشاط كودكان در  سازنده است. زندگي و وجود 

محيط خانواده است.

يا  محبت  شيوه  انضباط،  اعمال  كيفيت  برخوردها،  شيوة 
و  اقتدار  نفس،  به  اتكاي  رفتار،  در  قاطعيت  يا  تزلزل  خشونت، 
آموز و سازنده است. شرافت  براي كودك درس  والدين  سنديت 
ميزان كه  به همان  دارد  مؤثر  والدين در كودك نقش  نجابت  و 
سالمت در او اثردارد. كودك آلوده به دنيا نمي آيد اين خانواده و 

مخصوصًا پدر است كه زمينه ساز شرافت يا آلودگي است. 

بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود كه والدين چه نقشي در 

تربيت فرزنددارد؟ اين نوشته درصدد است تا به اين گونه پرسش ها 
پاسخ بگويد و نقش والدين را در تربيت فرزند روشن نمايد.

نقش الگويي پدر

كودك در مسير رشد از ديگران اثر مي پذيرد و تحت تأثير 
ديده ها و شنيده هاي بسياري قرار مي گيرد. همة آنهايي كه در 
اطراف او هستند و به نحوي در او اثرگذارند مدل و الگوي كودك 
اند. پدر از همة  آنها مهمتر و مؤثرتر است و اين اهميت و تأثير تا 
سنين نوجواني هم چنان ادامه دارد. رفتار پدر براي فرزند خردسال 
همه چيز است؛ درس است، اخالق است، تربيت است، سازندگي يا 
ويرانگري است. طفل در سنين خردسالي همه چيز را از او كسب 
مي كند. محبت، شفقت، وفاداري، خلوص و صفا، رشادت، شهامت، 
ادب و تواضع، عزت نفس، سجاياي اخالقي، درستكاري، پشتكار، 

سربلندي، شرافت و صداقت، را از او فرا مي گيرد.

رفتار  از  انعكاسي  را  فرزندان  رفتار  روانشناسان  از  برخي 
پدران دانسته و گفته اند تو اول كودك خود را به من بنماي، 
تا بگويم تو كي هستي. يعنى نحوة استدالل پدر، به كارگيري 
وسايل و ابزار، كينه توزي و خود خواهي او... همه در كودك 
رفتار شخصي خود  برابر  در  پدران  اساس  اين  بر  دارد.  نقش 
مسؤول اند. هر آنچه را كه مي يابند به فرزندان ياد مي دهند. 
افكار و رفتار او را بر اين اساس جهت مي دهند، موجبات رشد 

و يا سقوط شخصيت فرزندان را فراهم مي آورند.

تربيت فرزند از راه الگو

بنياديني  نقش  الگو  ترديد  بدون  رفتارپدر:  اهميت 
اگر هيچ تحليل  رو،  ازاين  دارد.  درتربيت و سازندگي كودك 
در شكل  الگوها  اساسي  نقش  بر  علمي  دليل  و  روانشناختي 
گيري شخصيت فرد و نحوة سلوك او و نياز همه جانبه اي 
كه به الگوها دارد، وجود نداشته باشد، كافي است كه هرفرد 
اين  در  زندگي شخصي  در  كه  اي  گسترده  تجربة  همان  به 
خصوص دارد و احساس نياز به الگو و تأثير آن را عمًال و از 
درون در خود يافته اند، ببينند. با اين توجيه بايد گفت: پدران 
اگر بخواهند فرزند خود را بپرورانند و او را به شيوه و روشي 
خاصي جهت دهند برنامه اين است كه خود بايد مدل و الگوي 
براي فرزند خويش خواستاراند.  را  باشند كه آن  راه و روشي 
پدراني كه بين عمل و گفتارشان، بين كردار و امر و نهي شان 
تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان مؤثر باشند. 
و هم پدراني كه فرصت كافي براي ارتباط با فرزندان ندارند 
را به عنوان وعظ و  و در فرصت محدود تنها چند كلمه اي 
نصيحت با فرزندان درميان مي گذارند هرگز قادر نيستند به 

اهداف و مقاصدي كه مورد نظر شان است برسند.

وقت  شرافت،  صداقت،  سرمشق  كودك  براي  بايد  پدر 
شناسي، رعايت نظافت، خوش قولي، سخاوت، جرأت و قدرت 
به  ها  برنامه  و  وظايف  اين  رعايت  ساية   در  او  باشد.  تحمل 
شخصيت فرزندشان شكل مي دهند و موجبات جمال معنوي 

و عزت فرزند را فراهم مي سازد.

پدران آلوده در روحية فرزندان اثرات منفي مي گذارند و ما كمتر 
افرادي را مشاهده ميكنيم كه خود پدران نادرستي باشند و فرزندشان 

افراد سالم به بار آمده باشند.

اهميت رفتار و گفتار مادر: كردار و رفتار مادر چون خون 
در شريانهاي كودك به جريان مي افتد و شخصيت او را براي مادام 
العمر رنگ مي دهد. جنبه الگويي مادر آن چنان مهم است كه مي 
توان گفت زمينة  انحطاط و يا تعالي روان پاك فرزند تا حدود زيادي 
مربوط به آن است. طفل او را به عنوان الگو و سر مشق انتخاب مي 

كند و شيوه ها و رفتارهاي او را تقليد مي نمايد.

بسياري از بي بندباري هاي افرا د زاييده اشتباهات غلط مادران 
است و موجب اسارت و بدبختي آنها مي شود، چه بسيار كودكاني كه 
رفتاري را از مادر ياد گرفته اند و يك عمر آن رفتار مزاحم زندگي 

شان بوده و نتوانسته اند آن را به خوبي از خود دور نمايند.

چشم و گوش طفل چون دريچه اي باز است، مي بيند و مي 
شنود، ذهنش چون آينه است كه هر چيزي در آن منعكس مي شود، 
با اين تفاوت كه آينه عكس شئى را هميشه در خود نگه نمي دارد 
ولي ذهن كودك آن را در خود ثبت مي كند. كودك حتي شيوه فكر 
مادر را مي بيند و درمي يابد، و آنچه برداشت مي كند ممكن است 

سازنده باشد و يا ويرانگر.

كودكان به هنگامي كه در خانه تنها مي شوند اداي زندگاني 
پدر و مادر را در مي آورند. واين خود صحنة تماشايي است. مادر مي 
تواند با رفتار خود فطرت هاي امانت، صداقت، وفاي به عهد، حق 
جويي، حق دوستي، و... را در كودك احيا كند و يا آنها را بميراند. 
مادر مي تواند زمينه را براي هدايت فطري طفل فراهم سازد و يا 
موجب انحرافش از صراط مستقيم گردد. درجنبة عاطفي نيز مادران 
باشد  مادري دچار ترس  اگر  دارند.  به روي كودكان  بسياري  تأثير 

نمي تواند كودك شجاع بپروراند. 

نقش تفاهم والدين درتربيت فرزند

تفاهم والدين در تمام صحنه هاي زندگي، موجب استحكام پايه 

هاي خانواده مي گردد. به ويژه با تفاهم با همديگر عالوه بر اينكه 
كانون زندگي را گرم تر نموده اند،  فرزندان چنين خانواده نيز،  از 
سالمتي كامل تر و شخصيت واقعي برخوردار مي گردند. بنابر اين، 
تفاهم والدين محيط زندگي را سرشار از صميميت و صفا مي كند؛ 
از اين رو، محيط خانواده در تشكيل شخصيت انسان نقش بنيادين 
و مؤثر دارد، سنت ها، الگوها و ضوابط و قوانين آن در فرزندان اثر 
مي گذارد. خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، آداب و سنن است 
و نقش و تأثير آن، هميشگي است. تشكيل خانواده بايد برمبناي 
تفاهم و ايجاد فضاي دوستي، پايه گذاري شود؛ زيرا در پرتو صفا 
و صميميت زندگي مفهوم واقعي پيدا مي كند و فرزنداني با روان 

سالم تحويل جامعه داده مي شود.

تفاهم در پرتو محبت و احترام

خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان است، اساس خانواده 
از نظر اسالم بر مبناي دوستي، محبت و احترام است. بايد رابطة 
برخي  ديد  از  باشد،  استوار  مهرباني  و  عطوفت  برمبناي  والدين 
صاحب نظران، ارتباط ميان انسانها در حرف زدن و گوش فرادادن 
خالصه مي شود. كه اين دو مهارت در حوزة ارتباط انسانها به ويژه 

همسران محسوب مي شود:

ـ  احترام  گفتاري  الف 

شايع ترين و در عين حال ساده ترين نوع مناسبات انساني، 
ارتباط كالمي است. اين ارتباط به نوبه خود، در برگيرندة  دو پديدة 
به  ناظر  اولي  شود،  مي  گفتن»  و«خوب  گفتن»  سخن  «خوب 
روش ودومي به محتوا است. زماني كه همسران با لحني مؤدبانه 
و احترام آميز با يكديگر گفتگو كرده و از روش مؤثر و سازنده اي 
براي ارتباط كالمي بهره مي گيرند، مصداق كامل «خوب سخن» 
گفتن تلقي مي شوند و زماني كه آنان، مطالب كامل و مضامين 
ارزشمند ومفيدي را به يكديگر منتقل مي نمايند واز نوعي تبادل 
علمي و فكري استفاده مي كنند، روابط شان جلوه اي از «سخن 

خوب گفتن» محسوب مي گردد. 

سخن مرد به همسرش كه (تو را دوست دارم) هيچگاه از قلب 
او زدوده نمي شود واثرات مهر آفرين و بسيار مثبت آن همواره 
باقي مي ماند. با گفتن يك جمله كوتاه مي توان تمام خستگي و 
مشكالت و سنگيني بار زندگي ومسؤوليت زن را تالفي نمود، تا 
زن با نشاط وآمادگي و نيروي بيشتري به زندگي وتربيت فرزندان 
ادامه دهد. «ابراز محبت، تبلور نيروي محبت است. به اين معني 
كه الزمه محبت به كسي، ابراز آن است. لذا همسراني كه از هنر 
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نقش والدين در تربيت فرزند

نقش والدين براي كودك و زندگي حال و آيندة او بسيار مهم 
است. والدين داراي تأثيرات وراثتي و محيطي سرنوشت ساز براي 
كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور 
او كارساز است، جرأت او اطمينان بخش است، هيبت و وقار او 
او مايه گرمي و نشاط كودكان در  سازنده است. زندگي و وجود 

محيط خانواده است.

يا  محبت  شيوه  انضباط،  اعمال  كيفيت  برخوردها،  شيوة 
و  اقتدار  نفس،  به  اتكاي  رفتار،  در  قاطعيت  يا  تزلزل  خشونت، 
آموز و سازنده است. شرافت  براي كودك درس  والدين  سنديت 
ميزان كه  به همان  دارد  مؤثر  والدين در كودك نقش  نجابت  و 
سالمت در او اثردارد. كودك آلوده به دنيا نمي آيد اين خانواده و 

مخصوصًا پدر است كه زمينه ساز شرافت يا آلودگي است. 

بنابراين، اين پرسش مطرح مي شود كه والدين چه نقشي در 

تربيت فرزنددارد؟ اين نوشته درصدد است تا به اين گونه پرسش ها 
پاسخ بگويد و نقش والدين را در تربيت فرزند روشن نمايد.

نقش الگويي پدر

كودك در مسير رشد از ديگران اثر مي پذيرد و تحت تأثير 
ديده ها و شنيده هاي بسياري قرار مي گيرد. همة آنهايي كه در 
اطراف او هستند و به نحوي در او اثرگذارند مدل و الگوي كودك 
اند. پدر از همة  آنها مهمتر و مؤثرتر است و اين اهميت و تأثير تا 
سنين نوجواني هم چنان ادامه دارد. رفتار پدر براي فرزند خردسال 
همه چيز است؛ درس است، اخالق است، تربيت است، سازندگي يا 
ويرانگري است. طفل در سنين خردسالي همه چيز را از او كسب 
مي كند. محبت، شفقت، وفاداري، خلوص و صفا، رشادت، شهامت، 
ادب و تواضع، عزت نفس، سجاياي اخالقي، درستكاري، پشتكار، 

سربلندي، شرافت و صداقت، را از او فرا مي گيرد.

رفتار  از  انعكاسي  را  فرزندان  رفتار  روانشناسان  از  برخي 
پدران دانسته و گفته اند تو اول كودك خود را به من بنماي، 
تا بگويم تو كي هستي. يعنى نحوة استدالل پدر، به كارگيري 
وسايل و ابزار، كينه توزي و خود خواهي او... همه در كودك 
رفتار شخصي خود  برابر  در  پدران  اساس  اين  بر  دارد.  نقش 
مسؤول اند. هر آنچه را كه مي يابند به فرزندان ياد مي دهند. 
افكار و رفتار او را بر اين اساس جهت مي دهند، موجبات رشد 

و يا سقوط شخصيت فرزندان را فراهم مي آورند.

تربيت فرزند از راه الگو

بنياديني  نقش  الگو  ترديد  بدون  رفتارپدر:  اهميت 
اگر هيچ تحليل  رو،  ازاين  دارد.  درتربيت و سازندگي كودك 
در شكل  الگوها  اساسي  نقش  بر  علمي  دليل  و  روانشناختي 
گيري شخصيت فرد و نحوة سلوك او و نياز همه جانبه اي 
كه به الگوها دارد، وجود نداشته باشد، كافي است كه هرفرد 
اين  در  زندگي شخصي  در  كه  اي  گسترده  تجربة  همان  به 
خصوص دارد و احساس نياز به الگو و تأثير آن را عمًال و از 
درون در خود يافته اند، ببينند. با اين توجيه بايد گفت: پدران 
اگر بخواهند فرزند خود را بپرورانند و او را به شيوه و روشي 
خاصي جهت دهند برنامه اين است كه خود بايد مدل و الگوي 
براي فرزند خويش خواستاراند.  را  باشند كه آن  راه و روشي 
پدراني كه بين عمل و گفتارشان، بين كردار و امر و نهي شان 
تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان مؤثر باشند. 
و هم پدراني كه فرصت كافي براي ارتباط با فرزندان ندارند 
را به عنوان وعظ و  و در فرصت محدود تنها چند كلمه اي 
نصيحت با فرزندان درميان مي گذارند هرگز قادر نيستند به 

اهداف و مقاصدي كه مورد نظر شان است برسند.

وقت  شرافت،  صداقت،  سرمشق  كودك  براي  بايد  پدر 
شناسي، رعايت نظافت، خوش قولي، سخاوت، جرأت و قدرت 
به  ها  برنامه  و  وظايف  اين  رعايت  ساية   در  او  باشد.  تحمل 
شخصيت فرزندشان شكل مي دهند و موجبات جمال معنوي 

و عزت فرزند را فراهم مي سازد.

پدران آلوده در روحية فرزندان اثرات منفي مي گذارند و ما كمتر 
افرادي را مشاهده ميكنيم كه خود پدران نادرستي باشند و فرزندشان 

افراد سالم به بار آمده باشند.

اهميت رفتار و گفتار مادر: كردار و رفتار مادر چون خون 
در شريانهاي كودك به جريان مي افتد و شخصيت او را براي مادام 
العمر رنگ مي دهد. جنبه الگويي مادر آن چنان مهم است كه مي 
توان گفت زمينة  انحطاط و يا تعالي روان پاك فرزند تا حدود زيادي 
مربوط به آن است. طفل او را به عنوان الگو و سر مشق انتخاب مي 

كند و شيوه ها و رفتارهاي او را تقليد مي نمايد.

بسياري از بي بندباري هاي افرا د زاييده اشتباهات غلط مادران 
است و موجب اسارت و بدبختي آنها مي شود، چه بسيار كودكاني كه 
رفتاري را از مادر ياد گرفته اند و يك عمر آن رفتار مزاحم زندگي 

شان بوده و نتوانسته اند آن را به خوبي از خود دور نمايند.

چشم و گوش طفل چون دريچه اي باز است، مي بيند و مي 
شنود، ذهنش چون آينه است كه هر چيزي در آن منعكس مي شود، 
با اين تفاوت كه آينه عكس شئى را هميشه در خود نگه نمي دارد 
ولي ذهن كودك آن را در خود ثبت مي كند. كودك حتي شيوه فكر 
مادر را مي بيند و درمي يابد، و آنچه برداشت مي كند ممكن است 

سازنده باشد و يا ويرانگر.

كودكان به هنگامي كه در خانه تنها مي شوند اداي زندگاني 
پدر و مادر را در مي آورند. واين خود صحنة تماشايي است. مادر مي 
تواند با رفتار خود فطرت هاي امانت، صداقت، وفاي به عهد، حق 
جويي، حق دوستي، و... را در كودك احيا كند و يا آنها را بميراند. 
مادر مي تواند زمينه را براي هدايت فطري طفل فراهم سازد و يا 
موجب انحرافش از صراط مستقيم گردد. درجنبة عاطفي نيز مادران 
باشد  مادري دچار ترس  اگر  دارند.  به روي كودكان  بسياري  تأثير 

نمي تواند كودك شجاع بپروراند. 

نقش تفاهم والدين درتربيت فرزند

تفاهم والدين در تمام صحنه هاي زندگي، موجب استحكام پايه 

هاي خانواده مي گردد. به ويژه با تفاهم با همديگر عالوه بر اينكه 
كانون زندگي را گرم تر نموده اند،  فرزندان چنين خانواده نيز،  از 
سالمتي كامل تر و شخصيت واقعي برخوردار مي گردند. بنابر اين، 
تفاهم والدين محيط زندگي را سرشار از صميميت و صفا مي كند؛ 
از اين رو، محيط خانواده در تشكيل شخصيت انسان نقش بنيادين 
و مؤثر دارد، سنت ها، الگوها و ضوابط و قوانين آن در فرزندان اثر 
مي گذارد. خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، آداب و سنن است 
و نقش و تأثير آن، هميشگي است. تشكيل خانواده بايد برمبناي 
تفاهم و ايجاد فضاي دوستي، پايه گذاري شود؛ زيرا در پرتو صفا 
و صميميت زندگي مفهوم واقعي پيدا مي كند و فرزنداني با روان 

سالم تحويل جامعه داده مي شود.

تفاهم در پرتو محبت و احترام

خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان است، اساس خانواده 
از نظر اسالم بر مبناي دوستي، محبت و احترام است. بايد رابطة 
برخي  ديد  از  باشد،  استوار  مهرباني  و  عطوفت  برمبناي  والدين 
صاحب نظران، ارتباط ميان انسانها در حرف زدن و گوش فرادادن 
خالصه مي شود. كه اين دو مهارت در حوزة ارتباط انسانها به ويژه 

همسران محسوب مي شود:

ـ  احترام  گفتاري  الف 

شايع ترين و در عين حال ساده ترين نوع مناسبات انساني، 
ارتباط كالمي است. اين ارتباط به نوبه خود، در برگيرندة  دو پديدة 
به  ناظر  اولي  شود،  مي  گفتن»  و«خوب  گفتن»  سخن  «خوب 
روش ودومي به محتوا است. زماني كه همسران با لحني مؤدبانه 
و احترام آميز با يكديگر گفتگو كرده و از روش مؤثر و سازنده اي 
براي ارتباط كالمي بهره مي گيرند، مصداق كامل «خوب سخن» 
گفتن تلقي مي شوند و زماني كه آنان، مطالب كامل و مضامين 
ارزشمند ومفيدي را به يكديگر منتقل مي نمايند واز نوعي تبادل 
علمي و فكري استفاده مي كنند، روابط شان جلوه اي از «سخن 

خوب گفتن» محسوب مي گردد. 

سخن مرد به همسرش كه (تو را دوست دارم) هيچگاه از قلب 
او زدوده نمي شود واثرات مهر آفرين و بسيار مثبت آن همواره 
باقي مي ماند. با گفتن يك جمله كوتاه مي توان تمام خستگي و 
مشكالت و سنگيني بار زندگي ومسؤوليت زن را تالفي نمود، تا 
زن با نشاط وآمادگي و نيروي بيشتري به زندگي وتربيت فرزندان 
ادامه دهد. «ابراز محبت، تبلور نيروي محبت است. به اين معني 
كه الزمه محبت به كسي، ابراز آن است. لذا همسراني كه از هنر 
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نقش والدين در تربيت فرزند

مهم نثار محبت به شريك زندگي خود بر خوردارند، كاميابي 
بيشتري دارند. در مقابل آنچه كه در زندگي برخي زوجهاي جوان 
تهديد مي كند  را  آنان  پيوند مشترك  و  تدريج كمرنگ شده  به 

فقدان محبت نيست بلكه روش ابراز محبت است.

شيفتگي»  است.  «خود  بر  غلبه  عاطفي،  تبادل  ديگر  شرط 
پديده اي كه اريك فروم آن را مانع رشد وبالندگي آدمي مي داند. 
بديهي است انساني كه نقطه كانوني توجهش، وجود خودش باشد 
قادر به تفكر درباره ديگران وخواسته هاي آنها و نيز ابراز محبت 
به آنان نخواهد بود. غلبه بر «خود شيفتگي»  مقدمة براي رسيدن 

به مرز شخصيت از خود فرا رونده است. 

بدون ترديد اساس استحكام و تثبيت نظام خانوادگي بر پاية 
محبت و احترام متقابل زن و مرد است، شعله هاي پرفروغ رأفت 
نگهداشت.  توان  مي  محبت  با  يكديگر  دلهاي  در  را  مهرباني  و 
فرزندان آن قدر كه از اختالفات و دوگانگي وبي نشاطي و نبودن 
معنويت و مهرباني و عطوفت و صفا و صميميت رنج مي برند، از 
كمبود و فقر مادي رنج نمي برند، مهرباني ورأفت حتمًا  جاي فقر 

و كمبود هاي مادي را پر خواهند نمود.

بنابرين كانون خانه در صورتي به محل امن وآسايش تبديل 
با  والدين  كند كه  پيدا مي  استحكام  خانوادگي  نظام  و  مي شود 
محبت و احترام با همديگر رفتار نمايند و از برخورد هاي خشن و 
بي حرمتي نسبت به همديگر در حضور فرزندان پرهيز كنند. زيرا 
تمامي حوادثي كه در برابر فرزندان درمحيط خانه اتفاق مي افتد 

و ظريف  مغز حساس  و  اعصاب  گردد،  آنها ضبط مي  مغز  در 
از تمام صحنه ها  از همان آغاز، مانند دستگاه فيلمبرداري،  كودك 
تصوير برداري مي كند و درسنين مختلف در رفتارشان، ظاهر مي 
گردد. البته والدين بافرزندان نيز، بايد بامحبت واحترام رفتار نمايند. 
زيرا انسان تشنه محبت است. كودك نيز كه يك انسان كوچك است 
بيش از بزرگان به محبت احتياج دارد؛ كودك با احساس محبوبيت 
آرام و راحت به رشد خويش ادامه مي دهد و در پرتو صفات عالي 
احساسات  محبت  زالل  سار  درسايه  رسد.  مي  تكامل  به  انسانيت 
و عواطف كودك رشد مي كند و از او انسان شايسته به وجود مي 
آيد. دختري كه از پدر ومادر و در محيط خانه از لحاظ محبت اشباع 
شده در جواني احساس محروميت و بي پناهي نمي كند تا در مقابل 
وآيندة  ببازد  را  خود  ورز  غرض  جوان  يك  آميز  مودت  جملة   چند 
خويش را تباه سازد. جواني كه در كانون مهر ومودت پرورش يافته 
احساس محروميت نمي كند تا براي تسكين خاطر به كانونهاي فساد 
واعتيادهاي خطرناك وميگساري  پناهنده گردد. كسي كه در محيط 
سرد و بي عاطفه پرورش يافته از پدر ومادر مهر و محبت نديده، يك 

انسان راضي و طبيعي نخواهد بود.

ـ  احترام شنيداري ب 

در ارتباطات ميان فردي « هنر خوب شنيدن» يكي از مهارتهاي 
مؤثر است كه به معناي باالترين ميزان دقت وتوجه فرد به اظهارات 
طرف مقابل مي باشد واز آن به «گوش دادن فعال» نيز تعبير مي 

شود.

در  بخش  اطمينان  و  آمد  كار  شنيدن»  روشي  خوب  «هنر 
ارتباطات انساني به ويژه ميان همسران محسوب مي شود. زيرا به 
كار گرفتن آن، بيانگر ميزان اهميت واحترامي است كه براي طرف 
به سخنان فردي  توجه كامل وعميق  با  وقتي  قائل هستيم.  مقابل 
گوش مي دهيم، حاكي از اين است كه رعايت شخصيت او را بر خود 
ارزش شخصي،  برافزايش احساس  امر، عالوه  اين  دانيم.  الزم مي 
شنيدن»  كند.«خوب  مي  مهيا  نيز  را  مقابل  درك  و  تفاهم  زمينة 
مهارتي است كه موجب آگاهي فرد به نقطه نظرات و ديدگاه هاي 
طرف مقابل شده در نتيجه به بهبود و ارتقاي مناسبات شان منجر 
مي شود. يكي از تعابير مربوط به تفاهم، رسيدن به نقطة  ديد طرف 

مقابل واز آن منظر به مسائل نگريستن است.
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خوب  «هنر  كارآمدي  بر  زير،  نكته  چند  رعايت 
شنيدن» مي افزايد:

    تا زماني كه طرف مقابل مشغول بيان مطالب است، 
از قطع كردن سخنان وي بايد پرهيز كرد.

    هنگامي كه طرف مقابل سخن مي گويد، از هرگونه 
حالتي كه بيانگر احساس بي حوصلگي، ناراحتي يا بي توجهي 

است، بايد خودداري كرد.

كارهايي  انجام  به  نبايد  باشنيدن،  همزمان  است  بديهي 
روزنامه  يا  كتاب  مطالعه  آغاز  تيلفون،  به  دادن  پاسخ  همچون 
و نظاير آنها مبادرت نمود؛ زيرا اين نوع اعمال، داللت بر فاقد 
احساس  باعث  نتيجه  در  دارد  گوينده  سخنان  بودن  اهميت 
مالل خاطر وكدورت وي مي شود و بر روند ارتباط انساني تأثير 

نامطلوبي مي گذارد. 

بنابراين احترام متقابل زن وشوهر در صحنه هاي مختلف 
زندگي به ويژه در گفتگو با هم ديگر در حضور فرزندان باعث 
انتقال آداب گفتگو و احترام متقابل به فرزندان مي باشد؛ زيرا 
است.  خانه  محيط  در  فرزندان  رفتاري  الگوي  بهترين  والدين 
والدين عالوه بر اينكه موظف به رفتارهاي كريمانه، محترمانه 
و با عاطفه با همديگر مي باشد، مكلف است كه با فرزندان نيز 

برخورد شايسته و از روي تكريم واحترام داشته باشد.

حاكم  اعضاي  آن  بين  در  دوستي  فضاي  كه  خانوادة  در 
است، هر يكي از اعضاي آن موجب دلگرمي يكديگرند. رفتار 
خانوادگي،  زندگي  درمحيط  ونوجوان  باجوان  والدين  خوب 
چنين  و  رساند  مي  شكوفايى  به  را  جوان  واقعي  شخصيت 
رحمت  خداوند   » گيرد.  مي  قرار  الهي  رحمت  شامل  والديني 
كند پدر ومادري را كه فرزند خود را در كار نيك ياري نمايند 
والدين  ناپسند  هاي  رفتار  باشند.»  او  براي  خوبي  وسرمشق 
بافرزندان، موجب لعنت خدا مي گردد: « خداوند لعنت كند واز 
عنايات خود دور سازد پدر ومادري را كه فرزندان خود را به كار 

نادرست وا دارند وخودشان ازآنان رنجيده شوند.» 

بي  نبايد سرزنش  نيزالزم است؛  تذكر و سرزنش  البته گاهي 
خصومت  و  لجاجت  آتش  بيجا  سرزنش  زيرا  بگيرد؛  صورت  مورد 
نوجوان را شعله ور مي كند، زياده روي در سرزنش و هر لحظه فرزند 
خود را مالمت كردن، آتش لجاجت و سر كشي را در آنان شعله ور 
مي سازد.  در سرزنش نبايد زياده روي كرد. ازاين رو، خانواده نقش 
بنيادين درشخصيت جوان دارد. سنت ها، الگوها و قوانين خانواده در 
جوان تأثير دارد و خانواده موجب انتقال فرهنگها است وتأثير هميشگي 
دارد، لذا بنيان خانواده بايد براساس محبت، دوستي، تكريم، عطوفت 
ومهرباني پايه گذاري شود. زندگي واقعي درگرو صميميت و دوستي 
است در پرتوي دوستي ها رحمت بي پايان الهي شامل حال خانواده 
ها مي گردد. تذكرات بجا در رشد و شكوفاي شخصيت جوان تأثير 
مثبت دارد و سرزنش هاي بي مورد نيز خصومت را در جوان شعله ور 

مي نمايد.

چشم پوشي از خطاها

محيط خانه ورفتار والدين براي فرزندان،  نخستين كالس انسان 
سازي است؛ والدين باچشم پوشي از خطاها واشتباهات همديگر، در 
عين اينكه كانون خانواده را به صميميت تبديل نموده، استوانه هاي 
شكوفايي شخصيت   و  رشد  زمينه  بخشد،  مي  استحكام  را  خانواده 
فرزندان را فراهم مي سازد. چشم پوشي ازخطاها اثري مناسب در 
محيط خانواده دارد. كانون خانواده را با عشق و محبت نهادينه مي 
كند. فرزندان از پدر و مادر الگو مي گيرند و با رفتارهاي پدر و مادر 
خودش را تطبيق مي دهند. دختران جوان، از اعمال مادرش كه در 

دوران زندگي مشاهده نموده است، آداب زندگي و شوهرداري و 
خانه داري و بچه داري را فرا مي گيرد، و به وسيلة  رفتار پدرش 
رفتار پدرش  به وسيلة   را شناسايي مي كند. پسران جوان  مردها 
درطول دوران زندگي، درس چگونه زندگي كردن را مي آموزد و با 
رفتار مادرش زنها را مي شناسد و براي آيندة  خويش تصميم مي 

گيرد.

شيوة  گذشت و چشم پوشي

چشم پوشي از خطا، اگر به موقع انجام بگيرد، دو اثر را در 
پي خواهد داشت: يكي اينكه در قلب او اثر مي گذارد و نسبت به 
اغماض كننده عالقه پيدا مي كند. دوم اينكه چشم پوشي از خطا، 
يك خلق پسنديده است چنين عمل اخالقي، آن هم در برابر بديها، 
فطرت اخالقي او را بيدار ساخته و از كردار خود پيشيمان مي شود. 
چه بسا عفو و گذشت يك نوع تنبيه محسوب مي شود. در چند 
صورت براي اصالح افراد مي توان از خطا و اشتباه، چشم پوشي 

نمود: 
اگرخطا كار از كار خطايش پيشمان شده وتصميم گرفته   .1

كه عمل خالف را تكرار نكند.

روي  از  كه  است  آبرومند  مرتكب خطا شخص  اگر   .2
جهالت خالف را انجام داده، ولي از ظواهر امر پيداست كه ديگر، 

تكرار نخواهد كرد.
پاك  و  عاقل  است  درصورتي كه خالفكار شخصي   .3
سرشت و احتمال مي دهيم كه اگر مورد عفو قرار گيرد فطرت 
اخالقي او بيدار و از كردة خود پيشمان مي شود. درصورتي كه 
والدين و مربي چنين احساسي داشته باشد بايد از روش عفو و 

چشم پوشي استفاده نمايد. 

البته عفو و گذشت هميشه پسنديده نيست؛ پدر و مادر بايد 
از خطاهاي همديگر چشم پوشي نمايند. با گذشت از خطاهاي 
همديگر مي توانند كانون خانواده را گرم تر سازند و الگوي نيك 
براي فرزندان گردند. شيوة گذشت اين است كه افراد آبرومند و 
يا كسي كه از عمل خطاي خود، پشيمان است و يا اگراحتمال 
دارد كه باگذشت وجدان او بيدار شده، و دوباره آن را تكرار نمي 

كند، از آن بايد چشم پوشي و گذشت نمايد
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نقش والدين در تربيت فرزند
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خوب  «هنر  كارآمدي  بر  زير،  نكته  چند  رعايت 
شنيدن» مي افزايد:

    تا زماني كه طرف مقابل مشغول بيان مطالب است، 
از قطع كردن سخنان وي بايد پرهيز كرد.

    هنگامي كه طرف مقابل سخن مي گويد، از هرگونه 
حالتي كه بيانگر احساس بي حوصلگي، ناراحتي يا بي توجهي 

است، بايد خودداري كرد.

كارهايي  انجام  به  نبايد  باشنيدن،  همزمان  است  بديهي 
روزنامه  يا  كتاب  مطالعه  آغاز  تيلفون،  به  دادن  پاسخ  همچون 
و نظاير آنها مبادرت نمود؛ زيرا اين نوع اعمال، داللت بر فاقد 
احساس  باعث  نتيجه  در  دارد  گوينده  سخنان  بودن  اهميت 
مالل خاطر وكدورت وي مي شود و بر روند ارتباط انساني تأثير 

نامطلوبي مي گذارد. 

بنابراين احترام متقابل زن وشوهر در صحنه هاي مختلف 
زندگي به ويژه در گفتگو با هم ديگر در حضور فرزندان باعث 
انتقال آداب گفتگو و احترام متقابل به فرزندان مي باشد؛ زيرا 
است.  خانه  محيط  در  فرزندان  رفتاري  الگوي  بهترين  والدين 
والدين عالوه بر اينكه موظف به رفتارهاي كريمانه، محترمانه 
و با عاطفه با همديگر مي باشد، مكلف است كه با فرزندان نيز 

برخورد شايسته و از روي تكريم واحترام داشته باشد.

حاكم  اعضاي  آن  بين  در  دوستي  فضاي  كه  خانوادة  در 
است، هر يكي از اعضاي آن موجب دلگرمي يكديگرند. رفتار 
خانوادگي،  زندگي  درمحيط  ونوجوان  باجوان  والدين  خوب 
چنين  و  رساند  مي  شكوفايى  به  را  جوان  واقعي  شخصيت 
رحمت  خداوند   » گيرد.  مي  قرار  الهي  رحمت  شامل  والديني 
كند پدر ومادري را كه فرزند خود را در كار نيك ياري نمايند 
والدين  ناپسند  هاي  رفتار  باشند.»  او  براي  خوبي  وسرمشق 
بافرزندان، موجب لعنت خدا مي گردد: « خداوند لعنت كند واز 
عنايات خود دور سازد پدر ومادري را كه فرزندان خود را به كار 

نادرست وا دارند وخودشان ازآنان رنجيده شوند.» 

بي  نبايد سرزنش  نيزالزم است؛  تذكر و سرزنش  البته گاهي 
خصومت  و  لجاجت  آتش  بيجا  سرزنش  زيرا  بگيرد؛  صورت  مورد 
نوجوان را شعله ور مي كند، زياده روي در سرزنش و هر لحظه فرزند 
خود را مالمت كردن، آتش لجاجت و سر كشي را در آنان شعله ور 
مي سازد.  در سرزنش نبايد زياده روي كرد. ازاين رو، خانواده نقش 
بنيادين درشخصيت جوان دارد. سنت ها، الگوها و قوانين خانواده در 
جوان تأثير دارد و خانواده موجب انتقال فرهنگها است وتأثير هميشگي 
دارد، لذا بنيان خانواده بايد براساس محبت، دوستي، تكريم، عطوفت 
ومهرباني پايه گذاري شود. زندگي واقعي درگرو صميميت و دوستي 
است در پرتوي دوستي ها رحمت بي پايان الهي شامل حال خانواده 
ها مي گردد. تذكرات بجا در رشد و شكوفاي شخصيت جوان تأثير 
مثبت دارد و سرزنش هاي بي مورد نيز خصومت را در جوان شعله ور 

مي نمايد.

چشم پوشي از خطاها

محيط خانه ورفتار والدين براي فرزندان،  نخستين كالس انسان 
سازي است؛ والدين باچشم پوشي از خطاها واشتباهات همديگر، در 
عين اينكه كانون خانواده را به صميميت تبديل نموده، استوانه هاي 
شكوفايي شخصيت   و  رشد  زمينه  بخشد،  مي  استحكام  را  خانواده 
فرزندان را فراهم مي سازد. چشم پوشي ازخطاها اثري مناسب در 
محيط خانواده دارد. كانون خانواده را با عشق و محبت نهادينه مي 
كند. فرزندان از پدر و مادر الگو مي گيرند و با رفتارهاي پدر و مادر 
خودش را تطبيق مي دهند. دختران جوان، از اعمال مادرش كه در 

دوران زندگي مشاهده نموده است، آداب زندگي و شوهرداري و 
خانه داري و بچه داري را فرا مي گيرد، و به وسيلة  رفتار پدرش 
رفتار پدرش  به وسيلة   را شناسايي مي كند. پسران جوان  مردها 
درطول دوران زندگي، درس چگونه زندگي كردن را مي آموزد و با 
رفتار مادرش زنها را مي شناسد و براي آيندة  خويش تصميم مي 

گيرد.

شيوة  گذشت و چشم پوشي

چشم پوشي از خطا، اگر به موقع انجام بگيرد، دو اثر را در 
پي خواهد داشت: يكي اينكه در قلب او اثر مي گذارد و نسبت به 
اغماض كننده عالقه پيدا مي كند. دوم اينكه چشم پوشي از خطا، 
يك خلق پسنديده است چنين عمل اخالقي، آن هم در برابر بديها، 
فطرت اخالقي او را بيدار ساخته و از كردار خود پيشيمان مي شود. 
چه بسا عفو و گذشت يك نوع تنبيه محسوب مي شود. در چند 
صورت براي اصالح افراد مي توان از خطا و اشتباه، چشم پوشي 

نمود: 
اگرخطا كار از كار خطايش پيشمان شده وتصميم گرفته   .1

كه عمل خالف را تكرار نكند.

روي  از  كه  است  آبرومند  مرتكب خطا شخص  اگر   .2
جهالت خالف را انجام داده، ولي از ظواهر امر پيداست كه ديگر، 

تكرار نخواهد كرد.
پاك  و  عاقل  است  درصورتي كه خالفكار شخصي   .3
سرشت و احتمال مي دهيم كه اگر مورد عفو قرار گيرد فطرت 
اخالقي او بيدار و از كردة خود پيشمان مي شود. درصورتي كه 
والدين و مربي چنين احساسي داشته باشد بايد از روش عفو و 

چشم پوشي استفاده نمايد. 

البته عفو و گذشت هميشه پسنديده نيست؛ پدر و مادر بايد 
از خطاهاي همديگر چشم پوشي نمايند. با گذشت از خطاهاي 
همديگر مي توانند كانون خانواده را گرم تر سازند و الگوي نيك 
براي فرزندان گردند. شيوة گذشت اين است كه افراد آبرومند و 
يا كسي كه از عمل خطاي خود، پشيمان است و يا اگراحتمال 
دارد كه باگذشت وجدان او بيدار شده، و دوباره آن را تكرار نمي 

كند، از آن بايد چشم پوشي و گذشت نمايد

منبع: بشارت
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خوب  «هنر  كارآمدي  بر  زير،  نكته  چند  رعايت 
شنيدن» مي افزايد:

    تا زماني كه طرف مقابل مشغول بيان مطالب است، 
از قطع كردن سخنان وي بايد پرهيز كرد.

    هنگامي كه طرف مقابل سخن مي گويد، از هرگونه 
حالتي كه بيانگر احساس بي حوصلگي، ناراحتي يا بي توجهي 

است، بايد خودداري كرد.

كارهايي  انجام  به  نبايد  باشنيدن،  همزمان  است  بديهي 
روزنامه  يا  كتاب  مطالعه  آغاز  تيلفون،  به  دادن  پاسخ  همچون 
و نظاير آنها مبادرت نمود؛ زيرا اين نوع اعمال، داللت بر فاقد 
احساس  باعث  نتيجه  در  دارد  گوينده  سخنان  بودن  اهميت 
مالل خاطر وكدورت وي مي شود و بر روند ارتباط انساني تأثير 

نامطلوبي مي گذارد. 

بنابراين احترام متقابل زن وشوهر در صحنه هاي مختلف 
زندگي به ويژه در گفتگو با هم ديگر در حضور فرزندان باعث 
انتقال آداب گفتگو و احترام متقابل به فرزندان مي باشد؛ زيرا 
است.  خانه  محيط  در  فرزندان  رفتاري  الگوي  بهترين  والدين 
والدين عالوه بر اينكه موظف به رفتارهاي كريمانه، محترمانه 
و با عاطفه با همديگر مي باشد، مكلف است كه با فرزندان نيز 

برخورد شايسته و از روي تكريم واحترام داشته باشد.

حاكم  اعضاي  آن  بين  در  دوستي  فضاي  كه  خانوادة  در 
است، هر يكي از اعضاي آن موجب دلگرمي يكديگرند. رفتار 
خانوادگي،  زندگي  درمحيط  ونوجوان  باجوان  والدين  خوب 
چنين  و  رساند  مي  شكوفايى  به  را  جوان  واقعي  شخصيت 
رحمت  خداوند   » گيرد.  مي  قرار  الهي  رحمت  شامل  والديني 
كند پدر ومادري را كه فرزند خود را در كار نيك ياري نمايند 
والدين  ناپسند  هاي  رفتار  باشند.»  او  براي  خوبي  وسرمشق 
بافرزندان، موجب لعنت خدا مي گردد: « خداوند لعنت كند واز 
عنايات خود دور سازد پدر ومادري را كه فرزندان خود را به كار 

نادرست وا دارند وخودشان ازآنان رنجيده شوند.» 

بي  نبايد سرزنش  نيزالزم است؛  تذكر و سرزنش  البته گاهي 
خصومت  و  لجاجت  آتش  بيجا  سرزنش  زيرا  بگيرد؛  صورت  مورد 
نوجوان را شعله ور مي كند، زياده روي در سرزنش و هر لحظه فرزند 
خود را مالمت كردن، آتش لجاجت و سر كشي را در آنان شعله ور 
مي سازد.  در سرزنش نبايد زياده روي كرد. ازاين رو، خانواده نقش 
بنيادين درشخصيت جوان دارد. سنت ها، الگوها و قوانين خانواده در 
جوان تأثير دارد و خانواده موجب انتقال فرهنگها است وتأثير هميشگي 
دارد، لذا بنيان خانواده بايد براساس محبت، دوستي، تكريم، عطوفت 
ومهرباني پايه گذاري شود. زندگي واقعي درگرو صميميت و دوستي 
است در پرتوي دوستي ها رحمت بي پايان الهي شامل حال خانواده 
ها مي گردد. تذكرات بجا در رشد و شكوفاي شخصيت جوان تأثير 
مثبت دارد و سرزنش هاي بي مورد نيز خصومت را در جوان شعله ور 

مي نمايد.

چشم پوشي از خطاها

محيط خانه ورفتار والدين براي فرزندان،  نخستين كالس انسان 
سازي است؛ والدين باچشم پوشي از خطاها واشتباهات همديگر، در 
عين اينكه كانون خانواده را به صميميت تبديل نموده، استوانه هاي 
شكوفايي شخصيت   و  رشد  زمينه  بخشد،  مي  استحكام  را  خانواده 
فرزندان را فراهم مي سازد. چشم پوشي ازخطاها اثري مناسب در 
محيط خانواده دارد. كانون خانواده را با عشق و محبت نهادينه مي 
كند. فرزندان از پدر و مادر الگو مي گيرند و با رفتارهاي پدر و مادر 
خودش را تطبيق مي دهند. دختران جوان، از اعمال مادرش كه در 

دوران زندگي مشاهده نموده است، آداب زندگي و شوهرداري و 
خانه داري و بچه داري را فرا مي گيرد، و به وسيلة  رفتار پدرش 
رفتار پدرش  به وسيلة   را شناسايي مي كند. پسران جوان  مردها 
درطول دوران زندگي، درس چگونه زندگي كردن را مي آموزد و با 
رفتار مادرش زنها را مي شناسد و براي آيندة  خويش تصميم مي 

گيرد.

شيوة  گذشت و چشم پوشي

چشم پوشي از خطا، اگر به موقع انجام بگيرد، دو اثر را در 
پي خواهد داشت: يكي اينكه در قلب او اثر مي گذارد و نسبت به 
اغماض كننده عالقه پيدا مي كند. دوم اينكه چشم پوشي از خطا، 
يك خلق پسنديده است چنين عمل اخالقي، آن هم در برابر بديها، 
فطرت اخالقي او را بيدار ساخته و از كردار خود پيشيمان مي شود. 
چه بسا عفو و گذشت يك نوع تنبيه محسوب مي شود. در چند 
صورت براي اصالح افراد مي توان از خطا و اشتباه، چشم پوشي 

نمود: 
اگرخطا كار از كار خطايش پيشمان شده وتصميم گرفته   .1

كه عمل خالف را تكرار نكند.

روي  از  كه  است  آبرومند  مرتكب خطا شخص  اگر   .2
جهالت خالف را انجام داده، ولي از ظواهر امر پيداست كه ديگر، 

تكرار نخواهد كرد.
پاك  و  عاقل  است  درصورتي كه خالفكار شخصي   .3
سرشت و احتمال مي دهيم كه اگر مورد عفو قرار گيرد فطرت 
اخالقي او بيدار و از كردة خود پيشمان مي شود. درصورتي كه 
والدين و مربي چنين احساسي داشته باشد بايد از روش عفو و 

چشم پوشي استفاده نمايد. 

البته عفو و گذشت هميشه پسنديده نيست؛ پدر و مادر بايد 
از خطاهاي همديگر چشم پوشي نمايند. با گذشت از خطاهاي 
همديگر مي توانند كانون خانواده را گرم تر سازند و الگوي نيك 
براي فرزندان گردند. شيوة گذشت اين است كه افراد آبرومند و 
يا كسي كه از عمل خطاي خود، پشيمان است و يا اگراحتمال 
دارد كه باگذشت وجدان او بيدار شده، و دوباره آن را تكرار نمي 

كند، از آن بايد چشم پوشي و گذشت نمايد

نمايندگى هاى غضنفر بانك از شما استقبال 
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خوب  «هنر  كارآمدي  بر  زير،  نكته  چند  رعايت 
شنيدن» مي افزايد:

    تا زماني كه طرف مقابل مشغول بيان مطالب است، 
از قطع كردن سخنان وي بايد پرهيز كرد.

    هنگامي كه طرف مقابل سخن مي گويد، از هرگونه 
حالتي كه بيانگر احساس بي حوصلگي، ناراحتي يا بي توجهي 

است، بايد خودداري كرد.

كارهايي  انجام  به  نبايد  باشنيدن،  همزمان  است  بديهي 
روزنامه  يا  كتاب  مطالعه  آغاز  تيلفون،  به  دادن  پاسخ  همچون 
و نظاير آنها مبادرت نمود؛ زيرا اين نوع اعمال، داللت بر فاقد 
احساس  باعث  نتيجه  در  دارد  گوينده  سخنان  بودن  اهميت 
مالل خاطر وكدورت وي مي شود و بر روند ارتباط انساني تأثير 

نامطلوبي مي گذارد. 

بنابراين احترام متقابل زن وشوهر در صحنه هاي مختلف 
زندگي به ويژه در گفتگو با هم ديگر در حضور فرزندان باعث 
انتقال آداب گفتگو و احترام متقابل به فرزندان مي باشد؛ زيرا 
است.  خانه  محيط  در  فرزندان  رفتاري  الگوي  بهترين  والدين 
والدين عالوه بر اينكه موظف به رفتارهاي كريمانه، محترمانه 
و با عاطفه با همديگر مي باشد، مكلف است كه با فرزندان نيز 

برخورد شايسته و از روي تكريم واحترام داشته باشد.

حاكم  اعضاي  آن  بين  در  دوستي  فضاي  كه  خانوادة  در 
است، هر يكي از اعضاي آن موجب دلگرمي يكديگرند. رفتار 
خانوادگي،  زندگي  درمحيط  ونوجوان  باجوان  والدين  خوب 
چنين  و  رساند  مي  شكوفايى  به  را  جوان  واقعي  شخصيت 
رحمت  خداوند   » گيرد.  مي  قرار  الهي  رحمت  شامل  والديني 
كند پدر ومادري را كه فرزند خود را در كار نيك ياري نمايند 
والدين  ناپسند  هاي  رفتار  باشند.»  او  براي  خوبي  وسرمشق 
بافرزندان، موجب لعنت خدا مي گردد: « خداوند لعنت كند واز 
عنايات خود دور سازد پدر ومادري را كه فرزندان خود را به كار 

نادرست وا دارند وخودشان ازآنان رنجيده شوند.» 

بي  نبايد سرزنش  نيزالزم است؛  تذكر و سرزنش  البته گاهي 
خصومت  و  لجاجت  آتش  بيجا  سرزنش  زيرا  بگيرد؛  صورت  مورد 
نوجوان را شعله ور مي كند، زياده روي در سرزنش و هر لحظه فرزند 
خود را مالمت كردن، آتش لجاجت و سر كشي را در آنان شعله ور 
مي سازد.  در سرزنش نبايد زياده روي كرد. ازاين رو، خانواده نقش 
بنيادين درشخصيت جوان دارد. سنت ها، الگوها و قوانين خانواده در 
جوان تأثير دارد و خانواده موجب انتقال فرهنگها است وتأثير هميشگي 
دارد، لذا بنيان خانواده بايد براساس محبت، دوستي، تكريم، عطوفت 
ومهرباني پايه گذاري شود. زندگي واقعي درگرو صميميت و دوستي 
است در پرتوي دوستي ها رحمت بي پايان الهي شامل حال خانواده 
ها مي گردد. تذكرات بجا در رشد و شكوفاي شخصيت جوان تأثير 
مثبت دارد و سرزنش هاي بي مورد نيز خصومت را در جوان شعله ور 

مي نمايد.

چشم پوشي از خطاها

محيط خانه ورفتار والدين براي فرزندان،  نخستين كالس انسان 
سازي است؛ والدين باچشم پوشي از خطاها واشتباهات همديگر، در 
عين اينكه كانون خانواده را به صميميت تبديل نموده، استوانه هاي 
شكوفايي شخصيت   و  رشد  زمينه  بخشد،  مي  استحكام  را  خانواده 
فرزندان را فراهم مي سازد. چشم پوشي ازخطاها اثري مناسب در 
محيط خانواده دارد. كانون خانواده را با عشق و محبت نهادينه مي 
كند. فرزندان از پدر و مادر الگو مي گيرند و با رفتارهاي پدر و مادر 
خودش را تطبيق مي دهند. دختران جوان، از اعمال مادرش كه در 

دوران زندگي مشاهده نموده است، آداب زندگي و شوهرداري و 
خانه داري و بچه داري را فرا مي گيرد، و به وسيلة  رفتار پدرش 
رفتار پدرش  به وسيلة   را شناسايي مي كند. پسران جوان  مردها 
درطول دوران زندگي، درس چگونه زندگي كردن را مي آموزد و با 
رفتار مادرش زنها را مي شناسد و براي آيندة  خويش تصميم مي 

گيرد.

شيوة  گذشت و چشم پوشي

چشم پوشي از خطا، اگر به موقع انجام بگيرد، دو اثر را در 
پي خواهد داشت: يكي اينكه در قلب او اثر مي گذارد و نسبت به 
اغماض كننده عالقه پيدا مي كند. دوم اينكه چشم پوشي از خطا، 
يك خلق پسنديده است چنين عمل اخالقي، آن هم در برابر بديها، 
فطرت اخالقي او را بيدار ساخته و از كردار خود پيشيمان مي شود. 
چه بسا عفو و گذشت يك نوع تنبيه محسوب مي شود. در چند 
صورت براي اصالح افراد مي توان از خطا و اشتباه، چشم پوشي 

نمود: 
اگرخطا كار از كار خطايش پيشمان شده وتصميم گرفته   .1

كه عمل خالف را تكرار نكند.

روي  از  كه  است  آبرومند  مرتكب خطا شخص  اگر   .2
جهالت خالف را انجام داده، ولي از ظواهر امر پيداست كه ديگر، 

تكرار نخواهد كرد.
پاك  و  عاقل  است  درصورتي كه خالفكار شخصي   .3
سرشت و احتمال مي دهيم كه اگر مورد عفو قرار گيرد فطرت 
اخالقي او بيدار و از كردة خود پيشمان مي شود. درصورتي كه 
والدين و مربي چنين احساسي داشته باشد بايد از روش عفو و 

چشم پوشي استفاده نمايد. 

البته عفو و گذشت هميشه پسنديده نيست؛ پدر و مادر بايد 
از خطاهاي همديگر چشم پوشي نمايند. با گذشت از خطاهاي 
همديگر مي توانند كانون خانواده را گرم تر سازند و الگوي نيك 
براي فرزندان گردند. شيوة گذشت اين است كه افراد آبرومند و 
يا كسي كه از عمل خطاي خود، پشيمان است و يا اگراحتمال 
دارد كه باگذشت وجدان او بيدار شده، و دوباره آن را تكرار نمي 

كند، از آن بايد چشم پوشي و گذشت نمايد

چگونه فشار خون باال را بدون دوا كاهش بدهيم

كاهش مصرف نمك، فعاليت بدنى منظم، ثابت نگه داشتن 
از  پرهيز  با  متعادل و همچنين  رژيم غذايى  رعايت  آل،  ايده  وزن 
خطر  از  اى  مالحظه  قابل  ميزان  به  مى توان  دخانيات  استعمال 

پيشرفت فشار خون باال كاست.

فشار خون در واقع همان نيروى خون است كه بر رگ ها وارد 
مى شود. قلب خون را به درون رگ ها پمپ مى كند و به اين ترتيب 

خون در تمام بدن حمل مى شود.

امروزه فشار خون باال يكى از مشكالت بهداشتى در جهان 
به  مبتال  جهان  سراسر  در  انسان ها  درصد   30 مى شود.  محسوب 
پرفشارى خون هستند. اين نسبت با سن افزايش مى يابد. پرفشارى 
خون سبب افزايش خطر حمالت قلبى، سكته و نارسايى گرده ها 
مى شود. فشار خون باالى كنترول نشده مى تواند منجر به نابينايى، 
نامنظمى ضربان قلب و نارسايى قلبى شود. خطر اين عوارض در 
ديابت  مانند  عروقى  قلبى  بيمارى هاى  خطر  عوامل  وجود  صورت 

افزايش مى يابد. فشار خون باال قابل پيشگيرى و درمان است و 
با پيشگيرى و كنترول فشار خون باال مرگ و ناتوانى ناشى از 

بيمارى هاى قلبى كاهش مى يابد.

كارشناسان علوم پزشكى در خصوص كاهش خطر پيشرفت 
فشار خون باال با رعايت چند مورد ساده براين باوراند كه با كاهش 
مصرف نمك، فعاليت بدنى منظم، ثابت نگه داشتن وزن ايده آل، 
رعايت رژيم غذايى متعادل، پرهيز از استعمال دخانيات و مصرف 
الكل مى توان به ميزان قابل مالحظه اى از خطر پيشرفت فشار 

خون باال كاست.

يا سوديم زياد  از غذاها مثل غذاهاى حاوى نمك  بعضى 
مى توانند فشار خون را باال ببرند، با مصرف غذاهاى شور و پر 
نمك مقدار زيادى سوديم وارد بدن مى شود، به دنبال آن بدن 
مقدار زيادى آب جذب مى كند تا بتواند سوديم اضافى را از خود 
خارج كند، اين مسئله باعث افزايش فشار خون در بعضى از افراد 

خواهد شد.

بنابراين آب اضافه شده به بدن باعث افزايش فشار بر قلب 
و رگ هاى خونى مى شود. طبق توصيه هاى استاندارد بهتر است 
كه ميزان سوديم دريافتى در روز بيشتر از 2400 ميلى گرام يا 
يك قاشق چاى خورى نمك نباشد كه متاسفانه اغلب افراد بيشتر 
از اين مقدار در روز نمك مصرف مى كنند. توصيه شده است كه 
بيماران قلبى و افرادى كه فشار خون باال دارند و همچنين افراد 
باالى 50 سال روزانه كمتر از 1500 ميلى گرام سوديم كه معادل 

3 گرام نمك است مصرف كنند.

از آنجا كه فشار خون باال و بيمارى هاى قلبى عروقى در 
و همچنين كاهش مصرف  ايجاد مى شوند  با هم  موارد  بيشتر 
چربى در كاهش وزن موثر است پس چربى به عنوان يك عامل 
تغذيه اى مى تواند در ايجاد فشار خون باال موثر باشد. در بيشتر 
موارد يك رژيم غذايى با چربى محدود براى پيشگيرى و كنترول 
فشار خون باال مناسب است. مصرف چربى هاى غير اشباع كه 
در منابع غذايى گياهى وجود دارد مثل انواع روغن هاى مايع و 
همچنين اجتناب از مصرف چربى هاى جامد كه داراى اسيدهاى 
چرب اشباع هستند مثل پيه، دمبه، روغن نباتى جامد به كاهش 
تجمع پالك در رگ هاى خونى كمك مى كند. اين امر خطر ابتال 

به سكته مغزى يا حمله قلبى را كاهش مى دهد.

انواع سس ها (كچاپ - سويا )، كچالوى سرخ كرده، چيپس 
كچالو، جوارى بريان شده، ممپلى و پفك، انواع ترشى هاى آماده و 
شورها، انواع پودرهاى سوپ آماده، غذاهاى فرآيند شده و آماده از 
قبيل همبرگر، سوسيس، كالباس، ماهى دودى، غذاهاى كنسروى، 
مسكه و مارگارين، گوشت هاى پر چرب، شير و ماست پر چرب و 
ماست هاى خامه اى، پنيرهاى پرنمك و پنيرهاى خامه اى غذاهايى 

هستند كه مقدار نمك و روغن زيادى دارند.

چند توصيه براى كنترول فشار خون: از غذاهاى متنوع استفاده 
كنيد يعنى روزانه از مواد غذايى موجود در 5 گروه اصلى غذايى (نان، 
غالت، ميوه ها، سبزيجات، شير و لبنيات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ) 
به مقدار توصيه شده مصرف كنيد. از غذاهاى سرشار از فيبر نظير 
نان و ماكرونى تهيه شده از غالت كامل و ميوه ها و سبزى هاى تازه 
استفاده كنيد. نان هايى را مصرف كنيد كه در تهيه آنها جوش شيرين 
به كار نرفته باشد و در نهايت  از روغن هاى گياهى بجاى روغن هاى 

جامد و حيوانى استفاده كنيد.
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خوب  «هنر  كارآمدي  بر  زير،  نكته  چند  رعايت 
شنيدن» مي افزايد:

    تا زماني كه طرف مقابل مشغول بيان مطالب است، 
از قطع كردن سخنان وي بايد پرهيز كرد.

    هنگامي كه طرف مقابل سخن مي گويد، از هرگونه 
حالتي كه بيانگر احساس بي حوصلگي، ناراحتي يا بي توجهي 

است، بايد خودداري كرد.

كارهايي  انجام  به  نبايد  باشنيدن،  همزمان  است  بديهي 
روزنامه  يا  كتاب  مطالعه  آغاز  تيلفون،  به  دادن  پاسخ  همچون 
و نظاير آنها مبادرت نمود؛ زيرا اين نوع اعمال، داللت بر فاقد 
احساس  باعث  نتيجه  در  دارد  گوينده  سخنان  بودن  اهميت 
مالل خاطر وكدورت وي مي شود و بر روند ارتباط انساني تأثير 

نامطلوبي مي گذارد. 

بنابراين احترام متقابل زن وشوهر در صحنه هاي مختلف 
زندگي به ويژه در گفتگو با هم ديگر در حضور فرزندان باعث 
انتقال آداب گفتگو و احترام متقابل به فرزندان مي باشد؛ زيرا 
است.  خانه  محيط  در  فرزندان  رفتاري  الگوي  بهترين  والدين 
والدين عالوه بر اينكه موظف به رفتارهاي كريمانه، محترمانه 
و با عاطفه با همديگر مي باشد، مكلف است كه با فرزندان نيز 

برخورد شايسته و از روي تكريم واحترام داشته باشد.

حاكم  اعضاي  آن  بين  در  دوستي  فضاي  كه  خانوادة  در 
است، هر يكي از اعضاي آن موجب دلگرمي يكديگرند. رفتار 
خانوادگي،  زندگي  درمحيط  ونوجوان  باجوان  والدين  خوب 
چنين  و  رساند  مي  شكوفايى  به  را  جوان  واقعي  شخصيت 
رحمت  خداوند   » گيرد.  مي  قرار  الهي  رحمت  شامل  والديني 
كند پدر ومادري را كه فرزند خود را در كار نيك ياري نمايند 
والدين  ناپسند  هاي  رفتار  باشند.»  او  براي  خوبي  وسرمشق 
بافرزندان، موجب لعنت خدا مي گردد: « خداوند لعنت كند واز 
عنايات خود دور سازد پدر ومادري را كه فرزندان خود را به كار 

نادرست وا دارند وخودشان ازآنان رنجيده شوند.» 

بي  نبايد سرزنش  نيزالزم است؛  تذكر و سرزنش  البته گاهي 
خصومت  و  لجاجت  آتش  بيجا  سرزنش  زيرا  بگيرد؛  صورت  مورد 
نوجوان را شعله ور مي كند، زياده روي در سرزنش و هر لحظه فرزند 
خود را مالمت كردن، آتش لجاجت و سر كشي را در آنان شعله ور 
مي سازد.  در سرزنش نبايد زياده روي كرد. ازاين رو، خانواده نقش 
بنيادين درشخصيت جوان دارد. سنت ها، الگوها و قوانين خانواده در 
جوان تأثير دارد و خانواده موجب انتقال فرهنگها است وتأثير هميشگي 
دارد، لذا بنيان خانواده بايد براساس محبت، دوستي، تكريم، عطوفت 
ومهرباني پايه گذاري شود. زندگي واقعي درگرو صميميت و دوستي 
است در پرتوي دوستي ها رحمت بي پايان الهي شامل حال خانواده 
ها مي گردد. تذكرات بجا در رشد و شكوفاي شخصيت جوان تأثير 
مثبت دارد و سرزنش هاي بي مورد نيز خصومت را در جوان شعله ور 

مي نمايد.

چشم پوشي از خطاها

محيط خانه ورفتار والدين براي فرزندان،  نخستين كالس انسان 
سازي است؛ والدين باچشم پوشي از خطاها واشتباهات همديگر، در 
عين اينكه كانون خانواده را به صميميت تبديل نموده، استوانه هاي 
شكوفايي شخصيت   و  رشد  زمينه  بخشد،  مي  استحكام  را  خانواده 
فرزندان را فراهم مي سازد. چشم پوشي ازخطاها اثري مناسب در 
محيط خانواده دارد. كانون خانواده را با عشق و محبت نهادينه مي 
كند. فرزندان از پدر و مادر الگو مي گيرند و با رفتارهاي پدر و مادر 
خودش را تطبيق مي دهند. دختران جوان، از اعمال مادرش كه در 

دوران زندگي مشاهده نموده است، آداب زندگي و شوهرداري و 
خانه داري و بچه داري را فرا مي گيرد، و به وسيلة  رفتار پدرش 
رفتار پدرش  به وسيلة   را شناسايي مي كند. پسران جوان  مردها 
درطول دوران زندگي، درس چگونه زندگي كردن را مي آموزد و با 
رفتار مادرش زنها را مي شناسد و براي آيندة  خويش تصميم مي 

گيرد.

شيوة  گذشت و چشم پوشي

چشم پوشي از خطا، اگر به موقع انجام بگيرد، دو اثر را در 
پي خواهد داشت: يكي اينكه در قلب او اثر مي گذارد و نسبت به 
اغماض كننده عالقه پيدا مي كند. دوم اينكه چشم پوشي از خطا، 
يك خلق پسنديده است چنين عمل اخالقي، آن هم در برابر بديها، 
فطرت اخالقي او را بيدار ساخته و از كردار خود پيشيمان مي شود. 
چه بسا عفو و گذشت يك نوع تنبيه محسوب مي شود. در چند 
صورت براي اصالح افراد مي توان از خطا و اشتباه، چشم پوشي 

نمود: 
اگرخطا كار از كار خطايش پيشمان شده وتصميم گرفته   .1

كه عمل خالف را تكرار نكند.

روي  از  كه  است  آبرومند  مرتكب خطا شخص  اگر   .2
جهالت خالف را انجام داده، ولي از ظواهر امر پيداست كه ديگر، 

تكرار نخواهد كرد.
پاك  و  عاقل  است  درصورتي كه خالفكار شخصي   .3
سرشت و احتمال مي دهيم كه اگر مورد عفو قرار گيرد فطرت 
اخالقي او بيدار و از كردة خود پيشمان مي شود. درصورتي كه 
والدين و مربي چنين احساسي داشته باشد بايد از روش عفو و 

چشم پوشي استفاده نمايد. 

البته عفو و گذشت هميشه پسنديده نيست؛ پدر و مادر بايد 
از خطاهاي همديگر چشم پوشي نمايند. با گذشت از خطاهاي 
همديگر مي توانند كانون خانواده را گرم تر سازند و الگوي نيك 
براي فرزندان گردند. شيوة گذشت اين است كه افراد آبرومند و 
يا كسي كه از عمل خطاي خود، پشيمان است و يا اگراحتمال 
دارد كه باگذشت وجدان او بيدار شده، و دوباره آن را تكرار نمي 

كند، از آن بايد چشم پوشي و گذشت نمايد

چگونه فشار خون باال را بدون دوا كاهش بدهيم

منبع: تسنيم

كاهش مصرف نمك، فعاليت بدنى منظم، ثابت نگه داشتن 
از  پرهيز  با  متعادل و همچنين  رژيم غذايى  رعايت  آل،  ايده  وزن 
خطر  از  اى  مالحظه  قابل  ميزان  به  مى توان  دخانيات  استعمال 

پيشرفت فشار خون باال كاست.

فشار خون در واقع همان نيروى خون است كه بر رگ ها وارد 
مى شود. قلب خون را به درون رگ ها پمپ مى كند و به اين ترتيب 

خون در تمام بدن حمل مى شود.

امروزه فشار خون باال يكى از مشكالت بهداشتى در جهان 
به  مبتال  جهان  سراسر  در  انسان ها  درصد   30 مى شود.  محسوب 
پرفشارى خون هستند. اين نسبت با سن افزايش مى يابد. پرفشارى 
خون سبب افزايش خطر حمالت قلبى، سكته و نارسايى گرده ها 
مى شود. فشار خون باالى كنترول نشده مى تواند منجر به نابينايى، 
نامنظمى ضربان قلب و نارسايى قلبى شود. خطر اين عوارض در 
ديابت  مانند  عروقى  قلبى  بيمارى هاى  خطر  عوامل  وجود  صورت 

افزايش مى يابد. فشار خون باال قابل پيشگيرى و درمان است و 
با پيشگيرى و كنترول فشار خون باال مرگ و ناتوانى ناشى از 

بيمارى هاى قلبى كاهش مى يابد.

كارشناسان علوم پزشكى در خصوص كاهش خطر پيشرفت 
فشار خون باال با رعايت چند مورد ساده براين باوراند كه با كاهش 
مصرف نمك، فعاليت بدنى منظم، ثابت نگه داشتن وزن ايده آل، 
رعايت رژيم غذايى متعادل، پرهيز از استعمال دخانيات و مصرف 
الكل مى توان به ميزان قابل مالحظه اى از خطر پيشرفت فشار 

خون باال كاست.

يا سوديم زياد  از غذاها مثل غذاهاى حاوى نمك  بعضى 
مى توانند فشار خون را باال ببرند، با مصرف غذاهاى شور و پر 
نمك مقدار زيادى سوديم وارد بدن مى شود، به دنبال آن بدن 
مقدار زيادى آب جذب مى كند تا بتواند سوديم اضافى را از خود 
خارج كند، اين مسئله باعث افزايش فشار خون در بعضى از افراد 

خواهد شد.

بنابراين آب اضافه شده به بدن باعث افزايش فشار بر قلب 
و رگ هاى خونى مى شود. طبق توصيه هاى استاندارد بهتر است 
كه ميزان سوديم دريافتى در روز بيشتر از 2400 ميلى گرام يا 
يك قاشق چاى خورى نمك نباشد كه متاسفانه اغلب افراد بيشتر 
از اين مقدار در روز نمك مصرف مى كنند. توصيه شده است كه 
بيماران قلبى و افرادى كه فشار خون باال دارند و همچنين افراد 
باالى 50 سال روزانه كمتر از 1500 ميلى گرام سوديم كه معادل 

3 گرام نمك است مصرف كنند.

از آنجا كه فشار خون باال و بيمارى هاى قلبى عروقى در 
و همچنين كاهش مصرف  ايجاد مى شوند  با هم  موارد  بيشتر 
چربى در كاهش وزن موثر است پس چربى به عنوان يك عامل 
تغذيه اى مى تواند در ايجاد فشار خون باال موثر باشد. در بيشتر 
موارد يك رژيم غذايى با چربى محدود براى پيشگيرى و كنترول 
فشار خون باال مناسب است. مصرف چربى هاى غير اشباع كه 
در منابع غذايى گياهى وجود دارد مثل انواع روغن هاى مايع و 
همچنين اجتناب از مصرف چربى هاى جامد كه داراى اسيدهاى 
چرب اشباع هستند مثل پيه، دمبه، روغن نباتى جامد به كاهش 
تجمع پالك در رگ هاى خونى كمك مى كند. اين امر خطر ابتال 

به سكته مغزى يا حمله قلبى را كاهش مى دهد.

انواع سس ها (كچاپ - سويا )، كچالوى سرخ كرده، چيپس 
كچالو، جوارى بريان شده، ممپلى و پفك، انواع ترشى هاى آماده و 
شورها، انواع پودرهاى سوپ آماده، غذاهاى فرآيند شده و آماده از 
قبيل همبرگر، سوسيس، كالباس، ماهى دودى، غذاهاى كنسروى، 
مسكه و مارگارين، گوشت هاى پر چرب، شير و ماست پر چرب و 
ماست هاى خامه اى، پنيرهاى پرنمك و پنيرهاى خامه اى غذاهايى 

هستند كه مقدار نمك و روغن زيادى دارند.

چند توصيه براى كنترول فشار خون: از غذاهاى متنوع استفاده 
كنيد يعنى روزانه از مواد غذايى موجود در 5 گروه اصلى غذايى (نان، 
غالت، ميوه ها، سبزيجات، شير و لبنيات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ) 
به مقدار توصيه شده مصرف كنيد. از غذاهاى سرشار از فيبر نظير 
نان و ماكرونى تهيه شده از غالت كامل و ميوه ها و سبزى هاى تازه 
استفاده كنيد. نان هايى را مصرف كنيد كه در تهيه آنها جوش شيرين 
به كار نرفته باشد و در نهايت  از روغن هاى گياهى بجاى روغن هاى 

جامد و حيوانى استفاده كنيد.
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و  آفتاب  نور  محيطى،  آلودگى هاى  اثر  در  زمان،  گذشت  با 
استرس پوست به مرور شادابى و روشنى خود را از دست مى دهد و 
پر از لك  و چروك مى شود. ميوه ها و سبزى ها كه در هر فصل انواع 
مختلفى از آن ها يافت مى شود، ضدلك ها و ضدچروك هاى طبيعى
 اند كه خداوند خلق كرده است. رومى، زردك، ليمو، ميوه هاى سرخ  
رنگ و… تأثير فوق العاده اى در جوان كردن و زيباسازى پوست ما 
دارند. در مصر باستان به خواص درمانى اين گروه از مواد غذايى پى 

برده بودند و از آن ها به عنوان «غذاهاى جاودانه» نام مى بردند.

ميوه از چه  بدانيد  اگر  نيز متخصصان معتقدند  امروزه    
 اى در چه فصلى و در چه شرايطى استفاده كنيد و چگونه خواص 
ارزشمند آن ها را استخراج كنيد، هميشه پوست جوان و زيبا خواهيد 
داشت. ميوه ها براى پوستمان مفيدند چون حاوى تركيب هاى فعالى 
هستند كه هر يك براى نوعى بيمارى پوستى مناسب است. البته 
همه ميوه ها، تركيب هاى مشابه اى مثل قندها دارند كه تحريك
 كننده ساخت سلول هاى جديد پوستى است اما وراى اين تركيب ها 

ميوه ها مى توانند ديگر نيازهاى پوستى را برطرف كنند. برخى از 
تركيب هاى موثر آن ها شامل موارد زير است:

پلى فنول ها و تانن ها: اين  آنتى اكسيدان ها و آنتى راديكال
 ها از پيرى پوست در اثر گذر زمان، استرس، خستگى، آثار مضر نور 
آفتاب و آلودگى پيشگيرى مى كنند. بهترين منابع آن ميوه هايى كه 

به رنگ سرخ، زرد و نارنجى هستند، مى باشد.
موسيالژها و پكتين: اين مرطوب و نرم كننده ها، نقش 
اساسى در حفاظت از اپيدرم ايفا مى كنند. منبع خوب آن ها سيب 

و انگور است.
اسيد ميوه هاى ارگانيك:  اين متعادل كننده ها، جريان 
خون در زيرپوست را افزايش مى دهند و به نوسازى سلول ها كمك 
مى كنند. كيوى، انگور، رومى و مركبات منابع خوب اسيدهاى ميوه 

اند.
ريتم بدن ما با توجه به 4 فصل تنظيم شده است و    
پوست ما نيز در هر فصل تغيير مى كند. ميوه هايى كه در هر فصل 

مى رسند، بهترين انتخاب براى سالمت پوستمان هستند. مثًال 
در فصل تابستان بيشتر دچار آفتاب  سوختگى مى شويم بنابراين 
ميوه هاى آبدارى مثل تربوز بهترين گزينه انتخابى اند. برعكس 
در زمستان پوست كمتر در معرض آفتاب است و انرژى كمترى 
قند  از  غنى  كه  خرما  و  انجير  فصل  اين  در  مى كند.  دريافت 

هستند، مى توانند براى پوستمان مفيد باشند.
نكته ديگر اينكه غير از فصل بايد به احساسات و شرايط 
روانى خودمان هم توجه داشته باشيم. مى گويند پوست ريه سوم 
نسان  هاست و تمام سموم فيزيكى، غذايى و روحى روى آن 
تأثير دارند. با توجه به شرايط روحى مان بايد به دنبال ميوه هايى 

باشيم كه آرام كننده، سم زدا يا مرطوب كننده هستند.
 خواص پوستى چند ميوه

خوردن ميوه ها به طور كامل يا آب طبيعى آن ها بهترين 
گزينه است تا از خواصى كه براى ميوه ها مطرح مى شود بهره 
ببريد. البته در كنار مصرف مرتب اين گروه از مواد غذايى، مى 
توانيد حداقل هفته اى يك بار از آن ها ماسك تهيه كنيد و روى 
ميوه  چند  پوستى  با خواص  ادامه،  در  بزنيد.  تان  روى  پوست 

پرمصرف آشنا مى شويد:

ليمو؛ روشن كننده: ليمو در تمام طول سال موجود است. 
هندى ها به آن «سيب طبى» مى گفتند و معتقد بودند مصرف آن نه
 تنها براى پوست بلكه براى تمام ارگان هاى داخلى مفيد و پرخاصيت 
است. اين ميوه غنى از ويتامين C و اسيدهاى ميوه است. از آن به 
عنوان ضدچروك، ضدلك، روشن كننده و سفت كننده مى توان استفاده 
كرد. تركيب هاى موجود در ليمو، سموم پوستى را زدوده و پوست را 
نرم و روشن مى كند. ليمو همچنين داروى مناسبى براى موهاى كدر 
و سست و ناخن هاى شكننده است. استفاده از اين ميوه براى انواع 

پوست ها جز پوست هاى حساس مناسب است.
 

انگور؛ نرم كننده: در طب سنتى هندى از انگور به عنوان 
«مرواريد حيات» نام برده شده است. انگور حاوى انواع ويتامين ها، 
نرم كننده، رطوبت  ميوه  اين  آنتى اكسيدان هاست.  و  ميوه  اسيدهاى 

رسان، روشن كننده و سفت كننده انواع پوست به شمار مى رود.
 ميوه هاى سرخ رنگ؛ جوان كننده: توت فرنگى، كشمش 
سرخ  و تمشك از جمله ميوه هايى هستند كه خاصيت ضدپيرى دارند. 
تمام ميوه هاى سرخ رنگ است، مى تواند برخى  آنتوسيانين كه در 
چروك هاى پوستى را مرمت كند. بتاكاروتن و كلروفيل موجود در 

اين ميوه ها نيز محافظ اپيدرم است و باعث تنفس بهتر پوستى مى 
شود. اين ميوه ها پاك كننده هاى قوى هستند و باعث تصفيه خون 
مى شوند و از اين نظر اثر قابل توجهى بر پوست و بافت هاى زيرين 
آن دارند. در صورتى كه دچار آفتاب  سوختگى هستند، تمشك و 
كشمش سرخ بهترين درمان هستند. استفاده از اين ميوه ها براى 

تمام انواع پوست ها به خصوص پوست هاى چرب مناسب است.

خصوص  به  ويتامين  از  غنى  زردك  ضدپيرى:  زردك؛ 
ويتامين A است و خاصيت ضدالتهابى، جوان كننده و محافظت كننده 
دارد و نه تنها باعث كاهش چروك هاى پوستى مى شود بلكه با انواع 
عفونت هاى پوستى هم مقابله مى كند. استفاده از زردك براى تمام 
پوست ها به خصوص پوست افراد تحت پرتودرمانى توصيه مى شود.

همانند  نيز  فروت  گريپ  سفت كننده:  فروت؛  گريپ   
ليمو غنى از ويتامين ها و آنتى اكسيدان هاست. ميزان قند و تركيب
 هاى سفت كننده در اين ميوه بيشتر است و به همين دليل مى تواند 
روند پيرى پوست و بروز چين  و چروك را به تأخير بيندازد. از سوى 
ديگر گريپ فروت، مرطوب كننده خوبى است و از خشكى پوست 
پيشگيرى مى كند. استفاده از اين ميوه براى تمام انواع پوست ها به 
خصوص پوست هاى حساس توصيه مى شود. گريپ فروت بهترين 
پاك كننده پوستى است. اين ميوه ضدعفونى كننده، قابض و بسيار 
مقوى است و به نوسازى سلول هاى پوستى به خصوص پوست هاى 

چرب كمك مى كند.

 كدو؛ مرطوب كننده: در قارة آسيا، كدو در گروه ميوه ها 
دسته بندى مى شود. ميزان آب كدو بسيار باالست و خاصيت نرم
 كنندگى و مرطوب كنندگى دارد. استفاده از اين ميوه در شرايطى كه 
پوست دچار آفتاب  سوختگى شده است بسيار عالى است. ماسك 
آن نيز به افرادى كه موهاى شكننده و خشك دارند، توصيه مى
 شود. در صورتى كه پوست شما خشك به نظر مى  رسد مى توانيد 

از كدو در غذاها يا به صورت ماسك استفاده كنيد.

 رومى ؛ پاك كننده: رومى  خاصيت پاك كنندگى و روشن 
كنندگى دارد. در صورتى كه پوست شما جوش هاى سرسياه مى
 زند رومى مى تواند اليه بردار مناسبى باشد. رومى همچنين خاصيت 
ضدالتهابى دارد و براى سوختگى هاى سطحى و زخم هاى پوستى 
بهترين درمان است. ميزان اسيدهاى ميوه در رومى فرنگى بسيار 
بيشتر از ميزان آن در ليمو يا ساير مركبات است. به همين دليل 
استفاده موضعى از آن براى پوست هاى حساس توصيه نمى شود 

اما بهترين گزينه براى پوست هاى چرب يا مخلوط است.
 

را  بادرنگ  بادرنگ؛ مرطوب و پاك كننده: 95 درصد 
خنك كننده  و  نرم كننده  دليل  همين  به  است  داده  تشكيل  آب 
خوبى براى پوست است و مى تواند سموم را از روى پوست دفع 
و  آرام بخش  ميوه اى  و  است   B6 ويتامين  حاوى  بادرنگ،  كند. 

ضداسترس محسوب مى شود.
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و  آفتاب  نور  محيطى،  آلودگى هاى  اثر  در  زمان،  گذشت  با 
استرس پوست به مرور شادابى و روشنى خود را از دست مى دهد و 
پر از لك  و چروك مى شود. ميوه ها و سبزى ها كه در هر فصل انواع 
مختلفى از آن ها يافت مى شود، ضدلك ها و ضدچروك هاى طبيعى
 اند كه خداوند خلق كرده است. رومى، زردك، ليمو، ميوه هاى سرخ  
رنگ و… تأثير فوق العاده اى در جوان كردن و زيباسازى پوست ما 
دارند. در مصر باستان به خواص درمانى اين گروه از مواد غذايى پى 

برده بودند و از آن ها به عنوان «غذاهاى جاودانه» نام مى بردند.

ميوه از چه  بدانيد  اگر  نيز متخصصان معتقدند  امروزه    
 اى در چه فصلى و در چه شرايطى استفاده كنيد و چگونه خواص 
ارزشمند آن ها را استخراج كنيد، هميشه پوست جوان و زيبا خواهيد 
داشت. ميوه ها براى پوستمان مفيدند چون حاوى تركيب هاى فعالى 
هستند كه هر يك براى نوعى بيمارى پوستى مناسب است. البته 
همه ميوه ها، تركيب هاى مشابه اى مثل قندها دارند كه تحريك
 كننده ساخت سلول هاى جديد پوستى است اما وراى اين تركيب ها 

ميوه ها مى توانند ديگر نيازهاى پوستى را برطرف كنند. برخى از 
تركيب هاى موثر آن ها شامل موارد زير است:

پلى فنول ها و تانن ها: اين  آنتى اكسيدان ها و آنتى راديكال
 ها از پيرى پوست در اثر گذر زمان، استرس، خستگى، آثار مضر نور 
آفتاب و آلودگى پيشگيرى مى كنند. بهترين منابع آن ميوه هايى كه 

به رنگ سرخ، زرد و نارنجى هستند، مى باشد.
موسيالژها و پكتين: اين مرطوب و نرم كننده ها، نقش 
اساسى در حفاظت از اپيدرم ايفا مى كنند. منبع خوب آن ها سيب 

و انگور است.
اسيد ميوه هاى ارگانيك:  اين متعادل كننده ها، جريان 
خون در زيرپوست را افزايش مى دهند و به نوسازى سلول ها كمك 
مى كنند. كيوى، انگور، رومى و مركبات منابع خوب اسيدهاى ميوه 

اند.
ريتم بدن ما با توجه به 4 فصل تنظيم شده است و    
پوست ما نيز در هر فصل تغيير مى كند. ميوه هايى كه در هر فصل 

مى رسند، بهترين انتخاب براى سالمت پوستمان هستند. مثًال 
در فصل تابستان بيشتر دچار آفتاب  سوختگى مى شويم بنابراين 
ميوه هاى آبدارى مثل تربوز بهترين گزينه انتخابى اند. برعكس 
در زمستان پوست كمتر در معرض آفتاب است و انرژى كمترى 
قند  از  غنى  كه  خرما  و  انجير  فصل  اين  در  مى كند.  دريافت 

هستند، مى توانند براى پوستمان مفيد باشند.
نكته ديگر اينكه غير از فصل بايد به احساسات و شرايط 
روانى خودمان هم توجه داشته باشيم. مى گويند پوست ريه سوم 
نسان  هاست و تمام سموم فيزيكى، غذايى و روحى روى آن 
تأثير دارند. با توجه به شرايط روحى مان بايد به دنبال ميوه هايى 

باشيم كه آرام كننده، سم زدا يا مرطوب كننده هستند.
 خواص پوستى چند ميوه

خوردن ميوه ها به طور كامل يا آب طبيعى آن ها بهترين 
گزينه است تا از خواصى كه براى ميوه ها مطرح مى شود بهره 
ببريد. البته در كنار مصرف مرتب اين گروه از مواد غذايى، مى 
توانيد حداقل هفته اى يك بار از آن ها ماسك تهيه كنيد و روى 
ميوه  چند  پوستى  با خواص  ادامه،  در  بزنيد.  تان  روى  پوست 

پرمصرف آشنا مى شويد:

ليمو؛ روشن كننده: ليمو در تمام طول سال موجود است. 
هندى ها به آن «سيب طبى» مى گفتند و معتقد بودند مصرف آن نه
 تنها براى پوست بلكه براى تمام ارگان هاى داخلى مفيد و پرخاصيت 
است. اين ميوه غنى از ويتامين C و اسيدهاى ميوه است. از آن به 
عنوان ضدچروك، ضدلك، روشن كننده و سفت كننده مى توان استفاده 
كرد. تركيب هاى موجود در ليمو، سموم پوستى را زدوده و پوست را 
نرم و روشن مى كند. ليمو همچنين داروى مناسبى براى موهاى كدر 
و سست و ناخن هاى شكننده است. استفاده از اين ميوه براى انواع 

پوست ها جز پوست هاى حساس مناسب است.
 

انگور؛ نرم كننده: در طب سنتى هندى از انگور به عنوان 
«مرواريد حيات» نام برده شده است. انگور حاوى انواع ويتامين ها، 
نرم كننده، رطوبت  ميوه  اين  آنتى اكسيدان هاست.  و  ميوه  اسيدهاى 

رسان، روشن كننده و سفت كننده انواع پوست به شمار مى رود.
 ميوه هاى سرخ رنگ؛ جوان كننده: توت فرنگى، كشمش 
سرخ  و تمشك از جمله ميوه هايى هستند كه خاصيت ضدپيرى دارند. 
تمام ميوه هاى سرخ رنگ است، مى تواند برخى  آنتوسيانين كه در 
چروك هاى پوستى را مرمت كند. بتاكاروتن و كلروفيل موجود در 

اين ميوه ها نيز محافظ اپيدرم است و باعث تنفس بهتر پوستى مى 
شود. اين ميوه ها پاك كننده هاى قوى هستند و باعث تصفيه خون 
مى شوند و از اين نظر اثر قابل توجهى بر پوست و بافت هاى زيرين 
آن دارند. در صورتى كه دچار آفتاب  سوختگى هستند، تمشك و 
كشمش سرخ بهترين درمان هستند. استفاده از اين ميوه ها براى 

تمام انواع پوست ها به خصوص پوست هاى چرب مناسب است.

خصوص  به  ويتامين  از  غنى  زردك  ضدپيرى:  زردك؛ 
ويتامين A است و خاصيت ضدالتهابى، جوان كننده و محافظت كننده 
دارد و نه تنها باعث كاهش چروك هاى پوستى مى شود بلكه با انواع 
عفونت هاى پوستى هم مقابله مى كند. استفاده از زردك براى تمام 
پوست ها به خصوص پوست افراد تحت پرتودرمانى توصيه مى شود.

همانند  نيز  فروت  گريپ  سفت كننده:  فروت؛  گريپ   
ليمو غنى از ويتامين ها و آنتى اكسيدان هاست. ميزان قند و تركيب
 هاى سفت كننده در اين ميوه بيشتر است و به همين دليل مى تواند 
روند پيرى پوست و بروز چين  و چروك را به تأخير بيندازد. از سوى 
ديگر گريپ فروت، مرطوب كننده خوبى است و از خشكى پوست 
پيشگيرى مى كند. استفاده از اين ميوه براى تمام انواع پوست ها به 
خصوص پوست هاى حساس توصيه مى شود. گريپ فروت بهترين 
پاك كننده پوستى است. اين ميوه ضدعفونى كننده، قابض و بسيار 
مقوى است و به نوسازى سلول هاى پوستى به خصوص پوست هاى 

چرب كمك مى كند.

 كدو؛ مرطوب كننده: در قارة آسيا، كدو در گروه ميوه ها 
دسته بندى مى شود. ميزان آب كدو بسيار باالست و خاصيت نرم
 كنندگى و مرطوب كنندگى دارد. استفاده از اين ميوه در شرايطى كه 
پوست دچار آفتاب  سوختگى شده است بسيار عالى است. ماسك 
آن نيز به افرادى كه موهاى شكننده و خشك دارند، توصيه مى
 شود. در صورتى كه پوست شما خشك به نظر مى  رسد مى توانيد 

از كدو در غذاها يا به صورت ماسك استفاده كنيد.

 رومى ؛ پاك كننده: رومى  خاصيت پاك كنندگى و روشن 
كنندگى دارد. در صورتى كه پوست شما جوش هاى سرسياه مى
 زند رومى مى تواند اليه بردار مناسبى باشد. رومى همچنين خاصيت 
ضدالتهابى دارد و براى سوختگى هاى سطحى و زخم هاى پوستى 
بهترين درمان است. ميزان اسيدهاى ميوه در رومى فرنگى بسيار 
بيشتر از ميزان آن در ليمو يا ساير مركبات است. به همين دليل 
استفاده موضعى از آن براى پوست هاى حساس توصيه نمى شود 

اما بهترين گزينه براى پوست هاى چرب يا مخلوط است.
 

را  بادرنگ  بادرنگ؛ مرطوب و پاك كننده: 95 درصد 
خنك كننده  و  نرم كننده  دليل  همين  به  است  داده  تشكيل  آب 
خوبى براى پوست است و مى تواند سموم را از روى پوست دفع 
و  آرام بخش  ميوه اى  و  است   B6 ويتامين  حاوى  بادرنگ،  كند. 

ضداسترس محسوب مى شود.
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ميوه هاى مفيد براى زيبايى و طراوت پوست 

و  آفتاب  نور  محيطى،  آلودگى هاى  اثر  در  زمان،  گذشت  با 
استرس پوست به مرور شادابى و روشنى خود را از دست مى دهد و 
پر از لك  و چروك مى شود. ميوه ها و سبزى ها كه در هر فصل انواع 
مختلفى از آن ها يافت مى شود، ضدلك ها و ضدچروك هاى طبيعى
 اند كه خداوند خلق كرده است. رومى، زردك، ليمو، ميوه هاى سرخ  
رنگ و… تأثير فوق العاده اى در جوان كردن و زيباسازى پوست ما 
دارند. در مصر باستان به خواص درمانى اين گروه از مواد غذايى پى 

برده بودند و از آن ها به عنوان «غذاهاى جاودانه» نام مى بردند.

ميوه از چه  بدانيد  اگر  نيز متخصصان معتقدند  امروزه    
 اى در چه فصلى و در چه شرايطى استفاده كنيد و چگونه خواص 
ارزشمند آن ها را استخراج كنيد، هميشه پوست جوان و زيبا خواهيد 
داشت. ميوه ها براى پوستمان مفيدند چون حاوى تركيب هاى فعالى 
هستند كه هر يك براى نوعى بيمارى پوستى مناسب است. البته 
همه ميوه ها، تركيب هاى مشابه اى مثل قندها دارند كه تحريك
 كننده ساخت سلول هاى جديد پوستى است اما وراى اين تركيب ها 

ميوه ها مى توانند ديگر نيازهاى پوستى را برطرف كنند. برخى از 
تركيب هاى موثر آن ها شامل موارد زير است:

پلى فنول ها و تانن ها: اين  آنتى اكسيدان ها و آنتى راديكال
 ها از پيرى پوست در اثر گذر زمان، استرس، خستگى، آثار مضر نور 
آفتاب و آلودگى پيشگيرى مى كنند. بهترين منابع آن ميوه هايى كه 

به رنگ سرخ، زرد و نارنجى هستند، مى باشد.
موسيالژها و پكتين: اين مرطوب و نرم كننده ها، نقش 
اساسى در حفاظت از اپيدرم ايفا مى كنند. منبع خوب آن ها سيب 

و انگور است.
اسيد ميوه هاى ارگانيك:  اين متعادل كننده ها، جريان 
خون در زيرپوست را افزايش مى دهند و به نوسازى سلول ها كمك 
مى كنند. كيوى، انگور، رومى و مركبات منابع خوب اسيدهاى ميوه 

اند.
ريتم بدن ما با توجه به 4 فصل تنظيم شده است و    
پوست ما نيز در هر فصل تغيير مى كند. ميوه هايى كه در هر فصل 

مى رسند، بهترين انتخاب براى سالمت پوستمان هستند. مثًال 
در فصل تابستان بيشتر دچار آفتاب  سوختگى مى شويم بنابراين 
ميوه هاى آبدارى مثل تربوز بهترين گزينه انتخابى اند. برعكس 
در زمستان پوست كمتر در معرض آفتاب است و انرژى كمترى 
قند  از  غنى  كه  خرما  و  انجير  فصل  اين  در  مى كند.  دريافت 

هستند، مى توانند براى پوستمان مفيد باشند.
نكته ديگر اينكه غير از فصل بايد به احساسات و شرايط 
روانى خودمان هم توجه داشته باشيم. مى گويند پوست ريه سوم 
نسان  هاست و تمام سموم فيزيكى، غذايى و روحى روى آن 
تأثير دارند. با توجه به شرايط روحى مان بايد به دنبال ميوه هايى 

باشيم كه آرام كننده، سم زدا يا مرطوب كننده هستند.
 خواص پوستى چند ميوه

خوردن ميوه ها به طور كامل يا آب طبيعى آن ها بهترين 
گزينه است تا از خواصى كه براى ميوه ها مطرح مى شود بهره 
ببريد. البته در كنار مصرف مرتب اين گروه از مواد غذايى، مى 
توانيد حداقل هفته اى يك بار از آن ها ماسك تهيه كنيد و روى 
ميوه  چند  پوستى  با خواص  ادامه،  در  بزنيد.  تان  روى  پوست 

پرمصرف آشنا مى شويد:

ليمو؛ روشن كننده: ليمو در تمام طول سال موجود است. 
هندى ها به آن «سيب طبى» مى گفتند و معتقد بودند مصرف آن نه
 تنها براى پوست بلكه براى تمام ارگان هاى داخلى مفيد و پرخاصيت 
است. اين ميوه غنى از ويتامين C و اسيدهاى ميوه است. از آن به 
عنوان ضدچروك، ضدلك، روشن كننده و سفت كننده مى توان استفاده 
كرد. تركيب هاى موجود در ليمو، سموم پوستى را زدوده و پوست را 
نرم و روشن مى كند. ليمو همچنين داروى مناسبى براى موهاى كدر 
و سست و ناخن هاى شكننده است. استفاده از اين ميوه براى انواع 

پوست ها جز پوست هاى حساس مناسب است.
 

انگور؛ نرم كننده: در طب سنتى هندى از انگور به عنوان 
«مرواريد حيات» نام برده شده است. انگور حاوى انواع ويتامين ها، 
نرم كننده، رطوبت  ميوه  اين  آنتى اكسيدان هاست.  و  ميوه  اسيدهاى 

رسان، روشن كننده و سفت كننده انواع پوست به شمار مى رود.
 ميوه هاى سرخ رنگ؛ جوان كننده: توت فرنگى، كشمش 
سرخ  و تمشك از جمله ميوه هايى هستند كه خاصيت ضدپيرى دارند. 
تمام ميوه هاى سرخ رنگ است، مى تواند برخى  آنتوسيانين كه در 
چروك هاى پوستى را مرمت كند. بتاكاروتن و كلروفيل موجود در 

اين ميوه ها نيز محافظ اپيدرم است و باعث تنفس بهتر پوستى مى 
شود. اين ميوه ها پاك كننده هاى قوى هستند و باعث تصفيه خون 
مى شوند و از اين نظر اثر قابل توجهى بر پوست و بافت هاى زيرين 
آن دارند. در صورتى كه دچار آفتاب  سوختگى هستند، تمشك و 
كشمش سرخ بهترين درمان هستند. استفاده از اين ميوه ها براى 

تمام انواع پوست ها به خصوص پوست هاى چرب مناسب است.

خصوص  به  ويتامين  از  غنى  زردك  ضدپيرى:  زردك؛ 
ويتامين A است و خاصيت ضدالتهابى، جوان كننده و محافظت كننده 
دارد و نه تنها باعث كاهش چروك هاى پوستى مى شود بلكه با انواع 
عفونت هاى پوستى هم مقابله مى كند. استفاده از زردك براى تمام 
پوست ها به خصوص پوست افراد تحت پرتودرمانى توصيه مى شود.

همانند  نيز  فروت  گريپ  سفت كننده:  فروت؛  گريپ   
ليمو غنى از ويتامين ها و آنتى اكسيدان هاست. ميزان قند و تركيب
 هاى سفت كننده در اين ميوه بيشتر است و به همين دليل مى تواند 
روند پيرى پوست و بروز چين  و چروك را به تأخير بيندازد. از سوى 
ديگر گريپ فروت، مرطوب كننده خوبى است و از خشكى پوست 
پيشگيرى مى كند. استفاده از اين ميوه براى تمام انواع پوست ها به 
خصوص پوست هاى حساس توصيه مى شود. گريپ فروت بهترين 
پاك كننده پوستى است. اين ميوه ضدعفونى كننده، قابض و بسيار 
مقوى است و به نوسازى سلول هاى پوستى به خصوص پوست هاى 

چرب كمك مى كند.

 كدو؛ مرطوب كننده: در قارة آسيا، كدو در گروه ميوه ها 
دسته بندى مى شود. ميزان آب كدو بسيار باالست و خاصيت نرم
 كنندگى و مرطوب كنندگى دارد. استفاده از اين ميوه در شرايطى كه 
پوست دچار آفتاب  سوختگى شده است بسيار عالى است. ماسك 
آن نيز به افرادى كه موهاى شكننده و خشك دارند، توصيه مى
 شود. در صورتى كه پوست شما خشك به نظر مى  رسد مى توانيد 

از كدو در غذاها يا به صورت ماسك استفاده كنيد.

 رومى ؛ پاك كننده: رومى  خاصيت پاك كنندگى و روشن 
كنندگى دارد. در صورتى كه پوست شما جوش هاى سرسياه مى
 زند رومى مى تواند اليه بردار مناسبى باشد. رومى همچنين خاصيت 
ضدالتهابى دارد و براى سوختگى هاى سطحى و زخم هاى پوستى 
بهترين درمان است. ميزان اسيدهاى ميوه در رومى فرنگى بسيار 
بيشتر از ميزان آن در ليمو يا ساير مركبات است. به همين دليل 
استفاده موضعى از آن براى پوست هاى حساس توصيه نمى شود 

اما بهترين گزينه براى پوست هاى چرب يا مخلوط است.
 

را  بادرنگ  بادرنگ؛ مرطوب و پاك كننده: 95 درصد 
خنك كننده  و  نرم كننده  دليل  همين  به  است  داده  تشكيل  آب 
خوبى براى پوست است و مى تواند سموم را از روى پوست دفع 
و  آرام بخش  ميوه اى  و  است   B6 ويتامين  حاوى  بادرنگ،  كند. 

ضداسترس محسوب مى شود.
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معرفى محترمه نرگس نهان
بحيث سرپرست وزارت معادن و پتروليم

و  آفتاب  نور  محيطى،  آلودگى هاى  اثر  در  زمان،  گذشت  با 
استرس پوست به مرور شادابى و روشنى خود را از دست مى دهد و 
پر از لك  و چروك مى شود. ميوه ها و سبزى ها كه در هر فصل انواع 
مختلفى از آن ها يافت مى شود، ضدلك ها و ضدچروك هاى طبيعى
 اند كه خداوند خلق كرده است. رومى، زردك، ليمو، ميوه هاى سرخ  
رنگ و… تأثير فوق العاده اى در جوان كردن و زيباسازى پوست ما 
دارند. در مصر باستان به خواص درمانى اين گروه از مواد غذايى پى 

برده بودند و از آن ها به عنوان «غذاهاى جاودانه» نام مى بردند.

ميوه از چه  بدانيد  اگر  نيز متخصصان معتقدند  امروزه    
 اى در چه فصلى و در چه شرايطى استفاده كنيد و چگونه خواص 
ارزشمند آن ها را استخراج كنيد، هميشه پوست جوان و زيبا خواهيد 
داشت. ميوه ها براى پوستمان مفيدند چون حاوى تركيب هاى فعالى 
هستند كه هر يك براى نوعى بيمارى پوستى مناسب است. البته 
همه ميوه ها، تركيب هاى مشابه اى مثل قندها دارند كه تحريك
 كننده ساخت سلول هاى جديد پوستى است اما وراى اين تركيب ها 

ميوه ها مى توانند ديگر نيازهاى پوستى را برطرف كنند. برخى از 
تركيب هاى موثر آن ها شامل موارد زير است:

پلى فنول ها و تانن ها: اين  آنتى اكسيدان ها و آنتى راديكال
 ها از پيرى پوست در اثر گذر زمان، استرس، خستگى، آثار مضر نور 
آفتاب و آلودگى پيشگيرى مى كنند. بهترين منابع آن ميوه هايى كه 

به رنگ سرخ، زرد و نارنجى هستند، مى باشد.
موسيالژها و پكتين: اين مرطوب و نرم كننده ها، نقش 
اساسى در حفاظت از اپيدرم ايفا مى كنند. منبع خوب آن ها سيب 

و انگور است.
اسيد ميوه هاى ارگانيك:  اين متعادل كننده ها، جريان 
خون در زيرپوست را افزايش مى دهند و به نوسازى سلول ها كمك 
مى كنند. كيوى، انگور، رومى و مركبات منابع خوب اسيدهاى ميوه 

اند.
ريتم بدن ما با توجه به 4 فصل تنظيم شده است و    
پوست ما نيز در هر فصل تغيير مى كند. ميوه هايى كه در هر فصل 

مى رسند، بهترين انتخاب براى سالمت پوستمان هستند. مثًال 
در فصل تابستان بيشتر دچار آفتاب  سوختگى مى شويم بنابراين 
ميوه هاى آبدارى مثل تربوز بهترين گزينه انتخابى اند. برعكس 
در زمستان پوست كمتر در معرض آفتاب است و انرژى كمترى 
قند  از  غنى  كه  خرما  و  انجير  فصل  اين  در  مى كند.  دريافت 

هستند، مى توانند براى پوستمان مفيد باشند.
نكته ديگر اينكه غير از فصل بايد به احساسات و شرايط 
روانى خودمان هم توجه داشته باشيم. مى گويند پوست ريه سوم 
نسان  هاست و تمام سموم فيزيكى، غذايى و روحى روى آن 
تأثير دارند. با توجه به شرايط روحى مان بايد به دنبال ميوه هايى 

باشيم كه آرام كننده، سم زدا يا مرطوب كننده هستند.
 خواص پوستى چند ميوه

خوردن ميوه ها به طور كامل يا آب طبيعى آن ها بهترين 
گزينه است تا از خواصى كه براى ميوه ها مطرح مى شود بهره 
ببريد. البته در كنار مصرف مرتب اين گروه از مواد غذايى، مى 
توانيد حداقل هفته اى يك بار از آن ها ماسك تهيه كنيد و روى 
ميوه  چند  پوستى  با خواص  ادامه،  در  بزنيد.  تان  روى  پوست 

پرمصرف آشنا مى شويد:

ليمو؛ روشن كننده: ليمو در تمام طول سال موجود است. 
هندى ها به آن «سيب طبى» مى گفتند و معتقد بودند مصرف آن نه
 تنها براى پوست بلكه براى تمام ارگان هاى داخلى مفيد و پرخاصيت 
است. اين ميوه غنى از ويتامين C و اسيدهاى ميوه است. از آن به 
عنوان ضدچروك، ضدلك، روشن كننده و سفت كننده مى توان استفاده 
كرد. تركيب هاى موجود در ليمو، سموم پوستى را زدوده و پوست را 
نرم و روشن مى كند. ليمو همچنين داروى مناسبى براى موهاى كدر 
و سست و ناخن هاى شكننده است. استفاده از اين ميوه براى انواع 

پوست ها جز پوست هاى حساس مناسب است.
 

انگور؛ نرم كننده: در طب سنتى هندى از انگور به عنوان 
«مرواريد حيات» نام برده شده است. انگور حاوى انواع ويتامين ها، 
نرم كننده، رطوبت  ميوه  اين  آنتى اكسيدان هاست.  و  ميوه  اسيدهاى 

رسان، روشن كننده و سفت كننده انواع پوست به شمار مى رود.
 ميوه هاى سرخ رنگ؛ جوان كننده: توت فرنگى، كشمش 
سرخ  و تمشك از جمله ميوه هايى هستند كه خاصيت ضدپيرى دارند. 
تمام ميوه هاى سرخ رنگ است، مى تواند برخى  آنتوسيانين كه در 
چروك هاى پوستى را مرمت كند. بتاكاروتن و كلروفيل موجود در 

اين ميوه ها نيز محافظ اپيدرم است و باعث تنفس بهتر پوستى مى 
شود. اين ميوه ها پاك كننده هاى قوى هستند و باعث تصفيه خون 
مى شوند و از اين نظر اثر قابل توجهى بر پوست و بافت هاى زيرين 
آن دارند. در صورتى كه دچار آفتاب  سوختگى هستند، تمشك و 
كشمش سرخ بهترين درمان هستند. استفاده از اين ميوه ها براى 

تمام انواع پوست ها به خصوص پوست هاى چرب مناسب است.

خصوص  به  ويتامين  از  غنى  زردك  ضدپيرى:  زردك؛ 
ويتامين A است و خاصيت ضدالتهابى، جوان كننده و محافظت كننده 
دارد و نه تنها باعث كاهش چروك هاى پوستى مى شود بلكه با انواع 
عفونت هاى پوستى هم مقابله مى كند. استفاده از زردك براى تمام 
پوست ها به خصوص پوست افراد تحت پرتودرمانى توصيه مى شود.

همانند  نيز  فروت  گريپ  سفت كننده:  فروت؛  گريپ   
ليمو غنى از ويتامين ها و آنتى اكسيدان هاست. ميزان قند و تركيب
 هاى سفت كننده در اين ميوه بيشتر است و به همين دليل مى تواند 
روند پيرى پوست و بروز چين  و چروك را به تأخير بيندازد. از سوى 
ديگر گريپ فروت، مرطوب كننده خوبى است و از خشكى پوست 
پيشگيرى مى كند. استفاده از اين ميوه براى تمام انواع پوست ها به 
خصوص پوست هاى حساس توصيه مى شود. گريپ فروت بهترين 
پاك كننده پوستى است. اين ميوه ضدعفونى كننده، قابض و بسيار 
مقوى است و به نوسازى سلول هاى پوستى به خصوص پوست هاى 

چرب كمك مى كند.

 كدو؛ مرطوب كننده: در قارة آسيا، كدو در گروه ميوه ها 
دسته بندى مى شود. ميزان آب كدو بسيار باالست و خاصيت نرم
 كنندگى و مرطوب كنندگى دارد. استفاده از اين ميوه در شرايطى كه 
پوست دچار آفتاب  سوختگى شده است بسيار عالى است. ماسك 
آن نيز به افرادى كه موهاى شكننده و خشك دارند، توصيه مى
 شود. در صورتى كه پوست شما خشك به نظر مى  رسد مى توانيد 

از كدو در غذاها يا به صورت ماسك استفاده كنيد.

 رومى ؛ پاك كننده: رومى  خاصيت پاك كنندگى و روشن 
كنندگى دارد. در صورتى كه پوست شما جوش هاى سرسياه مى
 زند رومى مى تواند اليه بردار مناسبى باشد. رومى همچنين خاصيت 
ضدالتهابى دارد و براى سوختگى هاى سطحى و زخم هاى پوستى 
بهترين درمان است. ميزان اسيدهاى ميوه در رومى فرنگى بسيار 
بيشتر از ميزان آن در ليمو يا ساير مركبات است. به همين دليل 
استفاده موضعى از آن براى پوست هاى حساس توصيه نمى شود 

اما بهترين گزينه براى پوست هاى چرب يا مخلوط است.
 

را  بادرنگ  بادرنگ؛ مرطوب و پاك كننده: 95 درصد 
خنك كننده  و  نرم كننده  دليل  همين  به  است  داده  تشكيل  آب 
خوبى براى پوست است و مى تواند سموم را از روى پوست دفع 
و  آرام بخش  ميوه اى  و  است   B6 ويتامين  حاوى  بادرنگ،  كند. 

ضداسترس محسوب مى شود.

رئيس  غنى  اشرف  محمد  جاللتمآب  حكم  اساس  بر 
جمهورى اسالمى  افغانستان، محترم نرگس نهان در تاريخ 12 
حمل 1396 خورشيدى به عنوان سرپرست وزير معادن و پتروليم 
توسط محترم محمد سرور دانش معاون دوم رياست ج.ا.افغانستان 
رسمأ معرفى و به زودى براى گرفتن راى اعتماد به مجلس نماينده 

گان خواهند رفت.
رياست  عالى  مقام  دوم  معاون  دانش  سرور  محترم 
ج.ا.افغانستان در حالى محترم نرگس نهان را به عنوان سرپرست 
وزارت معادن و پتروليم معرفى مى نمود كه اولويت هاى حكومت 
وحدت ملى را  آوردن اصالحات، استخدام كاركنان مسلكى امور 
معادن و پتروليم، تعديل و بررسى شمارى از قوانين معادن، مقرره 
ها، نگرش و بازنگرى كلى بر تشكيالت نظارت و مديريت قرار 
داد هاى اين وزارت خواند  و در ضمن خواهان همكارى كاركنان 
اين وزارت با خانم نرگس نهان سرپرست وزير معادن و پتروليم 

گرديدند.

محترم دانش  سكتورخصوصى را  به عنوان يك بازوى پرتوان 
وزارت دانست و خواهان همكارى نهاد هاى جامعه مدنى، رسانه ها و 
متشبثين خصوصى در اين راستاشد. آقاى دانش  افزود: وزارت معادن 
و  اساسى  توجه  اقتصادى،  استراتيژيك  گذارى  بر سياست  نيازكلى 
بنيادى به معادن كشور، رشد منابع بشرى جهت رسيدن به خودكفايى 
اقتصادى كشور دارد و اين وزارت يكى از كليدى ترين نهاد اقتصادى 

در افغانستان است.
در ادامه محترم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پتروليم 
ضمن خواهان همكارى كلى و جدى كارمندان اين وزارت؛ معادن 
را  به عنوان وسيله انكشاف اقتصادى دانست و تاكيد نمودند تازمينه 
سازى سرمايه گذارى و همكارى با سكتور هاى خصوصى مهياگردد.
محترم نرگس نهان پيش از اين در سمت هاى رياست انسجام 
و پاليسى اداره امور، رئيس خزاين وزارت ماليه، معاون دانشگاه كابل 
و معين وزارت معارف  و تحصيالت عالى كار وفعاليت نموده است.
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از نظر عرفا خلوت براى رسيدن به اهداف الهى واجب است 
نمى توان ترك مردمان و موجودات نكرد، احتياجات مادى را به 
كمترين حد نرساند، خود را فارغ از نگرانى هاى دنيوى به نفس 

مشغول نداشت و ره به سوى حقيقت نبرد.
خود اين ترك مردمان، احتياجات درك عميقى از خلوت 
و چگونگى فرو رفتن در آن را مى طلبد. عارف بايد به سكوت 

و سكون و حركت درونى و چابكى روح خو بگيرد و آشنا شود.
براى  كه  رفتارى شرع  اصول  و  از هنجارها  بيش  عرفان 
همه آدميان است، طريقت است، يعنى راهى است براى حركت 
به سمت حقيقت. عارف در مسيرى نسبتا طوالنى با انجام اعمالى 
كه اصالت شان به هدفى رفيع است و خود هدف نيستند، به سر 
منزل مقصود كه همان رسيدن به حقيقت و علت العلل و اصل 

هستى است نظر مى كند.
در راه رسيدن به هدف، عرفان منزل ها و مقامات مختلفى 
توصيه مى كند، چون فقر و بى نيازى، زهد و وارستگى، ذكر و 
تمركز، انس به اهللا و گذر از تن و... يكى از منزل هاى عرفان 
نهايت  در  و  است و سرمنشأ خودشناسى  تاكيد  مورد  بسيار  كه 

خداشناسى و درك وحدت خواهد بود، عزلت و خلوت است.
شيخ اكبر محى الدين معروف به ابن عربى در باب خلوت در چند 
اثر حرف زده كه از آن دسته رساله «تحفه السفره و االنوار فيما يمنح 
صاحب الخلوه من االسرار» را مى توان نام برد، اما بحث اين يادداشت 
كوتاه بيشتر گزارشى از نظريات او در رساله اسرار الخلوت است؛ رساله 
اى خواندنى كه در طريقى نظام مند شروع به تبيين اسرار تنهايى يا به 
بيان فنى تر و دقيق تر در عرفان اسالمى و ابن عربى عزلت و خلوت 

كرده است.
آسين پالسيوس دليل توجه ابن عربى را به مساله خلوت در اين 
مى داند كه احتياط ها و حفاظت هاى الزم در خلوت بين سوفيان 
آندلس آنچنان معمول نبوده است و اين نقصان در راه عرفا و سوفيان 

براى رسيدن به خلوت بوده است.
ابن عربى معتقد است پيش از خلوت بايد كه سالك شرايطى 
را كسب كند. يعنى پيش از ورود به خلوتگاه بايد آمادگى كسب كند. 
اولين كار طهارت ظاهر و باطن است و بعد روزه جسم (حسى) و جان 
(معنوى) بعد از اينها سالك بايد به مقام زهد رسد و سپس به توكل. 

بدون توكل در خلوتگاه سالك خبرى از انوار علوى نيست.
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در مقام توكل است كه خلوت نشين كراماتى را كسب مى 
كند كه اولى ديدن غيب ها و اسرار نهان است و دومى كسب 
مكارم اخالق و طهارت كامل دل. او بايد به تقليل طعام و ترك 

شرب آب بپردازد و پس از كاميابى در عزلت به خلوت درآيد.

در دستگاه معرفتى ابن عربى آن كه عزلت مى جويد سه 
نيت دارد، اول نگه داشتن خود از شر مردم. دوم مردم از شر خود 
كه ابن عربى مى گويد اين مهم ترين و متعالى تر از اولى است. 
سومين نيت به گفته ابن عربى عزلت براى ايثار صحبت مولى 
است؛ اين سومى راهى است براى وقوف يافتن به سر وحدانيت 
را كه  ابن عربى عزلت  الهى.  به جهت معرفت  از خود  و عبور 

همان دورى از مردمان و اجسام است مقدمه خلوت مى داند.

عزلت همان گوشه گيرى، تنهايى و فارغ شدن از مردمان 
است كه به نوعى تمرين نفس است و با قلت كالم و طعام و 
منام (كمتر خوابيدن و شب زنده دارى به قصد تسبيح و ذكر) 

همراه است.

در اين حالت به توصيه ابن عربى جهت تميز و وارستگى 
و  كرد  دورى  فاسده  خياالت  يا  تخيل  از  حتى  كه  بايد  نفس 
مشغوليت خود را صرفًا ذكر قرار داد. نفس در اين حالت تنها بايد 
بگيرد.  فاصله  امكان  و  اجسام  عالم  از  و  در محبت شود  غرق 
وقتى از عالم امكان ترقى كند گويى كه از عالم حجاب برداشته 

مى شود و سالك با رب خود متحد مى شود.

ابن عربى در ادامه رساله اسرارالخلوت به كراماتى حاصل 
از خلوت خواهد بود، اشاره مى كند و اين كه گزيننده خلوت كه 
به درجه ترقى ازعالم مادى مى رسد بايد چه كند كه همچنان 
راه  به  خود  فرامادى  توانايى  در  و  باشد  جو  حق  و  طلب  حق 
شيطانى و ناحق نرود. او مى گويد عارف بايد در اين حالت از خدا 

جز خدا طلب نكند؛

خالف طريقت بود كه اوليا 
 تمنا كنند از خدا جز خدا

او مى گويد حتى در حالت رفيع كرامت اگر همه هستى را به 
شخص هديه كنند، او بايد به ادب اخذ كند، يعنى همان مقدار بگيرد 
كه مأمور است و همه چيز در زندگى از آن جهت بگيرد كه مظهر 

خداست.

خلوت براى عرفا همان طور كه از محتواى رساله ابن عربى 
برمى آيد تنها براى بر گذر از خود، يافت وارستگى و سالمت نفس 
نيست بلكه طريق و راهى براى رسيدن به وحدت و درك خدا در 

همه عالم و زدودن حجاب هستى است.

خلوت و تنهايى در عرفان اسالمى

منبع: جام جم
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ما ز ياران چشم يارى داشتيم

خود غلط بود آنچه مى پنداشتيم

تا درخت دوستى كى بر دهد

حاليا رفتيم و تخمى كاشتيم

گفت و گو آيين درويشى نبود

ورنه با تو ماجراها داشتيم

شيوه چشمت فريب جنگ داشت

ما خطا كرديم و صلح انگاشتيم

                                       حافظ

اي دل ز زمانه رسم احسان مطلب 

وز گردش دوران سرو سامان مطلب

درمان طلبي درد تو افزون گردد

با درد بسازو هيچ درمان مطلب 

                                     خيام

گر بر سر نفس خود اميرى، مردى

بر كور و كر، ار نكته نگيرى، مردى

مردى نبود فتاده را پاى زدن

گر دست فتاده اى بگيرى، مردى 

                                        رودكى

ســــرمايهء عيش،صــحبت يـاران است

دشـــوارى مــــرگ،دورى ايشــان است

چـــون در دل خــــاك نيز يـــاران جمعند 

پس زندگى و مرگ به ما يكسان است 

                                      خليل اهللا خليلى

رمز سخن 

سفر كردم سفر در راه يك تك دلبر ، دل بر 

چه راه ها و چه دلبر ها مرا بگذشته است از سر

كه تا پيدا كنم سيمين خيال نازك انديشم

كه مرواريد باران شد مرا دامان زپا تاسر

چو مى بردم به دامانم گهر هاى سخن ها را

بگفتا خوش سخن ! باز آ بيا ! الماس ها بر بر 

زالماس سخن هاى خوشش برداشتم چندى 

بگفتا دل منم در تر جمانى هاى دلبر ، سر 

به خودپيچيده افتادم من  از شوق لقاى او 

بگفتا دل  چو از رمز سخن هاى خو ش دلبر

                            نفيسه خوشنصيب غضنفر

قصه هاى ناتمام 

اين هياهوى زمانه قامت گل راشكست

نسترن هاى وجودش شاخ سنبل راشكست

ناله ها فرياد ها گوش فلك را زد بهم 

بيگمان درمرز گيسوقاب كاكل راشكست

رفته ام در واديى صحرا بگوش من رسيد

سوژه هاى نامشخص بزم بلبل راشكست

رسم يار و دلبرى اينگونه ميباشد عزيز...!

ال اقل در ذهن خود خوى تغافل راشكست

اين سكوت تلخ ونا آرام طنين انداز نيست

ليك درظاهر نوايش بانك محمل راشكست

قصه هاى ناتمامت رابخوان "شاهين" دمى

مرگ آمد ناگهان و عشق كامل راشكست 

                              محمد بشير "شاهين" 

كرشمة نگاه

با كرشمة نگاهت آتش افروختى درونم

زان روز اول به عشق تو گرفتار چو مجنونم

شيرين من بيا كه من همچون فرهاد

از كوهكنى خسته و افسرده و دلخونم

در راه تو از كوهكنى ننالم هرگز

اين دورى توست كزان سخت جگرخونم

قاسمت ننوشد مى جز پيمانة نگاهت

بى دكلمه نام تو نگذرد شراب از گلونم

                         "سيد محمد قاسم سادات"
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په ښه خوى د بد خواهانو بې پروا يم
په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا يم

و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم
اينه غوندې بې رويه بې ريا يم

                                   رحمان بابا

د زړګي پر تخت مې کېنه ښکليه راشه
زه سالم درته کوم ته مې بادشاه شه

د بڼو اغزو مې پرخه درته راوړه
خادمانو ته دې ګويه په خندا شه

په پردو چړو مې زړه ټوټی ټوټی دی
مينې راشه پر زخمونو يې دوا شه
د سبا باده غوټۍ په زړه زخمي ده

پټ په غوږ کې ورته ووايه چې راشه
د يتيم ژړا خو عرشه پورې الړه

د وطن مورې الس جګ کړه په دوعا شه
مجنونان به تر څو ګرځي سرګردانه

آزادۍ له خندا شنه شه شاليال شه
د سپرلو قاصده وشينده ګلونه

د فردوس منظرې جوړه په صحرا شه
د وطن چمن مې لو لپه لمبه شو
خدايه ورکه د باروتو اژدها شه

اوږدې شپې مې په ژوندون باندې خوريږي
د سبا ګرېوان کې لمره په ځال شه

ارمانونه مې په خاورو کې پراته دي
په مزار يې ياره راشه مسيحا شه

يه په زړه ظالمه عشقه خبر نه يې
مهجور عشق وو زاره چاودی شو پخال شه

په وطن چې د وحدت نارې خورې شي
دا بال د ځان ځانۍ تاال واال شه

چې ښکال ته دې جهان ګوته په خوله شي
بيا سينګار وکړه او ناوې د ايشيا شه

بيا کاروان مې که د ژوند په مرګي لوټ شي
خير دی يو ځل خو په ژوند ياره زما شه

                                         پیر محمد کاروان

چينې!
ته كه شې ميينه خپل مين ته به سوغات كې څه شى يوسې؟

چينې وويل: يخې يخې شان سندرې او رڼې رڼې هندارې
شنه ځنګله !

كه مين شوې څه به يوسې؟
مازيګر سره څو كريږى او چغارې

پسرليه ؟
د ګالبو درمندونه 

شينكي ستوريه !
سترګكونه سترګكونه 

سپينو وريځو !
څو اوښلن او ښلن لړونه

سره غا ټوله ؟
خپل كنګل كنګل اورونه 

او اسمانه ؟
دبوډۍ رنګين ټالونه 

تورې شپې ! ته به څه يوسې؟
په خپل پراخ وريښمين څادر كې شنه خوبونه 

ښكليه باده ؟
خور اوربل ته يې نڅاوې

كاڼيه ! ته به څه شى يوسې ؟
ګونګه ژبه او چوپتياوې

                    نورمحمد الهو
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قصه هاى ناتمام 

اين هياهوى زمانه قامت گل راشكست

نسترن هاى وجودش شاخ سنبل راشكست

ناله ها فرياد ها گوش فلك را زد بهم 

بيگمان درمرز گيسوقاب كاكل راشكست

رفته ام در واديى صحرا بگوش من رسيد

سوژه هاى نامشخص بزم بلبل راشكست

رسم يار و دلبرى اينگونه ميباشد عزيز...!

ال اقل در ذهن خود خوى تغافل راشكست

اين سكوت تلخ ونا آرام طنين انداز نيست

ليك درظاهر نوايش بانك محمل راشكست

قصه هاى ناتمامت رابخوان "شاهين" دمى

مرگ آمد ناگهان و عشق كامل راشكست 

                              محمد بشير "شاهين" 

جمالت طاليى
(يك جملة ارزشمند مى تواند زندگى انسان را دگرگون و هدفمند كند) 
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قسمت چهل و پنجم :
سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتي  از ما دور مي  شود  دنبال آن مي دويم و وقتي  مي ايستد با يك ضربه  آنرا از خود  دور مي سازيم .( شاتو بريان)  •

قهرمان واقعي كسي  است  كه سبب خوشي  ديگران مي گردد. (مونترالن)  •
براي اينكه بشر بتواند  در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. (شامفور)  •

احمق  هيچوقت  سعادتمند نمي شود. (سيسرون)  •
اميد جزيي از خوشبختي است. (ژوبر)  •

خاطره يك خوشبختي  هرگز خوشبختي نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج هميشه درد و رنج  است. (لردبايرون)  •
ما هميشه  ديگران را بيش  از  آن حدي كه خوشبختند، خوشبخت تصور مي كنيم. (منتسكيو)  •

براي آنكه بتوانيد خوشبخت زندگي كنيد اسرار خود را به هركس نگوييد. (فلوريان)  •
گاه انسان  در مقابل بعضي  بدبختي ها  از خوشبختي خود احساس شرم مي كند. (البروير)  •

بندرت شخصي يافت مي شود كه بگويد همه عمرش خوشبخت زيسته است. (هوراس)  •
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند، اما  خوشبختي ديگران  هميشه ديدگان شان مجسم است . (پيرداني نوس)  •

عده اي از مردم، تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند ، اما هرگز بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند. (كتاوييرنر)  •
ما بايد براي خوشبخت  زيستن موقعيت هاي مناسب  ايجاد  كنيم، نه اينكه  در انتظار آن باشيم. (فرانسيس بيكن)  •

اساس خوشبختي هاي مادي  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است. (بالزاك)  •
خوشبختي در اين است  كه شخص  بداند كه چه مي خواهد  و آنچه را آرزو دارد  مشتاقانه بخواهد. (فليسين ماريسو)  •

راز موفقيت زندگي را فقط افرادي  آموخته اند كه در زندگي موفق شده اند. (جان كوليتر)  •
يك زندگي  را وقتي مي توان با خوشبختي  قرين دانست  كه شروعش  با عشق  شود و ختمش با جاه طلبي. (پاسكال)  •

كار كنيد تا به آسايش  برسيد بكوشيد  تا به موفقيت  نايل  شويد. (توماس  آكبس)  •
وقتي خوشبخت هستيم هميشه  خوب جلوه مي كنيم اما وقتي  خوب باشيم  هميشه  خوشبخت  نخواهيم  بود. (اسكاروايلد)  •

•   صحت، جمال ، سرمايه و رفيق و همكار    پله هاي  نردبان  سعادت اند. (ساموئيد)
استفاده از موفقيت هاي كوچكي  كه پيش  مي آيد  پر منفعت تر از اين  است  كه بيهوده  شانس  بزرگتري  آرزو كنيم  كه شايد هرگز بدست  نيايد. (ج -واناميكر)  •

آرزو يك خوشبختي  بزرگتر، پيوسته  ما را از  لذت  خوشبختي  كه از آن بهره منديم  باز مي دارد. (ژاك دوال)  •
خوشبختي  در اين است  كه حدود  و همه چيز را بشناسيم  و به آن احترام بگذاريم. (رومن روالن)  •

براي آنكه بتوانيد  با ديگران در كمال  آرامش  زندگي كنيد  از آنها  جز آنچه مي توانند  در راه تان  نثار كنند  چيز ديگري  نخواهيد.   ( تريستان  برنارد)  •
هرگز براي  تمتع  از خوشبختي، امروز  و فردا  مكن .( آندره ژيد)  •

مردم موفق امروز  كودكان جسور  ديروز  بوده اند. (ديسرائيلي)  •

بدبختي  مي تواند  به ما بياموزد  كه خوشبخت باشيم. (ژول  رومن)  •
خوشبختي  وجود ندارد  و ما خوشبخت  نيستيم، اما  مي توانيم  اين حق  را به خود  دهيم  كه در آرزوي  آن باشيم. (آنتوان چخوف)  •

خوشبختي  تنها در علم نيست، بلكه  در طريقه  استفاده  از آن  است .( اوگاريو)  •
خوشبختى هماهنگى آرزوها با حوادث روزگار است. (ناشناس)  •

راز  خوشبختي  در اين است  كه كاري  را كه مجبور به انجام  آن  هستيد  دوست بداريد. (هاكسلي)  •
وظيفه اصلي  و اساسي  كلمه  قدرت  اين است  كه در  خوشبختي  بشر بكوشد. (هانري دورلئان)  •

يكي از ناشناخته ترين  لذت ها  در زندگي  حرف زدن  با خويشتن  است .( فرانسيس اواتر)  •
هرگز قدر آن روزهايي كه در كمال  خوشبختي  زندگي  مي كرديم نمي  دانيم،   مگر زماني  كه براي  هميشه  آن  ساعات  خوش  را از  دست داده باشيم. (توماس  ولف)  •

بسياري  از آنهايي كه به ظاهر  خوشبختند در پنهاني  رنج مي برند. (ماسيلون)  •
بنا كردن عمارت خوشبختى بسيار دشوار ، و خراب كردن آن سخت آسان است. (ناشناس)  •

يكي از بهترين طريق خوشبخت شدن  اين است كه انسان معتقد باشد كه واقعًا  خوشبخت است  و يا روزي  خواهد  شد .( گوستاويولون)  •
•  خوشبختي به كساني  روي مي آورد  كه براي  خوشبخت  كردن ديگران مي كوشند. (آبدو وليل)

سعادت مثل پروانه اي  است  كه روي  برگهاي  گل  بخواب رفته  باشد به مجرد اينكه  نزديكش بروي  بالهاي  خود  را باز كرده  و در فضا  پرواز  مي كند. (آندره توريه)  •
بزرگترين  سعادت  فرار از  فالكت است. (اليوت)  •

خواستار سعادت ديگران بودن  بزرگترين  خوشبختي  هاست. (الثرر)  •
حسن  شهرت و نام نيك  بزرگترين سعادتهاست . (شيللر)  •

سعادت  ديگران  بخشي  مهم از خوشبختي  ماست. (رنان)   •
خوشبخت كسى است كه حاكم بر وجود خويشتن باشد. (ناشناس)  •

هنگام نيكبختي است كه بايد  بيمناك بود. هيچ چيز  تهديد آميز تر از  سعادت نيست. (موريس  مترلينگ)  •
به دست آوردن خوشبختى بزرگترين فتح زندگى است. (ناشناس)  •

انسان خوشبخت كسى است كه حوادث را با تبسم و اندكى دقت به علت وقوع آن قبول كند. (موريس مترينگ)  •
انسان موفق كسى است كه زندگى خود را به دست خود بسازد. (آرتور شوپنهاور)   •

خوشبختى خانوادگى، طوالنى ترين، محكم ترين و شيرين ترين سعادت هاست. (ولتر)  •
شرط اساسى براى كسب موفقيت، توانايى در عمل است . (آنتونى رابينز)  •

سعادت در اين دوره فقط دانستن مقصود زندگى است. (تولستوى)  •
اگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد, حتما پيروز خواهيد شد.  (ناشناس)  •

تمام انسانهاى موفق به يك نتيجه رسيده اند كه بايد قدر ارزشهاى خود را بدانند. (متنوس)    •
موفقيت از آن كسانى نيست كه هرگز دچار ناكامى نمى شوند، بلكه متعلق به آنهايى است كه هرگز از تجديد مبارزه بيم ندارند. (هنرى فورد)  •

خوشبختى پاداش نيست، يك نتيجه است. (رابرت اينگرسول)  •
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قسمت چهل و پنجم :
سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتي  از ما دور مي  شود  دنبال آن مي دويم و وقتي  مي ايستد با يك ضربه  آنرا از خود  دور مي سازيم .( شاتو بريان)  •

قهرمان واقعي كسي  است  كه سبب خوشي  ديگران مي گردد. (مونترالن)  •
براي اينكه بشر بتواند  در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. (شامفور)  •

احمق  هيچوقت  سعادتمند نمي شود. (سيسرون)  •
اميد جزيي از خوشبختي است. (ژوبر)  •

خاطره يك خوشبختي  هرگز خوشبختي نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج هميشه درد و رنج  است. (لردبايرون)  •
ما هميشه  ديگران را بيش  از  آن حدي كه خوشبختند، خوشبخت تصور مي كنيم. (منتسكيو)  •

براي آنكه بتوانيد خوشبخت زندگي كنيد اسرار خود را به هركس نگوييد. (فلوريان)  •
گاه انسان  در مقابل بعضي  بدبختي ها  از خوشبختي خود احساس شرم مي كند. (البروير)  •

بندرت شخصي يافت مي شود كه بگويد همه عمرش خوشبخت زيسته است. (هوراس)  •
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند، اما  خوشبختي ديگران  هميشه ديدگان شان مجسم است . (پيرداني نوس)  •

عده اي از مردم، تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند ، اما هرگز بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند. (كتاوييرنر)  •
ما بايد براي خوشبخت  زيستن موقعيت هاي مناسب  ايجاد  كنيم، نه اينكه  در انتظار آن باشيم. (فرانسيس بيكن)  •

اساس خوشبختي هاي مادي  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است. (بالزاك)  •
خوشبختي در اين است  كه شخص  بداند كه چه مي خواهد  و آنچه را آرزو دارد  مشتاقانه بخواهد. (فليسين ماريسو)  •

راز موفقيت زندگي را فقط افرادي  آموخته اند كه در زندگي موفق شده اند. (جان كوليتر)  •
يك زندگي  را وقتي مي توان با خوشبختي  قرين دانست  كه شروعش  با عشق  شود و ختمش با جاه طلبي. (پاسكال)  •

كار كنيد تا به آسايش  برسيد بكوشيد  تا به موفقيت  نايل  شويد. (توماس  آكبس)  •
وقتي خوشبخت هستيم هميشه  خوب جلوه مي كنيم اما وقتي  خوب باشيم  هميشه  خوشبخت  نخواهيم  بود. (اسكاروايلد)  •

•   صحت، جمال ، سرمايه و رفيق و همكار    پله هاي  نردبان  سعادت اند. (ساموئيد)
استفاده از موفقيت هاي كوچكي  كه پيش  مي آيد  پر منفعت تر از اين  است  كه بيهوده  شانس  بزرگتري  آرزو كنيم  كه شايد هرگز بدست  نيايد. (ج -واناميكر)  •

آرزو يك خوشبختي  بزرگتر، پيوسته  ما را از  لذت  خوشبختي  كه از آن بهره منديم  باز مي دارد. (ژاك دوال)  •
خوشبختي  در اين است  كه حدود  و همه چيز را بشناسيم  و به آن احترام بگذاريم. (رومن روالن)  •

براي آنكه بتوانيد  با ديگران در كمال  آرامش  زندگي كنيد  از آنها  جز آنچه مي توانند  در راه تان  نثار كنند  چيز ديگري  نخواهيد.   ( تريستان  برنارد)  •
هرگز براي  تمتع  از خوشبختي، امروز  و فردا  مكن .( آندره ژيد)  •

مردم موفق امروز  كودكان جسور  ديروز  بوده اند. (ديسرائيلي)  •

بدبختي  مي تواند  به ما بياموزد  كه خوشبخت باشيم. (ژول  رومن)  •
خوشبختي  وجود ندارد  و ما خوشبخت  نيستيم، اما  مي توانيم  اين حق  را به خود  دهيم  كه در آرزوي  آن باشيم. (آنتوان چخوف)  •

خوشبختي  تنها در علم نيست، بلكه  در طريقه  استفاده  از آن  است .( اوگاريو)  •
خوشبختى هماهنگى آرزوها با حوادث روزگار است. (ناشناس)  •

راز  خوشبختي  در اين است  كه كاري  را كه مجبور به انجام  آن  هستيد  دوست بداريد. (هاكسلي)  •
وظيفه اصلي  و اساسي  كلمه  قدرت  اين است  كه در  خوشبختي  بشر بكوشد. (هانري دورلئان)  •

يكي از ناشناخته ترين  لذت ها  در زندگي  حرف زدن  با خويشتن  است .( فرانسيس اواتر)  •
هرگز قدر آن روزهايي كه در كمال  خوشبختي  زندگي  مي كرديم نمي  دانيم،   مگر زماني  كه براي  هميشه  آن  ساعات  خوش  را از  دست داده باشيم. (توماس  ولف)  •

بسياري  از آنهايي كه به ظاهر  خوشبختند در پنهاني  رنج مي برند. (ماسيلون)  •
بنا كردن عمارت خوشبختى بسيار دشوار ، و خراب كردن آن سخت آسان است. (ناشناس)  •

يكي از بهترين طريق خوشبخت شدن  اين است كه انسان معتقد باشد كه واقعًا  خوشبخت است  و يا روزي  خواهد  شد .( گوستاويولون)  •
•  خوشبختي به كساني  روي مي آورد  كه براي  خوشبخت  كردن ديگران مي كوشند. (آبدو وليل)

سعادت مثل پروانه اي  است  كه روي  برگهاي  گل  بخواب رفته  باشد به مجرد اينكه  نزديكش بروي  بالهاي  خود  را باز كرده  و در فضا  پرواز  مي كند. (آندره توريه)  •
بزرگترين  سعادت  فرار از  فالكت است. (اليوت)  •

خواستار سعادت ديگران بودن  بزرگترين  خوشبختي  هاست. (الثرر)  •
حسن  شهرت و نام نيك  بزرگترين سعادتهاست . (شيللر)  •

سعادت  ديگران  بخشي  مهم از خوشبختي  ماست. (رنان)   •
خوشبخت كسى است كه حاكم بر وجود خويشتن باشد. (ناشناس)  •

هنگام نيكبختي است كه بايد  بيمناك بود. هيچ چيز  تهديد آميز تر از  سعادت نيست. (موريس  مترلينگ)  •
به دست آوردن خوشبختى بزرگترين فتح زندگى است. (ناشناس)  •

انسان خوشبخت كسى است كه حوادث را با تبسم و اندكى دقت به علت وقوع آن قبول كند. (موريس مترينگ)  •
انسان موفق كسى است كه زندگى خود را به دست خود بسازد. (آرتور شوپنهاور)   •

خوشبختى خانوادگى، طوالنى ترين، محكم ترين و شيرين ترين سعادت هاست. (ولتر)  •
شرط اساسى براى كسب موفقيت، توانايى در عمل است . (آنتونى رابينز)  •

سعادت در اين دوره فقط دانستن مقصود زندگى است. (تولستوى)  •
اگر به موفقيت خود واقعا ايمان داشته باشيد, حتما پيروز خواهيد شد.  (ناشناس)  •

تمام انسانهاى موفق به يك نتيجه رسيده اند كه بايد قدر ارزشهاى خود را بدانند. (متنوس)    •
موفقيت از آن كسانى نيست كه هرگز دچار ناكامى نمى شوند، بلكه متعلق به آنهايى است كه هرگز از تجديد مبارزه بيم ندارند. (هنرى فورد)  •

خوشبختى پاداش نيست، يك نتيجه است. (رابرت اينگرسول)  •



فضيلت قناعت
جوانمردي را در جنگ تاتار جراحتي هول رسيد. كسي گفت: فالن 
بازرگان نوش دارو دارد اگر بخواهي باشد كه دريغ ندارد. گويند آن بازرگان 
به بخل معروف بود. جوانمرد گفت: اگر خواهم دارو دهد يا ندهد وگر دهد 

منفعت كند يا نكند. باري، خواستن ازو زهر كشنده است.
هرچه از دو نان به منت خواستى    در تن افزودى و از جان كاستى

**************
بازرگانى را ديدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده      
و خدمتكار. شبى در جزيزه كيش مرا به حجره خويش درآورد. همه شب 
نياراميد از سخنهاى پريشان گفتن، كه فالن انبارم به تركستانست و فالن 
بضاعت به هندوستان و اين قبال فالن زمينست و فالن چيز را فالن 

زمين.
گاه گفتى خاطر اسكندريه دارم كه هوائى خوشست. باز گفتى نه 
كه درياى مغرب مشوشست. سعديا سفرى ديگرم در پيشست اگر آن 
كرده شود بقيت عمر خويش بگوشه اى بنشينم. گفتم: آن كدام سفر 
است؟ گفت: گوگرد پارسى خواهم بردن بچين كه شنيدم قيمتى دارد و 
از آنجا كاسه چينى بروم آرم و ديباى رومى بهند و فوالد هندى بحلب 
و آبگينه حلبى بيمن و برد يمانى بپارس. وزان پس ترك تجارت كنم و 
بدكانى بنشينم. انصاف از اين ماخوليا چندان فرو گفت كه بيش طاقت 
گفتنش نماند. گفت: اى سعدى تو هم سخنى بگو از آنها كه ديده اى 

يا شينده اى. گفتم:
آن شنيدستى كه در صحراى غور     بـارساالرى بـيفتـاد از ستـور
گفـت چــشم تـنـگ دنـيا دار را     يا قناعت پر كند يا خاك گور

**********************

داستان استاد و شاگرد
استادى با شاگرد خود از ميان جنگلى مى گذشت. استاد به شاگرد 
جوان دستور داد نهال نورسته و تازه بار آمده اى را از ميان زمين بركند.

جوان دست انداخت و به راحتى ان را از ريشه خارج كرد.
پس از چند قدمى كه گذشتند، به درخت بزرگى رسيدند كه شاخه 

هاى فراوان داشت.
استاد گفت: اين درخت را هم از جاى بر كن.

جوان هرچه كوشيد، نتوانست.
استاد گفت: بدان كه تخم زشتى ها مثل كينه، حسد و هر گناه 
ديگر هنگامى كه در دل اثر گذاشت، مانند ان نهال نورسته است، كه 
براحتى مى توانى ريشه ان را در خود بركنى ولى اگر آن را واگذارى، 
بزرگ و محكم شود و همچون آن درخت در اعماق جانت ريشه زند. 
پس هرگز نمى توانى آن را بركنى و ازخود دور سازى. بنابرين قبل از 
اين كه نهال كينه و حسد در اعماق وجودت ريشه زند و كندن آن غير 

ممكن شود،  آن را از ذهنت دور كن و نهال دوستى بنشان.

درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد  
          نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد
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قسمت چهل و پنجم :
سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتي  از ما دور مي  شود  دنبال آن مي دويم و وقتي  مي ايستد با يك ضربه  آنرا از خود  دور مي سازيم .( شاتو بريان)  •

قهرمان واقعي كسي  است  كه سبب خوشي  ديگران مي گردد. (مونترالن)  •
براي اينكه بشر بتواند  در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. (شامفور)  •

احمق  هيچوقت  سعادتمند نمي شود. (سيسرون)  •
اميد جزيي از خوشبختي است. (ژوبر)  •

خاطره يك خوشبختي  هرگز خوشبختي نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج هميشه درد و رنج  است. (لردبايرون)  •
ما هميشه  ديگران را بيش  از  آن حدي كه خوشبختند، خوشبخت تصور مي كنيم. (منتسكيو)  •

براي آنكه بتوانيد خوشبخت زندگي كنيد اسرار خود را به هركس نگوييد. (فلوريان)  •
گاه انسان  در مقابل بعضي  بدبختي ها  از خوشبختي خود احساس شرم مي كند. (البروير)  •

بندرت شخصي يافت مي شود كه بگويد همه عمرش خوشبخت زيسته است. (هوراس)  •
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند، اما  خوشبختي ديگران  هميشه ديدگان شان مجسم است . (پيرداني نوس)  •

عده اي از مردم، تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند ، اما هرگز بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند. (كتاوييرنر)  •
ما بايد براي خوشبخت  زيستن موقعيت هاي مناسب  ايجاد  كنيم، نه اينكه  در انتظار آن باشيم. (فرانسيس بيكن)  •

اساس خوشبختي هاي مادي  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است. (بالزاك)  •
خوشبختي در اين است  كه شخص  بداند كه چه مي خواهد  و آنچه را آرزو دارد  مشتاقانه بخواهد. (فليسين ماريسو)  •

راز موفقيت زندگي را فقط افرادي  آموخته اند كه در زندگي موفق شده اند. (جان كوليتر)  •
يك زندگي  را وقتي مي توان با خوشبختي  قرين دانست  كه شروعش  با عشق  شود و ختمش با جاه طلبي. (پاسكال)  •

كار كنيد تا به آسايش  برسيد بكوشيد  تا به موفقيت  نايل  شويد. (توماس  آكبس)  •
وقتي خوشبخت هستيم هميشه  خوب جلوه مي كنيم اما وقتي  خوب باشيم  هميشه  خوشبخت  نخواهيم  بود. (اسكاروايلد)  •

•   صحت، جمال ، سرمايه و رفيق و همكار    پله هاي  نردبان  سعادت اند. (ساموئيد)
استفاده از موفقيت هاي كوچكي  كه پيش  مي آيد  پر منفعت تر از اين  است  كه بيهوده  شانس  بزرگتري  آرزو كنيم  كه شايد هرگز بدست  نيايد. (ج -واناميكر)  •

آرزو يك خوشبختي  بزرگتر، پيوسته  ما را از  لذت  خوشبختي  كه از آن بهره منديم  باز مي دارد. (ژاك دوال)  •
خوشبختي  در اين است  كه حدود  و همه چيز را بشناسيم  و به آن احترام بگذاريم. (رومن روالن)  •

براي آنكه بتوانيد  با ديگران در كمال  آرامش  زندگي كنيد  از آنها  جز آنچه مي توانند  در راه تان  نثار كنند  چيز ديگري  نخواهيد.   ( تريستان  برنارد)  •
هرگز براي  تمتع  از خوشبختي، امروز  و فردا  مكن .( آندره ژيد)  •

مردم موفق امروز  كودكان جسور  ديروز  بوده اند. (ديسرائيلي)  •
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قسمت چهل و پنجم :
سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتي  از ما دور مي  شود  دنبال آن مي دويم و وقتي  مي ايستد با يك ضربه  آنرا از خود  دور مي سازيم .( شاتو بريان)  •

قهرمان واقعي كسي  است  كه سبب خوشي  ديگران مي گردد. (مونترالن)  •
براي اينكه بشر بتواند  در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. (شامفور)  •

احمق  هيچوقت  سعادتمند نمي شود. (سيسرون)  •
اميد جزيي از خوشبختي است. (ژوبر)  •

خاطره يك خوشبختي  هرگز خوشبختي نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج هميشه درد و رنج  است. (لردبايرون)  •
ما هميشه  ديگران را بيش  از  آن حدي كه خوشبختند، خوشبخت تصور مي كنيم. (منتسكيو)  •

براي آنكه بتوانيد خوشبخت زندگي كنيد اسرار خود را به هركس نگوييد. (فلوريان)  •
گاه انسان  در مقابل بعضي  بدبختي ها  از خوشبختي خود احساس شرم مي كند. (البروير)  •

بندرت شخصي يافت مي شود كه بگويد همه عمرش خوشبخت زيسته است. (هوراس)  •
مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند، اما  خوشبختي ديگران  هميشه ديدگان شان مجسم است . (پيرداني نوس)  •

عده اي از مردم، تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت  از خوشبختي  مي شنوند ، اما هرگز بدون آنكه  واقعا آن را بشناسند از جهان مي روند. (كتاوييرنر)  •
ما بايد براي خوشبخت  زيستن موقعيت هاي مناسب  ايجاد  كنيم، نه اينكه  در انتظار آن باشيم. (فرانسيس بيكن)  •

اساس خوشبختي هاي مادي  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است. (بالزاك)  •
خوشبختي در اين است  كه شخص  بداند كه چه مي خواهد  و آنچه را آرزو دارد  مشتاقانه بخواهد. (فليسين ماريسو)  •

راز موفقيت زندگي را فقط افرادي  آموخته اند كه در زندگي موفق شده اند. (جان كوليتر)  •
يك زندگي  را وقتي مي توان با خوشبختي  قرين دانست  كه شروعش  با عشق  شود و ختمش با جاه طلبي. (پاسكال)  •

كار كنيد تا به آسايش  برسيد بكوشيد  تا به موفقيت  نايل  شويد. (توماس  آكبس)  •
وقتي خوشبخت هستيم هميشه  خوب جلوه مي كنيم اما وقتي  خوب باشيم  هميشه  خوشبخت  نخواهيم  بود. (اسكاروايلد)  •

•   صحت، جمال ، سرمايه و رفيق و همكار    پله هاي  نردبان  سعادت اند. (ساموئيد)
استفاده از موفقيت هاي كوچكي  كه پيش  مي آيد  پر منفعت تر از اين  است  كه بيهوده  شانس  بزرگتري  آرزو كنيم  كه شايد هرگز بدست  نيايد. (ج -واناميكر)  •

آرزو يك خوشبختي  بزرگتر، پيوسته  ما را از  لذت  خوشبختي  كه از آن بهره منديم  باز مي دارد. (ژاك دوال)  •
خوشبختي  در اين است  كه حدود  و همه چيز را بشناسيم  و به آن احترام بگذاريم. (رومن روالن)  •

براي آنكه بتوانيد  با ديگران در كمال  آرامش  زندگي كنيد  از آنها  جز آنچه مي توانند  در راه تان  نثار كنند  چيز ديگري  نخواهيد.   ( تريستان  برنارد)  •
هرگز براي  تمتع  از خوشبختي، امروز  و فردا  مكن .( آندره ژيد)  •

مردم موفق امروز  كودكان جسور  ديروز  بوده اند. (ديسرائيلي)  •

هزارونه صد و نود و پنج
 (1995)

درآستانة سال    هزار و نه صدو هفتادوهشت

در طول سال
سال كبيسه
سال گذشته

سال آينده
امسال

امروزتاريخ چنداست؟

امروز 26 جوالى است

در ماه اگست سال 1958

                   اول ماه مى نوزده شصت وچهار

درسال نوزده نودوچهار

One Thousand Nine Hundred 

Ninety Five (1995)

On the eve of 1978

All year round

Leap year

Last year

Next year

This year

What’s the date today?

Today is the 26th of July

In August 1958

On May 1, 1964

In 1994

بير مينگ توقيز يوز تۉقسان بېش
(١٩٩۵) 

بير مينگ تۉقيز يوز يېتميش                  
سککيزينچی يېل عرفه¬سيده

ييل بويی
کبيسه يېلی
اۉتگن يېل

کېله¬سی يېل
بو يېل

بوگون تاريخ نېچه؟
بوگون جوالی آيی نينگ يېگيرمه 

آلتينچی کونی 
بير مينگ تۉقيز يوز اېلليک سککيزنچی 

يېل¬نينگ اوگوست آيی-ده

بير مينگ تۉقيز يوز آلتميش تۉرتينچی 
يېل می آيی نينگ بېرينچی سی¬ده

بير مينگ تۉقيز يوز تۉقسان تۉرتينچی 
يېل¬ده

یٻلسال Year
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...ادامه دارد
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(ازمستان(درزمستان

بهار

تابستان

خزان

زمستان

خزان گذشته

آخرهاى بهار

زمستان سخت

 بهار زودرس

winter (in winter)

Spring

Summer

Autumn

winter

Last autumn

Late spring

Severe winter

Early spring

قيش (قيش¬ده)

کۉکلم 

ياز

کوز

قيش

اۉتگن کوز

کوکلم سۉنگگی

قتتيق قيش

اېرته بهار


