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   بازنشستهريابول فاضل، سف. م

  یريش. م. ا: برگردان

  

  نقش ناتو پس از جنگ سرد
  

 در ئی اروپایشورھا کفياز مشارکت ضعرا  خود یتي ضمن ابراز نارضاامريکا ی دفاع مستعفري وزتسي گروبرت

 آنند که یپ« گفت که آنھا در ،ايبي افغانستان و لهي تر در جنگ علقي ناتو در جھان سوم، به عبارت دقیاقدامات نظام

ه  است، بافتهي اروپا شدت ی دفاعی کاھش بودجه ھاجهي را که در نتتي امنني تأمۀني ھزئیامريکا دھندگان اتيمال

 به ئیامريکا یروھايدوش نه  باشند که بتوانند دوش بیتي در چنان وضعدي ھا بائیپا ارو،ی وۀگفته ب. »رنديعھده بگ

  . منظور در اروپا مستقر شده اندني با ھمیئامريکا یروھاين.  جھان سوم اعزام شوندیجنگھا

 تااليا. افتي لي تشکی اتحاد شوروۀ در مقابل حملی غربی حفاظت از اروپایبرا) ناتو (ی شمالکي آتالنتمانيپ

 منبع قاَ ي امر، دقتيدر واقع.  گذاشتشينماه  را بفهي وظني ناتو تعھد خود به اماني عضو مؤسس پ،امريکا ۀمتحد

 شده بودند، راني دوم ویکه در جنگ جھان)  و فرانسهايتانيبر (گري بزرگ دی بود و قدرتھاامريکا قدرت ناتو، یاصل

  .ندينما رقابت ی مثل اتحاد شوروی توانستند با قدرتیمشکل م

 دوم را ی فاجعه بار جنگ جھانجي نتایگري از ھر کشور دشي نفر، بونيلي م١۵ با از دست دادن ی اتحاد شورواما،

استناد ه  مقاله، بۀسندي که نوستي مترجم مقاله حاضر روشن نیبرا (دي آن نابود گردعي از کل صنایميمتحمل شد و ن

).  نفر ذکر کرده استونيلي م١۵ دوم را ی جھانگ در جنیورو نفر کشته شدگان اتحاد شونيليم٢٧کدام اسناد، 

 فکر ی کرد که حتی باور نمکس چي ھی ارتش ھم بوده، ولني کشور صاحب بزرگترنيممکن است، بعد از جنگ ا

 نينه، از ا. سرش خطور ھم بکنده  داشت، باري در اختی که در آن زمان سالح ھسته ای تنھا کشور،امريکاجنگ با 

 از انتخاب یخاطر نگرانه  بامريکا.  ممکن بودکيدئولوژياما، خطر ا.  کردی نمدي اروپا را تھدیظامسو خطر ن

 ی خطرنيبالفاصله پس از جنگ، چن.  واحد مقاومت نشان دادالمان مدتھا در مقابل انتخابات ،یستي کمونميرژ

 به مقابله زيتنام واحد ني انتخابات در و بال،ي دالني با ھمامريکابعدھا ( کرد ی مدي تھدزي را نايتاليفرانسه و ا

 را،يز.  قرار داشتی در مجموع، در سراسر جھان در حالت تھاجم،یستيدر آن دوره جنبش کمون). برخاست

 ی حفظ ساختار استعمارکن،يل.  بود، نبودافتهي شدت سم،ي قادر به حل مشکل فقر که در اثر جنگ و فاشی دارهيسرما

 یري کرد، جلوگی مدي که اروپا را تھدی جھان سوم، ھمان خطر اصلر دزميش خطر کمون توانست از گستریاروپا م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. افتي ی در واقع، پاسخ نظامک،يدئولوژي انبرد ب،ي ترتنيبد.  اروپا محدود ماندۀ سبب، ناتو در محدودنيبه ھم. کند

 یروزي پرت در صوستھايکمون نداشتند که دي تردی رھبران غربرا،يز.  وجود نداشتیرواقعي غزي چچي امر ھنيدر ا

 نيو استال.  آنھا به قدرت ممانعت خواھند کردیابي از دستی نظامیرويکمک نه  با،يتالي اايدر انتخابات فرانسه 

 و مشابه آن دهي رستي به حاکمی اافتهي  کشور رشدچي در ھستھاي خواست کمونینم] امريکا[او . خوشحال خواھد شد

  . بگذارندشي را به نماهيوس در ریستيالي سوسیگ از سازندشي حاکم تا پتيبربر

 یحت.  احتراز کنندھاي بلوک بندني بی بود که آنھا توانستند از برخورد نظامني عبارت از ای ستراتژني مثبت انکته

  .ابدي نتوانست گسترش زي نوريا کشورھا در کني بکي جنگ کالسستميس

 اساس آن ه دو قدرت، که بني جھان بمي بر تقسی مبنني در وی کندشنھادي پرشي خروشچوف از پذ١٩٦١ سال در

ۀ  به خارج از محدودسمي که مانع گسترش کمون،یستي توانست با محترم شمردن مرز موجود با بلوک کمونیغرب م

 خود ی از سرنگونشي پی چندی کرد، و حتیم یروي پشنھادي پني در واقع از ایاما رھبر شورو. آن بود، امتناع کرد

 به ی حت،ی او نه تنھا در جھت تشنج زدائنانيجانش.  نمودتيولؤ از خود سلب مستنامي در مقابل حوادث و عمالزين

 یتيله باعث نارضاأ مسنيو ھم.  آوردندی روامريکا متحده االتي با اکي نزداري بسی اقتصادیھمکار]استيس[

 آنھا قابل فھم نبود که یبرا. ديه آنھا گرد مثل چه گوارا نسبت بئیتھاي شخصیني سوم و بدبھان در جی انقالبیجنبشھا

 ی وزارت امور خارجه اتحاد شوروی دستورالعملھای اجرانيگزي خواستند انجام انقالب را جای موني انقالبنيچرا ا

  .بکنند

ھم .  ورشو از ھم گسستماني از آن، پشيپ.  سقوط کردی بدون اعالم قبلی سر بر آورد که اتحاد شوروی زمانمشکل

 یھاي به جمھوری از آن، در جھت گسترش به مناطق شرق اروپا و حتی اروپا از ھرج و مرج ناشهي ھم اتحادناتو و

 از ضعف یھدف آنھا بھره بردار.  نداشتی در پیم خطر نظاچي گامھا ھم ھنيا.  سابق استفاده کردندیاتحاد شورو

  . غرب بودی دارهياظت شده سرما به مناطق حفی سابق بلوک اتحاد شوروی اعضالي تبدی براهي روسیموقت

 ني رفتن اني از بکن،يول. دي گردلي تشکی شورویمنظور مقابله با قدرت نظامه  ظاھراَ بی شمالکي آتالنتمانيپ

ناتو به .  ناتو را به دستور روز غرب وارد نساختماني انحالل پ،ی دولت خود شوروۀي تجزیقدرت، و حت

 امن یابي دستني از تضمبارت آن، عی امروزۀفيوظ. افتيگسترش  خود ادامه داد و در کل جھان تيموجود

 از ی جھان سوم در سراسر جھان و پاسداری مواد خام کشورھاري و ذخایعي طبی به ثروتھاافتهي رشدیکشورھا

 ی بردگري جھان سوم را ھمواره در زديبا] ناتو[زبان ساده تر، آن ه ب.  دو جھان استني نابرابر بۀمناسبات مبادل

 ارزان متي به قی محصوالت جھان سوم، حتديمند به خره  نه تنھا عالقافتهيد رشی کشورھانيا. دي حفظ نمایقتصادا

 که تعداد یطي را در شرامتھاي نابرابر قۀ مبادلی محتواديبا»  در بازارمتھاي آزادانه قنييتع «کهي زمانیعنيھستند، 

 نکهي از اصرفنظر.  شود، در بطن خود داشته باشدیله م مبادی با ارزش کمتری اجتماعی ساعت کار ضرورشتريب

 نيا. ابدي ی برابر ارزشھا، به ثروت دست نمۀ مبادلجهي در نتکس چي ھند،ي گوی چه می دارهي سرمایدئولوگھايا

  . کندیمدعا، ھم در انطباق با دولتھا و ھم در مورد ھر شخص منفرد صدق م

 جھان سوم از آغاز دوره استعمار در قرن شانزدھم از راه اعمال زور برقرار ی نابرابر با کشورھاۀ نظام مبادلنيا

 ی ھند شرقی با سراج الدوله از کمپانسي انگلی ھند شرقی کمپاننيجنگ بPlessy) یپلس(عنوان مثال، نبرد ه ب. شد

 ی متي کفاا آنھیو ھر دی منافع برانيا.  در گرفتیجنوب یاي تسلط بر منابع آسی برا١٧۵٧در سال .)  م. فرانسه

 امر فقط در صورت ني به اداري پایابيو دست.  دو طرف در گرفتنينرخ مبادله ب] نييتع[خاطر ه جنگ ب. کرد

  . شدند، ممکن بودی نابرابر وارد بازار می که دو طرف با برتری بر منطقه، زمانیاسياعمال کنترل س
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 شامل کاھش دستمزدھا افته،ي جھان سوم و جھان رشداني دو طرف، در مني عدم تقارن منافع بجادي راه انيمؤثرتر

 حاکم خود قرار دھند، ۀ طبقاري را در اختیشتري مازاد بدي کشورھا باني کنندگان در ادي تولرا،يز. در جھان سوم بود

 هي سھم مؤثر قانون معادلهقي به شکل ناھنجار، اما با تطباي به نام حق دوست و اي افتهي توسعه یکه آن را با کشورھا

 دو جھان، در شکل معادله ارزشھا ني نابرابر ارزشھا بۀ مبادلب،ي ترتنيبد.  کنندی ممي تقسیاز سود در سطح جھان

  . شودیظاھر م

 شود که بقاء آنھا ی گذاشته مء به مرحله اجرای استعماریمھاي رژی اجرائی مبادله نابرابر با کمک دستگاھھانيا

 گره ی مناسبات استعمارۀ در مستعمرات، با ادامی اجتماعی ھاهي الايطبقات و  یوابسته به آن است که منافع برخ

 اي یاسيبرکت استقالل سه  که بز،ي نی امروزترده گسی با مناسبات نواستعمارناَ ي عتي واقعنيا. خورده است

 استفاده از زور اي دي تھدازمندي امر ننيا.  تر شده، کامال منطبق استدهيچي پاري بسی نواستعماری دولتھایخودمختار

  . شودی ملي تبدی ھمواره به خشونت واقعدي تھدني باشد و ای می اجباری اقتصادی ھمکاریبرا

 کاھش ز،يگفته که  از روند، ب- ی دارهي تناقضات سرماني احتماال، از مھمترني استفاده از خشونت ھمچنضرورت

 ی پرداخت به ازاتي توان قابلیبود تقاضا، م رفع کمی صورت برانيدر ا.  شودی میتقاضا نسبت به عرضه، ناش

 که ندي نماأفي ابي ترتني نقش را بدني اتوانند ی متعادل ماسيجنگھا در مق.  کردقيتقاضا را از خارج به اقتصاد تزر

  . پر کننددي جدی آنھا را با سفارشھای موجود، جای و ادوات جنگحاتيبا مصرف تسل

 یصورت جمعه  بافته،ي توسعه ی خود کشورھانيمنظور احتراز از مناقشات به  بدي با آن، بادي تھداي خشونت یاجرا

 ی از آنکه ناتو نقش جھانشي گذار از استعمار کھنه به استعمار نو، پۀ دوم، در دوریپس از جنگ جھان. انجام شود

 رنظارتي زیاض با ارھايفرانسو. وستي پی موعوقه  کشورھا بني اني بی اصطکاکاترد،ي خود را بر عھده بگیفعل

 ھاي فرانسو١٩۵٦ در سال کهيزمان.  راندندروني باي ھا آنھا را ازغرب آسئیايتاني مشکل داشتند و برهيخود در سور

 به مخالفت برخاست و امريکا خود را بر مصر برقرار سازند، ۀ سلطی نظامکردي ھا تقال کردند با رویسيو انگل

    . خود افزودی نفوذ خصوصی ھازهمصر را به حو

 د،ي نمای می آنھا پاسداری کند و از منافع نواستعماری میري خود جلوگی شده از اقدامات مشابه اعضای جھانیناتو

 آن به ی شود که بخش اصلی ممي آن تقسی اعضاني متناسب با تناسب قوا در داخل ناتو، بی اقداماتنياما، سود چن

 اتي در عملیلي می اعضاء با بهي شود که بقی منجر مبدانود  سمي شکل تقسنيا. ردي گی تعلق مامريکا ۀ متحداالتيا

 انعکاس زي نتسي رابرت گري نسبت به آنھا که در اظھارات اخامريکا یتياما نارضا. ندي ناتو مشارکت جویجنگ

 ی نھفته است و آن، شامل سه عنصر مامريکا در خود یتناقض اصل.  داردی را در پرده نگه می اصلألۀ مسافت،ي

  .باشد

 است در جھت خدمت به منافع ی تالشاي آواخر آغاز کرده، در خدمت و ني که ناتو در ای جنگاتي عملتي اکثر-اول

 حاضر به مردن ستند،ي نشي خوھني دفاع از مۀ جوان، که آمادی ھائیامريکا کنيول. امريکا کيستراتژ  اي یاقتصاد

 ونيلژ« از یري کمبود را با بھره گني از ای بخشامريکا ۀ متحداالتيا.  باشندی آن ھم نمیستياليدر راه منافع امپر

 ئیامريکا تي تبعی اعطاۀ وعدی حاضر به خدمت در خارج به ازایني التیامريکا غالبا شامل مھاجران »یخارج

  . سوراخ را وصله کنندني که بتوانند استندي نیاما آنھا در آن حد. دي نمای منيتأم

 نهيھز( ھستند ني و تورم، خشمگاتي جنگھا به شکل مالی ھانهي پرداخت ھزخاطر ضرورته  ھا بئیامريکا -دوم

 در نيا).  دالر در ماه استارديلي م١٠ دالر بود و اکنون مخارج جنگ در افغانستان ارديلي م۵ ساالنه تناميجنگ و

  . شودی مري بزرگ سرازی ھاین کمپابيخصوص نفت، به جه  جنگھا و بني است که سود حاصل از ایحال
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 قيعبارت دقه ب.  شودی متحد میئ منطقه ی رو به زوال، با قدرتھایورت مثل ھر امپرازي نامريکا ۀ متحداالتي ا-سوم

 نيبا ا.  عقد اتحاد بسته استاي ھند و استرالی ھند، با کشورھاانوسي اقۀ دفاع از منافع خود در منطقی براامريکاتر، 

 ھمگون امريکا خود، با منافع ۀ کشورھا در منطقنيرا، منافع ايز. تسيقوت خود باقه  آنھا بنيھمه، اختالف نظر ب

  .ستين

 در جھان سوم ی منافع نظامی بر ستراتژاي اتحادھا شوند دني تناقضات مختلف مشکل بتوانند موجب از ھم پاشنيا

 تيان در وضعپاکست.  از تفاوت آنھاستشي بافتهي توسعه ی منافع متقابل کشورھایکسانيچرا که .  بگذارندريتأث

 به ئی پاسخگوی ندارد و برائی جای تکاملري سستميس در نکهي کشور مثل انيا.  خورده استوندي پامريکا با یگريد

 در داخل دي باء ابتدایجي تکامل تدرنياما ا.  را مورد مطالعه قرار دھدیدي جدی ستراتژدي باد،ي جدروياروئی ھای

  . آمده استدي در جھان پددي جدتي در جھت احراز موقعئی پاکستان فرصتھای براراي دھد، زیکشور رو
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