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   فـــــرید ســـــیاوش 

 روی هر سطری که خواندیم از کتاب سرنوشت 

 !دیده ی من یک غلط می دید و او صدها غلط

براي طرف   ولی  مي شود یکه براي يک طرف بحران تلق یيعني رويداد است، یو ادراک یبحران يک وضعيت نسب
از   یاست که نوع ديگر وضعيتیبحران . و سالمت است یمابين تباه یوضعيتبحران، . بحران نباشدممکن است ديگر 

 .انطباق را مي طلبد

از آن، مختل)يا تهديد به اختالل( شده    یاست که در آن، يک سيستم يا بخش هاي  یبحران وضعيترويکرد سيستمی:    از بعُد
 . کل سيستم مي گردد یثبات یباعث ب ،یاساس یيا مخرب در يک يا چند متغير سيستم یو تغييرات ناگهان

بزرگ و ويژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره هاي متعارف   یاجتماع  –  یروان  یبحران در حقيقت يك فشار زاي
  ی ، تهديدها، خطرها و نيازهایو مال یجان ی آسيب ها ،هرگاه مديريت نشودمي شود و  یاجتماع یو واكنش ها یزندگ
 ميگردد. و پيچيده تر مديريت آن مشکلتر که آورد  یبه وجود م را یتازه ا

 دودسته تقسيم ميشود:بحران ها بصورت عموم بر 

 بحران های ادواری ( ١

 بحران های دوامدار ( ٢

 بحران ادواری -١

 اين نوع بحران دوشکل دارد:  

Vبحران ادواری :(V)  از بحران بيرون   )ها(به شکل مايل اتفاق افتاده تا عمق خود ميرسد و بزودی به شکل مايل کشور
 ميشوند و به حالت عادی بر ميگردند. مانند بحران تقسيم افريقا.

Uدر شکل :(U) بحران بصورت يکباره و عمود اتفاق می افتد و يک دوران نيمه منحنی دوام ميکند و بسرعت با اتخاذ ،
باال ميکشند. مانند جنگهای جهانی تدابير موثر کشور)ها( بر بحران غلبه کرده و از منحنی تحتانی بحران خود را بطرف  

 . اول و دوم
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 بحران دوامدار -٢

L  اين بحران غافلگيرانه تبارز ميکند يک سقوط عمودی را بار آورده، جوامع و ساختار را به چالش کشيده دوامدار :
 :مانند؛  چالش ميکشدميشود. اين بحران ساختاری بوده  ساختار ها، سيستم ها و مناسبات جاری را زير پرسش بُرده  و به  

د، نميشود نساختار ها و سيستم ها  تغيير نکنذهن ها،    از همين نوع می باشد؛ تا    هم  افغانستان  بحران   سقوط اتحاد شوری. 
 بر بحران فايق آمد. 

 بحران در افغانستان: اصلیعلت 

مداخله خارجی در  مهم از نقش  توانجمعی بر اين باور اند که علت مادر در بحران افغانستان مداخله خارجی است. نمي
اسباب و عواملی که زمينه اتفاقات، چاق ساختن و گسترش بحران چشم پوشيد. مشکل اين ديدگاه در اين است که خلق، 

نه علت  تا اينجا مداخله يک معلول است ديده ميشود که بساده گی ميشوند را ناديده می انگارند. ساز مداخله )مداخالت(
  .تبديل ميشودالبته مهم ديگر و وقتی مداخله اتفاق افتاد به يک علت مسلمآ . مادر

قبيله،   طايفه، قالبدر باقی ماندن ملت نشدن ) عدم دولت مقتدر ملی،  }:و بحران ساز عوامل بحرانزا  از مجموعه  اما؛ 
فساد  قانون،  حاشيه راندنبه  ،نا کار آمد دولتعدالتی اجتماعی، نابرابری اجتماعی،  بی ،ويرانگر ، جنگ(قوم و مليت
مهم موقعيت    چهره های سياسی، اجتماعی، قومی و مذهبی،مزدور منشی  لجام گسيخته بازار آزاد،  ه، اقتصاد  سازمان يافت

ها های استراتيژيک ابر قدرت ها و همسايه چهار راه تقابل منافع و برنامه يعنی کشور تيکليجيواستراتيژيک و جيو پو
 بحران موجود در افغانستان را خلق کرده اند.   ؛ {..مداخالت نرم و سخت بيگانه ها يا همان خارجی ها.  ،و غيرهمسايه ها

واستراتيژيکی از گذشته های دور تا حال توانسته است توجه  يجوپليتيکی و يجافغانستان با داشتن پوتنسيال و جاذبه های 
ابرقدرتها و همسايگان را به خود جلب کند. فکتور عمده ديگری که اين کشور را به مکمل جغرافيايی راهبردی 

يوپلتيکی بود که پای انگليسها، روسها جهمسايگانش مبدل ساخته، محصور بودن اين سرزمين به خشکه است.همين جذبه  
 غرب  به رهبری امريکا را در سرزمين ما کشانيد و اين بار به بهانه مبارزه با تروريسم و مواد مخدر.  و

تاريخی هم    مدرنيته است. اين گسستتجدد و  پرابلماتيک جامعه افغانی، دور واقع شدن با جريان دوصد ساله    ؛در حقيقت
ايم چگونه ميتوانيم در شبکه ی جهانی   نوز دولت ملت نشدهاکنون نيز نقش عقب مانده خودرا به نمايش ميگذارد. ما که ه

 خود مالک و صالحيتدار کشور خود بمانيم؟ شده،وصل 

تقابل  (مادر در بحران افغانستان يا دليل  علت) زير مجموعه اين همه عواملبه اين نتيجه رسيد که ميتوان  نگریبا ژرف
است، اين تقابل از گذشته های دور چهره نمايی دارد البته به درجات مختلف. سنت در برابر  و تعارض سنت با تجدد

  قرار داشته و دارند.  د سال اخيردوص در درازای  در ستيز خونين و ويرانگر تجدد؛ سنتگرايان در برابر تجددپسندان
)فقر و  اقتصادی  عرصه در سنت در افغانستان ريشه درعقب ماندگی وحشتناک کشور جانی و سخت ضخامت ،قوت

جامعه بصورت کل   و شعور  عقالنيتپايين  و درجه    ، نقش استعمار(وریاناب  و خرد   تحجر  ،بيسوادی)فرهنگی  ،  بيکاری(
 .ه استرسانيدخط و نياز اين به آسيب کالن  ،بيدانه توسط روشنفکران در خط تجدد بادکردن کاه    .دارد

برنامه و تحقق مداخله و تالش اين دو فکر برای جذب کمک و طرفداران خارجی زمينه ساز سنت و تجدد تقابل و نبرد 
 توطئهبرای چنين فرصتی که از گذشته ها  گرديده ابرقدرتها غير همسايه و ،همسايه ها باراتیخاستراتيژيک و استهای 

ظرف بحران   دربمثابه يک عامل ديگر و ميتواند  افتد اتفاق می که مداخله  شرايط داخلی است بر بنياد  چينی داشتند.
  .شنا کندافغانستان 

تا به اين دو امر مهم  .اول بايد به آزادی برسيم و بعد به رهايیاست تا در گام بيرون رفت از بحران  مهم از الزامات 
 فشرده بشگافيم.تفاوت اين دو مقوله  مهم را    ستخوب  غوطه ور خواهيم ماند.  مانی، بد بختی و عقب  در جهنم بحراننرسيم  

يا بخود   آزادی از لحاظ فلسفی پديده ای اندرونی و ذهنی است. يعنی مستقالنه فکر کردن و تصميم گرفتن، آگاه شدن و
پيشرفت و  رافات و دگم ها و جزم ها و آن افکار و باور هايست که مانعاز خ و آزاد شدن بريدنآگاهی رسيدن است، 
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رند ما آزاد نيستم. کار را  يتغيير و تکامل فرد و جامعه ميشوند. تا زمانيکه ديگران بجای ما فکر ميکنند و تصميم ميگ
 کنيم.بايد از آزادی خود از سنت و قالب های فکری که کمتر بدرد مشکل امروز ما ميخورند، آغاز 

   

ختی،  بدب از  رهايی پديده ای بيرون فکری و بيرون ذهنی است، رهايی از سيطره اجنبی، رهايی از بند و زندان، رهايی
 .... رهايی از فقر و ظلم وستم ،فساد، رهايی از تبعيض و تعصب

خود به آزادی و رهايی تا هنوز ما همواره آزادی و رهايی را برای ديگران خواسته ايم نه برای خود؛ به همين سبب ما 
 نرسيده ايم و به اين زودی ها هم نخواهيم رسيد.

 گرايی دينیهای مسلح متاثر از افراط در کشور را در ذهنيت افراد و طرز ديد گروه  بحران  و جنگترين عامل بنيادی 
ترکيبی از سنت و مدرنيته   ؛فت از اين مشکل و ايجاد صلح پايداربيرونرخالصه کرد. بنابراين برای    ميتوان  الوژيکيو ايد

داشتن يک نظام به ی تحقق اين هدف، مدت ضروری بوده و برابرای برنامه تغيير ساختار اجتماعی در يک روند دراز 
 مبرم است. ز  نيا قانون محورو  مردمی های وسيعسياسی با پايه

های ساختاری و فرهنگی اثر مثبت تواند در تغيير ذهنيت افراطی و کاهش خشونتاجتماعی می پيشرفتپروسه تغيير و 
،  آگاهان  ، ملت –اين وظيفه دولت  د.نکار های زيادی بايد سازماندهی و اجرايی شودر اين راستا  داشته باشد. و سازنده
 است.  و مبارزين سياسی اجتماعی فعاالن

"آزاد انديشيدن" است. "نقد قدرت" شرط الزم سياسی بودن است. چرا به "آزادی" نياز داريم؟  سياست علم "نقد قدرت" و  

 ! ، انديشيدن را بياموزيمنهبياييد انديشه هارا  در ما زنده و فعال می سازدفکر کردن و انديشيدن را توان  ؛چون آزادی

 !  ناممکن استبر بحران غلبه کردن دشوار و نرسیم   به آزادی و رهاییتا 

  کسانی نيستند که ٢١بی سوادان قرن  

 ندـــــنمی توانند بخوانند و بنويس

  انی هستند کهــــــبلکه کس

  انند بياموزند،وـــنمی ت

 ه های کهنه را ـآموخت

 و  ريزندـــــــدور ب 

 .بياموزند از نو 

 

 

 

 دانشنامه سیاسی استفاده شده است.   در تعریف های از  یادداشت :  


