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  حضور ناتو در افغانستان و 
   آنيرو ي پيشها چالش

  
  2/4/1389:  تاريخ تأييد                20/2/1389:  ارائهتاريخ 

  
  ∗مجيد بزرگمهري

 
  چكيده

سپتامبر، نخستين كشوري كه به عنوان مأمن طالبان و گروههـاي حـامي             11پس از   
ار گرفت، افغانـستان    القاعده مورد هجوم نيروهاي ائتالف غرب به سركردگي آمريكا قر         

المللـي حاضـر در      ، ناتو عمالً فرمانـدهي نيروهـاي بـين        2003پس از آن، در سال      . بود
اين مقالـه، بـا بررسـي رونـد حـضور نيروهـاي نـاتو در                . افغانستان را بر عهده گرفت    

 هريـك از اعـضاي    نيروهـاي افغانستان و تركيب آنها و همچنين، پراكندگي جغرافيايي         
ايـن  . پـردازد  هاي فراروي نيروهاي ناتو در افغانـستان مـي   ر، به چالش  ناتو در اين كشو   

در سـطح   . اي و داخلي بررسي نمود     توان در سه سطح ساختاري، منطقه      ها را مي   چالش
ها عمدتاً حول محور اختالف اعضا بر سر وظايف كـشورها، تفاسـير              ساختاري، چالش 

  .اند حقوقي و ناهماهنگي ميان نيروها شكل گرفته
  منيت داخلياي، ا ناتو، افغانستان، تروريسم، مشكالت ساختاري، نظام منطقه: ها يدواژهكل

                                                                                                                 
  )ره(المللي امام خميني   دانشگاه بيناستاديار علوم سياسي  ∗
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  مهمقد
 سپتامبر و در پي عـدم توجـه طالبـان بـه اولتيمـاتوم ايـاالت متحـده در                    11به دنبال حادثه    

 11 نيروهاي نظامي آمريكا به همراه نيروي نظامي         ،خصوص تحويل سران القاعده به اين كشور      
 مبـارزه بـا     1368و   1373هـاي    با استناد به قطعنامـه    ) عمدتاً كشورهاي عضو ناتو   (گر  كشور دي 

اي را به افغانستان آغاز كردند كه نتيجه آن           تهاجم گسترده  ،  ملل نتروريسم شوراي امنيت سازما   
  .سقوط حكومت طالبان در كابل بود

ور نيروهـاي    اجـالس بـن كـه بـا حـض          ،)2001 (1380پس از سقوط طالبان در پاييز سال        
 ، تعيين تكليف دولت جانشين طالبان تـشكيل يافتـه بـود           براي ، سياسي و نظامي مخالف طالبان    

 ايـن رونـد از      .بينـي نمـود    براي استقرار دولت جديد افغانـستان پـيش        اي را   مرحله سهروندي  
از شد و پس از گذار       آغاز مي » اداره موقت افغانستان  «ماهه با عنوان      ساختار موقت شش   تشكيل
 به مرحله نهايي كه در آن ساختارهاي نـوين دولتـي بـر اسـاس قـانون                  ،»دولت انتقالي «مرحله  

  . گرديد شد، ختم مي اساسي جديد افغانستان تشكيل مي
موافقنامه بن داراي دو ضميمه بود كه يكي به موضـوع تـأمين امنيـت افغانـستان در دوران                   

ملـل متحـد در دوره موقـت اختـصاص           به موضوع نقـش سـازمان        ،موقت و انتقالي و ديگري    
 (   گرديد تا زمان تشكيل نيروهاي نظـامي        مقرر مي  ، بر اساس ضميمه اول موافقنامه بن      .داشت

 مسئوليت حفـظ امنيـت      ، نيروهايي از طرف سازمان ملل متحد      ، و امنيتي افغانستان  ) ارتش ملي   
 عنـوان نيروهـاي     ،كيل شد  نيروهايي كه بدين شكل تش     .دولت موقت و انتقالي را بر عهده گيرد       

  .را به خود گرفت 1)ايساف(المللي كمك به امنيت افغانستان  بين
را بـر   ) ايـساف (المللي كمك بـه امنيـت         فرماندهي نيروهاي بين   ،2003ناتو عمالً در  اوت      

اروپـا  ( افغانستان اولين كشوري اسـت كـه نـاتو خـارج از قلمـرو سـنتي خـود                   . عهده گرفت 
  .آن وارد شدبه ) وآمريكاي شمالي

 اما تداوم حضور آن     ، اگر چه به آرامي و با استقبال نسبي همراه بود          ،ورود ناتو به افغانستان   
گزارش تحقيقاتي كنگره   (ها   از منظر آمريكايي  . هاي متعددي مواجه است    در افغانستان با چالش   

                                                                                                                 
1. International Security Assistance Force 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 48ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ143

را  هـاي خـود   ايي آزموني براي اين سازمان است تا توان      حضور ناتو در افغانستان عمالً     ،)آمريكا
 . خارج از اروپا به محـك زده و  نقـاط ضـعف و قـوت خـود را ارزيـابي نمايـد       اي در منطقه

(Morelli, 2009: 1)  
كامي ناتو در افغانستان با حيثيت آمريكا و مجموعـه  نا توفيق يا  ،بسياري از كشورها   از منظر 

 پـس   يمد درصـد  ،ن مقاله در اي  .نظام هژموني آنها گره خورده است      كشورهاي قدرتمند غربي و   
از زاويـه جغرافيـايي و قـواي كـشورهاي      ، وضعيت فعلي حضور نـاتو در افغانـستان  از ترسيم
   . كه ناتو با آن مواجه است را ارزيابي نمائيميهاي  چالش، بر پايه اسناد معتبر،مختلف

  
  حضور ناتو در افغانستان. الف

 11الفاصله بعد از حمالت تروريـستي       ب،  پس از حمله نيروهاي اياالت متحده به افغانستان       
 دسـامبر  5شد، رهبران افغان در  سپتامبر و پس از آنچه شكست كامل حكومت طالبان تصور مي    

بـر اسـاس   . ريزي نمايند  در كنفرانس بن گرد هم آمدند تا روند بازسازي افغانستان را پي        2001
ضاع اين كشور را مديريت كرده و موافقتنامه بن، حكومتي انتقالي در افغانستان تشكيل شد تا او         

 از شوراي امنيت سازمان ملـل تقاضـا        ، موافقتنامه بن  1در ضميمه شماره    . امنيت را برقرار نمايد   
شده است تا تشكيل و آغاز به كار ارتش ملي افغانستان كه قادر باشد كنترل امنيت ايـن كـشور            

 نـواحي اطـراف آن بـه افغانـستان          مين امنيت كابـل و    أ ت برايرا بر عهده بگيرد، شورا نيروهايي       
 20در .  (S/Res/1154, 2001 )اعزام كند تا دولت انتقالي قادر باشد به وظايف خـود عمـل نمايـد   

 اعـزام نيروهـاي چنـدمليتي بـه كابـل و            ،1386 شوراي امنيت با صدور قطعنامه       ،2001دسامبر  
  .(S/Res/1386, 2001 )نواحي اطراف آن را اعالم نمود

 كشور ديگر   18 در اولين مرحله، ايساف تحت فرماندهي انگليس و با كمك            ،بر اين اساس  
 شـوراي امنيـت، فرمانـدهي       1413 طبق قطعنامـه     ،2002 ژوئن   20 در   ،پس از آن  . شكل گرفت 

 ايـن شـورا، هـدايت    1444 طبـق قطعنامـه      ،2003نيروهاي ايساف به تركيه و سپس در فوريـه          
قبـل از انتقـال فرمانـدهي ايـن        .  هلند سپرده شد   نيروهاي ايساف به صورت مشترك به آلمان و       

باشند، از اين سـازمان درخواسـت        نيروها به آلمان و هلند، اين دو كشور كه از اعضاي ناتو مي            
المللي در افغانستان، آنهـا را يـاري         كردند در انجام وظايف خود به منظور هدايت نيروهاي بين         
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ت آلمـان و هلنـد، توسـط سـتاد فرمانـدهي            ناتو بـا تـصويب درخواسـ       ،به همين منظور  . نمايد
 كنفرانسي را در رابطه بـا حمايـت از ايـن دو كـشور               ،)SHAPE( نيروهاي متحد خود در اروپا    

  .برگزار كرد
 آلمان و هلند به صورت مشترك هدايت نيروهـاي ايـساف را برعهـده               ،2003در ماه فوريه    

 دايـن نيروهـا وجـو     )  ماهـه  6هاي   رهدو( اي  اما مشكالتي كه در رابطه با مديريت دوره        ،گرفتند
 يافتن كشوري جايگزين كه هم خواستار بر عهده گرفتن هـدايت نيروهـاي ايـساف                --داشت  

 نـاتو را بـر آن داشـت تـا بـه درخواسـت       --بوده و هم توانايي انجام اين مهم را داشته باشـد      
 16در  . عهـده بگيـرد   سازمان ملل و حكومت انتقالي افغانستان، فرماندهي اين نيروها را خود بر           

المللـي    طرح حمايت ناتو از نيروهاي حافظ صلح بـين         ، شوراي آتالنتيك شمالي   ،2003آوريل  
. هاي نظامي ناتو وارد كابل شـوند        اولين يگان  ، ماه 3در افغانستان را تصويب كرد تا در كمتر از          

ده گرفـت تـا    هدايت نيروهاي ايساف را بر عهـ     ، ناتو رسماً  2003 آگوست   11 در   ،بدين ترتيب 
 .دامنه عملكرد پيمان آتالنتيك شمالي را به وراي مرزهاي خود گسترش دهد

نـاتو، شـوراي    تـرين ركـن   وسيله عاليه هدايت سياسي و هماهنگي كلي نيروهاي ايساف ب
شورا، هـدايت و   هاي اتخاذشده توسط اين شود و بر اساس سياست ميآتالنتيك شمالي، انجام 
ستاد فرماندهي نيروهـاي   روها بر عهده قرارگاه عالي عملياتي ناتو يعنيكنترل استراتژيك اين ني

  (Morelli, 2009 :21) .   مستقر در بلژيك است متحد در اروپا
 تنها به كابل و نـواحي اطـراف         2003 ايساف در افغانستان تا اكتبر       -مأموريت نيروهاي ناتو  

ت جمهـور موقـ     رئـيس  ، د كـرزاي  شـده بـين حامـ       اما پس از مذاكرات انجام     ،شد ميآن محدود   
ـ رابر دلر ،افغانستان و دبير كل سابق ناتو       دامنـه   ، شـوراي امنيـت    1510سون و طبـق قطعنامـه       ت

 مأموريـت   ،بدين ترتيـب  . فعاليت ايساف به فراتر از كابل رفت تا تمام افغانستان را در بر گيرد             
افغانستان گسترش يافـت تـا   المللي ايساف به تمام سرزمين  نيروهاي ناتو در قالب نيروهاي بين  

  )سند اينترنتي. ديپلماسي ايراني(.  كيلومتر مربع را در بر بگيرد650000 در حدود اي منطقه
قواي خود را در سراسر افغانستان گـسترش داد و          ،  2006 تا   2003ناتو در چهار مرحله  از       

 ارزيـابي و آمـاده   مرحله نخست شـامل  . بيني كرد  برنامه عملياتي خود را براي پنج مرحله پيش       
مرحلـه دوم بـه گـسترش نـاتو در          . سازي قوا بود كه در دوره حضور ناتو در كابل طي گرديد             
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سه مرحلـه پايـاني شـامل  ايجـاد     .  كامل شد2006  سالشود كه در ميسراسر افغانستان اطالق  
 .Bowman .S) خروج از اين سـرزمين بـود  در نهايت، ثبات، انتقال قدرت به مقامات محلي و 

  . مشكالت اساسي ناتو در مرحله سوم ظهور يافت و(2010
 هـدايت ايـساف را توسـط         مجـدداً  ،2008 سپتامبر   23 در   ،1883شوراي امنيت در قطعنامه     

 ، نظـم  مين امنيت، حاكميت قانون وأناتو تصويب كرد و از ناتو خواست اقدامات الزم را براي ت      
 آموزش قواي  پليس و ارتش ملي و         ، دگستري اصالح نظام دا   ، توسعه ارتقاء حكمراني خوب و   

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

 سازماندهي نيروهاي ناتو در افغانستان. 1
هماهنگي بين ايساف و  اين مركز در كابل مستقر است و وظيفه :مركز فرماندهي ايساف -

ي هـا  المللي و سازمان   هاي بين  لل در افغانستان، حكومت افغانستان، سازمان     نمايندگي سازمان م  
   .غيردولتي فعال در اين كشور را بر عهده دارد

 وظيفـه هـدايت     ،اي  پـنج قرارگـاه فرمانـدهي منطقـه        :اي هاي فرماندهي منطقـه    قرارگاه -
ز اين قرارگاهها   هريك ا . شمال، غرب، شرق، جنوب و مركز     : نيروهاي ايساف را بر عهده دارند     

 را مـستقر كـرده   اي عمـده  تحت فرماندهي يكي از كشورهايي است كه در آن منطقه نيروهـاي 
  .است
نظـامي و غيرنظـامي    ها متشكل از نيروهـاي  اين تيم :(PRT) اي هاي بازسازي منطقه تيم -
گـسترش كنتـرل    باشند كه وظيفه كمك بـه حكومـت افغانـستان در بازسـازي ايـن كـشور،       مي

هدايت اين   .دارند ت بر مناطق مختلف كشور و برقراري امنيت در اين مناطق را برعهدهحكوم
 اما فرماندهي نيروهاي نظـامي آنهـا بـر          ،باشد ميها بر عهده هريك از كشورهاي عضو ناتو          تيم

 اي هـاي فرمانـدهي منطقـه       بر عهده قرارگـاه    ،اي عهده مركز فرماندهي ايساف و در سطح منطقه       
 26،  آغاز به كار كرد و درحـال حاضـر  2002دسامبر   در،اي لين تيم بازسازي منطقهاو. باشد مي

  .فعال هستند  در افغانستاناي تيم بازسازي منطقه
  
. 
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  )1387 ،خرمي ()2007وضعيت ( گانه   پنج،اي هاي منطقه فرماندهي: )1(نقشه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گانه قواي كشورهاي مختلف در مناطق پنجفرماندهي  : )1(جدول  

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

  
  منطقه شمال  منطقه غرب  منطقه جنوب  منطقه شرق  منطقه پايتخت

  فرانسه
  ايتاليا
  تركيه

  آمريكا
  فرانسه

  جمهوري چك
  نيوزلند
  تركيه

 هلند
  آمريكا
  دانمارك
  استوني
  كانادا
  استراليا
  روماني

  ايتاليا
  اسپانيا
  آمريكا
  ليتواني

  آلمان
 ئدسو

  مجارستان
  نروژ
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باشند كه به  مي كشور ديگر 14 كشور عضو ناتو و 26اين نيروها متشكل از نيروهاي تمامي 
نيوزيلنـد،   كـشورهايي ماننـد اسـتراليا،    شـوند؛  مـي نـاتو خوانـده   » كشورهاي شريك«اصطالح 

بـر  .  ستند نفر در نوسـان  هـ       100 تا   50 بين   ها معموالً   اعضاي تيم  .آذربايجان، اردن و سنگاپور   
 199 ولـي  ،ها به انجام رسـيد   طرح عملياتي اين تيم   54 تعداد   ،2008پايه آمار رسمي در مارس      

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

 هستند كه شامل كمـك بـه        اي سازي استاني  داراي شرح وظايف زياد و پراكنده        زهاي با  تيم
وسعه بخش خصوصي، كمك به بازسازي زيربناهـاي         كمك به ت   ، اي توسعه بازار محلي و منطقه    

هاي متنـوع از نظـامي و امنيتـي          اقتصادي و اجتماعي، كمك به توسعه كشاورزي، ارائه آموزش        
هـا آمـوزش قـواي ملـي           مهمترين وظيفه اين تيم    ،البتهشوند،   ميگرفته تا سوادآموزي و درماني      

  .(Report on Progress Toward, 2010:15)پليس و ارتش است 
 : )2010سال در مجموع ايساف و قواي آمريكا  (تعداد نيروهاي ناتو در افغانستان -

 عبـارت   ،2010 آوريـل    16 در تـاريخ     ،تعداد نيروهاي حاضر در افغانستان بر حسب كشور       
 90 نفـر، آذربايجـان   3 نفر، اتـريش  1550نفر از آرمنستان، استراليا    40 نفر از آلباني،     250بود از   

 نفـر، كرواسـي   2830 نفر، كانادا 525 نفر، بلغارستان 10 نفر، بوسني هرزگوين 590نفر، بلزيك  
 نفر، فرانـسه    100 نفر، فنالند    155استوني    نفر، 750 نفر،دانمارك   460 نفر،جمهوري چك    280

 4 ايـسلند    ،  نفـر  335 نفر، مجارستان    70 نفر، يونان    4665نفر، آلمان   175 نفر، گرجستان،    3750
 نفـر،   145 نفـر، ليتـواني      115 نفـر، التويـا      6 نفـر، اردن     3300 نفر، ايتاليـا     7ي  نفر، ايرلند جنوب  

 نفـر،   225 نفـر، نيوزلنـد      1885 نفر، هلند    30 نفر، مونته نگرو     40 نفر، مغولستان    9لوكزامبورگ  
 نفـر،   40 نفـر، سـنگاپور      1010 نفـر، رومـاني      105 نفـر، پرتغـال      2515 نفر، لهستان    470نروژ  

 نفـر، تركيـه     215 نفر، مقدونيه    485 نفر، سوئد    1270 نفر، اسپانيا    75اسلوني   ،  نفر 230اسلواكي  
 62415 نفـر، آمريكـا      9500 نفر، انگلستان    25 امارات متحده عربي     ،  نفر 10 نفر، اوكراين    1795
 نفر و تعداد نفرات از ساير كـشورها         32054رقم كل نفرات كشورهاي  عضو اتحايه اروپا         . نفر

  .) http://www.isaf.nato.int/images (  است102554رقم كل برابر . دباش مي 70500برابر 
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  2007ن از آتداوم ناامني در افغانستان و تشديد .ب
 اين فرض وجود داشت كه وضعيت كشور به حالـت  ،به دنبال شكست طالبان در افغانستان  

 حـوادث بعـدي نـشان داد گـروه طالبـان و             خواهد كرد، امـا   پيدا  آرامش و ثبات سياسي سوق      
هـاي تروريـسم در حـال        القاعده هنوز در افغانستان و حتي در پاكستان فعـال هـستند و زمينـه              

 حمالت طالبان از نظر كمي و تعداد و كيفي و شـدت تهـاجم               ،در سه سال اخير   .گسترش است 
هـاي   گـذاري   انفجاري و يا بمب    تلههاي   روش ،نظامي طالبان  نيروهاي شبه . افزايش داشته است  

در گزارش تـيم مطالعـه افغانـستان در مركـز مطالعـات رياسـت               . اند انتحاري را شدت بخشيده   
  .ي آمريكا و ناتو بوده استها  مرگبارترين سال براي نيرو،2007 كه سال دهآمجمهوري آمريكا 

(Report  of the Afghanistan Study, 2008:17).  
شـده بـه    بـر پايـه گـزارش ارائـه       . كند تربودن اوضاع حكايت مي    ي ديگر از وخيم   ها گزارش

 . عمليات ضد ناتو  از سوي طالبان گسترش بيشتري داشته اسـت            ،2008گنگره آمريكا در سال     
 درصد و عليـه قـواي       30 ، درصد اقدامات تروريستي  عليه مردم افغانستان       ،بر پايه اين گزارش   

اين گزارش مدعي است سـال      .  افزايش داشته است   2007ه با سال     درصد در مقايس   40 ،آمريكا
  (Morelli, 2009 : 2) .  مرگبارترين سال براي متحدان ناتو بوده است،2009
  

  تعداد عمليات خرابكارانه و تروريستي در افغانستان: )2(جدول 
  (NATO Secret CIDNE : 40) 2010 تا مارس 2009بين اكتبر 

  
آتش مستقيم كل حمله انتحاري تله انفجاري يرمستقيمآتش غ اي فرماندهي منطقه

 جنوب 123 3594 346 3467 7530

 شرق 64 708 732 1268 2772

 غرب 22  184 46 263  515

 شمال 14 102 19 278 413

 پايتخت 6 29 20 25 80

 كل 229 4617 1163 5301 11310
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 درصـد   16 به ميزان    ،2010ي در سال     استفاده از روش تله انفجار     ،بر پايه گزارش به كنگره    
 .(Report on Progress Toward, 2010:41) افزايش داشته است

داري از درگيري   دكيد برخو أ ت ،، دستورالعمل فرماندهان طالبان   به دست آمده  بر اساس اسناد    
  .مستقيم و افزايش استفاده از تله انفجاري بوده است

انـد كـه شـامل       جات متعـدد تـشكيل شـده      ستو د  از قبايل    ،هاي شورشي در افغانستان    گروه
 القاعده، حزب اسالمي گلبدين، حـزب اسـالمي خـالص،           ، ها هستند   از پشتون  طالبان كه عمدتاً  

 .گردند ميشبكه حقاني، شريعت محمدي، لشكر اسالم، لشكر طيبه و جنبش اسالمي ازبكستان             
  .دده مي نشانها را   وضعيت استقرار هريك از اين گروه،)2(شماره نقشه 

  
  محل استقرار و عمليات گروههاي شورشي: ) 2(نقشه 

(Report on Progress Toward,2010:23)   
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 حجم تلفـات  قـواي مختلـف اعـم از نيروهـاي ايـساف و آمريكـايي،                   ،)2(شماره  نمودار  
 را نـشان    نظاميان شورشي، شـهروندان عـادي و ناشـناخته         ي امنيت ملي افغانستان و شبه     ها نيرو
  .دهد مي

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

  (Report On Progress Toward, 2010 :23) )2010-2009(نظامي تروريستي شبه
  
  
  
  
  
  
  
  

 برابـر قـواي آمريكـا و نـاتو          درضـعف    ي نقـاط قـوت و     برخـ  داراينظاميان شورشي    شبه
وهـا در حـال افـزايش اسـت و فقـر شـديد              توانمندي تشكيالتي و عملياتي ايـن نير       .باشند مي

ي هـا   بـستر مناسـبي بـراي جـذب جوانـان بـه گـروه              ،اقتصادي و فرهنگي حاكم بر افغانـستان      
 درصـد از    53دهـد و     مـي  درصد را نـشان      40 رقم   ،نرخ بيكاري در افغانستان   . تروريستي است 

سازي شـهروندان    قدرت مرعوبها اين گروه  .(NATO’ Role :64)مردم زير خط فقر قرار دارند
اند حاكم  كنند و مدعي مي به نحوي كه خود را دولت در سايه معرفي ،را در سطح وسيعي دارند

تر كـردن     در راستاي پيچيده   نظاميان مستمراً  شبه. ها قدرت مانور دارد    واقعي كسي است كه شب    
  . دارند ميي متنوع انفجاري گام برها عمليات تهاجمي و استفاده از تله
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 )2009(هاي افغانستان  وضعيت حضور طالبان در استان):3( نقشه

  
 غلبه قوم پـشتون در گـروه طالبـان،          ،  وجود قبايل مختلف و شكاف ميان آنها       در عين حال،  

بار عليه شهروندان  تكيه زياد بر منابع خارجي و يا مواد مخدر و اعمال رفتارهاي بسيار خشونت
 ،ي افراد خردسال در عمليات جنگي، تفتيش منازل و غيره كارگيره  ربايي، ب  غير نظامي شامل آدم   

  .(Report On Progress Toward, 2010:23)باعث كاهش شهرت آنها گرديده است 
ي شورشي به ويژه طالبـان      ها  تجارت مواد مخدر يكي از منابع مالي گروه        ،با توجه به اينكه   

  باشــد، مــي )الرو رقــم تقريبــي يكــصد ميليــون د     درصــد از منــابع مــالي  40حــدود (
 (Morelli,  2009 :  14) از جمله شـرح وظـايف ايـساف اعـالم     ،موضوع مبارزه با مواد مخدر 

كشت خشخاش  و تهيه ترياك از جمله چون  ، از سوي ديگر.(NATO Role’s:65) شده است
هاسـت، مبـارزه بـا آن بايـد بـا ظرافتـي خـاص               از استان  اي منابع مهم درآمد كشاورزان در پاره     

دولـت  . اعتمادي مردم بـه ايـساف و دولـت مركـزي نـشود              آشوب يا بي   سببت گيرد تا    صور
  : تحقق سياست مبارزه با مواد مخدر را به شرح ذيل تدوين ساخته استجدول آمريكا 
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  مراحل مبارزه با مواد مخدر توسط: )3(جدول 
 (Report on Progress Toward, 2010 : 24) ايساف 

  
   مخدرمراحل مبارزه با مواد

  روشن سازي افكار عمومي.1
  تشويق  كشت محصوالت جايگزين. 2
  سازي مزارع و كارگاههاي توليد معدوم. 3

  ممنوع سازي كشت.4
  تصويب مقررات كيفري از سوي دولت ملي. 5

 
 ،برپايـه يـك گـزارش    . استداشته روندي فزاينده ، توليد ترياك در افغانستان  در عين حال،  

 (Blanchard, 2009) . در افغانـستان توليـد شـده اسـت    2007 جهان در سال درصد از ترياك 93
انـد و كـشت ايـن محـصول از جملـه عوامـل                در جنوب تمركـز يافتـه      مزارع خشخاش عمدتاً  

  .(Morelli, 2009 : 14)   استدرآمدزايي صاحبان مزارع و حيات اقتصادي افغانستان 
 ولي ايـن تـشكيالت   ،شود ميف محسوب گرچه مبارزه با مواد مخدر از جمله وظايف ايسا    

 معطوف  ،نمايد و عمده فعاليت ايساف در اين حوزه        مياز درگيري مستقيم در اين مبارزه پرهيز        
ريزي در انجام وظيفه مذكور بر عهده قواي         برنامه. ي پليس ملي است   ها به ارائه آموزش به نيرو    

اي انگلـستان و آمريكـا در توسـعه    موضوع دخالت پنهان قو(Morelli, 2009 : 14)  بريتانياست
 مطـرح  اي ي رسانهها  از گزارشاي از سوي پاره ، كشت مزارع خشخاش و گسترش اين تجارت  

ي ها  گزارش يك از   در هيچ  در عين حال،   .)22/04/1387.روزنامه جمهوري اسالمي  ( شده است 
  . نشده استاي اره به اين موضوع اش،ناتوو يا دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل

هاي دولت كرزاي در مبـارزه بـا         ها و سياست   بر پايه گزارش يكي از فرماندهان ناتو، روش       
قواي پليس  و ارتش افغانستان به صـورت مـوردي و حتـي              .  كارايي الزم را ندارد    ،مواد مخدر 

رواج اين شايعه نيز ميان مردم      . كنند ميشده به مزارع غير قانوني كشت خشخاش حمله          گزينش
عطوف به  م بلكه حمالت آنها     ،شوند ميصاحبان مزارع متمول ن   متعرض  دارد كه ارتش و پليس      

  .(Interview, June.20 2007:5)صاحبان مزارعي است كه فقير بوده و نفوذي بر دولت ندارند 
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 تجارت  رد در گزارشي به كنگره اعالم ك      ،2007 در ژانويه    ،، مدير سابق سيا   هجان نگرو پونت  
سـاز كـاهش    خدر يكي از فسادهاي مسري در تمام سطوح دولت افغانستان است و زمينه مواد م 

ي هـا   پيچيده و خطرنـاك ميـان مـواد مخـدر، گـروه            اي  شبكه ،از نظر وي  . اعتماد عمومي است  
ساالران وجود دارد و درآمد زيادي از كـشت و تجـارت مـواد مخـدر كـسب                   شورشي و جنگ  

 دالر آمريكا    4600 ،ت خشخاش در يك هكتار در سال      درآمد حاصل از كشت و تجار      .شود مي
  . دالر است390 برابر ،و درآمد حاصل از كشت گندم در همين مساحت

 آلوده فـساد مـالي ايـن تجـارت           كه پليس افغانستان شديداً    آمده ها اين موضوع در گزارش   
  .(Morelli, 2009 : 15) است

  
  توليد ترياك  ميزان تحت كشت خشخاش و):3(نمودار 
 (Report to Congress, 2009: 97)2008 تا2003هاي  طي سال

 
  

 3 در، مدير اجرايي وقت  دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحـد     ،آنتونيو ماريا كوستا  
 9در  .  شوراي آتالنتيك شمالي را به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان فراخواند            ،2008سپتامبر  

هـا   ير رسمي وزراي دفاع  ناتو در بوداپـست، نماينـدگان دولـت             در نشست غ   همان سال، اكتبر  
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موافقت كردند نيروهاي ايساف همراه قواي دولت افغانستان در حمله به كارگاههاي توليد مواد              
 .(Morelli, 2009 :15) مخدر مشاركت 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 كشت و قاچاق    به رغم تداوم مبارزه ايساف با       
  . افزايش داشته است2008 استان در 18 به ،2007 استان در 13 از ،كشت و تجارت ترياك

يـق زيـادي     در مبارزه با مواد مخدر توف      ، ايساف و به عبارتي ناتو     گفتتوان   مي ،در مجموع 
  .نداشته است

  
  هاي پيش روي ناتو چالش. ج

آنها بسيار سخت و شايد     حل  ي مهمي روبروست كه     ها ناتو در سرزمين افغانستان با چالش     
 و شـرايط    اي نظام منطقـه   ها در مسائل ساختاري ناتو،     ريشه اين چالش   .غير ممكن به نظر رسد    

  . مردم اين سرزمين نهفته استوضعيت اجتماعي و فرهنگي فغانستان واخاص جغرافيايي 
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  مشكالت ساختاري. 1
توان در شش مورد خالصه نمود كه به ترتيـب           مشكالت ساختاري ناتو در افغانستان را مي      

عبارتند از اختالف بر سر وظيفه اصلي قواي ناتو، ناهماهنگي نيروهـاي آمريكـايي بـا ايـساف،                  
هاي بازسـازي    پذيري تيم  يرو، آسيب هاي قانوني، عدم همكاري اعضا براي افزايش ن        محدوديت

  .استاني و ناهماهنگي ميان واحدهاي ناتو
  

 ظيفه اصلي قواي ناتو وخصوصاختالف اعضا در  .1-1
با توجه به اينكه قواي ناتو پس از مرحله اشغال افغانستان از سوي ارتـش آمريكـا در ايـن                    

 و عمليات ها  بر محور برنامهاًرسيد هدف ايساف و ناتو قاعدت ميموريت يافتند، به نظر     أكشور م 
 ولي طالبـان    ،بسترسازي براي انتقال قدرت به مقامات برگزيده محلي قرار گيرد          تثبيت امنيت و  

 از صحنه نبرد خارج نـشدند و بـا ترفنـد عمليـات              ، پس از شكست اوليه    ،ي شورشي ها و گروه 
ـ              ،تروريستي در . اتو وارد كردنـد    روز به روز ضربات مهلكي را بر ارتش آمريكا و سپس قواي ن

 متناسب با   ،قواي اعزامي اغلب دول    . عمليات جنگي هنوز در افغانستان پايان نيافته است        نتيجه،
قيم و جنـگ ميـداني را       ي الزم براي نبردهـاي مـست      ها باشند و آموزش   ميعمليات تثبيت امنيت    

  .اند نديده
 وزه تثبيـت امنيـت و      در حـ   ،كيد دارد كه قواي اعزامي از سـوي ايـن كـشور           أدولت آلمان ت  

دولت بريتانيا نظـرات مختلفـي را مطـرح سـاخته           . كار گرفته شوند  ه  آموزش نيروهاي افغاني ب   
گاهي موافق كاربرد قواي نـاتو در عمليـات          شود و  مي همسو با دولت آلمان      ، در مواردي  .است
وي از سـ    ولـي ايـن نظـر      ،نگاه دولت فرانسه همسو با آمريكاسـت      . باشد ميي مستقيم   ها جنگ

 ، شود كه دولت آمريكا تمايل دارد با درگيرساختن قواي سـاير دول            مي نيز مطرح    ها سوسيالست
حتي فرانسه اعـالم داشـته كـه        . ي خود را براي انتقال به عراق در افغانستان كاهش دهد          ها نيرو

 اين خطـر را دارد كـه قـواي نـاتو            ،اعطاي فرماندهي كل قواي ناتو به فرماندهان ارتش آمريكا        
 ).Morelli, 2009 :22  (هاي آمريكا گردد  ابزار اعمال سياستمالًع
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 اعتقاد دارد قـواي ايـساف  هماننـد قـواي  رزمـي آمريكـا بايـد در عمليـات              آمريكادولت  
 لـيكن كانـادا معتقـد اسـت عمليـات نيروهـاي             ،تهاجمي و نبردهاي جنگـي مـشاركت ورزنـد        

 از  بنابراين، .شود ميگناه   شدن شهروندان بي   باعث قرباني   و استبار   آمريكا بسيار خشونت   ميرز
ي ي به روسـتاها   قواي آمريكا در حمالت هوايي بعضاً     . زنند مي همراهي با قواي آمريكايي سرباز    

 ناتو سياست جديدي را اعالم داشـت        ،2007يه  ئدر ژو . اند كه پناهگاه طالبان نيست حمله كرده     
 عمليات را   ،سكونت دارند  ميروندان غير نظا   ناتو موظف بود در مناطقي كه شه       ،كه بر اساس آن   

ـ         االمكـان از    حتـي ،خير انـدازد و حتـي در عمليـات جنگـي    أتا زمان تخليه اين شهروندان بـه ت
 .(Financial Times, 2007: 1)  قدرت تخريب كم استفاده شود  ي كوچك و باها بمب

 يعنـي   ،رمناطق پرخطر جايي چرخشي نيروها د    هكيد آمريكا و هلند بر جاب     أ ت ،در همين راستا  
بـه  را  ها تمايل دارند قواي كشور خود         ولي ساير دولت   ست، جنوب ا  اي ناحيه فرماندهي منطقه  

 يه تلفات نيروهـاي خـود  بافكار عمومي در همه كشورهاي عضو ناتو      .كننداين مناطق منتقل ن   
 ).Morelli, 2009:21  (استدر افغانستان بسيار حساس 

 

 فايسا يات قواي آمريكا وناهماهنگي ميان عمل. 1-2
نظـامي را ايفـا      ي شـبه  هـا  ي گـروه  هـا   نقش حمله به پناهگـاه     نيروهاي نظامي آمريكا عمدتاً   

 مسئله در مواردي    ناي.  هماهنگي الزم را با فرماندهي ايساف ندارند       ، موارد اي پارهدر  كنند و    مي
ي ايساف  ها ها و برنامه   د و حتي سياست   انجام ميبه بروز تلفات سنگين از شهروندان غيرنظامي        

  .(Ibid)سازد را در يك منطقه مختل مي
 

 ي قانونيها محدوديت. 1-3
شـده از   هـاي اعمـال    در اعزام قواي خود به افغانستان با محـدوديت         ناتو ياعضابسياري از   

ها مجاز بـه انتقـال بـه          قواي برخي از دولت    ، مثال ايرب. گذاري خود هستند   سوي مجامع قانون  
) قواي آلمـان  (مناطق جنوب نيستند و يا برخي از قوا نسبت به انجام عمليات شبانه محدوديت               

 ولـي بـه نحـو عرفـي     ،ي رسمي اعالم نـشده ها  محدويت، از دولاي گرچه از سوي پاره .دارند
 .(Report to Congress, 2009 : 30)ها معذورند  موريتأاي از م قواي آنها از انجام پاره
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هاي انگلستان، آمريكا، هلند و كانـادا        دولت،  2006در كنفرانس سران ريگا، التويا در نوامبر        
در اجالس سـران در      ي قانوني برطرف شود و    ها از مجموعه دول ناتو خواستند اين محدوديت      

 ولـي فرمانـدهي     ،پيمان شدند اين موانع قانوني را برطرف سـازند         بوخارست نيز دول عضو هم    
مقابله و يا حمله به موقع به نيروهـاي شـبه         . برد  هنوز از اين موضوع رنج مي      ،نستاناتو در افغ  نا

 ،هـاي مـذكور     به وحدت فرماندهي و قدرت مانور باال احتياج دارد كه محدويت           ،نظامي طالبان 
دولـت فرانـسه پيـشتاز حـذف ايـن          . ي موفـق بـوده اسـت      هـا   مـانع از اجـراي عمليـات       عمالً

  .(Morelli, 2009: 11)اند  را برداشتهيه و ايتاليا و اسپانيا نيز گامهايها بود محدوديت
  

  دم همكاري دول عضو درافزايش نيروع. 1-4
 نيرو را به مجموعـه دول عـضو         ش ضرورت افزاي  ،فرماندهي ناتو در هر موقعيت و اجالس      

د به اين نياز پاسخ ن ا  به علت فشار افكار عمومي نتوانسته    ،ها اعالم داشته و قريب به اتفاق دولت      
ـ       سگيت. كافي بدهند  مين نيـروي بيـشتر   أ وزير دفاع آمريكا  به كرات دول ناتو را به علت عدم ت

 نيروي جديد بايـد بـه       7500 اعالم داشت    ،2007وي در دسامبر     .ه است مورد سرزنش قرار داد   
  . (Morelli, 2009: 18) بدنه ايساف تزريق شود

 فرماندهي ناتو  اعالم كرد سـه        ،2008  و 2007 هاي ال س با شدت گرفتن حمالت طالبان در     
  سـال   كانادا  تهديد كرد تـا پايـان        ،2008در سال   . برابر قواي فعلي بايد به افغانستان اعزام شود       

 قـواي خـود را از افغانـستان خـارج           ،ل نكننـد  يسگ چنانچه ساير دول نيرو به افغانستان        ،2009
گـاه    ولـي هـيچ    ،انـد  ردي نيروهاي خود را افزايش داده      دول عضو ناتو در موا     ،البته. دخواهد كر 

 .(Ibid:19)مين نشده استأقواي مورد نياز ت

جمهور آمريكا مبني بر افزايش نيروي اعزامي با وعده خروج كامل قوا در              طرح اوباما رئيس  
  .شود  در همين راستا ارزيابي مي،2011

دول عـضو نـاتو بـه         نگاه مردم و    ريشه در  ،ها در عدم اعزام بيشتر نيرو      مشكل اصلي دولت  
. ها در موضوع افغانستان متفاوت اسـت     درجه حساسيت دولت  . افغانستان دارد در  ماهيت جنگ   

 ميهنيها خطر حاكميت طالبان در افغانستان و خطر تروريسم طالباني را براي امنيت               همه دولت 
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.  متفـاوت اسـت    كـامالً شرايط حضور ناتو در كوزوو با افغانـستان         . كنند ميخود چندان لمس ن   
امكان انتقال قدرت در زمـان كمـي بـه          ؛  موريت كوتاه بود  أمدت م ،  كوزوو در اروپا قرار داشت    

 بدنـه و سـاختار دولـت و حاكميـت وجـود             ،مقامات برگزيده محلي وجود داشت و پيشاپيش      
ساله در حوزه آسياي غربي      كشوري است  محصول جنگي حداقل بيست      افغانستان    ولي ،داشت

در . شـود   به افزايش قدرت دول منطقه مثـل ايـران منتهـي مـي             حذف طالبان عمالً   نتيجه،   درو  
  . عمليات جنگ عليه طالبان را ادامه داد، بايد به موازات عمليات سازندگي،افغانستان

 ولـي   ، درصد مردم بود   66 برابر   ،2002حمايت از حضور قواي كانادا در افغانستان در سال          
  (Washington Post, 2007: 12).  درصد كاهش يافته است52 به  اين رقم،2007  سالدر

 ايجاد 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

 ولي ميـزان پايبنـدي بـه    ،اند كردهكيد أستان ت بر تعهد درازمدت خود در افغان     ي متعدد   ها نشست
 را  2011  سـال   در خـروج از افغانـستان     ،جمهور آمريكـا   اوباما رئيس .  مشخص نيست   تعهد اين

نبايد از ياد بريم كه بحران اقتصادي جهاني نيز دول ناتو را محتاط ساخته تا از . وعده داده است
ايـن وضـعيت باعـث شـده      .ممانعت ورزند درگيرشدن زياد در مسائل مناطقي مانند افغانستان

 مـشكل   ،در بخشي از مناطق   . قواي ناتو در مناطق مختلف با مشكل كمبود امكانات روبرو شود          
 و دسـتگاههاي    هـا  يـاب در مـسير     تجهيـزات بمـب   . ي پشتيباني محسوس است   ها كمبود بالگرد 

 بـه ويـژه منـاطق       ،انيت شبانه از جمله نيازهاي مبرم مجموعه قواي ناتو در سراسر افغانـست            ؤر
  (Morelli, 2009 : 34).  محسوس استجنوب است كه كمبود آنها كامالً

 
  شده ي دادهها ي بازسازي استاني و عدم تحقق وعدهها  تيمپذيري آسيب. 1-5

ي هـا   تـيم ، ي بازسازي اسـتاني وجـود نداشـته       ها با عنايت به اينكه هيچ مدل قبلي براي تيم        
سـاختار مـشخص و     . انـد  سس شـكل گرفتـه    ؤمورد نظر كشور م   مذكور بر پايه سياست و مدل       

 فقـط  نه   بنابراين،. ها وجود ندارد   هاي عملياتي اين تيم    الگوي واحدي براي تشكيالت و فعاليت     
  . ضعيف استها  تبادل اطالعات نيز ميان تيمبلكه ،هماهنگي عملياتي وجود ندارد

 (Report  of the Afghanistan Study, 2008: 22)  
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، 2006در مـه    .دار شـد   ، كانادا مسئوليت تيم بازسازي استاني قندهار را عهده        2005اوت  در  
ن هلمند وهلند سرپرستي تشكيالت مزبور را در        ابريتانيا مسئوليت تيم منطقه لشگرگاه مركز است      

 مسئوليت تيم منطقـه     ،آلمان با همراهي تركيه    . مركز استان اروزگان بر عهده گرفت      ،ترين كوت 
سـيس  أ تيم بازسازي استاني استان وارداك را ت       ،2006 نوامبر   25متقبل شد و تركيه در      شمال را   

    . ي بـديل خـشخاش گرديـد   هـا  كرد و موظف به انجام امور درماني، آموزشي و كـشاورزي 

(Morelli, 2009 : 12)  
 خـوب را در نقـاط       مرانـي ي ديوانساالري و حك   ها  پايه ،ي مذكور ها  قرار است تيم   ،در واقع 

 افـراد نظـامي و       بعـضاً  هـا   تـيم  ي ولي اعضا  ،زده افغانستان استوار سازند    لف سرزمين جنگ  مخت
توانند پاسخگوي نيازهاي متنـوع   ميغيرنظامي هستند كه تخصص در يك يا دو حوزه دارند و ن   

 نظامي  ي ناتو ذاتا سازمان   ،از سوي ديگر  . مانده و بدوي اقصي نقاط افغانستان باشند       مناطق عقب 
هـاي صـنعتي و      ي مـرتبط بـا زيرسـاخت      هـا  سب انجام وظايف سازندگي در حوزه     است و منا  
  . هاي افغانستان نيست هم در استان  آن،آموزشيو ي فرهنگي ها يا نهاد اقتصادي و
 پرسنل غير نظامي از كشورهاي عضو ناتو و نيروهاي          ،  مركب از نيروهاي نظامي    ،ها اين تيم 

ي اسـتقرار   هـا  افراد غير نظامي تمايل ندارنـد در محـل        . ندباش مينظامي و اداري تبعه افغانستان      
. ها بيشتر در معرض حمالت تروريـستي قـرار دارنـد           مي زيرا نظا  ،نظاميان مشغول به كار شوند    

پرسـنل غيرنظـامي    . كنـد  مـي ي اعالمـي را ن    ها ها كفايت اهداف و برنامه     تعداد نيروهاي اين تيم   
 سـپتامبر   10در  . مات در افغانـستان را ندارنـد      كشورهاي عضو ناتو تمايل حضور و ارائـه خـد         

توانـد   مـي هـيچ حجمـي از قـواي نظـامي ن         كـرد    وزير دفاع آمريكا اعالم      س رابرت گيت  ،2008
پوش بيشتر نياز ندارد،  بلكه احتياج بيشتر         افغانستان به چكمه  . مشكالت افغانستان را حل نمايد    

  .حكمراني خوب دارد  و حاكميت قانون، گذاري خارجي به معلم، قاضي، سرمايه
(Statement of Defense Secretary, 2008)  

گـران آلمـاني     آموزش. ي آلماني بود  ها  برعهده نيرو   بدواً ،مسئوليت آموزش پليس افغانستان   
 كار آمـوزش    ،مدعي بودند چون قواي پليس افغانستان تحت فرماندهي نيروهاي آلماني نيستند          

خورده   پروژه آموزش پليس را شكست     ها اني كه آلماني  در زم .  روبروست اي با مشكالت عديده  
 اي هـا فايـده     اظهار داشتند كه فساد تمام پيكره پليس افغان را دربر گرفته و اين آمـوزش               ،يافتند
  .( International Herald Tribune, 2007: 1)ندارد 
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. اسـت گذاري نظام دادگستري مناسـب در افغانـستان           پايه ،يكي از وظايف محوري ايساف    
 توفيـق   ،ي مناسب بـراي نظـام اجتمـاعي افغانـستان         ها  در پرورش حقوقدان   ها نيروهاي اين تيم  

ريزي نظـام قـضايي افغانـستان     دولت ايتاليا سعي داشت نقش محوري در پايه     . اند زيادي نداشته 
 ، ايتاليا كنفرانس رم را برگزار كرد تـا بـا مـشاركت دول داوطلـب               ،2007در جوالي   . ايفا نمايد 

ي هـا   وعـده  ،كننـده  هـاي شـركت    دولـت . شكيالت دادگستري در افغانستان را سازماندهي كند      ت
 .(Rome Conference on Justice, 2007)زيادي دادند كه بخش اعظم آنها محقق نشد 

  
  ها ترشدن تشكيالت ناتو و مشكل هماهنگي واحد پيچيده. 1-6

سيس شده كـه  أي در فرعي ت تشكيالت فرعي و فرع    ، برحسب شرايط  ،درون تشكيالت ناتو  
 تشكيالت ذيل همگي از واحدهاي فرعـي         ،طور مثال  به .هماهنگي ميان آنها بسيار مشكل است     

  :باشند ميايساف 
  1فرماندهي ايساف .١

  2فرمانده و كنترل ايساف .٢

  3فرماندهي مشترك ايساف .٣

  4ت آموزشي ناتو در افغانستانأهي .۴

  5فرماندهي مركب انتقال امور امنيتي .۵

 6 ي ارتباطي و رايزني عملياتياه تيم .۶

  7ي پليسي ارتباط و رايزني عملياتيها  تيم .٧

  8ي ارشد غير نظامي ناتوها نمايندگي .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) 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 48ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ161

 اي مسائل نظام منطقه .2
دهـد   ميشعاع قرار ال موريت ايساف را تحت أ م  شديداً ،ثباتي در پاكستان   بياي،   در بعد منطقه  
(Katzman,2010).  از جمله عوامل افزايش قدرت طالبان در        ،اچيثباتي سياسي در كر     موضوع بي 

، قواي آمريكا اسنادي را در اختيار دولت پاكستان         2008در جوالي   . مناطق مرزي پاكستان است   
 به ويـژه فرقـه حقـاني        ،نظاميان افغان  ي اطالعاتي و امنيتي پاكستان به شبه      ها قرار دادند كه نيرو   

  .(Mazzetti,2008)كنند  ميكمك 
ي نظامي را به مناطق مـرزي       ها  يگان ،فاي پرويز مشرف، دولت جديد پاكستان     از زمان استع  

ارسال داشته و عمليات متعددي را عليه نيروهاي طالبان در مناطق مرزي خود بـا افغانـستان را                  
ـ  دولت پاكستان اقدام بـه       ،2008در اكتبر   . ه است دراجرا ك  ح قـواي نظـامي ضـدطالبان در        يسلت

 دولـت پاكـستان   ،مجمـوع در  ، البتـه .(Washington Post, 2008)مناطق شـمالي كـرده اسـت    
شـود بخـش مهمـي از     مـي  زيـرا مجبـور   ،تواند قواي زيادي را در اين منطقه مـسقر سـازد          مين

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

عي داشـته منـاطق مـرزي خـود را از            سـ  ،عمليات مشترك با نـاتو     دولت پاكستان طي چند   
  . نظامي پاك كند گروههاي شورشي شبه

 تـا طالبـان در      سازش كند  دولت پاكستان سعي كرد با طالبان پاكستان         ،2009در اوايل سال    
آزادي عمل اجراي احكام شريعت را به صورت خودمختار         ) دره سوات (مناطق تحت نفوذ خود   

تروريستي را عليـه دو دولـت پاكـستان و افغانـستان             عمليات نظامي و   ،در عوض و  داشته باشد   
      اين تالش ناكام مانـد و منازعـه ميـان طالبـان ودولـت پاكـستان ادامـه يافـت        . ادامه ندهد

(Morelli, 2009 : 3).  
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  ي نظامي قواي پاكستان عليه مواضع طالبانها عمليات: )4(نقشه 
 (Report on Progress Toward, 2010:33)سرحدات مرزي  در

  

  
 ،بـودن منـاطق تحـت نفـوذ طالبـان           شرايط جغرافيايي مرزهاي دو كشور و كوهستاني       ،البته

حتـي ايـن نظريـه مطـرح شـده كـه دولـت              . امكان سركوب كامل  اين قوا را از بين برده است          
 ، در شرايط فعلي،گونه حاكميتي بر مناطق تحت نفوذ طالبان ندارد و در واقع         هيچ پاكستان عمالً 

 . طالبان افغانستان وجود نداردزمايز طالبان پاكستان اامكان ت

 به صـورت مـنظم و متمركـز مـورد           ،خطوط تداركاتي ناتو در پاكستان    شايان ذكر است كه     
 درصد از تجهيزات نظامي و      75 ،طي هفت سال گذشته   . حمله طالبان پاكستان قرار گرفته است     

 كيلومتر بـا عبـور از جنـوب تـا           900 غيرنظامي ناتو از طريق بندر كراچي و پس از طي حدود          
. شده است   شمال پاكستان و با گذشت از منطقه قبايلي و از طريق گذرگاه خيبر وارد افغانستان                

هايي كه اين تجهيزات را از سوخت و مهمـات گرفتـه تـا مـواد غـذايي و پوشـاك بـه                         كاميون
گـذاري   حاري و بمـب    هدف حمالت انت   ، همواره به صورت گروهي    ،كردند  افغانستان منتقل مي  

 به امري عـادي و تقريبـاً   ،ها هاي مسير عبور اين كاميون خرابكاري در جاده و پل    . اند  گرفته قرار
  . غيرقابل جبران تبديل شده است
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هاي ناتو صورت گرفـت،       در منطقه قبايلي عليه كاروان كاميون     كه  تنها در جريان يك حمله      
حجم خسارات وارده بـه     . حموله آنها به هوا رفت     تريلر آتش زده شد و م        كاميون و  200حدود  
داران پاكـستان     در حدي بـوده كـه اتحاديـه كـاميون          ،كنند  هايي كه در اين مسير تردد مي        كاميون

شـدن مـسير     نـاامن . كنـد   اعالم كرد از حمل كاالهاي نظامي به مقصد افغانستان خـودداري مـي            
اهرگ تداركاتي خود را در خاك پاكستان        به اين مفهوم است كه ناتو ش       ،كراچي تا گذرگاه خيبر   

رسـد در     آبـاد، بعيـد بـه نظـر مـي          اجتماعي اسـالم   -از دست داده و با توجه به بحران سياسي          
شدن مسير پاكستان، دولت     همزمان با ناامن  . زدپردابمين اين شاهراه حياتي     أ به ت  دمدت بتوان  ميان

ميليـون  300 ميليـون دالر وام و  150 ،قرقيزستان نيز با دريافت صدميليون دالر كمك بالعـوض   
ها خواست پايگاه هـوايي منـاس را در           مريكاييآگذاري از طرف مسكو، از       دالر فرصت سرمايه  

ها بر مبناي ماهي   مريكاييآقزاقستان با اجاره پايگاه هوايي خود به        . شمال اين كشور تعطيل كند    
داد بدون هيچ محـدوديتي از ايـن           مي ها اجازه   مريكاييآ تنها كشوري بود كه به       ،ميليون دالر 17

  .پايگاه براي انجام عمليات نظامي در افغانستان استفاده كند يا به افغانستان تداركات برساند
اگر وخامت شرايط امنيتي افغانستان امروز را در كنار قطع دو خطـوط مواصـالتي نـاتو در                  

توان بـه مختـصات شـرايط          مي شمال و جنوب افغانستان با هم مورد مالحظه قرار دهيم، آنگاه          
الزم به يادآوري است كـه      . پي برد  ،اند  ها با آن مواجه     مريكاييآبسيار دشواري كه ناتو و به ويژه        

هاي دوشنبه در تاجيكستان و كارشي خنابـاد          آباد و نيز فرودگاه     حوالي اسالم  ،فرودگاه چك الال  
رقيزستان را جبران كننـد، امـا هـيچ         توانند فقدان پايگاه هوايي مناس ق        تا حدودي مي   ،ازبكستان

تواند جايگزين خطوط مواصـالتي پاكـستان         پايگاه هوايي در كشورهاي همسايه افغانستان نمي      
 زيرا هزينـه حمـل و نقـل هـوايي ايـن حجـم عظـيم از                  ،براي نيروهاي ناتو در افغانستان باشد     

تو بايد درصدد پيدا كردن      چهار تا پنج برابر هزينه حمل و نقل زميني است و عمالً نا             ،تداركات
 .)www.tabnak.ir (جايگزيني براي خطوط زميني ناامن پاكستان باشد

از سـوي ديگـر      ايران و نـاتو منـافعي از يـك طـرف همـسو و             اي، همچنين،    در بعد منطقه  
 با توجه   ،برقراري امنيت در افغانستان و سركوب طالبان و القاعده        . متعارض در افغانستان دارند   

 اين  در عين حال،  .  نقطه اشتراك ايران و ناتو است      ،گري و ضد شيعي آنها     هاي سلفي  به گرايش 
شود كه ناامني در افغانستان باعث درگيـري قـواي آمريكـا و نـاتو در ايـن                   ميفرض نيز مطرح    
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مسئله تيرگي روابط   . گردد ميمنطقه و احساس خطر آنها از گسترش منازعات به سرزمين ايران            
ي هـا   شرايطي را دامن زده كـه زمينـه        ،اي ايران  ه ويژه در موضوع پرونده هسته      ب ،ايران و آمريكا  

  . رسانده استحداقلهمكاري طرفين در حل مسائل افغانستان را به 
 بـه گروههـاي شورشـي در        2006 ادعـا شـده كـه ايـران از سـال             ،ها اي از گزارش   در پاره 

در . د معتبـري ارائـه نـشده اسـت         ولي در اين رابطه هيچ سـن       ،كند افغانستان مساعدت مالي مي   
  و 2006هـاي    ي انفجاري در سال   ها شده كه مبداء ساخت تعدادي از تله        اعالم ،ها برخي گزارش 

ولي سند قطعي مبني بر اينكه اين ، (Report to Congress, 2009:102)  ايران بوده است،2007
 .جود ندارد و،نوع تسليحات از طرف دولت ايران  به گروههاي شورشي واگذار شده

توانـد كمـك     مـي  ترانزيت تجهيزات ناتو     برايايران در بحث استفاده از بنادر و خاك خود          
  . كنداين سازمانثري به ؤم

 خـاك ايـران را بـه افغانـستان متـصل            ،خطوط مواصالتي امن و استاندارد كه از سه مـسير         
ر افغانـستان كمـك      ممكن است بتواند در چارچوب روابط امنيتي جديد به انتظـام امـو             ،كند  مي
 600 حـدود    ،)مركز اسـتان نيمـروز افغانـستان      ( سه مسير چابهار به زرنج       ،در حال حاضر  . كند

 بندرعباس بـه مـشهد ـ    و ، بندرعباس به بيرجند و مركز استان فراه افغانستان-بهار  چاه،كيلومتر
ـ  تايباد ـ هرات افغانستان؛ مي  رسـاني   راي كمـك تواند جايگزيني براي مسيرهاي ناامن پاكستان ب

 600بهار ـ زرنج كه با طـي حـدود      مسير اول يعني چا،در مقايسه. المللي به افغانستان باشد بين
 كيلومتر به جاده حلقوي مركز افغانستان       150رسد و پس از حدود        كيلومتر به مرز افغانستان مي    

ذرگاه خيبـر در   كيلومتري كراچي به گ 900 كيلومتر نزديكتر از مسير حدود       300 ،شود  وصل مي 
 . )www.tabnak.ir (شرق افغانستان است

  
  لي افغانستانخوضعيت دا .3

دولت مركزي حامـد كـرزاي داراي تـشكيالت و نيروهـاي             ،  تشكيالت دولتي  نبودبه علت   
  (Morelli, 2009:1) . كارآمد و قوانين مدون براي اداره كشور نيست
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اعتمـاد  و ي و سياسـي حـاكم اسـت    فساد مالي و ارتشا در سـطوح مختلـف ادار      همچنين،  
 از ،2010  سـال طي يك نظرسنجي در   . باشد ميعمومي نسبت به دولت مركزي در حال كاهش         

حـامي و   )  حـوزه  121 از   29(  درصـد از ايـن مجموعـه       24  فقط سكنه     ،  حوزه نظرسنجي  121
ي ي شورشي طـ   ها جدول زير حاكي از افزايش حمايت از گروه       . اند طرفدار دولت مركزي بوده   

  . است2010 تا 2009 هاي سال
  

  حوزه121نظرسنجي از : )3(جدول 
 (Report on Progress, 2010: 36) در سراسر افغانستان 

  2009دسامبر   2010مارس 

 كننده به دولت مركزي كمك 0 0

 طرفدار دولت مركزي 19 29

 تفاوت بي 41 44

 هاي شورشي طرفدار گروه 26 40

 ي شورشيها كننده به گروه كمك 7 8

 نشده مناطق ارزيابي 28 0

  
سـاي قبايـل بهتـر      ؤفرماندهان ارشد ناتو در افغانستان معتقدند با تكيـه و جلـب اعتمـاد ر              

سـاي قبايـل در     ؤايجاد روابط حسنه بـا ر     . توان آرامش و امنيت را در افغانستان برقرار نمود         مي
 احـساس كننـد در درازمـدت        سـاي قبايـل بايـد     ؤر. باشـد  پذير مي  سايه برنامه درازمدت امكان   

نظرات و اخبار خـروج قـواي نـاتو در كوتـاه            . توانند روي پشتيباني قواي ناتو حساب كنند       مي
نرال مـك كريـستال بـا       ژ اختالف نظرهاي    ،از جمله . سازد مدت اين حس اعتماد را ضعيف مي      
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نـاتو مـورد   ساي قبايل اين نگراني جدي را دارند كه پس از خـروج              رؤ . همين قضيه بود   ،اوباما
  .انتقام طالبان قرار گيرند

پديـده  . العبـور اسـت    افغانستان سرزميني كوهستاني و داراي راههاي صعب      از سوي ديگر،    
اي را از بين بـرده و نقـل و انتقـال قـوا و       بخش مهمي از امكانات جاده ،جنگ در دو دهه اخير    

ي شورشـي  هـا  گـروه  (Morelli, 2009: 1).تجهيزات را با مشكالت عديده روبرو ساخته است 
خوبي ه  ب،ضمن اينكه به محيط زيست خود عادت دارند و با زواياي جغرافيايي آن آشنا هستند              

ي مختلـف   هـا  ي آن از مليـت    هـا  توانند عمليات تروريستي را عليه نيروهاي ناتو كـه واحـد           مي
ي هـا  عوامـل قـوت گـروه   جملـه   شـرايط جغرافيـايي از   ،در مجمـوع .  به اجرا درآورند ،هستند

  . شود  ميلمدادشورشي ق
  
  گيري نتيجه

 در  ايـن سـازمان،   . ي اساسي روبرو شده اسـت     ها  ناتو در افغانستان با چالش     ،در نگاه كالن  
بينـد كـه    اي را پـيش روي خـود مـي     مشكالت عديده،اولين تجربه خروج از منطقه سنتي خود  

اگـر قـرار   . كنـد  تو طلب مـي   تغييرات اساسي را در نظام و تشكيالت فرماندهي نا         ،تفوق بر آنها  
 الزم است در جذب نيرو      ،بيني كند  است ناتو در تعريف وظايف خود فضاهاي جديدي را پيش         

 تواند صـرفاً    ناتو نمي  ،در اين چارچوب  . بازنگري اساسي داشته باشد    و ساختار تشكيالتي خود   
  .سازمان نظامي باقي بماند

 به سوي خروج قواي خود      ،2013 تا 2011هاي   چنانچه دول متحد ناتو بخواهند ظرف سال      
برقـراري امنيـت   .  هم اكنون آشـكار اسـت      زا دورنماي شكست ناتو در افغانستان       ،حركت كنند 

ساي قبايـل و بـسترسازي      ؤ بر پايه حضور درازمدت و جلب اعتماد ر        نسبي در افغانستان صرفاً   
 ناتو براي مقابله آنها با ح قبايل طرفداريسلت احتماالً. پذير است تقويت پليس و ارتش ملي امكان

 از جملـه  ،ريـزي ارتـش مقتـدر     در صورتي كه به جنگ داخلي منجر نگـردد و يـا پايـه            ،طالبان
  .راهكارهاي نيل به موفقيت در افغانستان است
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 نـه تنهـا هژمـوني آمريكـا و كـشورهاي      ،شايان ذكر است كه با شكست ناتو در افغانـستان        
در درون ناتو نيز سنت رهبري از سـوي آمريكـا         بلكه   ، دشو اروپاي غربي  به چالش  كشيده مي       

  .گيرد مورد ترديد قرار مي
 به معني شكست نهايي و پايـان عمـر هژمـوني آمريكـا و دول                ،  شكست در افغانستان   ،البته

 بلكه احتمال دارد ناتو با دگرديسي در تشكيالت و نظام سازماندهي خـود بتوانـد                ،غربي نيست 
  .كندايفا  يثرؤش مدر ساير نقاط جهان نق

 شـرايطي را ايجـاد كـرده اسـت كـه      ، وضعيت آمريكا و ناتو در افغانستان،سخن آخر اينكه  
ضمن ارتقاء كمي و كيفي مناسبات       ،شده تواند طي يك برنامه مطالعه     جمهوري اسالمي ايران مي   

ه خـود   هاي خود با دولت افغانستان و برخي گروهها و متنفذين افغاني، جايگاه ويژ             و همكاري 
  .را به عنوان بازيگري منحصر به فرد تثبيت نمايد
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