
 

  

  

  

  

   ييهاآمريكاال قدرت به ناتو از جانب عوامل مؤثر در انتق
  

  ∗دكتر سيد عبدالحميد معصومي

  
ان در چهار سـال      كه از نخستين روزهاي حمله به افغانست       ،آمريكادر اين اواخر ارتش     

) نـاتو (پيش در آن كشور مستقر شده بود، سر رشته امور را به پيمان آتالنتيـك شـمالي                  
اين سؤال مطرح مي شود كه چرا اين كار صورت گرفت و عوامل مؤثر              اكنون   .تحويل داد 

ييها به اهداف از قبـل تعيـين شـده دسـت يافتنـد؟ يـا               آمريكادر اين انتقال چيست؟ آيا      
 هيييها هزاران سرباز و مقـادير قابـل تـوج   آمريكاعواملي كه در آغاز باعث شد     ها و    انگيزه

  ند، ديگر تضعيف شده و كمتر اثر گذار است؟رادوات نظامي به اين كشور گسيل دا
ييهـا دسـت بـه ايـن        آمريكا در اثر عوامل چنـدي،       ، باشد، واقعيت اين است كه     هرچه
 عوامل محرك اشغال افغانـستان برتـري   اين عوامل در حدي بود كه بر    تدر ق .اقدام زدند 

  . داشت و اوضاع را به نحو جديدي رقم زد
  :توان در اين مسئله مؤثر دانست به طور كلي عوامل زير را مي
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  ييهاآمريكاناتواني نظامي . 1 

مهمات چهار سال قبل وارد افغانستان       يي با مقادير انبوه اسلحه و     آمريكاهزاران سرباز   
 در كمترين زمان، خلع سـالح عمـومي صـورت گيـرد، سـنگرهاي        ، كه شدند به اين اميد   

يي آمريكـا  جز سربازان    حيها در هم شكسته شود و هيچ فرد مسل          ها و تپه  موجود در كوه  
بـسيار مهـم   و افراد و دسته هاي همسو با آنان، در اين سرزمين عرض اندام نكند و نقاط             

  . ييها باشدآمريكافقط در اختيار 
تمـام شـده    كردنـد و كـار را        ر چنـين فكـر مـي      ت تعمق داشتند، بيش   آنهايي كه كمتر  

جاي ه   اما گذشت زمان نشان داد آن تصورات اوليه كمتر تحقق پيدا كرد و ب              ؛دانستند  مي
 در جنوب، بلكـه در      تنها  نه. ورتر شده گسترش بيشتر يافت       پيروزي، آتش درگيري شعله   

ن، كـامالً  ايها، حمالت نظـامي مخالفـ  شمال و شرق و غرب و حتي پايتخت و مركز، ناآرام 
اوضـاع  كـه االن شـاهديم ايـن اسـت كـه             چيزي. به شكل بارز و شاخص مشهود گرديد      

تر شـده اسـت و از جـانبي     تر و نامطمئن بدتر ، وخيمبه مراتب  80-81نسبت به سالهاي  
و ييها بر مبناي عقيده نيست، بر مبناي امتيـاز مـادي      آمريكاهم، چون جنگهاي غربيها و      

هايـشان   هـا  و خـانواده  ييآمريكاپول است و كشته شدن تعداد قابل توجهي از سربازان بر    
ايـن بـود كـه طـرح ديگـري      .  مخصوصاً كه انتظار چنين وضعي را نداشتند       ؛دمآ گران مي 

 نـاتواني نيـروي      براي آنكه  ريخته امور نظامي و سررشتة جنگها را به پيمان ناتو سپردند،          
رئيس جمهورشان به كـرات    به ويژه اينكه     ؛تر از اين مشخص نشود    ييها بيش آمريكانظامي  

  .از افغانستان به عنوان يك كشور نمونه و الگو ياد كرده بود
  

   شريك ساختن ديگران در اين امر. 2

ي و ناديـده گـرفتن سـازمان ملـل و كـشورهاي           ييها در عراق، در نتيجه تكـرو      آمريكا
و هـم از  شـدند  ي با كاستي مداوم مواجه       هم در صحنة سياس    ؛آسيب ديدند سخت  ديگر،  

خروج تدريجي كشورهاي محـدودي كـه در        . تندقرار گرف موقعيت  نظر نظامي در بدترين     
ييهـا شـدت بيـشتري بخـشيد،     آمريكاسياسـي   ـ  عراق نيرو داشـتند بـه انـزواي نظـامي    

ويض فـ  تاجتناب از تكرار آن در افغانستان، طرح  با توجه به تجربة تلخِ عراق و    ،ييهاآمريكا
امور را به ناتو پيش كشيدند تا پاي چندين كشور ديگر رسماً بـه ميـان آيـد و در انجـام                      

  .بگيرندبرعهده اين كار سهمگين آنها هم سهمي دادن 
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 ، نزديـك بـه صـد سـال پـيش     :انجـام گرفتـه بـود    قبالًالبته در افغانستان اين تجربه     
حملة نظامي كردند در حـالي       آنجا   بهتسلط بر افغانستان    بار به منظور    ها چندين   يانگليس

 ولـي در  ؛تر از امـروز بودنـد     به تناسب امكانات آن زمان، انگليسيها قوي       هنگام،كه در آن    
شكست مفتـضحانة   . آن شكستها زبانزد خاص و عام شد      و  هر سه جنگ شكست خوردند      

بـراي   تـا ،  اي شد بـراي انگليـسيها       اد، گويا تجربه   كه در  يك قرن قبل اتفاق افت        ،انگليس
گيـرد، بـا افغانيهـا از نظـر نظـامي             مدت طوالني يكصد سال، كه چهار نسل را در بر مـي           

 اتفاقاً مداخالت نظامي انگليـسيها در افغانـستان در ايـن صـد سـال اخيـر                  .مواجه نشوند 
  . شان ، بيش از پيش، شدت گرفت نبود گرچه مداخالت سياسيآشكار 

 سي سال پيش نيروهاي نظامي روس، بـا         قريباًت. تجربة گوياي ديگر، مداخالت روسها بود     
.  حمايـت كننـد   خود وارد افغانستان شدند تا از حكومت طرفدار     ،تمام امكانات و اسلحة مدرن    

روسـها  .  وارد كردنـد   ي بـسياري  تانـك و تـوپ و هواپيمـا       و  نظـامي   صد هـزار    بيش از   روسها  
  . كمتري داشتنداز نظر حمل و نقل هم مشكالت بودند و  شمالي افغانستان ةهمساي

كردنـد كـه افغانـستان بـراي         ها و هم جمع كثيري از مردم چنـين فكـر مـي            هم روس 
ييها آمريكامردم دربارة   بسياري از   آنچه  مثل   ،هميشه در كام روسيه فرو رفت و هضم شد        

 ولي گذشت زمان بـه نفـع روسـيه تمـام      ؛كردند  شان به افغانستان فكر مي     و حملة نظامي  
ايـن   نتيجه   وش يافت و شكستهاي پي در پي بر نظاميان روس وارد            مقاومتها گستر . نشد

  . با تلفات كمتر افتادنداز افغانستان شد كه روسها در اواخر فقط به فكر خروج 
ييها در عـراق، انگلـيس و روسـيه در          آمريكا(در تفويض قدرت به ناتو، اين سه تجربه         

شـان در نـاتو،       كاري همپيمانان نظامي   با هم  ،ييها خواستند آمريكامؤثر افتاد و    ) افغانستان
از تكرار تجربة تلـخ عـراق و       يكديگر  امور نظامي را در افغانستان اداره كنند تا با همكاري           

 مثـل   ،هاند و آ  يتجارب تلخ شكست انگليسيها و روسها در افغانستان، جلوگيري به عمل آ           
  .  با شكست نظامي مواجه نشوندانگليسها و روسها

  

  بعد نظامي در اثر شكست در بعد بازسازي ربتكية بيشتر . 3

 بازسـازي در ابعــاد  ،ييهـا بـه افغانـستان، بازسـازي مطـرح بـود      آمريكادر اوايـل ورود  
 ... گوناگون امنيتي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و
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كردند كه در نظر داشتن ابعاد گوناگون بازسازي، و نتاتيج آن، ذائقة دولت و                مي تصور
گذشـته از آنكـه   . اما، افغانستان خرابيهاي زيـادي داشـت    . هد ساخت مردم را شيرين خوا   

 با آمدن روسـها و تخريبـات دائـم در اثـر             ، هم براي اين كشور كاري انجام نشده بود        قبالً
 كمتر  ؛اين روند بيشتر از دو دهه به طول انجاميد        .  شد  جنگ بر شدت خرابيها افزوده مي     

از در بعـضي  . اي آباد مانـده بـود   كمتر مزرعهخورد و  اي به چشم مي    مدرسة آسيب نديده  
 اي  كمتر جاده . و توپ ديده مي شد    گلوله  اصابت  ناشي از   آثار  اي بدون    شهرها، كمتر خانه  

   .قابل ديدن بود آثار ويراني در همه جا .بودمانده سالم 
ند و تصورات اولية    خوردييها در عراق از نظر اقتصادي هم ضربه         آمريكا ،از طرف ديگر  

 گر چه در بازسازي افغانستان سعي بـر  .حب نفت و درآمدهاي كالن به وقوع نپيوست تصا
اين بود كه از همه يا الاقل اكثر كشورهاي دنيا كمك گرفته شود ولي باز هم قـسمتي از                   

هـاي سـنگين جنـگ عـراق،         پرداخت كه با توجـه بـه هزينـه          مي آمريكاها را بايد        هزينه
اي بـه خـود       نشد و بازسازي روند بسيار كُند و آهـسته        ن  تأميها آن طوري كه بايد        هزينه

  . گرفت و در برخي موارد متوقف شد
 ركود، سستي و     با ...در ابعاد نظامي، فرهنگي، اقتصادي و     كه  ييها متوجه شدند    آمريكا

 امور را بـه نـاتو      .ميان ابعاد گوناگون، بعد نظامي را برگزيدند      از  . خواهند شد ضعف مواجه   
 پس ند تحت مديريت آن پيمان نظامي، بر حضور نظامي خود ادامه داد        ، نيز واگذار و خود  

هـاي    از ميـان جبهـه    .يك عامل مهم در واگذاري امور به ناتو نجـات جبهـه نظـامي بـود               
ييان امور نظامي و در اختيار داشتن كليـدهاي   آمريكاچون براي   ... فرهنگي و اقتصادي و     

 در جهت تقويت امور نظامي با واگـذاري آن بـه            امنيتي از اهميت بيشتري برخوردار بود،     
 تواند ضعف و نـاتواني در        دليل عمدة اين واگذاري امور به ناتو مي        .ندناتو سعي تمام نمود   

ييها كـار چنـداني بـراي       آمريكا مردم ديدند در اين چند سال تسلط         ونچ ؛بازسازي باشد 
 البتـه بـراي مـردم       .فتـه بازسازي، تجارت، زراعت، اقتصاد، فرهنگ و دانشگاه صـورت نگر         

 همـان كـه در      ؛ييها انتخاب چيـز ديگـر بـود       آمريكا ولي براي    ؛بازسازي مهم بود و هست    
  . خورد تفويض قدرت به ناتو به چشم مي

  
   در برابر مردم و آراء مردم افغانستانالعمل عكس. 4

ييها، در همة جهات،    آمريكادر بدو امر چنين تصور مي شد كه افغانستان تحت سلطة            
دهنـد كـه    شد كـه مـردم بـه كـسي رأي مـي       بيني مي    پيش . الگو خواهد گرفت   آمريكااز  
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ـ نـشانند كـ   مـي ييان باشد، كسي را بر كرسيهاي مجلس و لويه جرگه        آمريكامحبوب    هه ب
بـرخالف انتظـار، هـم در لويـه جرگـه و هـم در         .  عالقه داشـته باشـد      و ييها تقرب آمريكا

ـ       عبـارت  در لويـه جرگـه      . دادنـد، چنـين نبـود     ن رأي   ه آ انتخابات مجلس، آنچه مـردم ب
 در  آمريكـا جمهوري اسالمي افغانستان با قيام همگان به تصويب رسيد، كه سـفير وقـت               

  . كابل از اين تصويب به شدت ناراحت شد
 مجلـس و نماينـدگان،       از سوي  ييها در افغانستان  آمريكادر پيشنهاد اقامت دراز مدت      

  . يها را به شكل دعوت از ناتو همراه داشتيآمريكا العمل عكساست كه موجباتي 
ييهـا، تمـام    آمريكاكردنـد كـه در افغانـستان تحـت سـلطة              در اوايل چنين فكـر مـي      

هـاي    منتخبات مـردم و منتخبـات مجلـس هماهنـگ و همـسو بـا تمـايالت و خواسـته                   
 بـه نماينـدگان داراي اهـداف اسـالمي        . ييها خواهد بود كه در عمـل چنـين نـشد          آمريكا

در خيلـي از مـوارد، چنـدان از جانـب     آنهـا،   صوبات  مـ را و سـنا راه يافتنـد و         مجالس شو 
  . گيرد ييها مورد پسند قرار نميآمريكا

چنـدان  ييها راه نفوذ اجتماعي، فكري و سياسي را در افغانستان   آمريكا وقتي   ،بنابراين
يـن مهـم    و ا؛دنـ كن بينند، به راه تسلط عمدتاً از طريق نظامي بيشتر توجه مي         هموار نمي 

ن نـاتو ميـسر اسـت كـه         نيز فقط از طريق ناتو، گسترش ناتو و سپردن امور بـه مـسئوال             
  . همين كار را انجام دادنددقيقاً ييها آمريكا

  

  شورهاي همسايهموقعيتهاي كاوضاع و . 5

موجـود در  اوضاع يكي از عوامل مهم در سپردن اختيارات نظامي به ناتو اين است كه     
ايـن  و   ؛طلبـد   ريـزي بيـشتري را مـي        ييهـا برنامـه   آمريكاطبق نظـر    منطقه تغيير كرده و     

  . ريزي عمدتاً بايد نظامي باشد برنامه
اي در ايران بود     شرفت دانش هسته  يتقويت علمي و پ   يكي از ثمرات اين اوضاع جديد       

 ييهـا آمريكازيرا   ؛ييها را تكان داد و ناراحت ساخت      آمريكاا مخصوصاً   يهكه به شدت خارج   
ي كليـدي از    را در گرو در انحصار داشـتن دانـشها        ها ادامة سلطة خود در جهان       و ابرقدرت 

م وسـازي اورانيـ     اي بلندي در جهت غنـي     مهدانند و در ايران گا      اي مي   جمله انرژي هسته  
  . برداشته شد
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 عامـل   ،البته همجوار بودن افغانستان با چهار كـشور داراي توانـايي هـسته اي، خـود               
ويت و پيشرفت روزافزون اقتـصادي و صـنعتي چـين و بـروز              تق. مهمي در اين راستاست   
 در ، دانـست كـه  يييها و روسها را مي توان از عوامـل ديگـر   آمريكااختالفات بيشتر ميان    

  . تر بسازند  را واداشت كه دژ نظامي را در افغانستان مستحكمييهاآمريكا ،مجموع
 از هجوم نظامي در ايـن  اييهآمريكاكنيم كه اهداف  يكبار ديگر اين سؤال را مطرح مي 

  كشور چه بود؟ 
  هاي داراي اورانيوم بود؟   و تپهآيا هدف، مسلط شدن بر كوهها

  آيا هدف، مسلط شدن بر معادن دست نخورده بود؟ 
  آيا هدف، مبارزه با القاعده و طالبان بود؟ 

  آيا هدف، پخش و نشر دموكراسي در اين سرزمين بود؟ 
 قـوي و نـاظر و مراقـب بـر امـور نظـامي افغانـستان و             آيا هدف، ايجاد پايگاه نظـامي     

  كشورهاي همسايه بود؟ 
پايگـاه    از ميان اين همه هدف احتمالي، هدف اصلي همان ايجـاد       ،رسد كه   به نظر مي  

 .با گذشت زمان ثابت شـد      نظامي و تسلط بر اين كشور و مراقبت كشورهاي همسايه بود          
را نيـز شـريك سـاختند،       ) نـاتو (و ديگران   ئيان به اين هدف توجه بيشتري كردند        آمريكا

  . تر شده است  مثل بازسازي كه كمرنگ،برخالف ابعاد ديگر
 .دال بر همين مطلب اسـت    ... ايجاد پايگاه نظامي در مرز ايران، تقويت پايگاه شنود و           

   .منافع مردم افغانستانو نه  بود ييهاآمريكا منافع ملي تأميندر اين هدف مقصد اصلي 


