
چستی و چرایی بحران افغانستان در گفت و شنود سر فراز  همدرد با فرید سیاوش

سر فراز همدرد:
ما چگونه میتوانیم بحران کشور خود را  بمثابه یک مفهوم جامعه شناسیک ،شناسایی کنیم؟

سیاوش:
 متاسفانه ما در کشور خود نتوانسته ایم نظام مفاهیم ایجاد کنیم و مفاهیمی را که در دیگر جا ها و در بستر هایی کامل متفاوت از کشور ما
 بمیان آمده اند، یعنی در بستر های متعالی با پشتیوانه  هایی بزرگ علمی  و فرهنگی زایش و پیدایش یافته، رشد کرده و پخته شده اند،ما

  در بسهتر بسهیار تنهگ و تاریهک و کهم بار و حتهی نازای کشور مها مورد اسهتفاده قرار داده ایهم ؛ هبه هعاریته هگرفته وخواسهته یها ناخواسهته آنهها را
بیشترین مشکلت ما ناشی از این بکار گیری های غیر هوشمندانه بوده است وتا هنوز می باشد.

 از مباحهث جديدي مهي باشهد كهه در چنهد دههه اخیهر توسهط سهازمانها و نهادهاي مختلف مورد توجهه قرار گرفتهه اسهت. بهامديرييت بحران  و امها 
 توجهه بهه نوپها بودن ايهن بحهث و تغییراتهي كهه در جههت بهبود آن در جریان دههه هاي گذشتهه بر روي آن صهورت گرفته اسهت؛ مطالعهه، اجرا و پیاده
 سههازي سههیستم مديريههت بحران نیازمنههد ايجاد زبان مشتركههي اسههت كههه مفاهیههم اولیههه را بیههن کارشناسههان، مورخیههن، جامعههه شناسههان و

سیاستمداران يكسان سازد. 

 مباني نظري و تعاريف مديريت بحران يكي از مهمترين بخشهايی را تشكیل مي دهد که باید مورد توجه  قرار داد و چند مرحله اساسی را در
  چیسهتي، چرايهي، چگونگهي،شناخيت بها حضور تمامهي نیروهاي آگاه،متخصهص و مسهئول، سيتاد بحرانبر میگیرد.آن مراحهل شامهل تشكیهل 

 ، آمادگهي، پاسهخ و واكنهش و بازگشهت بهه حالت عاديپیشگیري و كاهيش اثرات بحران (شناسهايي كامهل بحران)،منبيع بحرانكیسهتي و 
 دقیق بمنظور تبیین خط مشيها، روشها و شیوههاي مقابله با بحران. تعین استراتیژیمي باشد.یعنی 

 ،یکهی از موارد مههم در امهر تضعیهف اثرات بحران و حتهی غلبهه بر آن مهی باشهد. و در بر گیرندۀپيس بحرانهياشناخهت لیهه های بحران در واقهع 
 (شناخهتشناخيت فرهنيگ جامعيه (شناخهت تجربیات، آموختههها، میزان نگرانیهها، اضطرابهها، خونسهردي و توانمنديهها)و شناخيت انسيان

و شناخههههههت سههههههنتها، اقلیههههههم، آداب و رسههههههوم)مههههههی باشههههههد. فرهنههههههگ بحران سههههههتیزي، باورهاي ايجاد تغییههههههر علیههههههه بحران
 جهت نیل به اين مقصود، متدولوژيی جهت تهیه طرح مديريت بحران بايد كامًل مشخص باشد . براي اين منظور دو رويكرد كمي و كیفي وجود
 دارد. در رويكرد كمي كلیه اطلعات وسوابق  تاریخی –سیاسی افغانستان موجود بوده و به كمك آن بحران کشور مورد بررسي قرار مي گیرد.
 اين روش با توجه به نتایج تحقیقات از اوضاع به واقعیت و تاریخ کشور نزديك مي شود. در رويكرد كیفي كه اطلعات تاریخی و سوابق بصورت
 كامهل وجود نداشتهه بهه كمهك برگزاري سهمینار هها و مطالعات علمهي و مطالعهه و مقايسهه سهاير بحران هها اسهتنتاجات لزمهی بدسهت آمده و بها
 يكديگر مقايسه مي شوند. اين روش نسبي بوده و امتیاز بحرانها نسبت به يكديگر لیست مي شوند. امتیاز هر يك از اين بحرانها بر اساس

میزان اثر و تكرار حادثه داده مي شود.

 مها اسهناد ،مدارک و شواههد کافهی تاریخهی برای بررسهی بحران افغانسهتان در اختیار داریهم و اسهناد و مدارک بسهیار مههم دیگهر ههم در آرشیهف
 هایی ابر قدرت های در گیر در مسایل افغانستان در ازمنه های مختلفه تاریخی وجود دارد.بخصوص آرشیف سی.آی.ای آمریکا،کی.جی بی
 روسهیه انتلجنهت سهرویس انگلسهتان آی اس آی پاکسهتان،ادارۀ اطلعات ایران و دسهتگاه اسهتخبارات عربسهتان سهعودی. تلخ بختانهه بها چنیهن
 وضعیهت درههم و برههم کهه وطهن و مردم مها دارنهد، هیهچ کشور خارجهی بخصهوص آنهاییکهه بها مها دشمنهی کرده انهد، حاضهر نخواهنهد بود کهه چنیهن
 اسناد و مدارک را در اختیار ما بگذارند. فقط این خود ما هستیم که راه بیرون رفت از بحران را از طریق تحقیق و باز شناساسی عوامل و ریشه

های تاریخی، استراتیژیک و اجتماعی- سیاسی بحران در یابیم.
 

سر فراز  همدرد:

آیا در اینجا پای منافع کشور ها کشانیده نمیشود؟

سیاوش:



  است که  پای منافع کشور های همسایه و غیر همسایه و دور ونزدیک را دربازی های منطقوی و جیوپولیتک افغانستانبلی ، موقعیت 
 کشور ماکشانیده است. شیشۀ آرامش مابا سنگ منافع دیگران شکسته شده است. و این ما هستیم که زیر سنگ آسیاب هماهنگ سازی

منافع دیگران گرد وپاشان شده ایم.

  همیشه پیچیده ترین مساله سیاسی در افغانستان بوده و است، و بحران افغانستان هم ریشه عمیق درهماهنگ سازی منافع مساله 
این مساله دارد.

 قاعده جداگانهه ای را بهه پیهش مهی برنهد و ههر یهک بازیکشور های بزرگ و همسهایه هایهی حریهص هرکدام  هدف مشخهص خود را داشتهه و 
 خود را داشته که با دیگران فرق دارد:بازی

 آلمانی ها بر" جواب خشونت را نباید با خشونت داد." استوار است .قاعده بازی-   
  ایتالویان را دیپلوماسهی پنهان(مخفهی)تشکیهل میدههد ،یعنهی برخورد  اسهتخباراتی بها شیوۀ مذاکرات جداگانهه بههاقاعده بازی-   در حالیکهه 

 القاعده و طالبان از طریق جواسیس خود زیر پوشش خبرنگاران یا داکتران بدون مرز در پیش گرفته اند.که چندی قبل یک پروژه آنها زیر نام به
 اصهطلح اختطاف خهبر نگار شان، قسهمآ افشها شهد. برخهی از کشور های دیگهر نیهز از ایهن شیوه پیروی میکننهد.مها شها هداختطاف وپهس از مدتهی

رهایی چندین خبرنگار و کارمند (موسسات خیریه !)بوده ایم. چه توجیه میتواند برای این مسئله وجود داشته باشد؟
-   کشور شاهی هالند طرفدار  رسمی و قانونی ساختن کشت و فروش خشخاش در افغانستان می باشد.

 -   رو سهیه و چیهن در قالب شانگهای در تلش حضور نیرومنهد خود در صهحنه سهیاسی  و اقتصهادی افغانسهتان مهی باشنهد و بر ضهد قوت گرفتهن
پایگاه های نظامی امریکا و ناتو در افغانستان.

 قاعده بازی ایران را،دفاع ایران در خارج ایران  یعنی افغانستان ، گسترش جنگهای فرسهایشی در داخل افغانستان بر ضد آمریکایهی هها و ایجاد
مشکلت خورد کننده  برای آنها،و داشتن دست بال در سیاست های منطقوی تشکیل میدهد.

  خود را دارنهد و اهداف مشخصهی را از سهالیان دور در منطقهه  تعقیهب مهی کننهد. انگلیسهها بر خلف دیگران بها داشتهن ابزاربازیانگلیسهی هها  
کارآتر دست باز و پای چالک دارند. زیرا جمعی از مل و ملک را در اختیار داشته و در هر دو استقامت کار های بزرگی برای خود انجام داده اند .

 در ایهن میان فقهط ایهن افغانهها مهی باشنهد کهه نهه بازی دارنهد و نهه کدام قاعده بازی و بمثابهه بِز ،بزکشهی قناعهت کرده و خود تماشاچهی-
دریده شدن خود شده اند.

سرفراز  همدرد:

و طالبان با این مساله چی ربطی دارد؟

سیاوش:

 طالبان شلق دوزبانهه ایهن بازی انهد کهه سهوار کار و اسهپ ههر دو از آن نوازش مهی بیننهد.فراموش نکنیهم کهه طالبان کدام پروسهه نبود  که از بطن
 حوادث افغانسههتان و در داخههل افغانسههتان  بوجود آمده باشنههد؛جههز يههك پروژه كامًل اسههتراتیژیک واسههتخباراتي كههه در نتیجههه تشریههک مسههاعی
 انگلیسهها، آمریکایهها، سهعودی هها و پاکسهتانی هها از  مونتاژ قطعات مختلف ايديالوژيهك و اسهتراتیژيك در داخهل پاکسهتان سهاخته شدنهد و قرار
 نیست به اين زودي ها، دوره استهلك و اصطكاك خود را سپري كنند. در حقیقت طالبان یک پروژه انگلیسی بودکه بفرمایش آمریکایی ها وارد

بازی شدند. واما هر یک از این دو کشور هدف خود را از بکار گیری این پروژه داشتند.
 آمریکایی ها میخواستند با تسلط کامل طالبان بر همه ی افغانستان، امنیت  انتقال لوله های گاز و نفت را از آسیای میانه به سواخل بحر هند
 تامیهن کننهد. از طرف دیگهر توسهط طالبان در آنسهوی مرز های شمال افغانسهتان رخنهه و نفوذ کرده سهلح و تجهیزات لزم را در اختیار گماشتگان
 خود در سر زمین های آسیا میانه قرار داده و زمینه را برای براه انداختن انقلبات رنگین به هدف استقرار رژیم های طرفدار غرب  در آن کشور
 ها مساعد سازند. هدف، تصاحب ذخایر و میادین گاز و نفت منطقه بود و تنگ تر کردن کمربند سیاه و سبز دور کمر جغرافیای روسیه. ما دیدیم
 کهه آمریکها در مشارکهت بها برخهی کشور های اروپایهی موفهق شدنهد تها مرز های شوروی سهابق رادر غرب بشگافنهد . ولی در شرق از طریهق

افغانستان نتوانستند کار بزرگی را در آن منطقه انجام دهند.
 زمانیکهه ایهن پروژه امریکایهی هها بها ضهد برنامهه های روسهی بهه شکسهت مواجهه شهد، دیگهر طالبان آن نقهش و تاثیهر را از دسهت دادنهد و آمریکها بهه

دنبال تغییر تاکتیک و استراتیژی خویش بر آمد.
 امهها دولت انگلیههس از آن پروژه هدف دیگری را تعقیههب میکردکههه سههنگپایه آنرا فارورد پالیسههی تشکیههل میداد. یعنههی تلش داشههت وداردتهها خههط

باصطلح دفاع از منافع خود در منطقه را یک کمر بند پیش تر بیاندازد. 
  راخط دیورندزمانی بر پایۀ آن سیاست، پاکستان را روی گرده افغانستان و هندوستان خط کشی و ایجاد کرد و سپس با دسیسۀ ی دیگری 

 لنگر اندازد. بابا  و سلسله جبال هندوکشترسیم کرده چندین صد کیلومتر دیگر پیشروی کرد و حال می کوشد تا در 

 اساسی ترین عامل بحران موجود افغانستان برخورد منافع آمریکایی ها با انگلیسی ها می باشد.حقیقت این است که  انگلیسیها قصد ندارند
 منطقه را به آسانی به آمریکایی ها و برنامه های آنکشور واگذارند. به همین دلیل تا حال سر رشته کار و بار طالبان را در دست خود داشته و
 از این ابزار خشن درجهت خنثی سازی برنامه هایی آمریکایی ها استفادۀ  عظیمی می نمایند. بخصوص از  طالبان پاکستانی ، مسلمآ به

کمک پاکستانی ها ، این طفل حرامزاده خود شان.
 سابقۀ بد انگلیسها در منطقه تا هنوز هم دل و دماغ هر عنصر ملی، دموکرات و وطنپرست منطقه را می آزارد.باور شان نمیشود که انگلیسها

«مرا زخیر تو امید نیست ،شر مرسان».قصد خدمت بوطن شانرا داشته باشند . حق بجانب هستند اگر میگویند 
 کتله های وسیع از ملییون در مخالفت با انگلیسها ترجیع داده اند تا با آمریکایی ها هم نفس و همقدم شوند. و اینرا هم بخوبی میدانند که
 انگلیسهی هها از گذشتهه های دور روی عناصهر کهم عقلترمذهبهی و سهنتی و خوانیهن؛ سهرمایه گذاری کرده و بهه آسهانی قادر انهد منافهع خودرا
 توسهط آنان تامیهن و تحکیهم بخشنهد و بها حربهه مذههب و سهنت  میتوانندبرای ههر حریهف، مشکهل فراوان خلق کننهد. بهه همیهن خاطهر اسهت کهه
 انگلیسها مخالف سرسخت اعزام بیشتر نیروی نظامی در افغانستان می باشند. آنان قصد ندارند پروژه ای  را که خود ایجاد کرده اند  و حافظ

منافع شان است  با دستان خود از بین ببرند.
  افشا ی پروژه آموزش، تسلیح و تجهیز طالبان توسط انگلیسها با دست گیری و اخراج دو کارمند انگلیسی سازمان ملل متحد از افغانستان در

سال جاری، مصداق و گواه روشن این ادعا می باشد.
  كههه در" جهنمييي"تعدادي از سههربازان انگلیسههي در افغانسههتان در نامهاي سههرگشاده بههه باراك اوبامهها از وي خواسههتند تهها آنههها را ازوقتههی 

افغانستان گرفتار آن هستند، نجات دهد.  .ویا وقتی روزنامه ایندیپندنت می نویسد که:
 سربازان انگلیسي كه از افغانستان بازگشتهاند، مسوولیت خود در افغانستان را طاقت فرسا و سردرگم توصیف كرده و گفتهاند اين مساله به

 رسیده است، بازميگردد. شكست رهبري انگلیس كه تا مرز خیانت
 ، افسهر انگلیسهي در انتقادي شديداللحهن از فرماندهانهش آنهها را مضحهك توصهیف كرده و مقامات درجهه اول انگلیهس را غیرمسهوولوييل پاييك

خوانده است. 
  سرباز انگلیسي كه در افغانستان در حال مبارزه هستند نميدانند مسوول آنها كیست و بايد چه كاري در افغانستان7800وي گفته است: 

 انجام دهند. ما به عمق توطئه پی برده و متوجه می شویم که حتی فرماندهان قدمه های بالیی انگلیسی هم از اصل برنامه اطلع ندارند ،



 یعنهی نمیداننهد چهه کننهد. نهه بها تروریزم میجنگنهد و نهه مصهروف بازسهازی انهد. آنهها متوجهه شده انهد کهه بها طالبهها مصهروف بازی موش و گربهه مهی
باشند.

  در خصههوص مسههوولیت سههربازانعدم اسيتراتژي روشين انگلیييس، ريیههس حزب لیههبرال دموكرات انگلیهس گفهت: نیيك كلگدر ايههن راسههتا 
 به اين سربازان است. خیانتيانگلیسي و آينده آنها در افغانستان 

 شکستنیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس به شدت از سیاست اين کشور در جنگ عراق و افغانستان انتقاد کرده و گفته است 
 نیست. "چیزي کمتر از خیانت به مردم انگلیس"در آن دو کشور جنگ 

وي در عیههههههههن حال گفههههههههت: جنههههههههگ در افغانسههههههههتان فقههههههههط بهههههههها توسههههههههل بههههههههه نیروي نظامههههههههي پیروز نمههههههههي شود. 
 "ما بايد با طالبان وارد مذاکره شويم و بین آنها تفرقه بیندازيم. درست است که تعدادي از سران طالبان مذاکره پذير نیستند اما مي توانیم با

اکثر سران قبايل وارد مذاکره شويم."
اینجاست که سر نخ برنامه انگلیسی بدست میاید. یعنی استقرار امارت دوم طالبان .

سرفراز  همدرد:

پس محدوده ی جغرافیایی ما مصئون نبوده و ما به صلح نمیرسیم؟

:سیاوش

 به باور من صلح ومصئونیت ما گروگان منافع استراتیژیک انگلیسها در پشت پرده و پاکستانی ها در روی پرده شده اند. در این مقطع نه از صلح
 . انگلیسهها در تلش ایجاد امارت دومشمشیير تجزیيه در پیيش چشمان ميا برقيک میزنيدخهبر ی اسهت و نهه از ثبات و مصهئونیت و آبادی، 

 طالبان می باشند اگر نه در کل افغانستان حتمآ در جنوب افغانستان. بنابران ما تها آنگاه به صلح مثبت دست نخواهیم یافت که انگلیسها در
 جنوب کشور مها حضور داشتهه باشنهد. پافشاری طالبان بهه خروج نیرو های خارجهی از افغانسهتان ،بمثابهه پیهش شرط مذاکره بها دولت کرزی ،بها

کدام سیاست و منافع کور گره خورده است؟!...
 مها میتوانیهم بهه صهلح برسهیم و از برش گوشهه دیگری از کشور خویهش جلوگیری کنیهم.بهه شرط ایجاد دولت مرکزی مقتدر ملی، تقویهت لزم نیرو
 های مسلح ،تقویت خدمات اجتماعی بخصوص فراهم سازی زمینه اشتغال برای مردم، اتخاذ اقدامات بنیادی در جهت بهبودی وضعیت زندگی

مردم، کار وسیع در جهت تقویت روحیه خدمت بوطن و وطندار.
 در بُعد خارجی مهمترین و بنیادی ترین مسئله اینست تا آمریکا یی ها با تغییر استراتیژی، زادگاه و پرورشگاه تروریسم در داخل پاکستان را در

محراق جنگ با تروریسم قرار داده و اقدامات گسترده، کافی و همه جانبه را در این جنگ ومبارزه رویدست گیرند. 
 بهاوباما چنانچه مشاوران با تغییر رهبری در آمریکا ناقوس های تغییر استراتیژی آمریکا در ارتباط افغانستان از همین حال  بصدا درآمده است 

  قصد دارد دوباره خود را  ام ماه جنوري رسمًا کار رياست جمهوري امريکا را آغازکند،20واشنگتن ُپست گفته اند که : همینکه اوباما به تاريخ 
  درايالت متحده امريکا است، متمرکز2001 که مسئوول نقشه پردازي عملیات تروريستي يازدهم سپتمبرسال شکار اسامه بن لدنروي 

بسازد.
 " دراثرفشارهاي ايدیولوژيک ودیپلوماتیک و يک تعهد غیرواقع بینانه از هدف ايجادروزنامه گفته است که حکومت جورج دبلیو بوش 

  يک دموکراسي مدرن ( درافغانستان) بازداشته شد".
 

 ايهن مقام امريکايهي بهه واشنگتهن ُپسهت گفتهه اسهت: هدف بیشتهر واقهع بینانهه آن خواههد بود کهه بهه سهاختمان يهک افغانسهتان باثبات کهه افراط
گرايي اسلمي را رد کرده و تهديدي براي منافع امريکا نباشد، کمک گردد.

 ، سال سرنوشت سازی برای افغانستان خواهد بود.تعین زعامت نو در افغانستان و رهبری جدید آمریکا که2009پیشبینی می گردد که سال 
  سهر بلنهد کرد،حتمهآ بها اسهتراتیژی جدیهد ،سهیاست هها و تاکتیهک های دیگهر وارد کار زار مبارزه بها بحران افغانسهتان خواهنهدتغییيراز بطهن شعار 

شد!. در غیر آن همین آش و کاسه هم شور تر و شکستنی تر شدنیست. 


