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از شهروندان خوب تا
شهریاران بد
حفیظ اهلل زکی

مردم افغانستان همواره از روند صلح و دموکراسی در افغانستان
حمایت کرده و آن را به نفع امنیت و ثبات دایمی در افغانســتان
تشخیص داده اند .از اینرو شهروندان افغانستان همواره نسبت به
حوادث ،رویدادها و پدیده های سیاسی -اجتماعی کشور حساس
بوده و با عالقه مندی تحوالت سیاســی – اجتماعی را دنبال می
کنند.
به همین دلیل شــهروندان کشور در پانزده سال گذشته همیشه
از روند های سیاســی ملی حمایت کرده و در تمامی پروسه های
ملی و از جمله انتخابات نقش و حضور فعال و قابل قدر داشته اند.
متأســفانه بر خالف انتظار ،روند دموکراتیزه سازی کشور آنچنان
که باید از سوی دولتمداران ما اهمیت داده نشده است .حکومت
همچنان که در بســیاری از بخش های توســعوی به لحاظ نظری
و عملی از مردم عقب افتاده اســت ،در ترویج و نهادینه ســازی
فرهنگ و ارزش های دموکراتیک نیز همگام با مردم حرکت نکرده
است.
فساد گســترده ،نقض صریح و آشکار قانون و سؤاستفاده از مقام
و موقعیت دولتی ،از یک ســو اعتماد میــان مردم و حکومت را
کاهش داده است؛ از ســوی دیگر به تحکیم و تطبیق ارزش های
دموکراسی در کشورآسیب وارد کرده است.
برگزاری انتخابات نا عادالنه و پر از تقلب ،دست اندازی های نابجا
در کارکرد نهادهای مستقل و از جمله کمیسیون مستقل انتخابات،
حکومت را نه تنها حامی روند دموکراسی افغانستان جلوه نداده
که در بسیاری موارد کارکرد حکومت آشکارا بر خالف دموکراسی
بوده و از سنت های ناپسند قومی و هنجارهای ویرانگر نظام های
استبدادی ،پیروی کرده است.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای والیتی یکی از بدنام
ترین انتخابات ها در ســطح دنیا شناخته شــد .در بدنامی این
انتخابات بیشتر مقامات بلند پایه دولتی و کمیشنران و کارمندان
عالی رتبه کمیسیون های انتخاباتی ،نقش ایفا کردند .یعنی بازهم
این دولتمردان بودند که به قانون و ارزش های دموکراسی احترام
نگذاشتند و از هر ابزاری برای تقلب و برنده شدن کاندیدای شان
استفاده کردند .به طور مثال از نحوه تشکیل حکومت وحدت ملی
که بگذریم ،ادامــه کار مجلس نمایندگان به صورت غیر قانونی و
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی نقض صریح قانون اساســی
بوده و مشروعیت قانونی این نهاد قانونی را زیر سؤال می برد.
در بســیاری از کشــورها این مردم هســتند که در برابر نظام
دموکراســی و فرهنگ مردم ســاالری مقاومت نشان می دهند؛
اما دولت ها نهایت تالش شــان را به کار مــی برند تا مردم را به
مزایای این نظام سیاسی آشنا سازند .ولی در کشور ما مسأله کامال
برعکس شده اســت .مردم از نظام دموکراتیک حمایت می کنند
و در این راه بسیاری از نارســایی ها و کم کاری های حکومت را
نادیده می گیرند و نهادهای حکومتی را در این راستا مورد حمایت
و پشتیبانی قرار می دهند.
مردم افغانستان به شدت تشنه امنیت ،ثبات و توسعه همه جانبه
در کشور می باشند .اگر این مردم از حضور جامعه جهانی در کشور
استقبال کردند و اگر حکومت های گذشته و حال را با همه کاستی
هایش پذیرفتند و اگر در برابر تروریســم فداکارانه از نیروهای
امنیتی پشــتیبانی می کنند ،دلیلش این است که نظام سیاسی
کنونی اســتحکام پیدا کرده و از آسیب ها و تهدیدهای بالفعل و
بالقوه در امان بماند .متأسفانه حکومت این تقاضاها ،خواست ها
و فداکاری های شهروندان را نادیده می انگارند و سعی می کنند
روند های ملی را به ســمت منافع شخصی ،گروهی و سمتی سوق
دهند.
اختالفات سران حکومت وحدت ملی در باره موضوعات مهم ملی،
آســیب های جدی را به روند قانونگرایی و نهادینه سازی ارزش
های دموکراســی وارد کرده و مردم را نسبت به کارکرد حکومت
و تطبیق قانون و ترویج فرهنگ دموکراســی در کشور مأیوس و
نا امید کرده است.
از دید شهروندان بسیاری از مقامات دولتی پیش از آن که در فکر
انجام مسؤلیت های ملی خود در ادارات دولتی باشند ،در اندیشه
زد و بندهای سیاســی و همگام و همراه شدن با باندهای مافیایی
اقتصادی می باشند.
اشــاعه فرهنگ ثروت اندوزی و زور ساالری و گونه های مختلف
فساد اداری ،اغلب مقامات را به دستبرد بی باکانه به اموال عمومی
تشویق و ترغیب می کند.

آیا توافق با حزب اسالمی می تواند گره صلح را بگشاید؟
در روزهای گذشته معاون سخنگوی ریاست
اجرائیه گفته بود که توافــق نامه صلح با
حزب اسالمی نهایی شــده است و نگرانی
های ریاست اجرائیه برطرف گردیده است
و اکنون این توافق نامه از جانب ریاســت
اجرائیه مــورد تایید قرار گرفته اســت.
روز گذشــته ،داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس
اجرائیه در نشست شورای وزیران گفت که
در موافقتنامــه صلح با حکمتیار هیچ چیز
خالف منافع مردم افغانستان نیست.
رئیس اجرائیه در این نشسته گفته است که
ما چندین ماه است که این پروسه را تعقیب
می کنیم و طبعا در جریان پروســه ،بحث
و مشــوره های صورت می گیرد .او اضافه
نموده است که هرکس به پروسه صلح می
پیوندد ،شریک مشکالت دولت افغانستان و
هم چنان شریک استفاده از فرصت ها می
شود .آقای عبداهلل عبداهلل همچنان گفته
است که کل مشکل افغانستان با این مسئله
حل نمی گردد و مشــکالت دیگر باقی می
ماند ،اما همه باید این را یک قدم بســوی
صلح سرتاسری بدانیم.
از دیر زمانی بــود که گفتگوهای صلح بین
شورای عالی صلح و حزب اسالمی گلبدین
حکمتیار ادامه داشــت .پیــش نویس این
موافقنامه چند ماه پیش از ســوی شورای
عالی صلح و نماینده های حزب اســامی
تهیه شــده بود ،اما بعدا گلبدین حکمتیار
رهبر حزب اسالمی شرط های تازه ی برای
پیوستن به پروسه ی صلح دولت افغانستان
وضع کرد .یکی از این پیش شرط ها ،تهیه
یک جدول زمان بندی شــده برای خروج
نیروهای خارجی از افغانستان بود.
اکنون مقامات حکومتی از نهایی شدن این
توافق نامه خبر میدهنــد ،متن این توافق
نامه هنوز با مردم و رسانه ها شریک ساخته
نشده اســت و معلوم نیست که پیش شرط
های جدید حزب اسالمی در متن توافق نامه
مد نظر گرفته شــده است و یا اینکه همان
مسوده قبلی نهایی شده است .هرچند که
شــورای عالی صلح قبال گفتــه بود که در
گفتگوها و پیــش نویس توافق نامه چیزی
درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان
گفته نشده و همچنان قرار بر این شده بود
که هیچ بندی به این توافق نامه افزده و یا
کاسته نشود.

مهدی مدبر

جدا از اینکه صلح با حزب اســامی روی
چه میکانیزم های صورت گرفته است و چه
مواردی در آن گنجانده شــده است ،اما آیا
توافق با حزب اســامی حکمتیار می تواند
گره کور صلح در افغانســتان را باز بکند؟
رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران در
این مورد گفته است که «:یک فیر مرمی اگر
کمتر شــود و دیگر دوام نکند ،بخیر مردم
است».
گفتگوهای صلح حکومت افغانستان مدت
ها است که با چالش مواجه شده است .پس
از به نتیجه نرســیدن نشست های چهار
جانبه بین افغانســتان ،پاکستان ،آمریکا و
چین ،گفتگوهای صلح بجز با حزب اسالمی
حکمتیار ،با ســایرگروه های مخالف دولت
افغانســتان ،در حالت تعلیق قــرار دارد.
در نشســت های چهار جانبه قرار بود که
پاکستان طالبان را قانع بسازد که با دولت
افغانســتان به صورت رو در رو و مستقیم
گفتگو بکند ،اما طالبان حاضر به گفتگوی
مســتقیم با دولت افغانستان نشد و گفتگو
را رد کرد و نشست های چهار جانبه بدون
هیچ گونه نتیجه ای ،پایان یافت.
پس از بی نتیجه مانــدن گفتگوهای چهار
جانبه ،خشــونت ها در افغانستان افزایش
یافت .طالبان حمله های شان را باالی مراکز

دولتی افزایش دادند و چندین ولســوالی
بدســت آنها سقوط کرد و سپس نیروهای
امنیتی افغانستان توانستند آن ولسوالی
ها را بازپس بگیرنــد .حمله های گروهی،
انتحار و انفجار نیــز افزایش یافت و گروه
طالبان مسئولیت بیشتر این حمله ها را به
عهده گرفت.
نهایی شــدن توافق صلح با حزب اسالمی
به رهبری گلبدین حکمتیار هرچند شاید
نتواند تاثیر ملموس روی کاهش خشونت
ها و جنگ در افغانستان داشته باشد ،اما
همچنان که رئیس اجرائیه گفته اســت،
حد اقل حزب اســامی دیگر یک تهدید
برای امنیت افغانســتان به شمار نمی رود
و خطرهای کــه از جانب این حزب متوجه
امنیت و ثبات کشور بود ،از بین می رود و
دیگر وجود نخواهد داشت.
اما از ســوی دیگر معلوم نیست که حزب
اسالمی و شــخص آقای حکمتیار با چه
مفکوره و اندیشه ای وارد ساختار سیاسی
دولت افغانستان می شــود .حکمتیار در
گذشــته اظهار نظرهای جنجالی داشته
است ،او مشــخصا از والیت های بامیان و
دایکندی نام برده بود و از والیت شــدن
دایکندی ،انتقاد کــرده بود .این اظهارات
واکنش هــای زیادی را در پی داشــت و

بسیاری ها آن را محکوم کردند ،اما بعضی
از حلقات سیاسی هم در قبال این اظهارات
رهبر حزب اسالمی سکوت کرده بودند.
معلوم نیست که حزب اسالمی تا چه اندازه
توانسته اســت دیدگاه هایش را در قبال
مردم افغانستان تعدیل بکند .اما انتظار می
رود که مقامات شورای عالی صلح با توجه
به یک و نیم دهه مشق دموکراسی ،مردم
ساالری و در چارچوب قانون اساسی کشور
که همه ی اتباع افغانستان را برخوردار از
حقوق مساوی میداند ،توافق نامه ی صلح
با حزب اســامی را نهایی کرده باشند؛ تا
از سوی دست آوردهای پانزده سال اخیر
حفظ گردد و از ســوی دیگر روند مردم
ساالری ،مشارکت سیاسی و وحدت اقوام
افغانستان آسیب نبیند.
آنچه که برای همه روشــن شــده است
این اســت که مردم افغانستان دیگر نمی
خواهند به گذشــته و جنگ های داخلی
برگردند ،همه ی مردم افغانســتان از آن
جنگ ها آسیب ها و رنج های فراوان دیده
اند ،خانه ها و زندگی شــان ویران شده
اســت و عزیزان شان را از دست داده اند،
اظهار نظرهای که معطوف به گذشته باشد
و وحدت اقوام افغانســتان را هدف قرار
دهد ،به سود هیچ قوم و گروهی نیست و

منافع کالن ملی را آســیب می رساند .این
امیدواری وجود دارد که حزب اسالمی نیز
با درک واقعیت های سیاســی و اجتماعی
افغانســتان وارد گفتگوهای صلح شــده
باشد و در ساختار سیاسی افغانستان جای
بگیرد .آنها باید به این درک رسیده باشند
که اظهار نظرهای معطوف به گذشته ،نمی
تواند جایگاه سیاســی آنها را در بین مردم
افغانســتان احیا بکند ،بلکه باعث انزوای
سیاسی و اجتماعی شــان از سوی مردم،
خواهند شد.
حکومت و مردم افغانســتان برای آوردن
صلح و ختم جنگ در افغانســتان هزینه
های زیادی پرداخته است ،از مصارف گزاف
مالی تا قربانی های بی شمار انسانی و هزینه
کردن اعتبار و حثیت حکومت افغانستان.
اما ایــن هزینه های گزاف تــا کنون هیچ
دست آوردی برای مردم و دولت افغانستان
نداشته است و اولین دست آورد آن ،نهایی
شــدن توافق نامه صلح با حزب اسالمی به
رهبری گلبدین حکمتیار است.
مردم افغانستان از جنگ و خشونت خسته
شــده اند ،آنها برای تحکیم صلح و آوردن
امنیت و آرامش در کشــور شان ،سختی
های زیــادی را متحمل شــده اند و دیگر
نمی خواهند که جنگ و خشــونت هر روز
جان انســان های بی گناه را بگیرد و یا با
خطر مواجه ســازد .صلح برای مردم یک
آرزو اســت ،اما می خواهند که این آروزی
شــان در چارچوب قانون اساسی و ارزش
های مدنی و انسانی جامعه ی افغانستان بر
آورده گردد .هر گروه و حزبی که با پذیرفتن
قانون اساسی و ارزش های مدنی و اجتماعی
افغانستان به پروســه ی صلح بپیوند برای
مردم افغانستان ،یک گام مثبت در راستای
صلح دایمی پنداشته می شود و امیدواری
خلق می کند.
اما از سوی دیگر حکومت افغانستان نباید
فراموش کند که صلح نباید به معنای نادیده
گرفتن عدالت در حــق قربانیان جنگ و
خشونت باشــد و مانع از دسترسی آنها به
عدالت گردد .تامیــن عدالت در چارچوب
قوانین کشــور ،حق هر شهروند افغانستان
اســت و حکومت هیچگاه نباید این نکته
را در سیاســت ها و استراتیژی صلح خود،
نادیده بگیرد.

اصول انسانی مدارا و همپذيری
هربرتس هوفمن  /منبع :خليج تايمز /برگردان :بهرامی
اصــول و ارزش هــای انســانی مدارا،
همپذيری و احتــرام در آموزه های همه
اديــان و فرهنگ هــای مختلف از قبيل
مســيحيت ،اســام ،يهوديت ،بوديزم و
هندوييزم وجود دارد .اما متاسفانه امروزه
اين ارزش های مشــترک ميان اديان و
مذاهب مختلف فراموش شــده است .بر
خالف تصور و پروپاگندهايی که در مورد
خصومت مسيحيت و اسالم ،شرق و غرب،
به خصوص در رســانه های غربی وجود
دارد ،حضرت محمد (ص) پيامبر بزرگوار
اســام ،نمونه کاملی از مهر ،گذشــت و
عطوفت بود و احترام زيادی به اديان کهن
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مسيحيت و يهوديت قايل بود .در مورد سعه
صدر و احترام متقابل پيامبر اسالم در برابر
اديان ديگر ،می توان بــه آمدن يهوديان
نجران به مدينه اشــاره نمود؛ پيامبر اسالم
آنها را نه تنها در مســجد جا داد بلکه به
آنها اجازه داد در يک طرف مسجد عبادت
نمايند و مسلمانان نیز در طرف ديگر مسجد
عبادت کنند .در اين مسجد گفتگوها ميان
مســلمانان و يهوديان با آزادی و احترام
متقابل برگزار گرديد .کارن آرمســترانگ
در کتــاب خود بــه نام «محمــد ،پيامبر
اســام» می نويسد که هفده قبيله يهودی
در جريان ســاليان متمادی با جامعه جديد
اســامی در صلح و صفا زندگی می کردند.
آرمسترانگ در کتاب خود ادامه می دهد:
بعد از آن و تا دوران قبل از آغاز جنگ های
فلسطين-اســرائيل در حدود شصت سال
قبل ،نيز يهوديان در امپراطوری اســامی
از آزادی کامل عقيدتــی برخوردار بودند.
در ســال  630ميالدی زمانی که مسلمانان
با لشــکر  10000نفری به عنوان نيروی فاتح
داخل مکه شدند ،خونريزی صورت نگرفت
و مســلمانان در آنجا به انتقــام جويی نه
پرداختند؛ همچنان نيروی فاتح ،اسالم را به
اجبار بر مردم آنجا تحميل نکردند .پيامبر
اسالم به دنبال فتح صلح آميز مکه ،در آنجا
امپراطوری مطلق اســامی و يا «پادشاهی
خدا در روی زميــن» برپا نکرد و از قدرت
سياسی که به دست آورده بود ،به نفع خود
و يا قبيله اش سوء استفاده ننمود.
وی در آنجا با در پيش گرفتن شیوه مسالمت
جويی و همپذيری ،حتی با سرسخت ترين
دشــمنان خود از در گذشت و آشتی پيش
آمد .قرآن مقدس نيز نــه تنها بر مدارا و
همپذيری تأکيد می کنــد ،بلکه اعتقاد و
احترام به همه کتاب های آسمانی (قرآن،
انجيل ،تورات و )...و پيامبران الهی را الزم
می شــمارد .اما امروزه بــه دنبال تفتيش
عقايد ،جنگ های صليبی و جنگ های سی
ساله بر عليه پروتستان ها در اروپا ،ماهيت
آشتی جويانه اســام و مسيحيت و آموزه
های محمد پيامبر اســام و عيسی مسيح
در مورد مهر ،گذشــت و تساهل و تسامح
فراموش شده اســت .من عميقا باور دارم
که دنيای اســام نياز به رنسانس و تحول
ديگری دارد تا آموزه های پيامبر اســام
را در مورد گذشــت ،احترام و همپذيری،
نه تنها در برابر غيرمســلمانان و بخصوص
مســيحيان بلکه در بين خــود جوامع و
فرقه هــای مختلف اســامی احيا نمايد؛
و مهر ،گذشــت و همپذيــری را در ميان
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مذاهب و جوامع مختلف اســامی زنده
نمايد و درگيری هــای خونين را از ميان
آنها بردارد .تاکنون مســلمانان خود نيز
بزرگتريــن قربانی افکار و باورهای مطلقه
و انحصارگرايانه که از تفاســير نادرست
آموزه های اسالمی ريشه می گيرد ،بوده
اند .در اين شکی نيســت که مسلمانان
بايد بصورت کامل و ريشه اي با نيروهای
جاهليت قرن بيست و يکم (افراط گرايان)
مبارزه نمايد و آنهــا را از ميان بردارد ،تا
بتوانند آرمان پيامبر اســام را در مورد
جامعــه ای دارای «ديــن و علم» تحقق
بخشــند؛ اما جوامع مســيحی نيز نبايد
فراموش کنند که فقــط در حدود دوصد
ســال اخير است که مســيحيت جايگاه
شايســته خود را با گذشت  1800سال از
دوران عيسی مسيح ،در مورد همپذيری
و فرهنگ تساهل و تسامح در مقابل اديان
و عقايد ديگر باز يافته است.
چگونــه مي توانيم اين اصــول اخالقی و
انســانی و فرهنگ همپذيــری و مدارا را
به جامعه انســانی بازگردانيم؟ اصولی که
احترام ،همپذيری و مــدارا با اقليت های
قومــی ،مذهبی ،زبانــی را تقويت نموده
و آموزه های همزيســتی مسالمت آميز
با پيروان ســاير اديــان ،نژادها و جوامع
مختلــف را در «دهکده جهانی» کنونی ما
گســترش دهد .اين راه دراز از گام های
نخســتين و از جامعه اي که در آن زندگی
می کنيم ،آغاز می گردد و در سطح بزرگتر
به سياســت گذاری های ملی ،منطقه اي
و بين المللی می رســد .برای اشــاعه و
گسترش فرهنگ تساهل و تسامح زمينه
های زيــادی در جوامع وجود دارد که می
توان با راه انــدازی برنامه های اجتماعی،
توســط نهادهای دولتی و غير دولتی در
سطوح مختلف جوامع مختلف ،آغاز کرد؛
و گام های مهمی جهت گسترش و نهادينه
ســازی فرهنگ و روحيه صلــح طلبی،
باور به اصالت انســان و کرامت انسانی و
در نهايت همزيســتی مسالمت آميز نوع
بشر با همدیگر برداشــت .اما در راستای
تحقق بخشيدن به چنين اهدافی ،تا حال
راهکارهای مشخصی در سطح جهان وجود
نداشــته و درسیاست گذاری های جهانی
نیز به صورت شایســته به آن توجه نشده
است.
فقدان چنين استراتژی بخصوص در مناطق
بحران خيز جهان آشکار و هويدا است .در
مناطــق و جاهایی که بــا جنگ و بحران
روبروست ،فراهم نمودن زمينه های اصول

انســانی همپذيری ،آشتی جويی و دنبال
نمودن آن به وسيله سياست گذاری های
ملی و بين المللی از اهميت فوق العاده اي
برخوردار است .این اصول اساسی انسانی،
برای حل بحران ،منازعات و کشمکش ها
و ملت ســازی در جوامع مختلف از جمله
کشورهای چون بوسنی هرزگوين ،کوزوو،
کشــورهای حوزه بالتيک ،ترکيه ،عراق،
لبنــان ،اسرائيل-فلســطين ،و همچنان
در آســيا :افغانستان ،پاکستان ،سريالنکا
و بسياری از کشــورهای دیگر جهان که
دارای تنوع نژادی و اقليت های گوناگون
در يک کشور هستند ،می تواند نقش فوق
العاده موثر و کلیدی را بازی نماید.
بنيــاد «امنيت جهانی» که در راســتای
گســترش باورها به صلح و همزيســتی
فعاليت می نمايد ،از سراسر جهان ديدگاه
ها ،ايده ها ،نمونه های سياسی ،و بهترين
الگوهای تطبيق شــده در مورد گسترش
فرهنگ تحمل ،همزيستی مسالمت آميز
را از بخش های مختلــف جامعه از قبيل
خانواده ،رســانه ها نظام های آموزشــی
و ...را جمع آوری نموده و مورد بررســی
و تحقيق قــرار می دهــد .همچنان اين
بنياد طرح ابتــکاری «هنر برای صلح» را
در موزيم هنر تــل ابیب راه اندازی نموده
است تا به کودکان يهودی و عرب از طريق
پروژه های هنری ،همکاری و همزيستی را
آموزش دهد.
همچنــان راهکارهــای مختلف ديگری
نيز وجود دارد که می تواند در گســترش
اصول بردبــاری ،مدارا و همپذيری مؤثر و
سودمند واقع گردد؛ که در زير به تعدادی
از آنهای اشــاره می گردد .اين راهکارها
می تواند شــامل بازديد رهبران مذهبی
منطقه اي و محلی مربوط به همه اديان از
عبادتگاه های همديگر وکشورهای دارای
آيين های متفاوت باشد .برگزاری مراسم
های مختلفی در مورد همگرايی و آشتی
اديان در مســاجد ،کنيسه ها و کليساها؛
تأليف کتاب های مدارس و دانشگاه ها که
تاريخ همــه اديان و مذاهب مختلف را در
خود جای داده باشد ،در درک بهتر پیروان
ادیــان مختلف ،نتایج شــگرفی خواهد
داشــت .جهت دادن مديــران راديوها،
تلويزيونها و روزنامه ها به پخش و انتشار
مطالبی دارای محتوای آشــتی گرايانه و
جلوگيری از مطالب اشاعه دهنده نفرت،
حمایت از ســينماها و هنر سينمايی در
راستای انتشــار فيلم های حامی مدارا و
همپذيری و مخاطب قرار دادن نسل جوان

و نوجــوان ،تغییرات بزرگــی را در افکار
و ذهنیت مردم جوامع بــه دنبال خواهد
داشت .طوری که ســينماگران بوسنی و
هرزگوين از مدتها قبل ،بــا حمايت مالی
نهادهای بين المللی در این راســتا فعالیت
نموده اند.
در ســطح حکومت ها تأســيس نهاد و يا
مقام دولتی شبيه وزارت و فعاليت آنها در
سطوح داخلی و بين المللی در اين باره از
اهميت فوق العاده حياتي برخوردار است.
چنين نهادی در کشورها ،می تواند در امور
مربوط به مفاهمه و ديالوگ با ساير فرهنگ
ها ،اديان و گرايش های گوناگون کار نمايد،
و از سوی دولت دارای بودجه رسمی باشد؛
دقیقا مشابه با ابتکارات کنترول تسليحات
و امور زيست محيطی در دهه های  1970و
 1980که از طرف بعضی از دولت ها دارای
بودجه رســمی بود .هم چنان می توان در
ســطح بين الملل با تصويب اعالميه های
حقوقی بين المللی ،کشورها را وادار نمود تا
بصورت ساليانه در مورد فعاليت های شان
درباره ديالوگ های صلح ،گفتگوی فرهنگ
ها و همزيستی گزارش ارائه نمايند؛ طوری
که هم اکنون همه کشورهای جهان از سوی
جامعه بين المللی و سازمان ملل مکلف اند
در مورد وضعيت حقوق بشر در کشور های
شان گزارش دهند .اقدامات ديگری که در
راســتا می تواند عملی باشد ،اين است که
در سطح ملت ها ،کميسيونی برای مصالحه
و آشتی ملی شبيه آنچه در آفريقای جنوبی
وجود دارد ،تشکيل گردد؛ و حتی روزی به
نام روز جهانی آشــتی ،همپذيری و يا روز
اقليت ها بصورت رسمی تجليل گردد و در
سراسر جهان گرامی داشته شود.
همه این اقدامات ،گام های بزرگ و کوچکی
هستند که به فرض اينکه نتوان به همه آنها
دست يافت ،دستيابی به آنها بصورت نسبی
نيز در دستیابی به جهانی عاری از تعصب
و خودخواهــی کور و از بين بردن جاهليت
عصر مدرن بسيار مؤثر خواهد بود .دست
يافتن به جهان صلح آميز و يا «شبه مدينه
فاضله» نياز بــه اراده و عزم جهانی برای
گسترش اساسات ارزش های انسانی مدارا
و همپذيری دارد .حال که جهان کنونی ما
را وحشت و خشــونت ناشی از عدم درک
و پذيرش همديگر فرا گرفته اســت ،وقت
آن فرا رسيده اســت تا به اصول اخالقی
و آموزه های اصيل اديــان الهی برگرديم.
زمان آن فرا رسيده اســت تا به فرزندان
خود بياموزيم که جهانــی بهتری نيز می
تواند وجود داشته باشد.
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