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حکومت و ضرورت اهتمام
به خواسته های مردم
حفیظ اهلل زکی

در نظام دموکراســی اوال آزادی بیان به رســمیت شناخته شده
اســت؛ ثانیا تکثرگرایی فرهنگی ،مذهبی ،نژادی و  ...به عنوان
محور تعامالت سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است .از
این رو شهروندانی که در سایه نظام دموکراسی زندگی می کنند،
برمبنای اصل حاکمیت مردمی بایســتی در جریان تصمیم گیری
های دولت قرار بگیرد .هر شهروند حق دارد که به معلومات الزم
دسترسی داشته باشد.
مــردم در جامعه دموکراتیــک راههای زیادی بــرای انعکاس
خواست های شان دارند ،احزاب سیاســی ،جامعه مدنی ،رسانه
ها و نمایندگان پارلمان که براســاس قانون ممثل اراده ملی اند،
می توانند خواست ها ،نیازها و تقاضاهای مردم را به دولتمداران
برســانند و برعکس قوانین ،اجراات و سیاست های حکومت را
در عرصه های امنیتی ،سیاســی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
برای مردم تشریح کرده و از کارکردها و ناکارکردی های حکومت
شــهروندان کشور را آگاه سازند .ولی گاهی ممکن است حکومت
به خواســت های تمام و یا بخشی از مردم درست رسیدگی نکند
و یا دورنمای سیاســت حکومت برای مردم خوب فهمانده نشود،
در نتیجــه مردم برای احقاق حقوق خود امکان دارد ،دســت به
تظاهرات خیابانی بزنند .تظاهرات حق شهروندان است و این امر
در قانون به رســمیت شناخته شده است ،به شرطی که تظاهرات
نیز در چوکات قانون صورت بگیرد؛ یعنی پروسیجر قانونی را طی
کرده باشد( از مراجع مربوطه اجازه گرفته شده باشد ،روز ،ساعت
و مسیرهای راهپیمایی مشخص شده باشد ،هدف مشخص ،شعار
مشخص داشته باشد و مهمتر از همه به صورت مسالمت آمیز باشد
و به اموال و دارایی های خصوصی و عمومی آسیب وارد نسازد).
امنیت عمومی و منافع ملی دو محوری اســت که برای همیشــه
در گفتارهــا و رفتارهای مردم مورد توجه قرار می گیرد .در نظام
دموکراتیک هیچ کس حق ندارد رفتاری از خود تبارز دهد که به
امنیت عمومی اخالل وارد کند و یا با منافع ملی در تضاد قرار گیرد.
این دو مفهوم در واقع چوکات تعیین کننده گفتارها و رفتارهای
عمومی را در یک نظام دموکراتیک به نمایش می گذارند.
اگرچه افغانستان سابقه تجربه نظامهای دموکراتیک را ندارد ،اما
یک و نیم دهه اخیر زمینه را برای آشــنایی و همسازی مردم با
ارزش های دموکراســی فراهم نمود .قانون اساسی و سایر قوانین
بر مبنای ارزش های دموکراسی تدوین گردید و این انکشاف هر
چند اندک برای مردمی که قرن ها در سایه جهل ،ستم و استبداد
زندگی کرده بودند و از ابتدایی ترین حقوق انســانی خود محروم
بودند ،یک پیشــرفت چشــمگیر و ارزنده به حساب می آمد ،به
همین دلیل از نظام دموکراسی بیشتر کسانی استقبال کردند که
بیشترین محرومیت را کشیده بودند.
طیف ها و کتله های ســتم دیده سعی کردند از این روزنه هرچند
کوچک ،افق های زندگی آینده خود را بهتر و روشــنتر سازند.
توجه هزاره ها به بنیادهای توســعه در کشــور از جمله معارف،
تحصیالت عالی ،اقتصاد ،دولتداری و مشــارکت فعال در تمامی
پروســه های ملی از جمله انتخابات ،بیشتر در همین مقوله قابل
تحلیل می باشد.
متأسفانه اگر رفتار مدنی مردم هزاره را با رفتار سیاسی حکومت
در برابر این مردم به ســنجش بگیریم به این نتیجه می رسیم که
حکومت برخالف تعهدش به انکشاف متوازن و رعایت اصل برابری
که در قانون اساسی گنجانیده شده است ،حقوق مسلم این کتله
اجتماعی را در همه عرصه ها نادیده گرفته است .از میلیاردها دالر
کمک های بین المللی به افغانستان و تطبیق هزاران پروژه خورد و
بزرگ در سراسر کشور ،اما سهم مناطق هزاره نشین از این کمک
ها چه بوده اســت؟ با آن که مناطق مرکزی به لحاظ امنیت از امن
ترین مناطق و از لحاظ سیاسی آگاه ترین و مدنی ترین مردم این
سرزمین به حساب می آمد؛ ولی پروژه ها به این مناطق اختصاص
پیدا نکرد.
امروزه این مردم به این درک رســیده اند که علیرغم اعتراض ها،
گفتگوها و حتا وعده های سران حکومت ،حقوق آنها مورد توجه
قرار نمی گیرد .تظاهرات در کنار گفتگوها ،خود نشــان تعهد این
مــردم به منافع ملی و پایبندی آنها بــه ارزش های دموکراتیک
اســت .امیدوارم حکومت با درایت و صداقت و برمبنای مسؤلیت
های ملی اش به تقاضاهای شهروندان پاسخ دهد.

نگاهی به عوامل افزایش جرایم و انحراف اجتماعی در کشور
در ماههای اخیر آمــار جرایم و انحرافات
اجتماعی در سراســر کشور افزایش یافته
است .اختطاف ،قتل ،دزدی از جمله مواردی
است که هر روز اتفاق می افتد .این پدیدهها
تنها منحصر به یک والیت و یا ولســوالی
کشور نمی شــود بلکه سراسر کشور حتی
در پایتخت نیز آمار اختطاف ،دزدی و قتل
نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری
را نشــان می دهد .دالیل و عوامل افزایش
امار جرایم در کابل و والیات چیســت؟ در
این نوشتار ســعی می کنم به این پرسش
پاسخ دهم.
یکــی از عوامل افزایش آمار جرم و جنایت
ضعیف شدن حکومت است .دولت در جامعه
مدرن کنونی تنها نهادی است که صالحیت
اعمال قدرت را در دست دارد .اما در جوامع
که حکومت ضعیف باشد و بر سراسر جامعه
کنترل و نظارت نداشته باشد ،جرم و انحراف
اجتماعی افزایش می یابد .در فرایند دولت
سازی قدرت از سطح جامعه جمعآوری می
شود و در اختیار حکومت قرار می گیرد .اما،
در دولتهای ضعیف قدرت در سطح جامعه
توزیع می گردد .ابزارهای اعمال قدرت نیز
در اختیار مردم می ماند و یا باز توزیع می
شود.
کنفرانس بن و تشکیل پلیس و اردوی ملی
سبب شد که بسیاری از شهروندان اسلحه
دوران جنگ خود را به دولت تسلیم دهد و یا
اینکه آن را پنهان کند .جمع آوری اسلحه و
یا اعمال فشار حکومت مبنی بر حمل نکردن
اسلحه سبب شد که بســیاریها همانند
گذشته اســلحه حمل نکند .این مسئله در
واقع ،جمع آوری قدرت از سطح جامعه بود.
برای سالهای متمادی کمتر شهروند کشور
فرصت حمل اسلحه را داشت و از حکومت
مرکزی می ترسید .بعد از تشکیل حکومت
وحدت ملی و ظهور گروه داعش اما ،فضای
خوف و ترس بر کشور حاکم شد .بسیاری از
شهروندان به منظور دفاع از خود و خانواده
خود اسلحه خود را بیرون کشید و یا اسلحه
به منظور دفاع از خود و خانواده خود تأمین
نمود .بازگشــت دو باره اسلحه به دستان
شهروندان کشور سبب شده است که آمار

رحیم حمیدی

جرم و جرایم در کشــور باال بــرود .زیرا،
اسلحه ابزار قدرت است و قدرت گرایش به
اعمال شــدن دارد .اعمال قدرت در فقدان
نظارت خود را در شکل قتل ،غارت و دزدی
نمایان می سازد.
با وجود اینکه داعش موفق نشد در سراسر
کشــور فعالیت خود را گسترش بخشد و
دســت به فعالیتهای تروریستی بزند اما،
مردم همچنان اســلحه خود را نگه داشته
اســت و روزانه از آن اســتفاده می کند.
حکومت وحــدت ملی نیز ،هیــچ برنامه
برای جمع آوری اســلحه و یا وادار کردن
شــهروندان به پنهان کردن آن روی دست
ندارد .به همین خاطر ،شــهروندان سطحی
از آزادی در حمل و اســتفاده از اســلحه
برخوردار اســت که نتیجه آن افزایش آمار
جرم و جنایت در کشور شده است .حکومت
برای بقای خود و برداشتن موانع در اجرای
سیاســتهای خود الزم و ضروری است که
سیاســتهای به منظور جمعآوری اسلحه
روی دســت گیرد و اگر قــادر و توانایی
جمعآوری اســلحه را ندارد سیاست روی
دست گیرد که مردم وادار به پنهان و مخفی

کردن اســلحه خود شود و علنا نتواند آن
را حمل و یا از آن اســتفاده نماید .در غیر
آن سخت و دشوار است که بتوان از میزان
جرم و انحراف اجتماعی کاست.
عامل دیگر در افزایــش جرم و انحرافات
اجتماعی بحران اقتصادی اســت .خروج
نیروهای بین المللی از افغانســتان همراه
بود با کاهش کمکهای مالی جامعه جهانی.
در واقع ،بخش زیادی از کمک ها همراه با
خروج نیروهای بین المللی از افغانســتان
کاهش پیدا کــرد .در عین حال ،قدرتمند
شــدن گروه طالبان و ظهور گروه داعش
منجر به فرار سرمایه از کشور شد .این دو
مسئله منجر به بحران اقتصادی در کشور
شد و تأثیری بنیادی بر سفرههای خانواده
ها گذاشــت .در یک سال گذشته ،قدرت
خرید مردم به مراتب پایین آمده اســت.
ســطح فقر افزایش یافته است .ناداری و
فقر از عوامل بنیادی گســترش جرایم و
انحرافات اجتماعی اســت .در وضعیت که
قدرت خرید مردم کاهش یافته بود مالیات
حکومت نیز افزایــش یافت .نفس مالیات
امر بدی نیســت .اما در وضعیت که قدرت

خرید مردم بسیار پایین باشد و حکومت
با جمع آوری مالیات قادر به ارائه خدمات
به شهروندان کشــور نباشد بدون شک،
مالیات به یک امر بد در نظر شــهروندان
تبدیل می شــود .بنابراین ،می توان گفت
که فرار ســرمایه از کشور و کاهش کمک
جامعه جهانی و افزایش مالیات تأثیری بر
وضعیت اقتصادی مردم داشته است.
کاهش آمــار جرم و انحــراف اجتماعی
بســتگی تمام به برنامههــای اقتصادی
حکومت دارد .اینکه در آینده حکومت چه
سیاستهای اقتصادی برای جلب سرمایه
و ســرمایه گذاری و ایجاد شغل در کشور
دارد تأثیری بر وضعیت اجتماعی و رفتارها
و کنشهای شهروندان می گذارد.
وجود فساد گسترده در الیهها و نهادهای
امنیتی کشــور .این عامل نیــز جرایم و
انحرافات را افزایش داده است .در بسیاری
موارد ،متاسفانه نیروهای امنیتی در دزدی
و قتل و اختطاف دست داشته است .فساد
این فرصت را به کارگزاران نهادهای امنیتی
کشور داده اســت تا راه دوم برای کسب
درآمد پیدا کند .در واقع ،دزدی ،اختطاف

منبع در آمد برای برخی کارگزاران نهادهای
امنیتی کشور به حساب می آید .بنابراین،
فساد گسترده در الیهها و سطوح مختلف
نهادهای امنیتی تأثیری در افزایش جرم و
جنایت در کشور داشته است .برای کاهش
جرم و انحرافــات اجتماعی نیازمند مبارزه
با فساد در نهاد های امنیتی کشور نیز می
باشیم .نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و
به خصــوص پلیس ملی یک ضرورت جدی
اســت تا وضعیت امنیتی کشور به صورت
عموم بهبود یابد.
افزایش جــرم و انحرافات اجتماعی ممکن
اســت با نارضایتی مــردم از حکومت نیز
ارتباط داشته باشد .اگر چه سخت و دشوار
اســت که پیوند این دو مسئله را توضیح
پذیر کرد و امــا ،به عنوان یک احتمال می
توان این مســئله را در نظر گرفت .برخی
ممکن آگاهانه و صــرف به خاطر به چالش
کشیدن حکومت دســت به اقدامات جرم
انگارانه بزند .همان طور که گفتم این مهم
تنها در سطح یک احتمال مطرح است.
در پایان این نوشتار باید گفت که بازتوزیع
ابزار قدرت در ســطح جامعه عامل اساسی
و بنیادی در گسترش افزایش آمار جرایم و
انحراف اجتماعی داشته است .به تبع توزیع
شدن ابزار قدرت در جامعه نظارت و کنترل
حکومت نیز کاهش یافته اســت .گسترش
فقر در نتیجه بحــران اقتصادی و افزایش
بیکاری و کاهش توان خرید مردم ســبب
شده است که بسیاریها اختطاف و دزدی
را راه کســب درآمد خود انتخاب نماید .با
این حال ،این پدیده پیوندی با فســاد در
نهادهای امنتیی به خصوص پلیس کشــور
نیز دارد .در بسی موارد ،پلیس با اختطاف
چیان و دزدان دســت دارد .بنابراین ،برای
کاهش جرم و انحراف اجتماعی الزم است
که برنامههای به منظور جمع آوری اسلحه
از ســطح جامعه ،بهبود وضعیت اقتصادی
کشور و مبارزه با فساد در نهاد های امنیتی
کشــور صورت گیرد تا آمار جرم و انحراف
اجتماعــی پایین آید و شــهروندان بدون
دغدغه از دزدی ،اختطاف و قتل در کشور
زندگی نماید.

روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی
محمود واعظی/قسمت هفتم

در واقــع ،موقعیــت هژمونیک هنگامی
شکل میگیرد که این نقش از سوی سایر
قدرتهای بزرگ جهانــی مورد پذیرش
قرار گیرد .وضعیت حاضر به ویژه پس از
حوادث  11سپتامبر که در آن از همسویی
قدرتهای بزرگ در خصوص مسائل مهم
بینالمللی با آمریکا خبری نیست موجب
شده اســت که پس از پایان جنگ سرد و
نظام دو قطبی ،نظام جدیدی شکل نگیرد
و نظام بینالملل همچنان دوران گذار خود
را طی کند.
روندهای ضــد هژمونیــک  :همزمان با
تالش آمریکا بــرای تثبیــت موقعیت
هژمونیک خود ،روندهای ضد هژمونیک
نیز درحال تشــدید و تقویت هســتند.
حادثه  11ســپتامبر نقطه اوج این روندها
به شــمار میآید .اما روندها و کنشهای
ضد هژمونیک تنها در اقدامات تروریستی
خالصه نمیشــوند .این کنشها از ســه

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

منشاء سرچشمه میگیرند :
 -1دولتهایی که بــر مبنای منطق دولت
عمل نمیکنند .مانند رفتار صدام که منطق
فردی داشت ،رفتار صربها در یوگسالوی
که منطق نژادی داشت و رفتار طالبان که از
منطق ایدئولوژیک برخوردار بود.
 -2بازیگران غیردولتــی مانند گروههای
تروریستی .
 -3قدرتهــای بزرگ کــه تحوالت آتی
نظام بینالملل را در راســتای منافع خود
نمیبینند.
رفتارهای ضــد هژمونیک پنــج ویژگی
میتوانند داشته باشند :
 -1رفتارهای ضد قدرت مسلط
 -2رفتارهای ضد ارزشها و قواعد حاکم بر
روابط بینالملل
 -3رفتارهای ضد نظم اقتصادی
 -4رفتارهای ضد امنیت بینالمللی
 -5عدم همکاری قدرتهای بزرگ
رفتارهای ضد هژمون باتوجه به ویژگیهای
نظام بینالمللی موجود با واکنشهای شدید
مواجه خواهند شــد .تاکنون این رفتارها
موجب بروز چهار جنگ عمده در دوره پس
از جنگ سرد شــدهاند :جنگ عراق ،1991
جنگ یوگســاوی ،جنگهای افغانستان و
عراق ( )2003و(. )2001
 -3امنیت و ناامنی:
جهان پس از جنگ ســرد ،در حال یافتن
شــکل تازه ای بود که حادثه  11سپتامبر و
پیامدهای آن و سیاســتهای نظامیگری
ایاالت متحــده آمریکا ،شــرایط امنیتی
جدیــدی را در جهان به وجود آورد .برخی
معتقدند اگر  11سپتامبر هم روی نداده بود،
دســتگاه صنایع نظامی آمریکا ،بهانههایی
برای امنیتی کردن جهــان و جنگ علیه
عراق بــه وجود مــیآورد .در واقع ،آنچه
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

از رویداد مزبور حاصل شــد” ،تهدیدات
نامتقارنی“ بود کــه از جانب تحلیلگران
راهبردی آمریکایی مطرح شــده بود تا
نقش نظامــی جدیدی برای ایاالت متحده
در پایان جنگ ســرد بیابند .با وجود این،
ایاالت متحده در دوران بوش بیشتر محور
اخیر (نظامی) را در دســتور کار سیاست
خارجی خود  -در چارچوب دکترین نظم
نوین جهانی قرار  -داده است
در حالــی که پایان جنگ ســرد ،از بین
رفتن خطر هســتهای و کاهش تنش میان
قدرتهای بزرگ ،تصوری از جهانی امنتر
و باثباتتر را القا میکند ،وضعیت جهانی
طی سالهای گذشته بیش از دوران چهل
ساله جنگ سرد با ناامنیهای فراگیر توأم
بوده اســت .اینک فضای جهانی با وجود
افزایــش روند همکاریهــای اقتصادی،
امنیتیتر گردیده اســت و مسائل امنیتی
در اولویت سیاســت خارجی دولتها قرار
گرفته است]26[.
 -4یکجانبهگرایی و چندجانبهگرایی
ایاالت متحده آمریکا پــس از حادثه 11
سپتامبر سیاســت یکجانبهگرایانه را به
عنوان راهبرد اساســی خود انتخاب نمود
و تا زمانی که سیاســت یکجانبهگرایانه
آمریکا برای دســتیابی به اهداف جهانی
کارآیی داشته باشد از آن بهره خواهد برد،
اما اگر همانند اشغال عراق ،سیاستهای
آمریکا بــا چالشهای داخلی و بینالمللی
مواجه شــود ،به تدریج سیاســتمداران
آمریکایی چارهای جز تعدیل سیاستهای
یکجانبهگرایانه خود در پیشرو نخواهند
داشت .واکنش دولت بوش در قالب حمله
به افغانســتان به لحاظ کیفــی مبتنی بر
نگرش چنــد جانبهگرایانهبــود ،ولی در
جنگ با عراق به دلیل اینکه اهداف جهانی

دولت بوش در این هنگام آشــکارتر شده
بود ،با مخالفت افــکار عمومی جهانی و
برخی قدرتهای بزرگ و ســازمان ملل
متحد مواجه شد که در نتیجه آن آمریکا
سیاست یک جانبهگرایانه را اتخاذ نمود.
رویدادهای  11ســپتامبر ،روابط بینالملل
را وارد مرحلــه جدیــدی کرده اســت.
گروهی پاسخ به این سئوال را که ماهیت
پیامدهای اصلی رویدادهای  11ســپتامبر
برای نظم جهانی آتی چه میتواند باشد؟
در دو مقوله رده بندی میکنند:
پیامد اول اینکه ایاالت متحده که در چهار
سال اول ریاست جمهوری بوش به سیاست
یکجانبهگرایانه روی آورده بود ،به دلیل عدم
توفیق به طور غیرمنتظرهای به تجربه کوتاه
خود از یکجانبه گرایی پایان داده اســت.
[ ]27این امر در حالی اســت که در چهار
سال دوم حکومت بوش ،روند غالب تمایل
ظاهری به چندجانبهگرایی بوده است.
پیامد دوم که به پیامد نخست نیز ارتباط
دارد ،عبارت از این است که ایاالت متحده
به منظور مقابله با حوادث آتی و پیشگیری
از آنها ،تالش خواهد نمود نفوذ خود را بر
رویدادهای جهانی افزایش دهد .به طوری
که نبرد علیه تروریســم ،زیربنا و توجیه
کنندة رهبری آمریکا و سیاســت خارجی
آمریکا ،تحت بیرق ”مبارزه با جنایت علیه
بشریت“ با مشارکت دیگر قدرتها باشد.
 -5آمریکاگرایی و ضد آمریکاگرایی
رویکرد دولتها به رفتارهای آمریکا پس
از  11ســپتامبر را میتوان به ســه دسته
تقســیم کرد :گروه اول دولتهای خنثی
که به دالیل مختلف سعی داشتهاند تا خود
را کنار نگهدا[]1رند .گروه دوم دولتهای
مخالفی بودند که سیاســتها و تالششان
در جهت عدم توفیــق اهداف حداکثری

آمریکا در عراق ومخالفت با سیاســتهای
یکجانبهگرایانه آمریکا میباشــد .گروه
ســوم نیز دولتهایی بودند که سیاســت
دنبالهروی از آمریــکا را اتخاذ کردندتا به
بلوک آمریکا و نهادهای بینالمللی وابسته
به آمریکا ،همچون ناتو و ســازمان جهانی
تجــارت نزدیکتر شــوند .بــا این حال،
دولتهایی که سیاست دنبالهروی را پیشه
کردهاند ،لزوم ًا از حمایت افکار عمومی خود
برخوردار نبودهانــد .پس از تهاجم آمریکا
به عراق تغییر عمده دیگری که در ســطح
جهانی شکل گرفت ،شــکلگیری ائتالفی
جهانی از احساسات ضد آمریکایی بود که
پیش از این از نظرهــا پنهان مانده بود .از
منظر نویسندگان لیبرال آمریکا ،مخالفت با
قدرت آمریکا ،حتی در زمینه قدرت نرم در
مواردی چون رسانهها ،زبان  ،سبک زندگی
و فناوری نیز وجود داشــته است ]28[.این
امر ســبب تغییرات عمــدهای در ماهیت
قدرت در جهان نوین و مدرن شده است.
آمریکا امروزه از ســیالیت و آشوب موجود
در نظام جهانــی که در آن احساســات
ایدئولوژیکــی ،مذهبی ،قومــی به امری
فراملی بدل شــده دچار آســیب گردیده
اســت .چیزی که بــه ویــژه امپراتوری
آمریکایی را آســیب پذیر میکند ،ترکیب
منحصر بــه فرد و تاریخی این کشــور از
داراییها و بدهیهاست .لذا ،اگر ابزار قدرت
آمریکا گســترده اســت ،محدودیتهای
قدرت آمریکا نیز قابل مالحظه اســت .اما
ایاالت متحده ،برخالف قدرتهای پیشین،
نمی تواند به سادگی خود را از طریق اجبار
و زور و یا دولتهــای اقماری تحمیل کند.
دولتهــای چالشگر نیــز قادرند هژمون
را به مبارزه طلبنــد و هرج و مرج در نظام
بینالملل نیز میتواند به آســانی از نقش
جدیــد بازیگران غیردولتی منتج شــود.
جمعبندی :ارزیابی وضعیت جهانی
طی دوران چهل ســاله جنگ سرد ،جهان
از طریق یک شــکاف عظیم به دو اردوگاه
شــرق و غرب تقسیم شده بود .این شکاف
اگر چــه فاصله عمیــق وخطرناکی میان
دو اردوگاه به وجــود آورده بود ،اما قابل
تشخیص بودن روندهای درونی در هر یک
از دو اردوگاه و همچنین قواعد بازی میان
دو ابرقدرت ،این فرصت را برای تحلیلگران
و سیاستمداران ایجاد میکرد که بر مبنای
واقعیتهای ملموس و قابل درک به تحلیل
شرایط جهانی بپردازند .پایان جنگ سرد به
یکباره و به طور غافلگیرانه این وضعیت را
متحول و دگرگون ساخت و ابزارهای نظری
و مفهومی موجود را به ابزارهایی ناکارآمد
تبدیل کــرد .در حالی که به ســادگی از
فروپاشی نظم گذشــته و آنچه بوده است
سخن گفته میشود ،در مورد نظم جدید و
آنچه در حال رخ دادن است هنوز ابهامهای
فراوانی وجود دارد.
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