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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  مضيقه و مشکل افغانستاندرناتو  -» ريگا«
  

 ويالتتو در مرکزسای دول و حکومات ناؤم  ر٢٠٠۶ ماه نومبر ٢٩ و ٢٨بروزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 
يک  زيرا مطابق به پروگرام اهميت اين کنفرانس بصورت ساده چوکات بندی شده نميتواند،. دار دارندباهم دي" ريگا"

نه کدام تسويد اهداف جديد اتحاديۀ اتالنتيک روی آجندا قرار . فيصله ای حقيقتًا قابل مالحظه انتظار برده نمی شود
.  در پکت ناتو در نظر است) کشورميرسد٢۶ در حال حاضر شمار اعضای ناتو به (دارد و نه شمول اعضای بيشتر

يک قدرت سمبوليک را در بر دارد و همچنان پيشگوئی های خوشبينانه نمی تواند ازهم  ب بحيث راه نمون»ريگا«ولی 
  .  بس مشکل گير مانده استۀمخفی نگاه دارد که ناتو در پيمودن يک مرحل

بر عالوه اين حقيقت غير قابل باور به خيرگی می گرايد که اتحاديه اتالنتيک که در برابر توسعه جويی ستالين بميان 
چه می تواند تغييرات کلی را منعکس سازد که از  .د، در خاک شوروی سابق به گرد همآئی می پردازدآمده بو

يک دليل برای فراهم » ريگا «دبرداشته شدن ديوار برلين به اين سو در اروپا رخداده اند؟ از نظر غرب می توان
 م  ازيک تخيل بيشتر ١٩۴٩تو در سال  که حين اساس گذاری ناآوری قناعت وهمزمان به حقيقت پيوستن خوابی باشد

نمی تواند » ريگا« . رسی شده می تواند در زمينه فکر ميشود به سادگی براينکه در کرملين چطور. جلوه نمی کرد
  . خارج از سرحد مناسبات شرق و غرب در اروپا بيشتر مثمر ثمری باشد

  

   انديشه از آينده
اگر در بروکسل مرکز ناتو امروز با .  دست باال داردوالتمرکز ، اين هم يک موضوعی است که در مذاکرات یبل

ناتو به پيمانه زياد از اهداف اصلی اتالنتيک . انديشه پيش آمد می شود، حاکی از موجوديت اتحاديه و آيندۀ آن است
ر می  ناتو امروز با سوالهای جهانی و تهديداتی روبروست که و سايل و موجوديتش را به خط.دور گرديده است

  . اندازد
دود بی طرف بالقان، تقريبًا عقه است؛ ناتو، صرف نظر از چند کشور مثدر حال اتحاديه از نظر وسعت اراضی بکلی 

 شماری از دلچسپی های انفرادی، تحرک و اهداف قرار ،در برابر اين حقيقت وزين. تمام اروپا را در بر ميگيرد
 بر عالوه ناتو امروز کمتر با اتالنتيک يا اروپا سر و .دبنظر ميرسلترميگيرند، که تمرکز اجتماع آنها مشکل و مشک

تهديد   ای ساحهکار دارد، بلکه جوابگوی مجبوريت ها و اتحاد طرف عالقه با کشورهای در راه ديموکراسی، بيرون
ار آنها در حال  می باشد و شمه نفر قوای ناتو در سه قسمت جهان در حال اجرای وظيف۵٠٠٠٠اکنون . به اروپا، باشد

  . استتوسعه 
اقدام  نظر به . موقف اتحاديه اتالنتيک در افغانستان است،از همه دشوارتر و اما بصورت خاص در مشکل امروزی

 انکشاف تروريزم اسالمی شده بود، غرب اقدام ۀامريکا به جنگ در برابر طالبان زير اين عنوان که افغانستان آشيان
امريکا ميخواست بزودی بار گران اين اقدام را تقسيم نمايد  .بد و به ديمو کراسی سوق گرددنمود تا آن کشور ثبات بيا

و چون ناتو بحيث يگانه اتحاديه نظامی قابل اعتماد موجوديت داشت، در .  رايديابا يک شکل بين المللی ب و قضيه را
هر خوب جلوه ميکند و در مشروعيت اين در ظا. رول عامل تحکيم صلح در يک محيط بکلی غير عادی گنجانيده شد

  . را در اتحاديه رسوا می سازد باهمی ولی خالی عدم پيوندمی افزايدحضور غرب 
  

  بار عمده بر دوش امريکا
ناتو در افغانستان در حاليکه اين اتحاديه اکنون مسؤوليت امينت سرتاسری ت ا آاجرحقيقت مو ضوع اين است که 

را بار امريکائی ها بدون شک قسمت عمده  .بروستومشکل تقسيمات و ظيفوی ربا شرايط  کشور را بردوش دارد،
از همه بيشتر قوای مقابله با . بدون آنها کوشش در راه برقراری صلح به سقوط مواجه خواهد بود. بردوش دارند

انوی ها و کانادائی هستند که در پهلوی آنها برت.  امريکائيها هستند که با مقاومت سرسختانه رو برو ميگردند،طالبان
در مواقع جدی بدون استثنا امريکائيها و همين متحدين شان دخالت دارند که مطابق . نددر ميگگيرر دهيسشه در نبرد

  .  متحمل می گردندبه آن تلفات بيشتر را نيز
درين موضوع .  از اين بيشتر نمی توان مخفی نگاه داشت راتقسيمات غير مساوی قربانی های انسانی و مادی

در نظر امريکا تنها آلمان قرار ندارد که حضور . مناقشات جدی بروز نموده که نتايج وخيم را در بر خواهد داشت
  متحدين خود،نيروهای خود را صرف محدود بمنظقه شمال که نسبتًا آرام است، نگاه ميدارد و تاحال شانه خالی ميکند

ن موقف دشوار حکومت در داخل مسؤول امور پنداشته می شود که در برلي .را در شرق و جنوب ياری رساند
 در حقيقت اسباب آن، مسايل تخنيکی، مالی و .گماشتن نيروهای آلمان را در جنوب افغانستان غير ممکن می سازد

 تا بيشتر ازين لحاظ فشار متحدين در برابر آلمان ازدياد خواهد يافت. ن می نماينديروانی هستند که موقف آلمان را تعي
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مورد . عدم رضايت امريکا کرکتر اساسی دارد .در مبارزه با تروريزم اسالمی و توليد تباه کن مواد مخدر حصه گيرد
در . ديد درک موضوعست در ناتو، يعنی موقف متفاوت اعضای اتحاد در برابر و ظايف جنظر احساس متفاوت
امروز يک جنگ تمام . ور جدی اش را مشخص ميساختکه حضين  بود از پهره داران و ناظرگذشته ناتو جمعيتی

و بی رحمانه که بدون قيد تلفات و جود دارد،  در جريان  بی پايان، ، باقهرمحدودساحه ای شکال جديد در اعيار با 
ادگی رداشت آمقدرت  نظامی وهم چنان در نظيک بيشتر اعضای ناتو که تاحال در پناه را اهميت اين حقيقت . است

  .ملتفت می شوند ، تدريجًا  آرام داشتند،ربانی از طرف امريکاپذيرش ق
  

  موضوع همبستگی
 کمبودی  بروز اعضای اتحاديه در افغانستان صرف به معنی تمديدوظايف از طرفب از نظر امريکا رسيدگی متفاوت

فر هالندی  ژپ د هوپ خو  سکرتر جنرال نات.که قسمًا از دهه ها به اين سو زير لب گفته می شدندتلقی می شود ی ئها
 او مجددًا توضيح خواهد نمود که کوشش . اشاره خواهد کرد و دو گانگیی هادر ريگا يک بار ديگر به اين کمبود

اروپائی ها درمجموع ناکافی، در بعضی از موارد مهم که اروپائی ها بهبود را وعده کرده بودند و تا حال قدمی 
قسيم  در ناتو هنوز هم ت.، اشارات جديی خواهد داشتی می گرايد  سست بهمانگذاشته نشده است و اينکه همبستگی پي
و هنوز . گيرد و اين در ارسال قوا بصورت غير قابل قبول موثر واقع ميگردديممصارف بصورت عادالنه صورت ن

  .ت های مالی خود را ايفا ميدارند عضو مکلفي٨ عضو اتحاديه صرف ٢۶هم از جمله 
 در يک بحران عميق بعد از ناکامی ناتو آن اتحاديه را. ناتو در افغانستان تصور شده ميتوانداهميت عدم موفقيت 

 امريکا و يا برتانيا بر دوش نمی داشته باشند که بر آنها دارمعلومآنرا مطلوب يج نا انت. ش پرتاب خواهد کردتاسيس
ا دشوار خواهد بود که برای آنها تفکر در بلکه مو قعيت جديد برای آن کشور ه. يک توجيه مجدد مشکل نخواهد بود

  .شد خواهد  تمامصنف بندی جديد امنيت مشکل
  

  پايان


