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  مجید بزرگمهري

 

  چکیده

سپتامبر، نخستین کشوري که به عنوان مأمن طالبان و گروههاي حـامی           11پس از   

ار گرفت، افغانستان القاعده مورد هجوم نیروهاي ائتالف غرب به سرکردگی آمریکا قر   

المللـی حاضـر در    ، ناتو عمالً فرماندهی نیروهـاي بـین  2003پس از آن، در سال      . بود

این مقاله، بـا بررسـی رونـد حـضور نیروهـاي نـاتو در             . افغانستان را بر عهده گرفت    

 هریـک از اعـضاي   نیروهايافغانستان و ترکیب آنها و همچنین، پراکندگی جغرافیایی    

ایـن  . پـردازد  هاي فراروي نیروهاي ناتو در افغانستان مـی  ر، به چالش ناتو در این کشو   

در سطح . اي و داخلی بررسی نمود توان در سه سطح ساختاري، منطقه    ها را می   چالش

ها عمدتاً حول محور اختالف اعضا بر سر وظایف کشورها، تفاسیر            ساختاري، چالش 

  .اند حقوقی و ناهماهنگی میان نیروها شکل گرفته

  منیت داخلیاي، ا ناتو، افغانستان، تروریسم، مشکالت ساختاري، نظام منطقه: ها یدواژهکل

                                                                                                              
  ره(المللی امام خمینی   دانشگاه بیناستادیار علوم سیاسی(  
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  مهمقد

 سپتامبر و در پی عدم توجـه طالبـان بـه اولتیمـاتوم ایـاالت متحـده در                   11به دنبال حادثه    

 11 نیروهاي نظامی آمریکا به همراه نیروي نظامی ،خصوص تحویل سران القاعده به این کشور

 مبـارزه بـا   1368و  1373هـاي   با استناد به قطعنامـه ) عمدتاً کشورهاي عضو ناتو  (گر  کشور دی 

اي را به افغانستان آغاز کردند که نتیجه آن     تهاجم گسترده  ،  ملل نتروریسم شوراي امنیت سازما   

  .سقوط حکومت طالبان در کابل بود

ور نیروهـاي   اجـالس بـن کـه بـا حـض     ،)2001 (1380پس از سقوط طالبان در پاییز سال  

 ، تعیین تکلیف دولت جانشین طالبان تـشکیل یافتـه بـود   براي ، سیاسی و نظامی مخالف طالبان    

 ایـن رونـد از     .بینـی نمـود    براي استقرار دولت جدید افغانـستان پـیش        اي را   مرحله سهروندي  

از شد و پس از گذار   آغاز می » اداره موقت افغانستان  «ماهه با عنوان      ساختار موقت شش   تشکیل

 به مرحله نهایی که در آن ساختارهاي نـوین دولتـی بـر اسـاس قـانون           ،»دولت انتقالی «مرحله  

  . گردید شد، ختم می اساسی جدید افغانستان تشکیل می

موافقنامه بن داراي دو ضمیمه بود که یکی به موضـوع تـأمین امنیـت افغانـستان در دوران             

ملـل متحـد در دوره موقـت اختـصاص      به موضوع نقـش سـازمان       ،موقت و انتقالی و دیگري    

 (   گردید تا زمان تشکیل نیروهاي نظـامی   مقرر می، بر اساس ضمیمه اول موافقنامه بن   .داشت

 مسئولیت حفـظ امنیـت   ، نیروهایی از طرف سازمان ملل متحد  ، و امنیتی افغانستان  ) ارتش ملی   

 عنـوان نیروهـاي   ،کیل شد نیروهایی که بدین شکل تش.دولت موقت و انتقالی را بر عهده گیرد 

  .را به خود گرفت 1)ایساف(المللی کمک به امنیت افغانستان  بین

را بـر   ) ایـساف (المللی کمک به امنیـت        فرماندهی نیروهاي بین   ،2003ناتو عمالً در  اوت      

اروپـا  ( افغانستان اولین کشوري اسـت کـه نـاتو خـارج از قلمـرو سـنتی خـود                . عهده گرفت 

  .آن وارد شدبه ) وآمریکاي شمالی

 اما تداوم حضور آن ، اگر چه به آرامی و با استقبال نسبی همراه بود       ،ورود ناتو به افغانستان   

گزارش تحقیقاتی کنگره (ها  از منظر آمریکایی. هاي متعددي مواجه است    در افغانستان با چالش   

                                                                                                              
1. International Security Assistance Force 
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را  هاي خـود   ایی آزمونی براي این سازمان است تا توان        حضور ناتو در افغانستان عمالً     ،)آمریکا

 . خارج از اروپا به محـک زده و  نقـاط ضـعف و قـوت خـود را ارزیـابی نمایـد       اي در منطقه

(Morelli, 2009: 1)  
کامی ناتو در افغانستان با حیثیت آمریکا و مجموعه        نا توفیق یا    ،بسیاري از کشورها   از منظر 

 پـس  یمد درصـد ،ن مقالهدر ای .نظام هژمونی آنها گره خورده است  کشورهاي قدرتمند غربی و   

از زاویـه جغرافیـایی و قـواي کـشورهاي      ، وضعیت فعلی حضور نـاتو در افغانـستان  از ترسیم

   . که ناتو با آن مواجه است را ارزیابی نمائیمیهای  چالش، بر پایه اسناد معتبر،مختلف

  

  حضور ناتو در افغانستان. الف

 11الفاصله بعد از حمالت تروریـستی  ب،  پس از حمله نیروهاي ایاالت متحده به افغانستان       

 دسامبر 5شد، رهبران افغان در   سپتامبر و پس از آنچه شکست کامل حکومت طالبان تصور می          

بر اسـاس  . ریزي نمایند  در کنفرانس بن گرد هم آمدند تا روند بازسازي افغانستان را پی           2001

ضاع این کشور را مدیریت کرده و موافقتنامه بن، حکومتی انتقالی در افغانستان تشکیل شد تا او

 از شوراي امنیت سازمان ملل تقاضـا      ، موافقتنامه بن  1در ضمیمه شماره    . امنیت را برقرار نماید   

شده است تا تشکیل و آغاز به کار ارتش ملی افغانستان که قادر باشد کنترل امنیت این کـشور                

 نـواحی اطـراف آن بـه افغانـستان          مین امنیت کابل و   أ ت برايرا بر عهده بگیرد، شورا نیروهایی       

 20در .  (S/Res/1154, 2001 )اعزام کند تا دولت انتقالی قادر باشد به وظایف خود عمـل نمایـد  

 اعزام نیروهـاي چنـدملیتی بـه کابـل و           ،1386 شوراي امنیت با صدور قطعنامه       ،2001دسامبر  

  .(S/Res/1386, 2001 )نواحی اطراف آن را اعالم نمود

 کشور دیگر 18 در اولین مرحله، ایساف تحت فرماندهی انگلیس و با کمک      ،بر این اساس  

 شـوراي امنیـت، فرمانـدهی       1413 طبق قطعنامه    ،2002 ژوئن   20 در   ،پس از آن  . شکل گرفت 

 ایـن شـورا، هـدایت    1444 طبـق قطعنامـه      ،2003نیروهاي ایساف به ترکیه و سپس در فوریه         

قبل از انتقـال فرمانـدهی ایـن       .  هلند سپرده شد   نیروهاي ایساف به صورت مشترك به آلمان و       

باشند، از این سـازمان درخواسـت     نیروها به آلمان و هلند، این دو کشور که از اعضاي ناتو می            

المللی در افغانستان، آنهـا را یـاري     کردند در انجام وظایف خود به منظور هدایت نیروهاي بین         
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ت آلمـان و هلنـد، توسـط سـتاد فرمانـدهی             ناتو با تـصویب درخواسـ      ،به همین منظور  . نماید

 کنفرانسی را در رابطه بـا حمایـت از ایـن دو کـشور       ،)SHAPE( نیروهاي متحد خود در اروپا    

  .برگزار کرد

 آلمان و هلند به صورت مشترك هدایت نیروهـاي ایـساف را برعهـده    ،2003در ماه فوریه  

 دایـن نیروهـا وجـو    )  ماهـه  6هاي   رهدو( اي  اما مشکالتی که در رابطه با مدیریت دوره        ،گرفتند

 یافتن کشوري جایگزین که هم خواستار بر عهده گرفتن هـدایت نیروهـاي ایـساف         --داشت  

 نـاتو را بـر آن داشـت تـا بـه درخواسـت           --بوده و هم توانایی انجام این مهم را داشته باشد           

 16در . عهـده بگیـرد  سازمان ملل و حکومت انتقالی افغانستان، فرماندهی این نیروها را خود بر 

المللـی    طرح حمایت ناتو از نیروهاي حافظ صلح بـین    ، شوراي آتالنتیک شمالی   ،2003آوریل  

. هاي نظامی ناتو وارد کابل شـوند   اولین یگان، ماه3در افغانستان را تصویب کرد تا در کمتر از        

ده گرفـت تـا    هدایت نیروهاي ایساف را بر عه      ، ناتو رسماً  2003 آگوست   11 در   ،بدین ترتیب 

 .دامنه عملکرد پیمان آتالنتیک شمالی را به وراي مرزهاي خود گسترش دهد

نـاتو، شـوراي    ترین رکـن  وسیله عالیه هدایت سیاسی و هماهنگی کلی نیروهاي ایساف ب

شورا، هـدایت و   هاي اتخاذشده توسط این شود و بر اساس سیاست میآتالنتیک شمالی، انجام 

ستاد فرماندهی نیروهاي  روها بر عهده قرارگاه عالی عملیاتی ناتو یعنیکنترل استراتژیک این نی

  (Morelli, 2009 :21) .   مستقر در بلژیک است متحد در اروپا

 تنها به کابل و نـواحی اطـراف   2003 ایساف در افغانستان تا اکتبر  -مأموریت نیروهاي ناتو  

ت جمهـور موقـ    رئـیس ، د کـرزاي شـده بـین حامـ     اما پس از مذاکرات انجام،شد میآن محدود  

ـ رابر دلر ،افغانستان و دبیر کل سابق ناتو       دامنـه  ، شـوراي امنیـت  1510سون و طبـق قطعنامـه     ت

 مأموریـت  ،بدین ترتیـب . فعالیت ایساف به فراتر از کابل رفت تا تمام افغانستان را در بر گیرد             

افغانستان گسترش یافت تـا     المللی ایساف به تمام سرزمین       نیروهاي ناتو در قالب نیروهاي بین     

  )سند اینترنتی. دیپلماسی ایرانی(.  کیلومتر مربع را در بر بگیرد650000 در حدود اي منطقه

قواي خود را در سراسر افغانستان گـسترش داد و  ، 2006 تا 2003ناتو در چهار مرحله  از      

 ارزیـابی و    مرحلـه نخـست شـامل       . بینـی کـرد    برنامه عملیاتی خود را براي پنج مرحله پـیش        

مرحله دوم به گـسترش نـاتو    . سازي قوا بود که در دوره حضور ناتو در کابل طی گردید              آماده
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سه مرحله پایانی شامل  ایجاد .  کامل شد2006  سالشود که در میدر سراسر افغانستان اطالق    

 .Bowman .S) خروج از این سرزمین بـود در نهایت، ثبات، انتقال قدرت به مقامات محلی و 

  . مشکالت اساسی ناتو در مرحله سوم ظهور یافت و(2010

 هـدایت ایـساف را توسـط        مجدداً ،2008 سپتامبر   23 در   ،1883شوراي امنیت در قطعنامه     

 ، نظم مین امنیت، حاکمیت قانون و    أناتو تصویب کرد و از ناتو خواست اقدامات الزم را براي ت           

 آموزش قواي  پلیس و ارتش ملی و      ، دگستري اصالح نظام دا   ، توسعه ارتقاء حکمرانی خوب و   

  .(Morelli.V, 2009 : 1) کمک به مقامات محلی براي مقابله با مواد مخدر را به عمل آورد

  

 سازماندهی نیروهاي ناتو در افغانستان. 1

هماهنگی بین ایساف و  این مرکز در کابل مستقر است و وظیفه :مرکز فرماندهی ایساف -

ي هـا  المللی و سازمان هاي بین  لل در افغانستان، حکومت افغانستان، سازمان     نمایندگی سازمان م  

   .غیردولتی فعال در این کشور را بر عهده دارد

 وظیفـه هـدایت     ،اي  پـنج قرارگـاه فرمانـدهی منطقـه        :اي هاي فرماندهی منطقـه    قرارگاه -

ز این قرارگاهها هریک ا. شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز: نیروهاي ایساف را بر عهده دارند

 را مـستقر کـرده   اي عمـده  تحت فرماندهی یکی از کشورهایی است که در آن منطقه نیروهـاي 

  .است

نظـامی و غیرنظـامی    ها متشکل از نیروهـاي  این تیم :(PRT) اي هاي بازسازي منطقه تیم -

گـسترش کنتـرل    باشند که وظیفه کمک به حکومـت افغانـستان در بازسـازي ایـن کـشور،      می

هدایت این   .دارند ت بر مناطق مختلف کشور و برقراري امنیت در این مناطق را برعهدهحکوم

 اما فرماندهی نیروهاي نظـامی آنهـا بـر      ،باشد میها بر عهده هریک از کشورهاي عضو ناتو          تیم

 اي هـاي فرمانـدهی منطقـه       بر عهده قرارگاه   ،اي عهده مرکز فرماندهی ایساف و در سطح منطقه       

 26،  آغاز به کار کرد و درحال حاضـر 2002دسامبر   در،اي لین تیم بازسازي منطقهاو. باشد می

  .فعال هستند  در افغانستاناي تیم بازسازي منطقه

  

. 
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  )1387 ،خرمی ()2007وضعیت ( گانه   پنج،اي هاي منطقه فرماندهی: )1(نقشه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گانه قواي کشورهاي مختلف در مناطق پنجفرماندهی  : )1(جدول  

 (Report to Congress, 2009:28)  )2009ژانویه (

  

  منطقه شمال  منطقه غرب  منطقه جنوب  منطقه شرق  منطقه پایتخت

  فرانسه

  ایتالیا

  ترکیه

  آمریکا

  فرانسه

  جمهوري چک

  نیوزلند

  ترکیه

 هلند

  آمریکا

  دانمارك

  استونی

  کانادا

  استرالیا

  رومانی

  ایتالیا

  اسپانیا

  آمریکا

  لیتوانی

  آلمان

 ئدسو

  مجارستان

  نروژ
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باشند که به  می کشور دیگر 14 کشور عضو ناتو و 26این نیروها متشکل از نیروهاي تمامی 

نیوزیلنـد،   کـشورهایی ماننـد اسـترالیا،    شـوند؛  مـی نـاتو خوانـده   » کشورهاي شریک«اصطالح 

بـر  .  ستند نفر در نوسـان  هـ  100 تا 50 بین ها معموالً  اعضاي تیم.آذربایجان، اردن و سنگاپور 

 199 ولـی  ،ها به انجام رسید  طرح عملیاتی این تیم 54 تعداد   ،2008پایه آمار رسمی در مارس      

 .(Morelli, 2009: 12) طرح در مراحل اجرایی است

 هستند که شامل کمک بـه       اي سازي استانی  داراي شرح وظایف زیاد و پراکنده        زهاي با  تیم

وسعه بخش خصوصی، کمک به بازسازي زیربناهـاي   کمک به ت، اي توسعه بازار محلی و منطقه   

هاي متنـوع از نظـامی و امنیتـی       اقتصادي و اجتماعی، کمک به توسعه کشاورزي، ارائه آموزش        

هـا آمـوزش قـواي ملـی        مهمترین وظیفه این تیم،البتهشوند،  میگرفته تا سوادآموزي و درمانی  

  .(Report on Progress Toward, 2010:15)پلیس و ارتش است 

 : )2010سال در مجموع ایساف و قواي آمریکا  (تعداد نیروهاي ناتو در افغانستان -

 عبـارت  ،2010 آوریـل  16 در تـاریخ  ،تعداد نیروهاي حاضر در افغانستان بر حسب کشور      

 90 نفـر، آذربایجـان   3 نفر، اتریش 1550نفر از آرمنستان، استرالیا 40 نفر از آلبانی،    250بود از   

 نفر، کرواسی   2830 نفر، کانادا    525 نفر، بلغارستان    10 نفر، بوسنی هرزگوین     590نفر، بلزیک   

 نفر، فرانـسه  100 نفر، فنالند 155استونی   نفر،750 نفر،دانمارك 460 نفر،جمهوري چک   280

 4 ایـسلند   ،  نفر 335 نفر، مجارستان    70 نفر، یونان    4665نفر، آلمان   175 نفر، گرجستان،    3750

 نفـر،  145 نفـر، لیتـوانی    115 نفـر، التویـا      6 نفـر، اردن     3300 نفر، ایتالیا    7ی  نفر، ایرلند جنوب  

 نفـر،  225 نفر، نیوزلنـد     1885 نفر، هلند    30 نفر، مونته نگرو     40 نفر، مغولستان    9لوکزامبورگ  

 نفـر،   40 نفـر، سـنگاپور      1010 نفـر، رومـانی      105 نفر، پرتغـال     2515 نفر، لهستان    470نروژ  

 نفر، ترکیـه  215 نفر، مقدونیه 485 نفر، سوئد 1270 نفر، اسپانیا    75اسلونی   ،  نفر 230اسلواکی  

 62415 نفر، آمریکـا  9500 نفر، انگلستان  25 امارات متحده عربی     ،  نفر 10 نفر، اوکراین    1795

 نفر و تعداد نفرات از سایر کـشورها  32054رقم کل نفرات کشورهاي  عضو اتحایه اروپا      . نفر

  .) http://www.isaf.nato.int/images (  است102554رقم کل برابر . دباش می 70500برابر 
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  2007ن از آتداوم ناامنی در افغانستان و تشدید .ب

 این فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت          ،به دنبال شکست طالبان در افغانستان     

 حـوادث بعـدي نـشان داد گـروه طالبـان و      خواهد کرد، امـا  پیدا  آرامش و ثبات سیاسی سوق      

هـاي تروریـسم در حـال     القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعـال هـستند و زمینـه          

 حمالت طالبان از نظر کمی و تعداد و کیفی و شدت تهـاجم            ،در سه سال اخیر   .گسترش است 

هـاي   گـذاري   انفجاري و یا بمب   تلههاي   روش ،نظامی طالبان  نیروهاي شبه . افزایش داشته است  

در گزارش تـیم مطالعـه افغانـستان در مرکـز مطالعـات ریاسـت       . اند انتحاري را شدت بخشیده  

  .ي آمریکا و ناتو بوده استها  مرگبارترین سال براي نیرو،2007 که سال دهآمجمهوري آمریکا 

(Report  of the Afghanistan Study, 2008:17).  

شـده بـه     بر پایـه گـزارش ارائـه      . کند تربودن اوضاع حکایت می    ي دیگر از وخیم   ها گزارش

 . عملیات ضد ناتو  از سوي طالبان گسترش بیشتري داشته اسـت ،2008گنگره آمریکا در سال    

 درصد و علیـه قـواي   30 ، درصد اقدامات تروریستی  علیه مردم افغانستان      ،بر پایه این گزارش   

این گزارش مدعی است سال     .  افزایش داشته است   2007ه با سال     درصد در مقایس   40 ،آمریکا

  (Morelli, 2009 : 2) .  مرگبارترین سال براي متحدان ناتو بوده است،2009

  

  تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان: )2(جدول 

  (NATO Secret CIDNE : 40) 2010 تا مارس 2009بین اکتبر 

  

 اي فرماندهی منطقه حمله انتحاري تله انفجاري یرمستقیمآتش غ آتش مستقیم کل

 جنوب 123 3594 346 3467 7530

 شرق 64 708 732 1268 2772

 غرب 22  184 46 263  515

 شمال 14 102 19 278 413

 پایتخت 6 29 20 25 80

 کل 229 4617 1163 5301 11310
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 درصد 16 به میزان    ،2010ي در سال     استفاده از روش تله انفجار     ،بر پایه گزارش به کنگره    

 .(Report on Progress Toward, 2010:41) افزایش داشته است

داري از درگیري دکید برخوأ ت،، دستورالعمل فرماندهان طالبان  به دست آمده  بر اساس اسناد    

  .مستقیم و افزایش استفاده از تله انفجاري بوده است

انـد کـه شـامل     جات متعـدد تـشکیل شـده   ستو د از قبایل ،هاي شورشی در افغانستان    گروه

 القاعده، حزب اسالمی گلبدین، حـزب اسـالمی خـالص،     ، ها هستند   از پشتون  طالبان که عمدتاً  

 .گردند میشبکه حقانی، شریعت محمدي، لشکر اسالم، لشکر طیبه و جنبش اسالمی ازبکستان      

  .دده می نشانها را   وضعیت استقرار هریک از این گروه،)2(شماره نقشه 

  

  محل استقرار و عملیات گروههاي شورشی: ) 2(نقشه 

(Report on Progress Toward,2010:23) 
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 حجم تلفات  قـواي مختلـف اعـم از نیروهـاي ایـساف و آمریکـایی،                  ،)2(شماره  نمودار  

 را نـشان  نظامیان شورشی، شـهروندان عـادي و ناشـناخته     ي امنیت ملی افغانستان و شبه     ها نیرو

  .دهد می

  

  يها حجم تلفات در اثر حمالت گروه: )2(نمودار 

  (Report On Progress Toward, 2010 :23) )2010-2009(نظامی تروریستی شبه

  

  

  

  

  

  

  

  

 برابـر قـواي آمریکـا و نـاتو       درضـعف    ی نقـاط قـوت و     برخـ  داراينظامیان شورشی    شبه

وهـا در حـال افـزایش اسـت و فقـر شـدید       توانمندي تشکیالتی و عملیاتی ایـن نیر     .باشند می

ي هـا   بـستر مناسـبی بـراي جـذب جوانـان بـه گـروه             ،اقتصادي و فرهنگی حاکم بر افغانستان     

 درصـد از  53دهـد و   مـی  درصد را نـشان  40 رقم ،نرخ بیکاري در افغانستان  . تروریستی است 

سازي شـهروندان    قدرت مرعوبها این گروه  .(NATO’ Role :64)مردم زیر خط فقر قرار دارند

اند حاکم  کنند و مدعی می به نحوي که خود را دولت در سایه معرفی ،را در سطح وسیعی دارند

تر کـردن    در راستاي پیچیدهنظامیان مستمراً شبه. ها قدرت مانور دارد واقعی کسی است که شب    

  . دارند میي متنوع انفجاري گام برها عملیات تهاجمی و استفاده از تله
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 )2009(هاي افغانستان  وضعیت حضور طالبان در استان):3( نقشه

  
 غلبه قوم پـشتون در گـروه طالبـان،    ،  وجود قبایل مختلف و شکاف میان آنها   در عین حال،  

بار علیه شهروندان  تکیه زیاد بر منابع خارجی و یا مواد مخدر و اعمال رفتارهاي بسیار خشونت

 ،ي افراد خردسال در عملیات جنگی، تفتیش منازل و غیرهکارگیره ربایی، ب غیر نظامی شامل آدم

  .(Report On Progress Toward, 2010:23)باعث کاهش شهرت آنها گردیده است 

ي شورشی به ویژه طالبـان  ها  تجارت مواد مخدر یکی از منابع مالی گروه       ،با توجه به اینکه   

ــدود ( ــالی  40ح ــصد میلیــون د     درصــد از منــابع م   باشــد، مــی )الرو رقــم تقریبــی یک

 (Morelli,  2009 :  14) از جمله شرح وظـایف ایـساف اعـالم    ،موضوع مبارزه با مواد مخدر 

کشت خشخاش  و تهیه تریاك از جمله چون  ، از سوي دیگر.(NATO Role’s:65) شده است

هاست، مبـارزه بـا آن بایـد بـا ظرافتـی خـاص                از استان  اي منابع مهم درآمد کشاورزان در پاره     

دولـت  . اعتمادي مردم بـه ایـساف و دولـت مرکـزي نـشود       آشوب یا بیسببت گیرد تا  صور

  : تحقق سیاست مبارزه با مواد مخدر را به شرح ذیل تدوین ساخته استجدول آمریکا 
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  مراحل مبارزه با مواد مخدر توسط: )3(جدول 

 (Report on Progress Toward, 2010 : 24) ایساف 

  
   مخدرمراحل مبارزه با مواد

  روشن سازي افکار عمومی.1

  تشویق  کشت محصوالت جایگزین. 2

  سازي مزارع و کارگاههاي تولید معدوم. 3

  ممنوع سازي کشت.4

  تصویب مقررات کیفري از سوي دولت ملی. 5

 

 ،برپایه یـک گـزارش     . است داشته روندي فزاینده    ، تولید تریاك در افغانستان    در عین حال،  

 (Blanchard, 2009) . در افغانستان تولیـد شـده اسـت   2007 جهان در سال درصد از تریاك 93

انـد و کـشت ایـن محـصول از جملـه عوامـل                در جنوب تمرکز یافتـه     مزارع خشخاش عمدتاً  

  .(Morelli, 2009 : 14)   استدرآمدزایی صاحبان مزارع و حیات اقتصادي افغانستان 

 ولی این تـشکیالت    ،شود میف محسوب   گرچه مبارزه با مواد مخدر از جمله وظایف ایسا        

 معطوف ،نماید و عمده فعالیت ایساف در این حوزه میاز درگیري مستقیم در این مبارزه پرهیز    

ریزي در انجام وظیفه مذکور بر عهده قواي      برنامه. ي پلیس ملی است   ها به ارائه آموزش به نیرو    

اي انگلستان و آمریکـا در توسـعه   موضوع دخالت پنهان قو(Morelli, 2009 : 14)  بریتانیاست

 مطرح اي ي رسانه ها  از گزارش  اي از سوي پاره   ، کشت مزارع خشخاش و گسترش این تجارت      

ي ها  گزارشیک از  در هیچدر عین حال،   .)22/04/1387.روزنامه جمهوري اسالمی  ( شده است 

  . نشده استاي اره به این موضوع اش،ناتوو یا دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل

هاي دولت کرزاي در مبـارزه بـا    ها و سیاست بر پایه گزارش یکی از فرماندهان ناتو، روش       

قواي پلیس  و ارتش افغانستان به صـورت مـوردي و حتـی           .  کارایی الزم را ندارد    ،مواد مخدر 

رواج این شایعه نیز میان مردم . کنند میشده به مزارع غیر قانونی کشت خشخاش حمله  گزینش

عطوف به م بلکه حمالت آنها  ،شوند میصاحبان مزارع متمول ن   متعرض  دارد که ارتش و پلیس      

  .(Interview, June.20 2007:5)صاحبان مزارعی است که فقیر بوده و نفوذي بر دولت ندارند 
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 تجارت رد در گزارشی به کنگره اعالم ک،2007 در ژانویه   ،، مدیر سابق سیا   هجان نگرو پونت  

ساز کـاهش    خدر یکی از فسادهاي مسري در تمام سطوح دولت افغانستان است و زمینه            مواد م 

ي هـا   پیچیده و خطرنـاك میـان مـواد مخـدر، گـروه     اي  شبکه،از نظر وي. اعتماد عمومی است  

ساالران وجود دارد و درآمد زیادي از کـشت و تجـارت مـواد مخـدر کـسب          شورشی و جنگ  

 دالر آمریکا  4600 ،ت خشخاش در یک هکتار در سال درآمد حاصل از کشت و تجار      .شود می

  . دالر است390 برابر ،و درآمد حاصل از کشت گندم در همین مساحت

 آلوده فـساد مـالی ایـن تجـارت           که پلیس افغانستان شدیداً    آمده ها این موضوع در گزارش   

  .(Morelli, 2009 : 15) است

  

  تولید تریاك  میزان تحت کشت خشخاش و):3(نمودار 

 (Report to Congress, 2009: 97)2008 تا2003هاي  طی سال

 
  

 3 در، مدیر اجرایی وقت  دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد         ،آنتونیو ماریا کوستا  

 9در .  شوراي آتالنتیک شمالی را به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان فراخواند           ،2008سپتامبر  

هـا   یر رسمی وزراي دفاع  ناتو در بوداپـست، نماینـدگان دولـت       در نشست غ   همان سال، اکتبر  
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موافقت کردند نیروهاي ایساف همراه قواي دولت افغانستان در حمله به کارگاههاي تولید مواد        

 .(Morelli, 2009 :15) مخدر مشارکت ورزند

  

  درسازي مزارع خشخاش   معدوم:)4 (نمودار

 (Report to Congress, 2009 :97)2008 تا 2005هاي  سال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي آزاد هـا   تعداد مناطق و اسـتان  ، مواد مخدر کشت و قاچاق    به رغم تداوم مبارزه ایساف با       

  . افزایش داشته است2008 استان در 18 به ،2007 استان در 13 از ،کشت و تجارت تریاك

یـق زیـادي    در مبارزه با مواد مخدر توف      ، ایساف و به عبارتی ناتو     گفتتوان   می ،در مجموع 

  .نداشته است

  

  هاي پیش روي ناتو چالش. ج

آنها بسیار سخت و شاید حل ي مهمی روبروست که    ها ناتو در سرزمین افغانستان با چالش     

 و شـرایط  اي نظام منطقـه  ها در مسائل ساختاري ناتو، ریشه این چالش .غیر ممکن به نظر رسد    

  . مردم این سرزمین نهفته استوضعیت اجتماعی و فرهنگی فغانستان واخاص جغرافیایی 
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  مشکالت ساختاري. 1

توان در شش مورد خالصه نمود که به ترتیـب           مشکالت ساختاري ناتو در افغانستان را می      

عبارتند از اختالف بر سر وظیفه اصلی قواي ناتو، ناهماهنگی نیروهاي آمریکـایی بـا ایـساف،                 

هاي بازسـازي    پذیري تیم  یرو، آسیب هاي قانونی، عدم همکاري اعضا براي افزایش ن        محدودیت

  .استانی و ناهماهنگی میان واحدهاي ناتو

  

 ظیفه اصلی قواي ناتو وخصوصاختالف اعضا در  .1-1

با توجه به اینکه قواي ناتو پس از مرحله اشغال افغانستان از سوي ارتـش آمریکـا در ایـن          

 و عملیات ها  بر محور برنامهاًرسید هدف ایساف و ناتو قاعدت میموریت یافتند، به نظر أکشور م

 ولی طالبـان  ،بسترسازي براي انتقال قدرت به مقامات برگزیده محلی قرار گیرد   تثبیت امنیت و  

 از صحنه نبرد خارج نـشدند و بـا ترفنـد عملیـات     ، پس از شکست اولیه،ي شورشیها و گروه 

ـ     ،تروریستی در . اتو وارد کردنـد  روز به روز ضربات مهلکی را بر ارتش آمریکا و سپس قواي ن

 متناسب با ،قواي اعزامی اغلب دول . عملیات جنگی هنوز در افغانستان پایان نیافته است نتیجه،

قیم و جنـگ میـدانی را       ي الزم براي نبردهاي مـست     ها باشند و آموزش   میعملیات تثبیت امنیت    

  .اند ندیده

 وزه تثبیـت امنیـت و   در حـ ،کید دارد که قواي اعزامی از سـوي ایـن کـشور   أدولت آلمان ت  

دولت بریتانیا نظـرات مختلفـی را مطـرح سـاخته        . کار گرفته شوند  ه  آموزش نیروهاي افغانی ب   

گاهی موافق کاربرد قواي نـاتو در عملیـات    شود و می همسو با دولت آلمان    ، در مواردي  .است

وي از سـ   ولـی ایـن نظـر   ،نگاه دولت فرانسه همسو با آمریکاسـت . باشد میي مستقیم  ها جنگ

 ، شود که دولت آمریکا تمایل دارد با درگیرساختن قواي سایر دول           می نیز مطرح    ها سوسیالست

حتی فرانسه اعـالم داشـته کـه     . ي خود را براي انتقال به عراق در افغانستان کاهش دهد          ها نیرو

 این خطـر را دارد کـه قـواي نـاتو         ،اعطاي فرماندهی کل قواي ناتو به فرماندهان ارتش آمریکا        

 ).Morelli, 2009 :22  (هاي آمریکا گردد  ابزار اعمال سیاستمالًع
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 اعتقاد دارد قواي ایـساف  هماننـد قـواي  رزمـی آمریکـا بایـد در عملیـات                 آمریکادولت  

 لـیکن کانـادا معتقـد اسـت عملیـات نیروهـاي             ،تهاجمی و نبردهاي جنگی مـشارکت ورزنـد       

 از بنابراین، .شود میگناه  شدن شهروندان بی باعث قربانی  واستبار   آمریکا بسیار خشونت   میرز

ی ی به روسـتاها قواي آمریکا در حمالت هوایی بعضاً. زنند می همراهی با قواي آمریکایی سرباز  

 ناتو سیاست جدیدي را اعالم داشـت     ،2007یه  ئدر ژو . اند که پناهگاه طالبان نیست حمله کرده     

 عملیات را ،سکونت دارند میروندان غیر نظا ناتو موظف بود در مناطقی که شه،که بر اساس آن

ـ        االمکـان از    حتـی ،خیر انـدازد و حتـی در عملیـات جنگـی        أتا زمان تخلیه این شهروندان به ت

 .(Financial Times, 2007: 1)  قدرت تخریب کم استفاده شود  ي کوچک و باها بمب

 یعنی  ،رمناطق پرخطر جایی چرخشی نیروها د    هکید آمریکا و هلند بر جاب     أ ت ،در همین راستا  

بـه  را ها تمایل دارند قواي کشور خود    ولی سایر دولت   ست، جنوب ا  اي ناحیه فرماندهی منطقه  

 يه تلفات نیروهاي خـود    بافکار عمومی در همه کشورهاي عضو ناتو         .کننداین مناطق منتقل ن   

 ).Morelli, 2009:21  (استدر افغانستان بسیار حساس 

 

 فایسا یات قواي آمریکا وناهماهنگی میان عمل. 1-2

نظـامی را ایفـا      ي شـبه  هـا  ي گـروه  هـا   نقش حمله به پناهگاه    نیروهاي نظامی آمریکا عمدتاً   

 مسئله در مواردي نای.  هماهنگی الزم را با فرماندهی ایساف ندارند  ، موارد اي پارهدر  کنند و    می

ي ایساف ها ها و برنامه د و حتی سیاستانجام میبه بروز تلفات سنگین از شهروندان غیرنظامی    

  .(Ibid)سازد را در یک منطقه مختل می

 

 ي قانونیها محدودیت. 1-3

شـده از   هـاي اعمـال    در اعزام قواي خود به افغانستان با محـدودیت ناتو ياعضابسیاري از   

ها مجاز بـه انتقـال بـه      قواي برخی از دولت   ، مثال ايرب. گذاري خود هستند   سوي مجامع قانون  

) قواي آلمـان (مناطق جنوب نیستند و یا برخی از قوا نسبت به انجام عملیات شبانه محدودیت     

 ولـی بـه نحـو عرفـی     ،ي رسمی اعالم نشدهها  محدویت، از دولاي گرچه از سوي پاره .دارند

 .(Report to Congress, 2009 : 30)ها معذورند  موریتأاي از م قواي آنها از انجام پاره
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هاي انگلستان، آمریکا، هلند و کانادا      دولت،  2006در کنفرانس سران ریگا، التویا در نوامبر        

در اجالس سـران در   ي قانونی برطرف شود و  ها از مجموعه دول ناتو خواستند این محدودیت      

 ولـی فرمانـدهی   ،پیمان شدند این موانع قانونی را برطرف سـازند      بوخارست نیز دول عضو هم    

مقابله و یا حمله به موقع به نیروهـاي شـبه   . برد  هنوز از این موضوع رنج می،نستاناتو در افغ نا

 ،هـاي مـذکور    به وحدت فرماندهی و قدرت مانور باال احتیاج دارد که محدویت        ،نظامی طالبان 

دولـت فرانـسه پیـشتاز حـذف ایـن      . ي موفـق بـوده اسـت   هـا   مـانع از اجـراي عملیـات    عمالً

  .(Morelli, 2009: 11)اند  را برداشتهیه و ایتالیا و اسپانیا نیز گامهایها بود محدودیت

  

  دم همکاري دول عضو درافزایش نیروع. 1-4

 نیرو را به مجموعـه دول عـضو   ش ضرورت افزای،فرماندهی ناتو در هر موقعیت و اجالس  

د به این نیاز پاسخ ن ا  به علت فشار افکار عمومی نتوانسته،ها اعالم داشته و قریب به اتفاق دولت   

مین نیـروي بیـشتر   أ وزیر دفاع آمریکا  به کرات دول ناتو را به علت عدم ت           سگیت. کافی بدهند 

 نیروي جدید باید بـه      7500 اعالم داشت    ،2007وي در دسامبر     .ه است مورد سرزنش قرار داد   

  . (Morelli, 2009: 18) بدنه ایساف تزریق شود

 فرماندهی ناتو  اعالم کرد سه       ،2008  و 2007 هاي ال س با شدت گرفتن حمالت طالبان در     

  سـال  کانادا  تهدید کرد تا پایـان    ،2008در سال   . برابر قواي فعلی باید به افغانستان اعزام شود       

 قـواي خـود را از افغانـستان خـارج     ،ل نکننـد یسگ چنانچه سایر دول نیرو به افغانستان     ،2009

گـاه    ولـی هـیچ  ،انـد  ردي نیروهاي خود را افزایش داده    دول عضو ناتو در موا     ،البته. دخواهد کر 

 .(Ibid:19)مین نشده استأقواي مورد نیاز ت

جمهور آمریکا مبنی بر افزایش نیروي اعزامی با وعده خروج کامل قوا در  طرح اوباما رئیس

  .شود  در همین راستا ارزیابی می،2011

دول عـضو نـاتو بـه      نگاه مردم و ریشه در،ها در عدم اعزام بیشتر نیرو      مشکل اصلی دولت  

. ها در موضوع افغانستان متفاوت اسـت  درجه حساسیت دولت. افغانستان دارددر ماهیت جنگ   

 میهنیها خطر حاکمیت طالبان در افغانستان و خطر تروریسم طالبانی را براي امنیت  همه دولت
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.  متفـاوت اسـت  کـامالً شرایط حضور ناتو در کوزوو با افغانـستان  . کنند میخود چندان لمس ن  

امکان انتقال قدرت در زمـان کمـی بـه    ؛ موریت کوتاه بود  أمدت م ،  کوزوو در اروپا قرار داشت    

 بدنـه و سـاختار دولـت و حاکمیـت وجـود        ،مقامات برگزیده محلی وجود داشت و پیشاپیش      

ساله در حوزه آسیاي غربی  کشوري است  محصول جنگی حداقل بیست  افغانستان    ولی ،داشت

در . شـود   به افزایش قدرت دول منطقه مثـل ایـران منتهـی مـی       حذف طالبان عمالً   نتیجه،   درو  

  . عملیات جنگ علیه طالبان را ادامه داد، باید به موازات عملیات سازندگی،افغانستان

 ولـی  ، درصد مردم بود66 برابر ،2002حمایت از حضور قواي کانادا در افغانستان در سال   

  (Washington Post, 2007: 12).  درصد کاهش یافته است52 به  این رقم،2007  سالدر

 ایجاد تعهـد درازمـدت در قبـال        ،تالش دولت جرج بوش در اجالس سران در بوخارست        

اگرچه متحـدان نـاتو در   (ISAF’s Strategic Vision, 2008:1).  افغانستان نزد متحدان ناتو بود

 ولی میـزان پایبنـدي بـه    ،اند کردهکید أستان تبر تعهد درازمدت خود در افغان ي متعدد   ها نشست

 را  2011  سـال   در خـروج از افغانـستان     ،جمهور آمریکا  اوباما رئیس .  مشخص نیست   تعهد این

نباید از یاد بریم که بحران اقتصادي جهانی نیز دول ناتو را محتاط ساخته تا از . وعده داده است

ایـن وضـعیت باعـث شـده      .ممانعت ورزند درگیرشدن زیاد در مسائل مناطقی مانند افغانستان

 مـشکل  ،در بخشی از مناطق. قواي ناتو در مناطق مختلف با مشکل کمبود امکانات روبرو شود   

 و دسـتگاههاي    هـا  یـاب در مـسیر     تجهیزات بمـب  . ي پشتیبانی محسوس است   ها کمبود بالگرد 

 بـه ویـژه منـاطق    ،انیت شبانه از جمله نیازهاي مبرم مجموعه قواي ناتو در سراسر افغانـست      ؤر

  (Morelli, 2009 : 34).  محسوس استجنوب است که کمبود آنها کامالً

 

  شده ي دادهها ي بازسازي استانی و عدم تحقق وعدهها  تیمپذیري آسیب. 1-5

ي هـا   تـیم  ، ي بازسازي استانی وجـود نداشـته      ها با عنایت به اینکه هیچ مدل قبلی براي تیم        

سـاختار مـشخص و     . انـد  سس شکل گرفتـه   ؤمورد نظر کشور م   مذکور بر پایه سیاست و مدل       

 فقـط  نه بنابراین،. ها وجود ندارد هاي عملیاتی این تیم الگوي واحدي براي تشکیالت و فعالیت  

  . ضعیف استها  تبادل اطالعات نیز میان تیمبلکه ،هماهنگی عملیاتی وجود ندارد

 (Report  of the Afghanistan Study, 2008: 22)  
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، 2006در مـه  .دار شـد  ، کانادا مسئولیت تیم بازسازي استانی قندهار را عهده        2005اوت  در  

ن هلمند وهلند سرپرستی تشکیالت مزبور را در ابریتانیا مسئولیت تیم منطقه لشگرگاه مرکز است

 مسئولیت تیم منطقـه  ،آلمان با همراهی ترکیه . مرکز استان اروزگان بر عهده گرفت    ،ترین کوت 

سـیس  أ تیم بازسازي استانی استان وارداك را ت،2006 نوامبر 25متقبل شد و ترکیه در شمال را  

    . ي بـدیل خـشخاش گردیـد   هـا  کرد و موظف به انجام امور درمانی، آموزشی و کـشاورزي 

(Morelli, 2009 : 12)  
 خـوب را در نقـاط   مرانـی ي دیوانساالري و حکها  پایه،ي مذکورها  قرار است تیم   ،در واقع 

 افـراد نظـامی و    بعـضاً هـا   تـیم ي ولی اعضا،زده افغانستان استوار سازند لف سرزمین جنگ  مخت

توانند پاسخگوي نیازهاي متنوع     میغیرنظامی هستند که تخصص در یک یا دو حوزه دارند و ن           

 نظامی ی ناتو ذاتا سازمان  ،از سوي دیگر  . مانده و بدوي اقصی نقاط افغانستان باشند       مناطق عقب 

هـاي صـنعتی و    ي مـرتبط بـا زیرسـاخت     هـا  سب انجام وظایف سازندگی در حوزه     است و منا  

  . هاي افغانستان نیست هم در استان  آن،آموزشیو ي فرهنگی ها یا نهاد اقتصادي و

 پرسنل غیر نظامی از کشورهاي عضو ناتو و نیروهاي      ،  مرکب از نیروهاي نظامی    ،ها این تیم 

ي اسـتقرار  هـا  افراد غیر نظامی تمایل ندارنـد در محـل  . ندباش مینظامی و اداري تبعه افغانستان   

. ها بیشتر در معرض حمالت تروریـستی قـرار دارنـد      می زیرا نظا  ،نظامیان مشغول به کار شوند    

پرسـنل غیرنظـامی   . کنـد  مـی ي اعالمـی را ن ها ها کفایت اهداف و برنامه تعداد نیروهاي این تیم 

 سـپتامبر  10در  . مات در افغانـستان را ندارنـد      کشورهاي عضو ناتو تمایل حضور و ارائـه خـد         

توانـد   مـی هـیچ حجمـی از قـواي نظـامی ن    کـرد   وزیر دفاع آمریکا اعالم س رابرت گیت ،2008

پوش بیشتر نیاز ندارد،  بلکه احتیاج بیشتر  افغانستان به چکمه. مشکالت افغانستان را حل نماید   

  .حکمرانی خوب دارد  و حاکمیت قانون، گذاري خارجی به معلم، قاضی، سرمایه

(Statement of Defense Secretary, 2008)  
گـران آلمـانی     آموزش. ي آلمانی بود  ها  برعهده نیرو   بدواً ،مسئولیت آموزش پلیس افغانستان   

 کار آمـوزش    ،مدعی بودند چون قواي پلیس افغانستان تحت فرماندهی نیروهاي آلمانی نیستند          

خورده   پروژه آموزش پلیس را شکست    ها انی که آلمانی  در زم .  روبروست اي با مشکالت عدیده  

 اي هـا فایـده    اظهار داشتند که فساد تمام پیکره پلیس افغان را دربر گرفته و این آمـوزش   ،یافتند

  .( International Herald Tribune, 2007: 1)ندارد 



  48فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ160

. اسـت گذاري نظام دادگستري مناسـب در افغانـستان          پایه ،یکی از وظایف محوري ایساف    

 توفیـق   ،ي مناسب براي نظـام اجتمـاعی افغانـستان        ها  در پرورش حقوقدان   ها نیروهاي این تیم  

ریزي نظام قـضایی افغانـستان       دولت ایتالیا سعی داشت نقش محوري در پایه       . اند زیادي نداشته 

 ، ایتالیا کنفرانس رم را برگزار کرد تا بـا مـشارکت دول داوطلـب              ،2007در جوالي   . ایفا نماید 

ي هـا   وعـده ،کننـده  هـاي شـرکت   دولـت . شکیالت دادگستري در افغانستان را سازماندهی کند  ت

 .(Rome Conference on Justice, 2007)زیادي دادند که بخش اعظم آنها محقق نشد 

  

  ها ترشدن تشکیالت ناتو و مشکل هماهنگی واحد پیچیده. 1-6

سیس شده که   أی در فرعی ت    تشکیالت فرعی و فرع    ، برحسب شرایط  ،درون تشکیالت ناتو  

 تشکیالت ذیل همگی از واحدهاي فرعـی     ،طور مثال  به .هماهنگی میان آنها بسیار مشکل است     

  :باشند میایساف 

  1فرماندهی ایساف .١

  2فرمانده و کنترل ایساف .٢

  3فرماندهی مشترك ایساف .٣

  4ت آموزشی ناتو در افغانستانأهی .۴

  5فرماندهی مرکب انتقال امور امنیتی .۵

 6 ي ارتباطی و رایزنی عملیاتیاه تیم .۶

  7ي پلیسی ارتباط و رایزنی عملیاتیها  تیم .٧

  8ي ارشد غیر نظامی ناتوها نمایندگی .٨

                                                                                                              
1. COMISAF 

2. C2: ISAF Command and Control 

3. IJC: ISAF Joint Command 

4 NTM-A: NATO Training Mission Afghanistan 

5. CSTC-A:Combined Security Transition Command-Afghanistan 

6 . OMLTs: Operational Mentoring and Liaison Teams 

7. POMLTs: Police Operational Mentoring and Liaison Teams 

8. SCR: NATO Senior Civilian Representatives (Report on Progress 2010:16-19) 
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  اي مسائل نظام منطقه .2

دهد  میشعاع قرار   ال موریت ایساف را تحت   أ م  شدیداً ،ثباتی در پاکستان   بیاي،   در بعد منطقه  

(Katzman,2010).از جمله عوامل افزایش قدرت طالبان در ،اچیثباتی سیاسی در کر  موضوع بی 

، قواي آمریکا اسنادي را در اختیار دولت پاکستان 2008در جوالي . مناطق مرزي پاکستان است

 به ویـژه فرقـه حقـانی     ،نظامیان افغان  ي اطالعاتی و امنیتی پاکستان به شبه      ها قرار دادند که نیرو   

  .(Mazzetti,2008)کنند  میکمک 

ي نظامی را به مناطق مـرزي  ها  یگان،فاي پرویز مشرف، دولت جدید پاکستان     از زمان استع  

ارسال داشته و عملیات متعددي را علیه نیروهاي طالبان در مناطق مرزي خود بـا افغانـستان را            

ـ  دولت پاکستان اقدام بـه  ،2008در اکتبر . ه استدراجرا ک  ح قـواي نظـامی ضـدطالبان در    یسلت

 دولـت پاکـستان   ،مجمـوع در  ، البتـه .(Washington Post, 2008)مناطق شـمالی کـرده اسـت    

شـود بخـش مهمـی از      مـی  زیـرا مجبـور      ،تواند قواي زیادي را در این منطقه مسقر سـازد          مین

 .(Report on Progress, 2010:32) فرا بخواند مرز مشترك با هندوستان ازنیروهاي خود را 

عی داشـته منـاطق مـرزي خـود را از      سـ ،عملیات مشترك با نـاتو    دولت پاکستان طی چند   

  . نظامی پاك کند گروههاي شورشی شبه

 تا طالبـان در     سازش کند  دولت پاکستان سعی کرد با طالبان پاکستان         ،2009در اوایل سال    

آزادي عمل اجراي احکام شریعت را به صورت خودمختار ) دره سوات(مناطق تحت نفوذ خود  

تروریستی را علیـه دو دولـت پاکـستان و افغانـستان      عملیات نظامی و،در عوضو  داشته باشد   

      این تالش ناکام مانـد و منازعـه میـان طالبـان ودولـت پاکـستان ادامـه یافـت        . ادامه ندهد

(Morelli, 2009 : 3).  
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  ي نظامی قواي پاکستان علیه مواضع طالبانها عملیات: )4(نقشه 

 (Report on Progress Toward, 2010:33)سرحدات مرزي  در

  

  
 ،بـودن منـاطق تحـت نفـوذ طالبـان       شرایط جغرافیایی مرزهاي دو کشور و کوهستانی      ،البته

حتی ایـن نظریـه مطـرح شـده کـه دولـت       . امکان سرکوب کامل  این قوا را از بین برده است          

 ، در شرایط فعلی،گونه حاکمیتی بر مناطق تحت نفوذ طالبان ندارد و در واقع  هیچپاکستان عمالً

 . طالبان افغانستان وجود نداردزمایز طالبان پاکستان اامکان ت

 به صـورت مـنظم و متمرکـز مـورد     ،خطوط تدارکاتی ناتو در پاکستانشایان ذکر است که   

 درصد از تجهیزات نظامی و 75 ،طی هفت سال گذشته. حمله طالبان پاکستان قرار گرفته است  

 کیلومتر بـا عبـور از جنـوب تـا     900 غیرنظامی ناتو از طریق بندر کراچی و پس از طی حدود      

. شده است شمال پاکستان و با گذشت از منطقه قبایلی و از طریق گذرگاه خیبر وارد افغانستان       

هایی که این تجهیزات را از سوخت و مهمـات گرفتـه تـا مـواد غـذایی و پوشـاك بـه                 کامیون

گـذاري   حاري و بمـب  هدف حمالت انت  ، همواره به صورت گروهی    ،کردند  افغانستان منتقل می  

 به امري عادي و تقریبـاً   ،ها  هاي مسیر عبور این کامیون      خرابکاري در جاده و پل    . اند  گرفته قرار

  . غیرقابل جبران تبدیل شده است
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هاي ناتو صورت گرفت،      در منطقه قبایلی علیه کاروان کامیون     که  تنها در جریان یک حمله      

حجم خسارات وارده بـه  . حموله آنها به هوا رفت تریلر آتش زده شد و م  کامیون و  200حدود  

داران پاکـستان    در حدي بـوده کـه اتحادیـه کـامیون    ،کنند هایی که در این مسیر تردد می  کامیون

شـدن مـسیر    نـاامن . کنـد  اعالم کرد از حمل کاالهاي نظامی به مقصد افغانستان خـودداري مـی      

اهرگ تدارکاتی خود را در خاك پاکستان  به این مفهوم است که ناتو ش،کراچی تا گذرگاه خیبر

رسـد در   آبـاد، بعیـد بـه نظـر مـی      اجتماعی اسـالم  -از دست داده و با توجه به بحران سیاسی        

شدن مسیر پاکستان، دولت  همزمان با ناامن. زدپردابمین این شاهراه حیاتی   أ به ت  دمدت بتوان  میان

میلیـون  300 میلیـون دالر وام و    150 ،قرقیزستان نیز با دریافت صدمیلیون دالر کمک بالعوض       

ها خواست پایگاه هوایی منـاس را در          مریکاییآگذاري از طرف مسکو، از       دالر فرصت سرمایه  

ها بر مبناي ماهی  مریکاییآقزاقستان با اجاره پایگاه هوایی خود به . شمال این کشور تعطیل کند

داد بدون هیچ محـدودیتی از ایـن     می ها اجازه   مریکاییآ تنها کشوري بود که به       ،میلیون دالر 17

  .پایگاه براي انجام عملیات نظامی در افغانستان استفاده کند یا به افغانستان تدارکات برساند

اگر وخامت شرایط امنیتی افغانستان امروز را در کنار قطع دو خطـوط مواصـالتی نـاتو در           

توان بـه مختـصات شـرایط      میشمال و جنوب افغانستان با هم مورد مالحظه قرار دهیم، آنگاه         

الزم به یادآوري است کـه  . پی برد،اند ها با آن مواجه مریکاییآبسیار دشواري که ناتو و به ویژه       

هاي دوشنبه در تاجیکستان و کارشی خنابـاد   آباد و نیز فرودگاه    حوالی اسالم  ،فرودگاه چک الال  

رقیزستان را جبران کننـد، امـا هـیچ    توانند فقدان پایگاه هوایی مناس ق  تا حدودي می   ،ازبکستان

تواند جایگزین خطوط مواصـالتی پاکـستان      پایگاه هوایی در کشورهاي همسایه افغانستان نمی      

 زیرا هزینه حمـل و نقـل هـوایی ایـن حجـم عظـیم از               ،براي نیروهاي ناتو در افغانستان باشد     

تو باید درصدد پیدا کردن  چهار تا پنج برابر هزینه حمل و نقل زمینی است و عمالً نا        ،تدارکات

 .)www.tabnak.ir (جایگزینی براي خطوط زمینی ناامن پاکستان باشد

از سـوي دیگـر    ایران و نـاتو منـافعی از یـک طـرف همـسو و     اي، همچنین،  در بعد منطقه 

 با توجه   ،برقراري امنیت در افغانستان و سرکوب طالبان و القاعده        . متعارض در افغانستان دارند   

 این در عین حال،.  نقطه اشتراك ایران و ناتو است،گري و ضد شیعی آنها     هاي سلفی  به گرایش 

شود که ناامنی در افغانستان باعث درگیـري قـواي آمریکـا و نـاتو در ایـن       میفرض نیز مطرح   
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مسئله تیرگی روابط . گردد میمنطقه و احساس خطر آنها از گسترش منازعات به سرزمین ایران 

ي هـا   شرایطی را دامن زده که زمینـه       ،اي ایران  ه ویژه در موضوع پرونده هسته      ب ،ایران و آمریکا  

  . رسانده استحداقلهمکاري طرفین در حل مسائل افغانستان را به 

 بـه گروههـاي شورشـی در    2006 ادعـا شـده کـه ایـران از سـال           ،ها اي از گزارش   در پاره 

در . د معتبـري ارائـه نـشده اسـت     ولی در این رابطه هیچ سـن       ،کند افغانستان مساعدت مالی می   

  و2006هـاي   ي انفجاري در سالها شده که مبداء ساخت تعدادي از تله  اعالم،ها برخی گزارش 

ولی سند قطعی مبنی بر اینکه این ، (Report to Congress, 2009:102)  ایران بوده است،2007

 .جود ندارد و،نوع تسلیحات از طرف دولت ایران  به گروههاي شورشی واگذار شده

توانـد کمـک    مـی  ترانزیت تجهیزات ناتو برايایران در بحث استفاده از بنادر و خاك خود      

  . کنداین سازمانثري به ؤم

 خـاك ایـران را بـه افغانـستان متـصل      ،خطوط مواصالتی امن و استاندارد که از سه مـسیر         

ر افغانـستان کمـک    ممکن است بتواند در چارچوب روابط امنیتی جدید به انتظـام امـو  ،کند  می

 600 حـدود  ،)مرکز اسـتان نیمـروز افغانـستان   ( سه مسیر چابهار به زرنج    ،در حال حاضر  . کند

 بندرعباس بـه مـشهد ـ    و ، بندرعباس به بیرجند و مرکز استان فراه افغانستان-بهار  چاه،کیلومتر

رسـانی   راي کمـک تواند جایگزینی براي مسیرهاي ناامن پاکستان ب تایباد ـ هرات افغانستان؛ می 

 600بهار ـ زرنج که با طی حـدود     مسیر اول یعنی چا،در مقایسه. المللی به افغانستان باشد بین

 کیلومتر به جاده حلقوي مرکز افغانستان 150رسد و پس از حدود  کیلومتر به مرز افغانستان می    

ذرگاه خیبر در  کیلومتري کراچی به گ900 کیلومتر نزدیکتر از مسیر حدود      300 ،شود  وصل می 

 . )www.tabnak.ir (شرق افغانستان است

  

  لی افغانستانخوضعیت دا .3

دولت مرکزي حامـد کـرزاي داراي تـشکیالت و نیروهـاي      ،  تشکیالت دولتی  نبودبه علت   

  (Morelli, 2009:1) . کارآمد و قوانین مدون براي اداره کشور نیست



 165ــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــ روي آن هاي پیش  اتو در افغانستان و چالشحضور ن

اعتمـاد  و ي و سیاسـی حـاکم اسـت      فساد مالی و ارتشا در سطوح مختلـف ادار        همچنین،  

 از ،2010  سالطی یک نظرسنجی در. باشد میعمومی نسبت به دولت مرکزي در حال کاهش         

حـامی و  )  حـوزه 121 از 29(  درصد از ایـن مجموعـه      24  فقط سکنه     ،  حوزه نظرسنجی  121

ی ي شورشی طـ ها جدول زیر حاکی از افزایش حمایت از گروه    . اند طرفدار دولت مرکزي بوده   

  . است2010 تا 2009 هاي سال

  

  حوزه121نظرسنجی از : )3(جدول 

 (Report on Progress, 2010: 36) در سراسر افغانستان 

  2009دسامبر   2010مارس 

 کننده به دولت مرکزي کمک 0 0

 طرفدار دولت مرکزي 19 29

 تفاوت بی 41 44

 هاي شورشی طرفدار گروه 26 40

 ي شورشیها کننده به گروه کمک 7 8

 نشده مناطق ارزیابی 28 0

  

سـاي قبایـل بهتـر      ؤفرماندهان ارشد ناتو در افغانستان معتقدند با تکیـه و جلـب اعتمـاد ر              

سـاي قبایـل در   ؤایجاد روابط حسنه بـا ر . توان آرامش و امنیت را در افغانستان برقرار نمود         می

 احـساس کننـد در درازمـدت    سـاي قبایـل بایـد   ؤر. باشـد  پذیر می سایه برنامه درازمدت امکان 

نظرات و اخبار خـروج قـواي نـاتو در کوتـاه          . توانند روي پشتیبانی قواي ناتو حساب کنند       می

نرال مـک کریـستال بـا    ژ اختالف نظرهاي ،از جمله. سازد مدت این حس اعتماد را ضعیف می 
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نـاتو مـورد   ساي قبایل این نگرانی جدي را دارند که پس از خـروج   رؤ. همین قضیه بود ،اوباما

  .انتقام طالبان قرار گیرند

پدیـده  . العبـور اسـت   افغانستان سرزمینی کوهستانی و داراي راههاي صعب      از سوي دیگر،    

اي را از بین برده و نقـل و انتقـال قـوا و         بخش مهمی از امکانات جاده     ،جنگ در دو دهه اخیر    

ي شورشـی  هـا  گروه (Morelli, 2009: 1).تجهیزات را با مشکالت عدیده روبرو ساخته است 

خوبی ه  ب،ضمن اینکه به محیط زیست خود عادت دارند و با زوایاي جغرافیایی آن آشنا هستند

ي مختلـف  هـا  ي آن از ملیـت  هـا  توانند عملیات تروریستی را علیه نیروهاي ناتو کـه واحـد           می

ي هـا  عوامـل قـوت گـروه     جملـه    شـرایط جغرافیـایی از       ،در مجموع .  به اجرا درآورند   ،هستند

  . شود  میلمدادشورشی ق

  

  گیري نتیجه

 در ایـن سـازمان،  . ي اساسی روبرو شده اسـت    ها  ناتو در افغانستان با چالش     ،در نگاه کالن  

بینـد کـه    اي را پیش روي خـود مـی        مشکالت عدیده  ،اولین تجربه خروج از منطقه سنتی خود      

اگـر قـرار   . کنـد  تو طلب می   تغییرات اساسی را در نظام و تشکیالت فرماندهی نا         ،تفوق بر آنها  

 الزم است در جذب نیرو ،بینی کند است ناتو در تعریف وظایف خود فضاهاي جدیدي را پیش

 تواند صـرفاً   ناتو نمی،در این چارچوب. بازنگري اساسی داشته باشد و ساختار تشکیالتی خود 

  .سازمان نظامی باقی بماند

 به سوي خروج قواي خود ،2013 تا2011هاي  چنانچه دول متحد ناتو بخواهند ظرف سال      

برقـراري امنیـت    .  هم اکنون آشکار اسـت     زا دورنماي شکست ناتو در افغانستان       ،حرکت کنند 

ساي قبایـل و بـسترسازي   ؤ بر پایه حضور درازمدت و جلب اعتماد ر  نسبی در افغانستان صرفاً   

 ناتو براي مقابله آنها با ح قبایل طرفداریسلت احتماالً. پذیر است تقویت پلیس و ارتش ملی امکان

 از جملـه  ،ریـزي ارتـش مقتـدر     در صورتی که به جنگ داخلی منجر نگردد و یـا پایـه            ،طالبان

  .راهکارهاي نیل به موفقیت در افغانستان است
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 نـه تنهـا هژمـونی آمریکـا و کـشورهاي          ،شایان ذکر است که با شکست ناتو در افغانستان        

در درون ناتو نیز سنت رهبري از سوي آمریکـا        بلکه   ، دشو اروپاي غربی  به چالش  کشیده می       

  .گیرد مورد تردید قرار می

 به معنی شکست نهایی و پایان عمـر هژمـونی آمریکـا و دول               ،  شکست در افغانستان   ،البته

 بلکه احتمال دارد ناتو با دگردیسی در تشکیالت و نظام سازماندهی خـود بتوانـد    ،غربی نیست 

  .کندایفا  يثرؤش مدر سایر نقاط جهان نق

 شرایطی را ایجـاد کـرده اسـت کـه     ، وضعیت آمریکا و ناتو در افغانستان      ،سخن آخر اینکه  

ضمن ارتقاء کمی و کیفی مناسبات  ،شده تواند طی یک برنامه مطالعه جمهوري اسالمی ایران می

ه خـود  هاي خود با دولت افغانستان و برخی گروهها و متنفذین افغانی، جایگاه ویژ         و همکاري 

  .را به عنوان بازیگري منحصر به فرد تثبیت نماید
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