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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در حلوفصل بحران افغانستتان
از سال  6797تا پایان سال  6066میالدی است که با کاربست شیوه کیفتی و مبتنتی بتر گتردآوری
اطالعات از طریق بررسی منابع آرشیو شده در سازمان ملل متحتد و بته روش توصتیفی -تحلیلتی،
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که عملکرد سازمان ملل متحد در فرآیند حتلوفصتل بحتران
افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که اگرچه سازمان ملل متحتد بته عنتوان
یکی از تأثیرگذارترین سازمانهای بینالمللی دولتی از طریق نهادهتای اصتلی ختود ن یتر شتورای
امنیت ،مجمع عمومی و دبیرکل ،با پیادهسازی و اجرای اقدامات حقوقی ذیل قطعنامتههتای ششتم و
هفتم منشور سازمان ملل ،سیاسی ن یر اقدامات دبیرکل و نماینده ویژه و نهادسازی از طریق ن تارت
بر اجرای قطعنامهها و اقدامات در جهت حلوفصل بحران افغانستان ،تتالشهتای مضتاعفی داشتته
است؛ ولی با این وجود در رسیدن به این اهداف ،کامالً موفق نبوده است .یافتههای این پتژوهش بتا
توجه به قواعد و اصول مدل تحلیلی بحرانهای بینالمللی مایکل برچر بررسی شده استت و حتاکی
از آن است که سازمان ملل متحد با وجود برخورداری از سطوح بتاالی استتقالل و مشتروعیت در
سطح بینالمللی ،به دلیل ضعف ساختاری و وابستتگی متاهوی ،در حتلوفصتل بحتران افغانستتان
عملکرد موفقی نداشته و انفعالی و غیراستراتژیک عمل کرده است.
 واژگان کلیدی:
سازمانهای بینالمللی ،سازمان ملل متحد ،حلوفصل بحران ،بحران افغانستان ،عملکرد انفعالی.
درجۀ مقاله :علمی -پژوهشی
تاریخ پذیرش مقاله1011/11/11 :
تاریخ دریافت مقاله1011/11/10 :
 این مقاله برگرفته شده از رساله دکتری تخصصی با عنوان «نقش سازمانهطای بطینالمللطی و منطقطهای در فرآینطد دمطوکراتیزه
کردن دولتها با تأکید بر افغانستان» است.
 .1دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران Arezou_rs@yahoo.com
 .1دانشیار گروه روابط بینالملل ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران n.shafiee@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
پایان جنگ جهانی دوم آغاز توسعه مناسبات سازمان یافته و منظم بینالمللی و منطقهای بطه
شکل دولتی و غیردولتی و رشد فراگیر همکاریهای چندجانبه دولتها در تمامی عرصههطای
متعدد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیطره در ترتیبطات بطین المللطی بطود .در همطین راسطتا
سازمان ملل متحد به عنوان عالیترین الگو و نمونهی سازمانهای بینالمللی دولتی ،با هطدف
تأمین و صیانت از صلح و امنیت جهانی ،پا به عرصه نظام بینالملل گذارد؛ لذا نقشی که ایطن
سازمان برای حفطظ صطلح و ایجطاد امنیطت بطر عهطده دارد ،امطروزه بطه شطکل بازدارنطدگی و
پیشگیری از مخاصمهها و یا محدود کردن آنها متجلطی شطده اسطت .از ایطن رو ،بطا وجطود
این که این سازمان با همه نقایص خود ،تالش کرده است تطا قابلیطتهطا و اهلیطت خطود را در
زمینههای سیاسی به عنوان برقرار کننده صلح و به منزلهی یک کطارگزار معتبطر و جطدی در
مناسبات دو یا چندجانبه عینیت بخشد؛ ولی در این راه به دلیل ضعف ساختاری و وابسطتگی
ماهوی ،توفیق زیادی به دست نیاورده است.
از این رو ،پرسش اصلی مقاله حاضطر ایطن اسطت کطه عملکطرد ایطن سطازمان در فرآینطد
حل وفصل بحران افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه پطژوهش بیطانگر آن اسطت کطه اگرچطه
سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تأثیرگذارترین سازمانهای بینالمللطی دولتطی از طریطق
نهادهای اصلی خود نظیر شورای امنیت ،مجمع عمومی و دبیرکل ،بطا پیطادهسطازی و اجطرای
اقدامات حقوقی نظیر قطعنامههای صادر شده ذیل فصول ششم و هفتم منشور سازمان ملطل،
دیالماتیک از قبیل اقدامات دبیرکل و نماینده ویژه وی و نهادسازی نظیر نظطارت بطر اجطرای
قطعنامه ها و اقدامات سیاسی در جهت حل وفصل بحران افغانستان از سطال  1999تطا 1111
میالدی ،تالشهای مااعفی داشته است با این وجود در رسیدن به این اهداف ،کطامالً موفطق
نبوده است؛ برای مثال در بحران افغانستان که یکی از پیچیدهترین و طوالنیترین تنشهطای
بینالمللی محسوب میگردد ،سازمان ملل متحد از سال  1999میالدی که مصادف با اشطغال
خاک افغانستان توسط ارتش شوروی سابق است ،سعی داشته تا با صدور قطعنامههای فراوان
در قالب فصل ششم و هفتم منشور ملل و تعیین نماینده ویژه خود و اعزام آنهطا بطه کطانون
بحران ،در حلوفصل و خاتمه بحران ،نقش فعالی ایفا کند ولطی بطا ایطن وجطود در تقلیطل یطا
برطرف کردن بحران های پیش آمده و حتی فعلی ،غالباً عملکرد این سازمان انفعالی و کطنش
پذیر و غیر راهبردی بوده است؛ یطا مطثالً ایطن سطازمان در سطال  1111مطیالدی زیطر فشطار
قدرت های بزرگ ،تهاجم ائتالف آمریکا و ناتو به کشور افغانستان را به رسمیت شناخت؛ پطس
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فعالیت های سازمان ملل متحطد در افغانسطتان حطاکی از ایطن مطالطب اسطت کطه عملکطرد ایطن
سازمان ،موجب مشروعیت بخشی به خواست قدرتهای بزرگ در اشغالگری و تحرکطات آنهطا
در برابر مخالفتهای جهان بوده و البته نمیتوان کتمان داشت که برخی اقطدامات دموکراتیطک
این سازمان مانند برگزاری و نظارت بر انتخابات مجلس و ریاسطت جمهطوری نشطانگر برخطی از
عملکردهای مثبت این سازمان در افغانستان بوده است (.)Gledhill et al., 2021:205-206
در نوشتار پیش رو ،ضمن معنا سازی بحران از منظر مایکل برچطر ،1بیشطتر بطه عملکطرد
سازمان ملل متحد در حل وفصل بحران افغانستان طی سطالهطای  1999تطا  1111مطیالدی
می پردازیم؛ ضمن خاطر نشان ساختن این مسوله که ،پیرامون مدلولهایی چون سازمان ملل
و افغانستان ،کتب و مقاالت برجستهای به فارسی و التین تألیف شده اسطت کطه از آن جملطه
میتوان به مقالطهای از پطرادان و اسطمیت 1اشطاره داشطت کطه در آن نویسطندگان بطه دنبطال
پاسخگویی به این سؤال بودهاند که چگونه سازمان ملل میتوانطد مسطوولیتهطای خطود را بطا
حاور طالبان در قبال افغانستان به روز رسانی کند؟ آنها بیان میدارند کطه شطورای امنیطت
سازمان ملل در مورد مأموریت آینده خود در افغانستان با انتخابهای سختی روبهرو است بطا
این وجود نقش سطازمان ملطل در افغانسطتان پطس از سطیطره مجطدد طالبطان در اوت 1111
میالدی و بسته شدن بسیاری از سفارتخانهها و سازمانهای بطینالمللطی ،اهمیطت بیشطتری
یافته است؛ به شکلی که سازمان ملل از طریق یوناما توانست به عنطوان نقططه تماسطی بطرای
تعامل با مقامات جدید طالبان محسوب گردد و به نوعی چشطم و گوشطی بطرای قطدرتهطای
خارجی و اهدا کنندگان کمکهای بشردوستانه ،نظارت بر وضعیت حقطوق بشطر و همطاهنگی
کار آژانس های سطازمان ملطل در واکطنش بطه بحطران اقتصطادی و انسطانی ایطن کشطور باشطد
( .)Pradhan and Smith, 2022:1-10کین 2نیز در مقاله خود سعی داشته تطا بطا انجطام یطک
مقایسه ساختار یافته و متمرکز ،از مجموعهای از فرآیندهطای میطانجیگطری در شطش جنطگ
داخلی بین المللی در طول دهه هشتاد ،در یابد که آیا نقش سازمانهای بطینالمللطی در ایطن
حیطه کارساز بوده است یا خیر؟ یافته هطای وی حطاکی از ایطن واقعیطت اسطت کطه شطناخت
ویژگی های داخلی کشورها و همزیسطتی بطین ابعطاد داخلطی و خطارجی مطذاکره در انتخطاب،
میتواند بهترین استراتژی در میانجیگری سازمانهطای بطینالمللطی در جنطگهطای داخلطی،
کارساز باشد ( .)Kane, 2020همچنین گلدهیل و همکاران 0این چنطین بیطان کطردهانطد کطه
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حفظ صلح و کمک به توسعه ،دو فعالیت تعیین کننده سازمان ملل اسطت؛ امطا در حطالی کطه
مطالعات گسترده ای در مورد مشارکت سازمان ملل در هر یک از این زمینطههطا انجطام شطده،
توجه کمتری به رابطه میان حفظ صلح و توسعه گردیده است و نویسندگان ایطن اثطر نیطز در
این مقاله ،به دنبال بررسی همین موضوع هستند .یافتههای ایطن نویسطندگان حطاکی از ایطن
موضوع است که گرچه شاهد افزایش پیوسته در سطح مشطارکت حفطظ صطلح بطا توسطعه در
طول زمان هستیم ،ولی استدالل میکنیم که اهداف امنیتی کوتطاهمطدت بطر اهطداف توسطعه
بلندمدت در تعطدادی از عملیطات صطلح بطانی اخیطر سطازمان ملطل اولویطت داده شطده اسطت
()Gledhill et al., 2021:201-229؛ اما تفاوت مطالعات ذکر شده در فوق با کار پژوهشی تیم
ما در این بوده که ما ضمن تالش برای تحلیل عملکرد سازمان ملل متحطد از جنبطه مثبطت و
منفی در فاای نظام بینالملل ،آن را در فرآیند بحران افغانسطتان ططی سطالهطای  1999تطا
پایان سال  1111میالدی ،با استفاده از منابع دست اول شورای امنیت و سازمان ملل متحد،
پیادهسازی و تحلیل کردهایم که همین مسوله به این دلیل که تاکنون در فاای علمی کشور
به آن پرداخته نشده است ،از جنبههای نوآوری این پژوهش محسوب میگردد.
چارچوب مفهومی :در گستره تبدل و تحوالت جدید حادث در جهان امروز ،یکی از پطر
اهمیتترین واژههای شناخته شده مفهوم «بحران» 1است که به واسطه هویطت قطبطی گونطه
خود توانسته است نشانه های متفاوت و تبعات متفاوتی را از خود بطروز و در ادبیطات سیاسطی
جایگاه ویژهای پیدا کند .هر چند که همین خصوصیت یعنی نشانهها و تبعات متفطاوت ،ارائطه
تعریفی مشخص و قابل اجماع از این واژه را غیر ممکن ساخته است (برچطر .)19 :1291 ،بطا
این حال در فرهنگ علوم سیاسی و روابط بینالملل در ذیل مدلول بحران ،تعریف ارائه شطده
در ذیل از سوی نظریهپردازان این رشتهها ،جامع و پذیرفته شده قلمداد مطیگطردد« :هرگطاه

پدیدهای بهطور منظم جریان نیابد و حالتی از نابسامانی ایجاد کنطد و نظمطی را مختطل و یطا
حالتی غیرطبیعی پدید آورد و نیازمند اقدامات اضطراری ،اساسی و فوقالعطاده باشطد ،بحطران
نامیده میشود» ( .)Jalkubanecs et al., 2018: 4هر بحرانی نیز بر اثر عوامل پیدا و فطوری و
یا پنهان و عمیق عملکرد دولتها ،قدرتهای منطقهای و یا بینالمللطی بطه صطورت اجتنطاب
ناپذیری بروز میکند ( .)Henneberg, 2021: 246از دیدگاه آنتطونی پارسطونز 1بحطرانهطا بطه
لحاظ زمانی شامل سه دسته بحرانهای فوری ،بحرانهای تطدریجی و بحطرانهطای ادامطهدار،
میشوند (.)Hazaa et al., 2021:5-6
. Crisis
. Antoni Parson

1
2

تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان(:)2121-1979اقدامات حقوقی و سیاسی 29 

بحرانها ،طیف گستردهای از بحرانهطای نظطامی ،اقتصطادی ،سیاسطی یطا دیالماتیطک را
شامل میگردند (خلیلی و همکاران .)110 :1291 ،امروزه بروز بحران و در پطی آن ایجطاد نطا
امنی و بی ثباتی ،محدود به تصاحب مرزها و بروز مخاصمات مسلحانه که منجر به تهدیدی بر
ضد صلح یا نقض صلح باشد ،نیسطت (دهشطیار )111-111 :1291 ،و مقولطههطای دیگطری از
قبیل مباح امنیتی ،سیاسی ،پاکسازی قومی ،تروریسم ،نقض حقطوق بشطر ،نقطض حقطوق
بشردوستانه ،کشتارجمعی ،عدم وجود نظطام دموکراتیطک در کشطورها و غیطره را نیطز شطامل
مطیشطود ()Pradhan and Smith, 2022: 4؛ از ایطن رو در کنطار کلیطدواژه «بحطران» ،امطر
«مدیریت بحران» 1مطر مطیگطردد (برچطر .)11 :1291 ،مطدیریت بحطران نیطز بطه معنطای
«هماهنگسازی آگاهانه مجموعه تالشها ،همراه با استفاده حداکثری از ظرفیطتهطای فنطی،
مالی و غیره در فرآیند پیش ،آغاز ،حین و پس از بحران اسطت» ()Winham, 2020: 57-89؛
از نگاه مک کارتی هفت اصل برای مدیریت بحران شامل :اصل نیاز به اطالعات با هدف اتخطاذ
تصمیمهای نافذ و اثر بخش؛ اصل کنترل ابزار در رسیدن به هدف؛ اصل برنامهریزی اسطتراتژیک
برای شرایط اضطراری؛ اصطل ارتبطاط؛ اصطل مشطروعیت کطه بطر مشطروعیت اسطتفاده از ابطزار و
روش های مقابلطه بطا بحطران تأکیطد دارد؛ اصطل محطدودیت هطدف بطه منظطور دوری از اهطداف
حاشیهای و پرداختن به اهداف اصلی را میتوان متصطور شطد ()Henneberg, 2021: 247-248؛
1
اما آنچه مشخص اسطت ،مطدیریت بحطران چرخطهای از مفطاهیمی چطون پیشطگیری و تقلیطل،
توانمندسازی 2،مقابله و بازسازی را در بطن خود تعریف میکند (.)Winham, 2020: 77
از این رو هدف بنیادین و اصلی در مدیریت بحران ،دستیابی بطه راهحلطی عقالئطی بطرای
برطرف کردن شرایط غیر عادی است به شکلی کطه منطافع و ارزش هطای اساسطی را حفطظ و
0
تأمین نماید ( .)Hazaa et al., 2021:17در این راه استراتژیهایی نظیر استراتژی فوق فعال،
استراتژی فعال ،استراتژی واکنشطی و اسطتراتژی انفعطالی در اقطدام در برابطر بحطران از سطوی
سازمانها و دولتها قابل شناسایی هستند (برچر.)29-21 :1291 ،
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. Mitigation&Prevention
3
. Preparedness
4
. Extremely active strategy
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شکل  :1فرآیند مدیریت بحران

الف .پیش از بحران
پیشبینی
پیشگیری
تقلیلآسیبپذیری
تقلیلآسیبرسانی
آمادگیبرایواکنش

پ .حین بحران
کنترلدامنهبحران
استقرارنظم
ارزیابیدامنهبحران
ارزیابیوبازنگری
برنامهها
برنامهریزیوتحقیق

ب .آغاز بحران
هشدار
ارزیابیمقدماتی
آغازبسیج
مصونیت

ت .پس از بحران
بهسازیوبازسازی
عادیسازی
توسعه
ارزیابیوبازنگری
برنامهها
تحقیقبرایآینده

(ترسیم :نگارندگان)

در فرآیند مدیریت بحران نیز چهار دوره زمطانی قابطل تصطور اسطت کطه شطامل پطیش از
بحران ،آغاز بحران ،حین بحران و پس از بحران است (دهشیار .)111 :1291 ،در ایطن چهطار
دوره زمانی ،اقدامات و کارکردهای متنوع و متعددی در جهت تسریع در بحرانزدایی صطورت
میپذیرد (شکل .)1
در ادامه ،عملکرد سازمان ملل متحد را تحطت سطه دسطته اقطدامات حقطوقی ،سیاسطی و
نهادسازی که از طریق سه ارگان شورای امنیطت ،مجمطع عمطومی ،دبیرکطل و نماینطده ویطژه
دبیرکل ،در فرآیند حلوفصل بحران افغانستان که بحرانی عمیق ،طوالنی و جطدی در فاطای
نظام بینالملل محسوب میشود ،طی سالهای  1999تا پایان سطال  1111مطیالدی ،بیشطتر
مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1اقدامات حقوقی شورای امنیت :از زمان بنیانگذاری سازمان ملل متحد و تصدیق
درخواست عاویت افغانستان 1در این سازمان بینالمللی بیش از هفتاد و پطنج سطال گذشطته
 .1درخواست عاویت کشور افغانستان بر اساس قطعنامطه شطماره  1ایطن سطازمان بطا  11رأی موافطق و  1غایطب (کشطور
استرالیا) در تاریخ  19آگوست  1909میالدی به تصویب سازمان ملل رسید نگاه کنید به سند شطماره )S/RES/8(1947
به آدرس ( .un.org/securitycouncilآخرین بازدید .)1011/11/11
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است که طی این دوره شورای امنیت سازمان ملل تا پایان سال  1111میالدی ،بالغ بر پنجاه
قطعنامه 1در قالب فصول ششطم و هفطتم منشطور پیرامطون وضطعیت افغانسطتان ،بطه منظطور
حلوفصل بحرانهای این کشور صادر کرده اسطت ( .)un.org/securitycouncil, 2022اولطین
اقدام قاایی سازمان ملل متحد در مورد بحران افغانستان ،با بروز بحران اشطغال ایطن کشطور
توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ،منجر به تصویب و صدور قطعنامه  011در تاریخ  9ژانویه
 1911میالدی بود که اشغال خاک این کشطور را توسطط ارتطش اتحطاد جمطاهیر شطوروی سطابق
محکوم میکرد؛ 1که البته با وتوی این قطعنامه توسط شوروی تا پایان جنگ سرد ،شورای امنیطت
نتوانست اقدام خاصی در مورد بحران افغانستان انجطام دهطد ( .)Vestermark, 2017: 114هشطت
سال بعد در سال  1911میالدی ،شورای امنیت با تصویب قطعنامه  111سندی بطینالمللطی را در
خصوص حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات مرزی دو کشور افغانستان و کشور تطازه مسطتقل شطده
پاکستان 2به تصویب رسانید 0.متعاقباً در قطعنامه  109مصوب  1991میالدی ،شورا توصطیههطایی
را برای حلوفصل اختالفات افغانستان و پاکسطتان از طریطق مسطاعی جمیلطه در خصطوص حطدود
مرزی ارائه نمود 1.در دهه نود یکی از مهمترین قطعنامههایی که در خصطوص افغانسطتان از سطوی
شورا تصویب شد ،قطعنامه  1191مصوب  1991میالدی بود .ایطن قطعنامطه در پطی بطاال گطرفتن
مجادله و نزاع داخلی شدید بین احزاب افغانستان که منجر به ناامن شدن ایطن کشطور ،بطاال رفطتن
شمار تلفات غیر نظامیان و افزایش شمار پناهجویان شده بطود ،بطه تصطویب رسطید .پطس شطورای
امنیت بر طبق این قطعنامه خواستار آتشبس فوری و ترک مخاصمه میان ططرفین و حطلوفصطل
مسالمتآمیز اختالفات میان طرفین درگیری شد .ضمن اینکه تأکید بر عدم مداخلطه کشطورهای
1
همسایه را در این درباره توصیه داشت.
 .1تا پایان سال  1111میالدی از بالغ بر پنجاه مورد قطعنامه تصویب شده ،شش مورد در قالب فصطل ششطم و مطابقی در
قالب فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب شورای امنیت رسیده است.
 .1اشتغال خاک افغانستان توسط ارتش شوروی در تاریخ  10دسامبر  1999تحقق یافت و تا  11فوریه  1919میالدی به
مدت  9سال و  12روز به درازا کشید (آقایی.)112 :1299 ،
 .2کشور پاکستان استقالل خود را در سال  1909میالدی به تأیید سازمان ملل متحد رسطانید .افغانسطتان تنهطا کشطوری
بود که با این موضوع مخالفت داشت .عمده اختالف افغانستان و پاکسطتان نیطز در آن دوره بطر سطر حطدود مطرز رودخانطه
دیورند بود که افغانستان همچنان آن را به رسمیت نمیشناسد.
 .0نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/622 (1988به نشانی:
(آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/622(1988))1011/11/11
 .1نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/647 (1990به نشانی:
(آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/647(1990) )1011/11/11
 .1نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/1076 (1996به نشانی:
(آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1076(1996))1011/11/11
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پططس از آن مجططدداً شططورا در قطعنامططه شططماره  ،1192اظهططار نگرانططی شططدید خططود از ادامططه
درگیریها و منازعات داخلی در افغانستان که باع ایجاد تهدید جدی و رو به رشد علیطه صطلح و
امنیت بینالمللی ،منطقهای و همچنین رنج گسترده انسانی شده بود را مطر نمطود .همطینططور
شورا درباره وخامت اوضاع سیاسی ،نظامی و انسانی در افغانستان در جریان جنگ داخلطی در ایطن
کشور ،بح و تبادل نظر کرد و نهایت ًا بطا تأکیطد بطر ایطن موضطوع کطه مجطادالت فقطط از طریطق
حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات قابل تعدیل است ،طرفین را به آتشبطس و دعطوت جنطا هطای
مختلف برای توقف جنگ و ایجاد یطک دولطت واحطد توصطیه نمطود 1.در همطین سطال بطا تشطدید
درگیریها ناشی از حمله طالبان و تهدید فزاینده علیه صلح و امنیت بینالمللی ،شورای امنیطت بطا
یادآوری قطعنامه  ،1192قطعنامه  1110را به تصویب رسانید .در این قطعنامه شطورای امنیطت از
طالبان خواست که جنگ را متوقف کند ،آتشبس منعقد گردد و مذاکره بدون پیششطرط از سطر
گرفته شود .همین طور شورای امنیت از طالبان خواست که نتایج تحقیقطات خطود را در خصطوص
کشته شدن دو تن از پرسنل برنامه جهانی غطذا ،کمیسطاریای عطالی پناهنطدگان سطازمان ملطل در
2
جاللآباد و مأمور ویژه سازمان ملل متحد 1در کابل را به سازمان ملل متحد اطالع دهد.
از این پس شورای امنیت قطعنامه هایی در قالطب فصطل هفطتم در خصطوص طالبطان بطه
تصویب و اجرا درآورد که از آن جمله میتوان به قطعنامه  1119شورا مصوب  1999میالدی
اشاره کرد .در این قطعنامه ضمن تأکید مجدد بر قطعنامههای پیشطین ایطن شطورا ،بطا تکطرار
تشویش عمیق جامعه بینالمللی از تخلفات متعدد طالبان و به خطر انداختن صطلح و امنیطت
منطقهای و بین المللی در کنار تهدید علیه حقوق بشردوستانه و حقوق بشطر ،اسطامه بطنالدن
بهعنوان چهرهای تروریستی اعالم شد که وی و گطروههطای وابسطته بطه وی از سطوی شطورای
امنیت تحریم گردیدند .این موضوع به دلیل اعمال وی و گروههای وابسته به وی در اقدام بطه
بمبگذاری در سفارت های آمریکا در نایروبی ،دارالسالم ،تانزانیا ،کنیا و کشته شدن افرادی با
تابعیت آمریکایی بود که منجر به درخواست آمریکا برای تحویطل و محاکمطه اسطامه بطنالدن
گردید .همین طور در این قطعنامه تصویب گردید که منابع مالی این گروه مسدود گردد و از
همه کشورها خواسته شد که برای محقق شدن این مسوله با یکدیگر همکطاری کننطد؛ هطیو
 .1نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/1193 (1998به نشانی:
(آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1193(1998))1011/11/11
)United Nations Special Mission to Afghanistan (UNSMA
 .2نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/1214 (1998به نشانی:

2.

(آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1214(1998))1011/11/11
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پرواز یا فرود هواپیمایی در این کشور صورت نگیرد مگر برای کمکهطای بشردوسطتانه 1.ایطن
قطعنامه مجدداً در قطعنامه شماره  1222مصطوب سطال  1111مطیالدی مطورد تأکیطد قطرار
گرفت 1.طی سال  1111میالدی شورا پنج قطعنامطه دیگطر شطامل قطعنامطه ،1292 ،1212
 1211 ،1212 ،1291در خصوص افغانستان با تأکید بر اینکه بحران افغانسطتان را تهدیطدی
برای صلح و امنیت بینالمللی قلمداد میکند ،در قالب فصل هفتم منشور به تصطویب رسطاند.
مهمترین موارد درباره این قطعنامهها تأیید و تأکید مجدد شطورا بطر مفطاد مطروحطه پیشطین
نظیر قطعنامه  1119و  1222بود .همین طور بر مبنای قطعنامه  ،1292سازمان ملل تحطت
فشار آمریکا به این کشور مجوز داد تا به پایگاههطا و سطازمانهطای تروریسطتی در افغانسطتان
حمله کند .پس از آن قطعنامههای دیگر این سازمان در راستای تصویب درخواسطت تشطکیل
دولت انتقالی ،تأیید موافقتنامه بن اول و تأسیس نیطروی بطینالمللطی کمطک بطه امنیطت یطا
ایساف ،درخواست ساختاری برای نظارت بر اجرای تحریم ها در کنطار بطه رسطمیت شطناختن
2
حق ذاتی دفاع از خود بر اساس منشور در این دوره زمانی به وقوع پیوست.
در سال  1111میالدی ،شورا با تصویب هفت قطعنامه جدید کطه شطامل قطعنامطههطای
 1012 ،1000 ،1019 ،1012 ،1011 ،1291 ،1211بود ،مجدداً تحت فصل هفطتم منشطور
اقدام به لغو تحریم هوایی افغانستان به دلیل شکست طالبان ،تحریم بیشطتر اسطامه بطنالدن،
القاعده و طالبان ،تصویب فعالیت یوناما در افغانستان تحت نظارت سطازمان ملطل متحطد و بطا
همکاری اتحادیه اروپا ،تمدید فعالیت ایساف ،تفطویض مسطوولیت تطأمین امنیطت و نظطم بطه
افغانها و استقبال از برگزاری لویهجرگه اضطراری  19ژوئن را اعالم و تصویب کرد 0.از سطال
 1111تا شروع سال  1111میالدی ،این ارگان اقدام به صدور چهارده قطعنامطه دیگطر نظیطر
قطعنامططههططای ،1111 ،1991 ،1901 ،1919 ،1112 ،1119 ،1112 ،1121 ،1111 ،1091
 1191 ،1111 ،1122 ،1119در خصوص بحران افغانستان نمود که عمدتاً بر تمدید فعالیطت
 .1نگاه کنید به سند شماره ) S/RES/1267 (1999به نشانی:
( .آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1267(1999))1011/11/11
 .1نگاه کنید به سند شماره )S/RES/1333 (2000به نشانی:
(.آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1333(2000))1011 /11/11
 .2نگاه کنید به اسناد شماره ) S/RES/1363/1378/1383/1386 (2001به نشانی:
(.آخرین بازدید https://undocs.org/S/RES/1363/1378/1383/1386 (2001) )1011/11/11
 .0نگاه کنید به اسناد شماره ) S/RES/1388/1390/1401/1413/1419/1444/1453 (2002به نشانی:
(آخرین بازدید )1011/11/11
https://undocs.org/S/RES/RES/1388/1390/1401/1413/1419/1444/1453 (2002).
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یونامططا و ایسططاف و گسططترش حططوزه فعالیططت ایسططاف بططه خططارج از کابططل تأکیططد داشططتند
( .)un.org/securitycouncil, 2022امطا اقطدامات حقطوقی شطورای امنیطت سطازمان ملطل در
خصوص بحران افغانستان از سال  1111تا  1111میالدی با صدور یازده قطعنامه ذیل فصطل
هفططتم منشططور نظیططر قطعنامططههططای ،1191 ،1119 ،1101 ،1111 ،1990 ،1902 ،1919
 1111 ،1119 ،1101 ،1111صورت پطذیرفت کطه حطاوی تأکیطد بطر بازسطازی افغانسطتان،
حمایت از راهبرد توسعه ملی افغانستان و اسطتراتژی کنتطرل مطواد مخطدر ،انتقطال تطدریجی
مسوولیت امنیت به دولت افغانستان ،تأکید بر مشارکت پایدار ناتو با دولت افغانستان در طول
دوره گذار از طریق تثبیت اوضاع افغانستان ،حمایت از رونطد انتقطال ،حمایطت از ریشطهکنطی
تروریسم و حمایت از غیرنظامیان ،تصدی کامل مسوولیت امنیت به نهادهای افغان بر اسطاس
اجالس های لندن ،کابل ،بن ،توکیو ،اجالس لیسبون و شیکاگو ،تأکید بطر حمایطت پیوسطته و
علی الدوام از دولت و مردم ،حمایت از تأسیس دولت وحدت ملی ،استقبال از برنامه اصالحات
افغانستان تحت عنوان «بهسوی خودکفایی :تعهد برای اصطالحات و تجدیطد همکطاری» بطود؛
ضمن آنکه در طی این سالها شورا مجدداً رأی بر تمدید مأموریت یوناما و مأموریت ایسطاف
در افغانستان داده بود ( .)un.org/securitycouncil, 2022ططی سطالهطای  1111تطا 1111
میالدی ،شورای امنیت با تصویب و صدور هشت قطعنامه دیگر چطون ،1200 ،1190 ،1111
 1102 ،1112 ،1019 ،1011 ،1011که همگی آنها مجدداً ذیل فصل هفتم منشور بودنطد،
ضمن تمدید مأموریت یوناما در این کشور ،بر اتمام دوره گذار و آغاز دهطه تحطول 1111 -تطا
 1110میالدی -و تأکید بر حمایت سازمان ملل از ایطن برنامطه و برنامطه اصطالحات ،حمایطت
خود را از مذاکرات دولت افغانستان و طالبان اعالم کرد (.)un.org/securitycouncil, 2022
اما در برهه سال  1111میالدی ،افغانستان دو رویداد مهطم را تجربطه نمطود .اول خطروج
کامل نیروهای نظامی آمریکا و همپیمانش یعنی ناتو پس از بیست سال و پطس از آن سطقوط
دولت قانونی افغانستان و بازگشت مجدد طالبان بر سریر قدرت این کشور که موجطب صطدور
دو قطعنامهی جدید  1191 ،1192از سوی شورای امنیت در خصوص بحران افغانستان شطد
که طی آن ضمن تمدید مأموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحطد در امطور افغانسطتان یطا
یوناما در این کشور ،بر عدم استفاده از خاک افغانستان برای تهدید و حمله بطه هطر کشطوری
تأکید ورزیده شد؛ همین طور بر اهمیت حمایت از حقوق زنان ،کودکان و اقلیتهطا ،اهمیطت
ای جاد یک دولت فراگیر ،تسهیل دسترسی مردم به دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان،
مبارزه با تروریسم و عدم تأمین مالی و حمایت از گروههطای تروریسطتی توسطط طالبطان ،مطورد
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تأکید قرار گرفت .ضمن آنکه همچنان قطعنامطههطای صطادر شطده توسطط شطورا در خصطوص
افغانستان در ذیل فصل هفتم منشور با تأکید بر اینکه وضعیت این کشور تهدیدی علیطه صطلح
و امنیت بینالملل تلقی میشد ،تصویب گردیده است (.)un.org/securitycouncil, 2022
پططس اقططدامات حقططوقی سططازمان ملططل متحططد در خصططوص بحططران افغانسططتان را مططیتططوان در
قطعنامههایی که توسط شورای امنیطت ططی سطالهطای  1999تطا پایطان سطال  1111مطیالدی در
خصوص بحران افغانستان صادر شده است ،بر اساس بازفراگرد مدیریت بحران که شامل پیشگیطری
و تقلیل ،توانمندسازی ،مقابله و بازسازی بوده در چهار دورهی پطیش از بحطران ،آغطاز بحطران ،حطین
بحران و پس از بحران تحلیل کنیم .در ابتدای امر با توجه به دادههای ارائطه شطده در فطوق مطیتطوان
دریافت که عمده اقدامات شورای امنیت در حلوفصل بحران افغانستان شامل اقطداماتی کطه پطیش از
بحران صورت پذیرفته باشد ،نبوده و تنها اقدامات این سازمان حول مدیریت بحران در آغطاز ،حطین و
پس از بحران را شامل شده است .براین اساس سه دسته قطعنامه حائز اهمیت هستند:
الف) قطعنامه های حقوقی که جنبه تقلیل بحران در افغانستان را داشته استت:
بر اساس محتوای قطعنامههای صادر شده ،هشت قطعنامه حقوقی سازمان ملل متحطد جنبطه
تقلیل بحران در افغانستان را در بر داشته است؛ شامل قطعنامههای  011که در آغطاز بحطران
اشغال این کشور توسط شوروی ،رأی بر حلوفصل بحران از طریق مذاکره در جهطت کطاهش
بحران صادر گردیده بود؛ قطعنامههای  111و  109که در آغاز بحران اختالفات مطرزی میطان
افغانستان و پاکستان ،رأی بر حلوفصل بحران از طریق مذاکره و مسطاعی جمیلطه در جهطت
کاهش بحران داده شده بود؛ قطعنامه  1191که در آغاز بحران درگیری احطزاب داخلطی ایطن
کشور رأی بر توقف و تقلیل ناامنی در کشطور صطادر گردیطده بطود و قطعنامطههطای  1192و
 1110که در حین بحران درگیری های داخلی این کشور ناشی از ظهور طالبان باع نطاامنی
منطقه گردیده بود و رأی بر تقلیل از طریق مذاکره و آتشبس بر اساس فصل ششطم منشطور
صادر گردیده بود؛ قطعنامههای  1119و  1222که در حطین بحطران نگرانطیهطای خطود را از
گسترش ناامنی و تهدید علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اعالم میکرد.
ب) قطعنامههای حقوقی که جنبه مقابله با بحران در افغانستان را داشته است :صطدور
قطعنامه  1292شورای امنیت که تحت فشار ایاالت متحده آمریکا صادر شد ،مجوز مقابلطه و مبطارزه
با تروریسم در قلمرو افغانستان را در حین بحران این کشور به آمریکا و هطمپیمانطانش داد .همچنطین
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تأسیس و شروع مأموریت ایساف در این کشور تا سال  1110میالدی که بر اسطاس قطعنامطه 1211
شورای امنیت بود ،به عالوه گسترش حوزه فعالیت آن به خارج از کابل بطر اسطاس قطعنامطه  1111و
تمدید هر ساله فعالیت ایساف با توجیه مقابله با بحران از سوی شورای امنیت سطازمان ملطل متحطد،
در دسته قطعنامههایی محسوب میگردند که جنبه مقابله با بحران را در بر داشتند.
پ) قطعنامه های حقوقی که جنبه توانمندسازی و بازسازی در بحران افغانستان
را داشته است :مهم ترین قطعنامه های حقوقی سازمان ملل متحد کطه در خصطوص بحطران
افغانسططتان جنبططه توانمندسططازی و بازسططازی را داشططتند در دوازده قطعنامططههططای ،1212 ،1291
 1291 ،1211 ،1211و  1112 ،1019 ،1190 ،1111 ،1990 ،1919 ،1011گرد آمطدهانطد کطه
بر اساس آنها ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ،همطراه بطا درخواسطت حمایطت تمطامی
دولتهای عاو در جهت اجرای این موضوع ،منجطر بطه برگطزاری اجطالس بطن اول و متعاقطب آن
تصویب موافقتنامه بن اول گردید .همین طور تأکید بر حطق مطردم بطر تعیطین آزادانطه سرنوشطت
سیاسی خود ،حمایت از فعالیتهای نماینده ویژه دبیرکل و کمک به بازسطازی افغانسطتان و تأییطد
درخواست تشکیل هیأت یاریرسانی سازمان ملل متحد یا یوناما و تأکیطد بطر بازسطازی افغانسطتان
همراه با حمایت از راهبرد توسعه ملی ،مسأله انتقال تدریجی مسوولیت امنیت به دولت افغانسطتان
تا سال  1111میالدی ،لزوم مشارکت پایدار ناتو با دولت افغانستان در دوره گذار از طریطق تثبیطت
و تحکیم اوضاع ،تأکید بر حمایت سطازمان ملطل متحطد از برنامطه دهطه تحطول  1111تطا ،1110
حمایت از برنامه اصالحات افغانستان با تأکیطد بطر قطعنامطههطای قبلطی ایطن کشطور و حمایطت از
مذاکرات دولت افغانستان و طالبان را مطر میکردند (.)un.org/securitycouncil, 2022
 .2-1اقدامات حقوقی مجمع عمومی :نقش و عملکرد حقوقی مجمع عمومی سطازمان
ملل در خصوص بحران افغانستان با اشغال این کشور توسط ارتطش اتحطاد جمطاهیر شطوروی
سابق آغاز شد .همانطور که قبالً ذکر کردیم ،در تاریخ  2ژانویه  1911میالدی ،با درخواست
تعدادی از کشورهای عاو ،برای تشکیل جلسه فطوری شطورای امنیطت در خصطوص وضطعیت
افغانستان ،جلسه این شورا از تاریخ  1تا  9ژانویه برقرار شد که با توجه بطه عطدم اتفطاق نظطر
ا عاای دائم شورای امنیت و وتوی صورت گرفته توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ،شطورای
امنیت بر اساس قطعنامه  011هرگونه تصمیمگیری در این زمینه را به مجمطع عمطومی واگطذار
کرد (روانستان و همکاران .)112-111 :1011 ،مجمع عمومی نیز در تطاریخ  10ژانویطه 1911
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طی برگزاری اجالسی اضطراری ،دخالت در امور افغانستان را محکطوم نمطود و خواسطتار خطروج
فوری و بدون قیدوشرط نیروهای ارتش سر شوروی سابق از افغانستان شد 1و از دبیرکل وقطت
آن زمان یعنی والدهایم 1خواست تا نماینده ویژهای در امطور افغانسطتان در جهطت حفطظ صطلح
تعیین نماید 2.دبیرکل وقت نیز خاویر پرز دوکوئیطار 0را بطهعنطوان نماینطده ویطژه خطود در امطور
افغانستان به منظور حلوفصل مسالمت آمیز اختالفات میان افغانستان و اتحاد جماهیر شطوروی
سابق به کابل فرستاد (دانش .)111 :1290 ،پطس از آن از سطال  1111تطا پایطان سطال 1111
میالدی ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد گطزارشهطایی در خصطوص وضطعیت افغانسطتان بطه
شورای امنیت ارائه میدهد تا اقدامات مورد نیاز الزامآور در خصوص مطالب مختلف که مطرتبط
با حفظ صلح و امنیت بینالملل است ،تأمین گردد .در حقیقت ططی دو دهطه گذشطته اقطدامات
شورای امنیت در خصوص بحران افغانستان بر اساس گطزارشهطای صطریح و گویطای مجمطع از
واقعیات جاری در افغانستان نشأت گرفته است (روانستان و همکاران.)110-111 :1011 ،
 -2اقدامات سیاسی یا دیپلماتیک :در خصوص اقدامات سیاسی سازمان ملطل متحطد
در زمینه بحران افغانستان باید بر نقش دبیرکل متمرکز گردیم و به این موضوع اشطاره کنطیم
که بیشترین فعالیت ها و ایفطای نقطش سطازمان ملطل متحطد در بحطران چنطدین دهطه اخیطر
افغانستان از طریق نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است.
نماینده ویژه دبیرکل ،مسوول کمک به مقطام دبیرکطل در اجطرای وظطایف و مسطوولیتهطای
دیالماتیک وی که عمدتاً در زمینههایی مانند دیالماسی بازدارنطده و پیشطگیری از وضطعیتهطایی
که ممکن است منجر به نقض صلح و امنیت بطینالملطل شطود ،حقیقطتیطابی ،مسطاعی جمیلطه و
میانجیگری ،استقرار صلح ،حفظ و تحکیم صلح و نظطارت بطر آن اسطت (دانطش .)190 :1290 ،در
موضوع افغانستان ،از سال  1911میالدی تا پایان سال  1111میالدی از سطوی دبیرکطل سطازمان
ملل ،شانزده نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شدهاند که اقدامات دیالماتیک این نماینطدگان
را در راستای حلوفصل بحران در افغانستان در جدول شماره یک ارائه کردهایم.
 .1مجمع عمومی تا زمان خروج نیروهای شوروی نه قطعنامه را علیه مداخلطه شطوروی صطادر کطرد .نگطاه کنیطد بطه سطند
( )A/RES/ES-6/2به آدرس( :آخرین بازدید )1011/11/11
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/afgh-areses6-2.php.
2
. Kurt Waldhim
 .2نگاه کنید به سند شماره ( )A/RES/35/37به نشانی:
(آخرین بازدید https://undocs.org/en/A/RES/35/37. )1011/11/11
4
. Javier Perez de Cuellar
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جدول  :1دبیرکل و نماینده ویژه دبیرکل در امور افغانستان (اقدامات دیپلماتیک انجام شده)
دبیرکل

نماینده

تصدی

والدهایم
()1911 -1991

دوکوئیار

1911

دوکوئیار
()1991 -1911

پطروسغالی
()1991 -1991

کوردووز
سوان

مستیری
هول

1911-1911
1991 -1992

1990-1991
1991

عنان
()1119 -1991

ابراهیمی
وندرل
ابراهیمی
آرنو
کونیگز

 1999استعفا
1111 -1111
1110 -1111
1111 -1110
1119 -1111

کی-مون
()1111 -1119

آیده
دومیستورا
کوبیش
هیسم

1111 -1111
1111 -1111
1111 -1111
1111 -1111

گوترش
( 1119تاکنون)

یاماموتو
لیونز

1111-1111
 -1111تاکنون

(منبع :روانستان و همکاران)111 :1011 ،

اقدامات دیپلماتیک
نظططارت بططه برقططراری صططلح در خصططوص اشططغال
افغانستان توسط شوروی سابق از طریق مذاکره.
نتیجه اقدام :موفقیت آمیز.
تالش در خصوص نشست ژنو و خروج شوروی سابق از
افغانستان از طریق مذاکره .نتیجه اقدام :موفقیت آمیز.
تالش برای آتطشبطس و برقطراری صطلح میطان
پیکارجویان و طر حکومطت ائتالفطی .نتیجطه
اقدام :شکست خورده.
تالش برای استقرار صلح و تشکیل حکومت ملطی.
نتیجه اقدام :شکست خورده.
تالش برای مذاکره با طالبان و آتطشبطس .نتیجطه
اقدام :شکست خورده.
تالش برای برقراری صلح .نتیجه اقدام :شکست خورده.
ادامه فعالیت برای برقطراری صطلح .نتیجطه اقطدام:
شکست خورده.
طر ایجاد دولت فراگیر ،تصویب موافقتنامه بطن
برای برقراری صلح پایدار و نظارت بر اجرا .نتیجطه
اقدام :موفقیت آمیز.
هدایت تالشهای بینالمللی برای تقویت نقش
نهادهای افغطانی در عرصطههطای حکومطت داری
دموکراتیک ،حاکمیت قانون ،مبارزه با مواد مخدر،
حقوق بشر ،کمکهای بشردوستانه و سایر مسائل
مرتبط .نتیجه اقدام :در برخی موارد موفقیت آمیز
و در برخی دیگر شکست خورده.
هماهنگی کمکهای بینالمللطی بطه افغانسطتان،
همکاری در رونطد صطلح و کمطک بطه برگطزاری
انتخابات این کشور
مذاکره با نمایندگان طالبطان در خصطوص امنیطت
کارکنان مأموریتهای بشردوستانه در افغانسطتان.
نتیجه اقدام :در برخی مطوارد موفقیطت آمیطز و در
برخی موارد شکست خورده.
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پس با بررسی اقدامات سیاسی و دیالماتیک صورت گرفته توسط نماینده ویطژه دبیرکطل
در امور افغانستان ،این موضوع مشخص می گردد که نمایندگان ویژه دبیرکل در ایطن کشطور،
در حلوفصل مسالمتآمیز غیر قاایی اختالفطات ،مطواردی ماننطد مطذاکره ،مسطاعی جمیلطه،
میانجیگری ،تحقیق ،گزارش ،نظارت و اجرای مفاد پیماننامههای صلح و همچنین هر اقطدام
پیشگیرانه ای که برای حفظ صلح و یا اعاده آن الزم باشد ،را به کار گرفتهاند و در نتیجطه آن،
در برخی از مواد موفق و در برخی موارد ناموفق بطودهانطد (جطدول )1؛ البتطه کطه نبایطد ایطن
موضوع را از نظر دور داشت که اقطدامات سیاسطی و دیالماتیطک در فرآینطد مطدیریت بحطران
افغانستان روالی طوالنی و زمانبر محسوب میشود چرا که درگیریهای داخلی و جنگهطای
طوالنی مدت ،این کشطور را بطه ویرانطه ای تبطدیل نمطود کطه بطرای بازسطازی آن بایطد همطه
زیرساختها از صفر ساخته می شد .در کنار این موضوع عدم وجود سرمایه و امکانطات کطافی،
نیل به این موضوع یعنی بازسازی را با دشواریهای عدیدهای روبهرو نمطوده بطود و لطذا لطزوم
همکاری کشورها و کمکهای خارجی به شدت احساس میشد .در این میان سازمان ملل ،بطا
برگزاری و حمایت از اجالسها و نشست های متعددی در جهت جلب توجه کشورهای جهان
بهمنظور بازسازی افغانستان ،حاوری فعال داشت (جدول .)1
جدول  :2اقدامات سیاسی و دیپلماتیک سازمان ملل در فرآیند حلوفصل بحران افغانستان

اجالس
بن ()1111
توکیو ()1111
برلین ()1110
لندن ()1111
رم ()1119
پاریس ()1111

اهداف و نتایج
زمان بندی برنامه تشکیل دولت انتقالی ،دولت موقت ،تصطویب قطانون
اساسی ،برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلطس .نتیجطه :همطه
مفاد این اجالس به اجرا درآمد.
جلب توجه جامعه جهانی برای کمک به بازسازی افغانستان.
نتیجه :تعهد بر تخصیص  0/1میلیارد دالر بودجه در جهت بازسازی.
بهبود حوزههای خلع سال  ،مبارزه با مواد مخدر و اصالحات قاایی.
نتیجه :تعهد بر تخصیص  1میلیارد دالر برای اهداف اعالم شده.
ارائه برنامه پنج ساله در جهت بازسازی افغانستان و اماطاء توافقنامطه
افغانستان در راستای تأمین امنیت و حکومتداری خوب.
نتیجه :تعهد بر تخصیص  11میلیارد دالر برای اهداف اعالم شده.
حاکمیت قانون در افغانستان بطا بررسطی راهکارهطای اصطال سیسطتم
قاایی این کشور
ادامه کمکهای جامعه بینالمللی برای بازسازی افغانستان.
نتیجه :تعهد بر تخصیص  11میلیارد دالر در جهت بازسازی این کشور.
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بررسی راههای مبارزه با تروریسطم و قاچطاق مطواد مخطدر و مشطکالت
مسکو ()1119
افغانستان
تجدید حمایت های قاطع جهانی از اقدام برای استقرار ثبات و امنیطت
الهه ()1119
در افغانستان
بررسی امنیت و ثبات افغانستان و پتانسیلهای دولت افغانستان بطرای
بر عهده گرفتن مسوولیتهای بیشتر.
نتیجه :تعهد دولت افغانستان بطرای بطه دسطت گطرفتن امنیطت کامطل
لندن ()1111
مناطق ناامن.
مش مصالحه ملی .نتیجه :مذاکره طالبان و دولت ملی.
مذاکره با طالبان در خصوص مصطالحه بطا دولطت ملطی افغانسطتان ،بررسطی
برنامههای دولت افغانستان در خصوص توسعه ملی و حکومتداری خوب.
کابل ()1111
نتیجه :ادامه مذاکره با طالبان.
بررسی پیشرفت امنیتی و اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهطای
استامبول ()1111
بینالمللی در سال  1110میالدی و تأمین همکارهای منطقهای
ادامه کمکهای جامعه جهانی در امر بازسازی افغانستان.
بن دوم ()1111
نتیجه :تخصیص بودجه برای بازسازی این کشور.
بررسی و ارزیابی همکاریهای نظامی و امنیتی بعد از خروج ناتو.
نتیجه :واگذاری کمک  0میلیارد دالری به نیروی امنیتی افغانستان و واگطذاری
شیکاگو ()1111
مسوولیت امنیتی کل کشور به افغانها در نیمه سال  1112میالدی.
بررسططی مبططارزه بططا تروریسططم ،مططواد مخططدر و تقویططت همکططاریهططا و
استامبول ()1111
اعتمادسازی.
تعهططد دراز مططدت جامعططه جهططانی در بخططش پططروژههططای توسططعهای و
توکیو ()1111
حکومتداری در افغانستان.
تعهد جامعه بین الملل جهت بازسازی افغانستان به ارزش  11میلیطارد
بروکسل ()1111
دالر تا سال  1111میالدی.
جلب کمکهای مالی و اقتصادی به افغانستان.
ژنو ()1111
اجالس بینالمللی صلح بح درباره صلح و رسیدن به اتفاق نظر بر سر فرآیند آشتی در این کشور.
تامین صلح ،ثبات و پایان یافتن جنگ در این کشور.
افغانستان ()1111
اجالس بینالمللی بررسی میزان تعهد مالی برای چهار سال آینده به افغانستان.
نتیجه :ارائه  12میلیارد دالر کمک مشروط.
ژنو ()1111
اجالس بینالمللی تعهد مشروط بر پرداخت یک میلیارد دالر کمکهای بشردوستانه بطه
مردم افغانستان در جهت تقلیل بحران در افغانستان.
ژنو ()1111
(منبع :روانستان و همکاران)111 :1011 ،
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره دو ،این تحلیل قابل استنتاج است کطه عمطده
کارکرد و بازدهی بیست اجالس و نشست برگزار شده در خصوص بحران افغانستان که تحطت
نظارت دبیرکل و تالش نماینده ویژه وی در مناطق مختلف دنیطا ،ططی سطالهطای  1111تطا
پایان سال  1111میالدی برگزار گردیده بود ،حول چهار محور مدیریت بحران در افغانسطتان
که شامل پیشگیری و تقلیل ،توانمندی ،مقابله و بازسازی این کشور قرار دارد ،بدین ترتیطب
قابل شناسایی است؛
الف) در امر پیشگیری و تقلیل بحران :اجطالسهطای بطرلین ،الهطه ،کابطل ،نشسطت دوم
استامبول ،اجالس بینالمللی صلح افغانستان ،اجالس دوم و مجدداً اجالس سوم ژنو برگزار شد.
ب) در امر توانمندسازی :اجالس های بن اول ،رم ،نشست اول استامبول ،نشسطت دوم
لندن ،اجالس شیکاگو ،نشست دوم توکیو و نشست اول ژنو برگزار گردید.
پ) در امر مقابله :اجالس مسکو برگزار شد.
ت) در امر بازسازی :اجالس اول توکیو ،نشست اول لندن ،اجالس پاریس ،اجالس بطن
دوم و بروکسل در جهت حلوفصل بحران افغانستان قابل بررسی هستند.
همچنین بر اساس یافتههای ارائه شده در فطوق مطیتطوان بطه عملکطرد اقطدام دبیرکطل و
نماینده ویژه دبیرکل در خصوص هماهنگی ،نظارت و اجرای اجالسهای متعدد در خصطوص
حلوفصل بحران افغانستان چنین وزن دهی کرد که بیشترین تعداد اجالسهای برگزار شطده
در امر پیشگیری و تقلیل بحران و توانمندسازی ،هر کدام با هفت اجالس و کمتطرین تعطداد
اجالس برگزار شده در امر مقابله با بحران با یک مورد تا پایان سال  1111میالدی ،برگطزار و
شامل میگردد.
 -3اقدامات نهادسازی :عملکرد سازمان ملل متحد در زمینه مدیریت بحران کشطورها
از زمان تأسیس این سازمان بین المللی تاکنون در کشورهای مختلف ،متفاوت بوده اسطت بطه
شکلی که در برخی کشورها عملکرد این سازمان تنها در زمینه پیشگیری یا تقلیل بحران بر
اساس ابزارهای دیالماسی نظیر کامبوج ،موزامبیک ،السالوادور و گواتماال بوده در حالیکطه در
برخی دیگر تنها به مقابله با بحران نظیر کویت ،لیبی و سوریه و یا توانمندسطازی و بازسطازی
بر اساس قطعنامهها و اجالسها اقدام کرده اسطت ()Herren and Lohr, 2018: 536؛ امطا در
خصوص بحران افغانستان ،سازمان ملل متحد نه تنها در زمینه کاهش بحران با رویکرد قالطب
بر اجرای فصل ششم منشور بلکه در امر مقابله ،توانمندسازی و بازسازی با رویکرد بطر فصطل

  42فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،س  ،22ش  ،117بهار 1411

هفتم منشور به عالوه اجرا و نظارت بر قطعنامهها و اجالسها ،نقش فعال و حطائز اهمیتطی را
در طی سالهای اخیر بر عهده داشته و ایفا نموده است.
اقداماتی همانند فراهم نمطودن ثبطات سیاسطی و امنیتطی داخلطی ،پیشطگیری از توسطعه
درگیری ها به کشورهای همسایه و منطقه ،خلع سال  ،بازگشت پناهجویان ،بیجطا شطدگان و
آوارگان ،کمک به دموکراسی سازی از طریق نظارت انتخاباتی ،ظرفیطت سطازی و نهادسطازی،
تقویت جامعه مدنی ،ترویج گفتگو ،مدیریت تعارض و آمطوزش سطازوکارهای حطل اختالفطات،
ظرفیت سازی و اصال بخش امنیتی ،کمکهطای فنطی بطرای بازسطازی و توسطعه اقتصطادی،
ترویج و حمایت از حقوق بشر ،سازش ملی و زوال تدریجی خشونت در کنار آمطوزش مطدنی،
مین زدایی و افزایش آگاهی ،ارتقاء همگرایی اقتصادی منطقهای و بینالمللی و فطراهم کطردن
زمینه های حکمرانی خوب (مصفا )191 :1211 ،و البته تالش بطرای ایجطاد دولتطی جدیطد و
مشروع که توانایی حل مسالمتآمیز اختالفها ،حمایت از مردم خطود و تاطمین احتطرام بطه
حقوق بشر را داشته باشد طی سالهای  1111تا  1111میالدی از عمده فعالیتهطای مطؤثر
سازمان ملل متحد در حلوفصل بحران افغانستان به شطمار مطیرفطت ( .)Kane, 2020بطرای
مثال در اجالس بن اول ،با کمک سازمان ملل متحد و تالشهای نماینده ویژه دبیرکطل ایطن
مسأله که دولتی فراگیر و مردمی در افغانستان شکل بگیرد ،به ثمطر رسطید .متعاقطب آن نیطز
نهادهای اساسی از قبیل قانون اساسی مکتوب ،تفکیک قوا ،حاکمیت قطانون و جامعطه مطدنی
شکل گرفت؛ اما پیش شرط اجرای اقدامات نهادسطازی توسطط سطازمان ملطل متحطد ،ایجطاد
امنیت از طریق تسریع اقتدار زدایی بود .امنیت می تواند شامل امنیطت سیاسطی ،اقتصطادی و
اجتماعی باشد و الزمه آن وجود ساختارهایی نظیر ارتش ،پلطیس و سطرویسهطای اطالعطاتی
است که مسوول مقابله با گروههای شورشی ،شبه نظامیان مسطلح بطوده کطه موجطب تقویطت
قدرت حکومت مرکزی ،فطراهم آوردن زمینطه بازسطازی ،توسطعه مطدنی و کطاهش تعارضطات
میگردد (خادمی شمامی.)11-01 :1299 ،
برای نیل به این خواسته ،سازمان ملل متحد ،نیروی بینالمللی حافظ صلح یطا ایسطاف را
با استناد به قطعنامه  1211و بر اساس سند نهایی اجالس بن اول در افغانستان ایجطاد نمطود
که البته از  11اوت سال  1112مسوولیت فرماندهی ایساف بر اساس قطعنامه  1111شورای
امنیت به ناتو واگذار گردید .وظایف ایساف در دو بخش نظامی و غیرنظامی شامل موارد ذیطل
تعریف گردید:
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وظایف نظامی ایساف تشکیل گطروههطای بازسطازی اسطتانی 1جهطت توسطعه امنیطت و تسطهیل
برنامههای توسعهای در مناطق دور افتاده به منظور برقراری رابطه خوب با رهبران منطقهای ،نظطارت
بر پیشرفتهای مهم ،میانجیگری در نزاعها و اجرای پروژههای کمکی بود (.)Tardy, 2018: 26
وظایف غیر نظامی ایساف بر برقراری امنیطت در کابطل و حومطه آن بطر اسطاس قطعنامطه
 1211شورای امنیت بود که در قطعنامه  1112شورای امنیت در سطال  1111مطیالدی ایطن
وظیفه نیز به ناتو محول گشت (خادمی شمامی.)92 :1299 ،
از دیگر وظایف ایساف ،کمک بطه اصطالحات بخطش امنیتطی و اقتصطادی افغانسطتان ،حمایطت و
پشتیبانی از ارتش افغانستان و نیروی پلیس ،خلطع سطال نیروهطای نظطامی غیرقطانونی و کمطک بطه
مینروبی و انهدام مهمات منفجر نشده بود که البته در سال  1111میالدی بر اساس اجالس لنطدن،
تصمیم بر تفویض اختیار ایساف به صورت تدریجی به افغانها گرفته شد و پطس از آن نیطز «نیطروی
پشتیبانی قاطع» 1جایگزین ایساف گردید؛ که این مأموریت جدیطد نیطز در  11اوت  1111مطیالدی
به پایان رسید .همین طور بر اساس قطعنامه  1011شورای امنیت ،نهاد دائمی تحطت عنطوان هیطأت
یاریرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان با حمایت اداره عملیات حفظ صلح سازمان ملطل متحطد
با وظایف آماده سازی فرآیند موافقتنامه بن ،برگزاری لویطهجرگطه اضططراری ،برگطزاری لویطهجرگطه
قانون اساسی ،برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس و شوراهای والیتی ،میانجیگطری ،فطراهم
کردن مشاوره سیاسی و اسطتراتژیک بطرای رونطد صطلح و تطرویج حقطوق بشطر در دو بخطش مسطائل
توسعهای نظیر حقوق بشر و حکومت قانون و مسائل سیاسی نظیطر آشطتی ملطی ،بازسطازی نهادهطا و
ساختارهای حکومتی ،تدوین قانون اساسی ،شروع به فعالیت کرد و تاکنون نیز به فعالیت خطود ادامطه
داده است (روانستان و همکاران .)119-111 :1011 ،از این رو اگر بخطواهیم عملکطرد سطازمان ملطل
متحد را در حلوفصل بحران در افغانستان در بطیش از چهطل سطال گذشطته را دسطتهبنطدی کنطیم،
میتوان اقدامات این نهاد بینالمللی دولتی را به پنج برهه زمانی تقسیم کرد:
الف .عملکرد سازمان ملل متحد بعد از تجطاوز اتحطاد جمطاهیر شطوری سطابق بطه خطاک
افغانستان :در این دوره ،اتحاد جماهیر شوروی سابق که عاو دائم شورای امنیت و برخطوردار
از حق وتو بود مانع از تصمیمگیریهای شورای امنیت در مورد اشغال افغانستان شطد .از ایطن
رو مسوله اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ارجاع شد که در آن نشست ،اکثریت اعاا رأی بطر خطروج بطدون قیطد و شطرط ارتطش
(. Provincial Reconstuction Tearms (PRTs
. Resolute Suport Mission (RS( or Operation Resolute Support
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شوروی سابق از افغانستان را دادند .با این وجود چون تصمیم مجمطع عمطومی الطزام اجرایطی
نداشته و ندارد ،تصمیم سازمان ملل متحد تنها منجر بطه برگطزاری دوازده دور مطذاکره ططی
هفت سال گردید که نشان از انفعال یا کنش پذیری و دستخوش عامل خارجی بودن سازمان
ملل متحد و ضعف ساختار این سازمان در حلوفصل بحران افغانستان داشت.
ب .عملکرد سازمان ملل پس از خروج ارتش اتحطاد جمطاهیر شطوروی سطابق :بطا خطروج
نیروهای ارتش سر شوروی سابق از کشور افغانستان ،سازمان ملل متحد سطعی در بطه اجطرا
درآوردن سایر مفاد موافقتنامه و ایجاد صلح بین طرفهای درگیر داخلی یا احطزاب کطرد؛ بطا
این وجود به دلی ل موفقیت پاکستان در نشان دادن بحران افغانستان بطه یطک موضطوع درون
کشوری و حمایت چین بهعنوان یکی از اعاای دائم شورای امنیت از این مسطأله ،شطورا امطر
رسیدگی به بحران افغانستان را از حیطه مسوولیت خود خارج کرد؛ این موضوع یکی دیگر از
رفتارهای انفعالی سازمان ملل متحد در حلوفصل بحران افغانستان را نشان میدهد.
 .عملکرد سازمان ملل متحد بعطد از ظهطور طالبطان :جنایطت طالبطان ططی پطنج سطال
حاکمیت اولیه خود بر کشور افغانستان به خصوص در مسائل حقوق بشری در ایطن برهطه بطه
صورت جدی دنبال نشد که این موضوع خود گویای ضطعف در عملکطرد غیطر راهبطردی ایطن
سازمان است؛ اما اعتبار بینالمللی حکومت امارات اسطالمی افغانسطتان توسطط سطازمان ملطل
متحد در این دوره نیز به رسمیت شناخته نشد.
ت .عملکرد سازمان ملل متحد بعد از یازدهم ساتامبر  1111تا اوت  1111مطیالدی :حادثطه
یازدهم ساتامبر  1111میالدی ،موضوع برقراری امنیت جهان و کشور افغانستان را بطاهم گطره زد
که البته این بار سازمان ملل متحد قاطعتر عمل کرد به طوری که با صدور قطعنامههطای الطزامآور،
تاعیف طالبان رقم خورد و متعاقب آن موافقتنامه بن اول تصویب و به اجرا درآمد .همطین ططور
با تصویب موافقتنامههای الزامآور دیگری ،نمایندگی یوناما در افغانستان بطا هطدف ایجطاد تطبیطق
کامل مواد موافقتنامه بن که شامل نهادسازی و توسعه در افغانستان بود ،تحطت نظطارت سطازمان
ملل متحد شروع به فعالیت نمود که این فعالیت تاکنون ( 1111میالدی) هر سطاله تمدیطد شطده
است .در کنار آن ،سطازمان ملطل متحطد بیشطتر نقطش هماهنطگ کننطده کمطکهطای جهطانی در
افغانستان را از طریق برگزاری اجالسهای متعدد داشته است.
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ج .عملکرد سازمان از  11اوت  1111تاکنون :پس از خروج نیروهای ارتش آمریکا و نطاتو
از کشور افغانستان و بازگشطت و بطه قطدرت رسطیدن طالبطان در رأس حکومطت ایطن کشطور،
سازمان ملل متحد با عدم شناسایی و به رسمیت شناختن دولطت امطارات اسطالمی ،سطعی در
دستیابی این گروه به حداقلهای دموکراسی داشته است.
نتیجه
این مقاله با بیان این پرسش که عملکرد سازمان ملل متحطد در فرآینطد حطلوفصطل بحطران
افغانستان چیست؟ پیاده سازی و پیش برده شد .از این رهگذر با بررسی نقش و عملکرد ایطن
سازمان بهعنوان تأثیر گذارترین سازمان بینالمللی در عرصطه نظطام بطینالملطل ،بطه بررسطی
وظایف و عملکرد سه رکن تأثیرگذار آن در فرآیند حلوفصل بحران افغانستان طی سالهطای
 1111-1999میالدی و اقداماتی که هر رکن در کاهش یا تقلیل بحران بهعنوان کلیطدواژهی
مدیریت بحران در افغانستان مبادرت ورزیدهاند ،پرداخته شد .اقداماتی که در برههای از زمان
موجب تقلیل ،مقابله و توانمند سازی و بازسازی کشور افغانستان از طریق اقدامات حقوقی که
تحت لوای صدور قطعنامههایی ذیل فصول ششم و هفتم منشطور صطورت پطذیرفت ،اقطدامات
دیالماتیک و سیاسی که از طریق فعالیتهای دبیرکل و نماینده ویژه وی و نهادسطازی نظیطر
نظارت بر اجرای قطعنامه هطا را فطراهم نمطود و ایطن اقطدامات عمطدت ًا از طریطق همکطاری بطا
سازمانهای منطقهای دیگری نظیر اتحادیه اروپا و ناتو و نظارت سازمان ملل تحقق یافت کطه
از آن جمله می توان به برگزاری دورههای مختلطف انتخابطات ریاسطت جمهطوری ،مجلسطی و
شوراهای والیتی و به لحاظ حمایتهای مالی ،سیاسی ،برنامهریزی و مطدیریت کارهطا ،نقطش
سازمان ملل را سازنده ،مؤثر ،تعیینکننده و فعال ارزیابی نمود .با این وجود بحران افغانستان
به دلیل ضعف ساختاری و ماهوی که از سوی دولتهای عاو و دبیرکل های مختلف در ایطن
سازمان متناوب تکرار شده ،ادامهدار گردیده است؛ به شکلی که فلسفه وجودی ایطن سطازمان
بر اساس سیستم چندقطبی بیان شد .اما در خالل جنگ سرد این سازمان یک نظام دوقطبی
و در زمان پایان جنگ سرد عمالً تحت تسلط یک ابرقدرت قرار گرفت که همطین موضطوع بطا
فلسفه وجودی این سازمان نه تنها در تناقض است که بطه مهطمتطرین معاطل سطازمان ملطل
متحد در حال حاضر نیز تبدیل شده است .همچنین برخورداری پنج قدرت بزرگ از حق وتطو
و استفاده نامشروع و سوءاستفاده از آن ،در ادامهدار شدن بحران افغانسطتان بطه وضطو قابطل
مشاهده بوده است .برای مثال اتحاد جماهیر شوروی سابق چنطدین بطار قطعنامطههطایی کطه
توسط شورای امنیطت در خصطوص محکومیطت و خطروج فطوری ارتطش ایطن کشطور از خطاک
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افغانستان صادر شده بود را وتو کرده است .چین نیز بهعنوان عاطو دائطم دیگطری از شطورای
امنیت با حمایت از پاکستان ،بحرانهای شکل گرفته و برجسته شده در افغانسطتان را امطری
داخلی تلقی کرده و این وضعیت را تاکنون نیز ادامطه داده اسطت؛ همچنطین ،ایطاالت متحطده
آمریکا که از دیگر اعاای کلیدی شورای امنیت سازمان ملطل محسطوب مطیگطردد ،بارهطا از
امتیاز عاویت خود در شورای امنیت سوءاستفاده کرده است .برای مثال با صدور قطعنامطه از
سوی شورای امنیت در سال  1111میالدی مبنی بر حملطه بطه افغانسطتان توسطط نیروهطای
نظامی آمریکا و همپیمانانش نظیر ناتو و اشغال این کشور برای مدت بیست سال را مطیتطوان
از نمونههای ضعف و معاطالت سطاختاری و وابسطتگی مطاهوی ایطن سطازمان در حطلوفصطل
بحرانها ازجمله بحران افغانستان برشمرد.
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