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 چكيده
نامه بن جهت كمـك بـه         سپتامبر و سقوط حكومت طالبان طبق موافقت   11 نيروي آيساف پس از حادثه 

اهداف اصلي آيساف ايجاد ساختارهاي امنيتـي  .  ثبات دولت انتقالي حامد كرزاي در افغانستان ايجاد شد
مطمان در افغانستان، كمك به بازسازي افغانستان و آموزش و تشكيل نيروهاي امنيتي آينده افغانستان         

باشد؟ در اين مقاله توضيح داده شده است كه        سو مي الملل هم آيا عملكرد آيساف با حقوق بين. باشد مي
المللي مطابق اسـت، ولـي در         الملل و معاهدات بين   هاي آيساف در افغانستان با حقوق بين عمده فعاليت

سـو    الملل بوده و با آن هم   ناچارا ناقض حقوق بين »شود به حقوق بشر مربوط مي«برخي موارد كه عمدتا 
اي از نقـض      طور مثال، كشته شدن مردم عادي در جريان مبارزه آيساف با تروريسم نمونه به.  نبوده است

تواند داشته باشد؟ آيا يـك غـده سـرطاني را         حقوق بشر است، اما آيا آيساف راه ديگري به جز اين مي
 توان با شيمي درماني بهبود بخشيد؟                     هاي زنده قرباني نشوند، مي بدون اينكه ساير سلول

 نامه بن، آيساف سپتامبر، موافقت 11 افغانستان، تروريسم، : واژگان كليدي
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 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

 مقدمه 
ملل متحـد و طبـق        شوراي امنيت سازمان    1444 و   1413 ، 1386 هاي  آيساف طبق قطعنامه

منظـور كمـك بـه حفـظ          به  2001 نامه بن در سال       فصل هفتم منشور ملل متحد و مفاد موافقت  
ملـل متحـد      هاي سازمان   ها و فعاليت    امنيت براي كمك به دولت انتقالي افغانستان و اجراي برنامه   

فرماندهي و هدايت نيروهـاي آيـساف را برعهـده           2003 اوت  11 ناتو از .  در آن كشور تشكيل شد
 : باشد اهداف آيساف در افغانستان عمدتا شامل موارد ذيل مي. گرفت
 ايجاد ساختارهاي امنيتي مطمان در افغانستان؛ ـ 
 شناسايي نيازهاي بازسازي افغانستان؛ و ـ 
 .                                                                           آموزش و تشكيل نيروهاي امنيتي آينده افغانستانـ 

در پي عدم توجه طالبـان بـه اخطـار        2001 سپتامبر  11 دنبال حادثه  الزم به ذكر است كه به
همـراه    اياالت متحده در خصوص تحويل سران القاعده به اين كشور، نيروهاي نظـامي آمريكـا بـه           

مبـارزه بـا      1368 و    1373 هـاي     با استناد بـه قطعنامـه     )  عضو ناتو (كشور ديگر   11 نيروي نظامي 
اي را به افغانستان آغاز كردند كـه نتيجـه آن،       ملل، تهاجم گسترده تروريسم شوراي امنيت سازمان

فعاليت آيساف در ابتدا تنها محـدود بـه برقـراري امنيـت در           .  سقوط حكومت طالبان در كابل بود
ملـل حكـم آيـساف را بـراي پوشـش دادن كـل                سـازمان   2003 در اكتبر   .  كابل و اطراف آن بود   

نيروهـاي آيـساف    .  افغانستان گسترش داد و شرايط را براي گسترش ماموريت آيساف آماده كـرد         
 : اغلب از كشورهاي زير تشكيل شده است

آلمان، كانادا، فرانسه، ايتاليا، نروژ، بلژيك، جمهوري آذربايجان، بلغارستان، اتريش، تركيه، مقدونيه،   
ـان، بلغارسـتان، ايرلنـد، لتونـي،                   ـارك، فنالنـد، يون اسلواكي، اسلووني، كرواسي، جمهوري چك، دانم
 . ليتواني، لوكزامبورگ، هلند، زالندنو، لهستان، روماني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، آمريكا، پرتغال و ايسلند

براساس راهنمايي سياسـي از شـوراي       .  اياالت متحده آمريكا بيشترين سرباز را در آيساف دارد
آتالنتيك شمالي، راهبرد عمومي فرماندهي، كنترل آيساف توسط مقر عالي قدرت متحد در اروپـا       

)SHAPE(   المللـي    مقر عالي همچنين شبكه بين    .  شود  كه در شهر مونس بلژيك است، انجام مي
اي اسـت كـه       كند كه كار آن دخيل كردن كشورهاي سهم گيرنـده          انسجام آيساف را ميزباني مي
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در هلنـد     »برانـسجام «فرماندهي نيروهاي مـشترك در      )  SHAPE(تحت امر   .  عضو ناتو نيستند  
مسئول پرسنل، اعزام سرباز و تامين ماموريت است، فرماندهي در برانسجام مقر عملياتي بين مقـر     

 . است )SHAPE(آيساف در كابل و فرماندهي راهبردي در 
مركز فرماندهي آيساف در كابل مستقر است و وظيفه همـاهنگي بيـن آيـساف و نمايندگـي                

هـاي    المللـي و سـازمان      هـاي بيـن     الملل در افغانستان، حكومت افغانـستان، سـازمان         سازمان بين 
 . غيردولتي فعال در اين كشور را برعهده دارد

شمال، غرب،  :  اي وظيفه هدايت نيروهاي آيساف را برعهده دارند        پنج قرارگاه فرماندهي منطقه
ها تحت فرماندهي يكي از كشورهايي اسـت كـه در آن        هريك از اين قرارگاه.  شرق، جنوب و مركز
 . اي را مستقر كرده است منطقه نيروهاي عمده

ايـن  .  شـود   دهنده تامين مي    منابع اقتصادي نيروهاي آيساف توسط كشورهاي ائتالفي تشكيل  
كننـد كـه      كشورها به نسبت تعداد نيروهاي مستقر خود در افغانستان، كمك مالي به آيساف مـي      

. گردد  هاي مالي در صندوق مالي آيساف ذخيره مي      ساليانه، بودجه مخصوص به خود دارد و كمك
 . كند اياالت متحده آمريكا بيشترين سهم را در صندوق مالي آيساف تامين مي

خصوصي دارد و كشوري است كه به دريـا راه        با توجه به اينكه افغانستان ساختار جغرافيايي به
اند، اين امر فعاليت آيساف       ندارد و از طرفي مردم افغانستان از اقوام و مذاهب متنوعي تشكيل شده 

پـشتون،  :  چهار قوم بزرگ افغانستان عبارتنـد از      .  كند  را در افغانستان با مشكالت زيادي مواجه مي
هزاره، تاجيك و ازبك كه داراي مذاهب متفاوتي هستند و اين اختالف نژاد و مذهب يكي از علـل       

 . باشد مهم درگيري داخلي در كشور افغانستان مي
رود، ولـي اسـتعداد بـالقوه اقتـصادي          شمار مي افغانستان فعال از نظر اقتصادي كشور فقيري به

هاي قيمتي ماننـد      بسيار خوبي دارد؛ چراكه داراي معادن بسيار غني از جمله اورانيوم، آهن، سنگ  
باشد و ذخاير نفتي خوبـي را نـيز داراسـت و چـون از منـابع آب بـااليي نيـز                      ياقوت و زبرجد مي

تواند داشته باشد و اين اميد بـه پيـشرفت اقتـصادي        برخوردار است، كشاورزي آن رونق خوبي مي
اين كشور تنها در صورتي قابل دسترس است كه اختالفات داخلي و طالبان از آن حذف شود كـه      

 . هاي بسيار خوبي در اين كشور انجام داده است آيساف در اين زمينه تالش
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طوري كه منـاطقي در افغانـستان         عملكرد امنيتي آيساف در افغانستان قابل تحسين است، به     
شـدند، ولـي در حـال         گناه در آن كشته مـي       ها انسان بي    وجود دارد كه در زمان طالبان روزانه ده

از ديگـر مـسائل سـلب امنيـت مـردم افغانـستان             .  حاضر از امنيت نسبتا مطلوبي برخوردار اسـت  
هـاي متعـددي نيـز        توان به توليد و قاچاق مواد مخدر در اين كشور اشاره كرد كه كنوانـسيون    مي

تـوان گفـت توليـد        در دوران حكومت طالبان مي  . عليه مواد مخدر تاكنون به تصويب رسيده است
اكنـون مـيزان توليـد و         مواد مخدر يكي از باالترين منابع توليد ثروت در افغانستان بـود، امـا هـم           

 . گيري داشته است تجارت اين محصول كاهش چشم
در مورد هدف عمده ديگر آيساف در افغانـستان، كـه آمـوزش نيروهـاي نظـامي افغانـستان                    

ريـزي شـده اسـت در سـال           طوري كه برنامه    هاي بسيار موثري صورت گرفته، به  باشد، فعاليت مي
 . طور كامل به نيروهاي نظامي افغان سپرده شود حفظ امنيت نظامي كشور به 2014 

ـاده           1510 ، 1413 ، 1386 هاي  آيساف در راستاي قطعنامه ـاس م ـاد شـده و براس ـان    5 ايج پيم
ـساف در     .  ملل اقدام به فعاليت نمـوده اسـت         منشور سازمان  51 آتالنتيك شمالي و ماده  عملكـرد آـي

هاي مختلفـي در ايـن زمينـه          سويي دارد و معاهدات و كنفرانس   الملل هم اكـثر مـوارد با حـقوق بين
ـاريس، مـسكو،       :  ايجاد شده است كه برخي از آنها عبارتند از كنفرانس بن اول، توكيو، برلين، لنـدن، پ

 . الهه و ليسبون
باشد؟ منظور از سؤال مطروحه، ايـن اسـت           الملل هم سو مي    آيا عملكرد آيساف با حقوق بين

الملـل بـوده يـا اينكـه قوانيـن           هاي آيساف در افغانستان مطابق با قوانين حقوق بين كه آيا فعاليت
 . الملل را نقض كرده و مطابق با آن عمل نكرده است حقوق بين

ملل از طريق آيساف با توجه به عملكرد آن به هدف خود رسيده است؟ با توجه بـه         آيا سازمان
ملـل    سياسي جديدي از طـرف سـازمان        ـاينكه تشكيل آيساف در افغانستان يك حركت حقوقي  

نظـر    الملل ضروري به    باشد، بررسي عملكرد و نتايج حاصله از چنين سازماني از نظر حقوق بين     مي
جايي كه تاكنون در اين زمينه تحقيق خاصـي صـورت نگرفتـه، بـسيار بااهميـت              رسد و از آن مي

 . همراه داشته باشد تواند به است؛ چرا كه فوايد احتمالي نظري و عملي خوبي مي
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 تاريخچه پيدايش آيساف
از خاك افغانستان، دولت به دست مجاهدين         1989 از ترك اتحاد جماهير شوروي در سال   پس 
بعد از آن در بين مجاهدين منازعات مختلفي براي گرفتن كنترل قدرت        .  سقوط كرد 1992 در سال 

ـال    .  ها بـه طـول انجاميـد        هايي بين خود آنها شد كه سال از دست يكديگر باعث جنگ ، 1996 در س
تشكيل شده بود، شهر كابـل را تـسخير كردنـد و              1994 طالبان، با يك حركت اسالمي كه در سال  

كوچكي را در شمال شرقي براي مجاهدين    كشور را تحت كنترل گرفتند و منطقه درصد 90 بيش از 
ـان بـراي         اختصاص دادند كه پايان جنگ هاي داخلي بين مجاهدين و شروع حكومتي نو توسط طالب

ســفارت آمريكــا، از ســوي      1998 گــذاري اوت     حادثــه بمــب )  1381 افتخــاري،  . (افغانــستان بــود 
جمهور بيل كلينتون به بن الدن نسبت داده شـده بـود كـه او نـيز دسـتور حملـه موشـكي                         رييس
در همان زمان، آمريكا از طالبان خواستار تحويل   .  هاي تعليمي القاعده را در افغانستان صادر كرد كمپ

دنبـال حادثـه     بـه  )Key, 1998, 24. (بن الدن به آنها شده بود كه طالبان اين خواسته را رد كردند  
و در پي عدم توجه طالبان، كه صاحب دولت افغانستان بودند، بـه اولتيمـاتوم            2001 سپتامبر  11 

ايالت متحده در خصوص تحويل سران القاعده به اين كشور، نيروهاي نظـامي آمريكـا بـه همـراه                
 و  1373 هـاي     با اسـتناد بـه قطعنامـه      )  عمدتا كشورهاي عضو ناتو   (كشور ديگر   11 نيروي نظامي 

اي را به افغانستان آغاز كردند        ملل، تهاجم گسترده  مبارزه با تروريسم شوراي امنيت سازمان 1368 
 )http://www.tolonews.com. (كه نتيجه آن، سقوط حكومت طالبان در كابل بود

اجالس بن كه با حـضور نيروهـاي سياسـي و           )  2001 (  1380 پس از سقوط طالبان در پاييز   
 نظامي مخالف طالبان، جهت تعيين تكليف دولت جانشين طالبـان تـشكيل يافتـه بـود، رونـدي                 

ايـن رونـد، از يـك سـاختار         .  بيني نمـود  اي را براي استقرار دولت جديد افغانستان پيش مرحله سه
شـد و پـس از گـذر از مرحلـه             آغـاز مـي     »اداره موقـت افغانـستان    «ماهه با عنـوان       موقت شش 

به مرحله نهايي كه در آن ساختارهاي نوين دولتي بر اساس قانون اساسي جديد         »انتقالي دولت«
 . گرديد شد، ختم مي افغانستان تشكيل مي

نامه بن الدن داراي دو ضميمه بود كه يكي به موضوع تـامين امنيـت افغانـستان        موافقت
ملـل در دوره موقـت اختـصاص          دوره موقت و انتقالي و ديگري به موضوع نقش سـازمان          در
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گرديد تا زمان تشكيل نيروهاي نظامي  نامه بن، مقرر مي اساس ضميمه اول موافقت بر.  داشت
و امنيتي افغانستان، نيروهايي از طرف سـازمان ملـل متحـد مـسئوليت حفـظ            )  ملي ارتش(

نيروهايي كه بدين شكل تشكيل شـد، عنـوان    .  امنيت دولت موقت و انتقالي را بر عهده گيرد
هـاي بازسـازي      تيم.  را به خود گرفت )  آيساف(المللي كمك به امنيت افغانستان  نيروهاي بين

هـاي كوچـك متـشكل از         اين تيـم .  لبه مقدم حضور آيساف در افغانستان هستند  1 اي منطقه
گروهي از افراد نظامي و غيرنظامي هستند كه در منـاطق مختلـف افغانـستان بـراي ايجـاد                 

عـالوه بـر    .  كننـد   قواي كمكي و همچنين بازسازي افغانـستان فعاليـت مـي         ه عنوانامنيت ب
اي آيـساف همچنيـن در      هاي بازسازي منطقه ها و سلسله عمليات امنيتي متناوب، تيم گشت

هـاي تكنيكـي      سازي، تـامين كمـك      ترميم مدارس و امكانات بهداشتي، ترميم منابع آب، راه
 . اند هاي نظامي و غيرنظامي سهيم كشاورزي و ساير پروژه

 آموزش و هدايت
ايـن عمـل    .  كنـد   آيساف به آموزش واحدهاي اردوي ملي و پليس ملي افغانستان كمـك مـي   

تجربـه و افـسران       هـايي از افـسران بـا        كارگيري گـروه    شامل حمايت از اردوي ملي اين كشور با به 
امـا برخـي    .  پردازنـد   باشد كه به رهبري و هدايت واحدهاي اردوي ملي افغانستان مي      دار مي درجه

آنهـا معتقدنـد آمريكـا      .  مداران نظرات ديگري در مورد اهداف آيساف در افغانستان دارنـد        سياست
براي اجراي نظم نوين جهاني خود؛ يعني سلطه كامل بر جهان، بايستي نقـاط كليـدي جهـان را               

كيـسنجر،  (خود سرزميني داراي اهميت اقتصادي نيـست،          خودي  افغانستان به .  گرفت  دست مي به
قطبـي    ولي به داليل زير داراي نقش كليدي براي آمريكا براي رسيدن به نظـام تـك         )  36 ، 1381 

 : بوده و در نتيجه باعث سلطه آمريكا بر اين كشور گرديده است
سلطه آمريكا بر افغانستان، مانع پيوستن كشورهاي آسياي مركزي به چين و يـا روسـيه و           .1 

دليل سلطه بـر پاكـستان در سـاحل دريـاي آزاد و               آمريكا به .  شود  اي مي تشكيل ابرقدرتي منطقه

1. Provincial  Reconstruction  Team 
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گيري قـدرت يـا     عنوان داالني ارتباطي با كشورهاي آسياي مركزي، مانع شكل تصرف افغانستان به
 گردد؛  هاي جديد در اين منطقه مي قدرت
گـيري ابرقـدرتي بودايـي        آمريكا با تسلط بر اين منطقه و نزديكي به هندوستان، مانع شكل .2 

 گردد؛  كنفوسيوسي مركب از چين، هند، ژاپن، كره و آسياي شرقي و جنوب شرقي مي
آمريكا با سلطه بر افغانستان مسير عبور خطوط لوله نفت و گاز آسياي مركزي را از طريـق         .3 

افغانستان ـ پاكستان به درياي آزاد هموار نموده، در نتيجه فشارهاي اقتصادي ـ سياسـي خـود را          
 نمايد؛  بر روسيه و ايران تشديد مي

گيري و رشد بنيادگرايي اسالمي و        نشين، مانع از شكل آمريكا با سيطره بر اين منطقه مسلمان .4 
 ) 71 ، 1384 فالحي، . (شود هاي اسالمي كه ذاتا ضدآمريكا هستند، مي در نتيجه ايجاد جمهوري

ـان        پذيـر    بنا به داليل فوق، ايجاد نظام تك قطبي به رهبري آمريكا، بدون سلطه بر افغانستان امك
 . نيست، در نتيجه، آمريكا براي نيل به اين مساله مجبور به هزينه كردن در افغانستان است

 : ها عبارتند از »آرتي پي«تر  وظايف مشخص
هـاي    بهبود وضعيت امنيتي براي مردم افغانستان از طريق مذاكره با رهبران محلي و فعاليت     ـ 
 ساز و آرام ساختن  مناطق احتمالي برخورد؛ اعتماد
 نظارت، ارزيابي و حمايت از اقدامات اصالح امنيتي؛ ـ 
 گيري در سياست به رهبران محلي؛ كمك به دولت افغانستان در بخش تصميمـ 
 شده عمليات؛ نظارت و ارزيابي اوضاع نظامي، سياسي و عمومي در مناطق تعيينـ 
منظور ايجاد يـك تـصوير مـشترك          سازي معلومات و اطالعات به فرماندهي آيساف به   فراهمـ 

 عمليات در مناطق تعيين شده؛ 
 المللي در روند اصالح و تقويت  اداره عمومي كشور؛ كمك به جامعه بينـ 
 هاي مدني؛ آماده ساختن زمينه براي مشاركت معلومات ميان دولت افغانستان و سازمانـ 
 رهبري كمك به بخش عمومي افغانستان مانند حمل و نقل، مهندسي و غيره؛ وـ 
المللي كه در زمينه توسـعه سـاختارهاي مدنـي         آمادگي براي ميزباني و كمك با ناظران بينـ 

 ).1381 آبادي،  دولت. (فعاليت مي كنند



 

 

16
6

 

 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

نامه بن در مـورد تاسـيس         موافقت.  نامه بن جستجو كرد     گيري آيساف را بايد در موافقت  شكل
در آلمـان     2001 دسـامبر     5 حكومت موقت در افغانستان توسط نمايندگان افغانـستان در تـاريخ       

 . امضا گرديد
نامه درباره ايجاد حكومت موقتي در افغانستان تا زمـان تاسـيس نهادهـاي دايمـي در             موافقت

ملـل متحـد بـراي        نامه در حضور نماينده خاص سرمنشي سازمان       اين موافقت.  باشد افغانستان مي
افغانستان، با تصميم به ختم جنگ و تراژدي در افغانستان و ايجاد آشتي ملي، صلح و ثبات پايـدار   
و احترام به حقوق بشر در كـشور، تحكيـم مجـدد اسـتقالل، حاكميـت ملـي و تماميـت ارضـي                 

شـان، دموكراسـي،      افغانستان، با شناسايي حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آينده سياسـي     
با يادآوري اينكه تشكيالت موقـت قـدم        .  هاي مختلف و عدالت اجتماعي بود     حضور احزاب و گروه

باشد و همچنين ايـن       اول براي تاسيس يك حكومت فراگير، فاقد تبعيض جنسي، چند قومي مي     
بايست زماني    تواند بعد از وقت تعيين شده بر سر اقتدار باقي بماند، مي       حكومت، موقت بوده و نمي

بنابراين، مقررات امنيتي ديگـر كـه    .  تشكيالت و بازسازي قواي امنيتي جديد افغاني، صورت بگيرد
 ) 64 ، 1384 فالحي، . (نامه آمده است، بايد به اجرا درآيد اين موافقت 2 جزييات آن در ضميمه 

ملل متحـد بودنـد، در      برخي كشورهاي غرب اروپا كه در انديشه اتحاد دفاعي از طريق سازمان
كشورهاي بريتانيا ـ فرانسه و اعضاي بنه لوكس، معاهده بروكسل را كه پايه و اسـاس           1948 سال 

در همـان سـال نماينـدگان       .  كـرد، منعقـد كردنـد       ريـزي مـي     سيستم دفاع جمعي اروپايي را پي  
امضاكننده معاهده بروكسل، سلسله مذاكراتي را با كشورهاي آمريكا و كانادا آغاز كردند كه منجـر        

هـاي    به مدت بيست سال شد و از ديگر دولـت      1949 به انعقاد معاهده آتالنتيك شمالي در سال  
عـضو دارد، ايـن سـازمان،         28 اكنـون نـاتو     .  اروپايي نيز براي امضاي معاهده، دعوت به عمل آمـد  

اتحادي از كشورهاي مستقل و داراي منافع مـشترك اسـت  كـه جهـت حفـظ صـلح، دفـاع از                        
هاي كامل سياسي، پدافند نظامي و در صورت لزوم دفع هرگونه تجاوز احتمالي عليـه اعـضا       آزادي

ناتو با هـدف ايجـاد يـك       .  از شاخه نظامي ناتو خارج شد 1966 فرانسه در سال .  شكل گرفته است
منشور ايـن سـازمان بـراي انطبـاق بـا مقـررات             .  سپر دفاعي در تقابل با پيمان ورشو تشكيل شد  

گويـد نـاتو يـك        اي دفاعي را مجاز شـناخته، مـي         هاي منطقه ملل متحد كه ايجاد سازمان سازمان
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منـشور ملـل متحـد و اصـل دفـاع           )  51 (پيمان دفاعي است و مبناي حقوقي تشكيل ناتو، مـاده       
 ) 99 ، 1384 يزدان فام، . (مشروع  مندرج در آن است

پيمان اگر به يكي از كشورهاي عضو، حمله مسلحانه شود، هر يك از اعـضاي     5 بر اساس ماده 
درنگ، منفردا يا با موافقت ساير اعـضا،         هاي مورد حمله، بي ديگر براي ياري دادن به طرف يا طرف

دهـد تـا امنيـت را         هر عملي را كه مقتضي بداند، از جمله به كار بردن نيروي نظامي، انجـام مـي             
 . مجددا برپا  دارد

 11 دنبـال حادثـه       بـه .  باشد  هاي پيمان ناتو مي     ترين اولويت   مبارزه عليه تروريسم، يكي از مهم 
پيمان بـه حمايـت از آمريكـا و در جهـت              5 ، كشورهاي عضو  ناتو بر اساس ماده    2001 سپتامبر 

نـاتو در    )Higgins and Flory, 2002, 84. (مبارزه با تروريسم وارد خـاك افغانـستان شـدند         
ايـن نيروهـا    .  هزار نفر را در قالـب نيروهـاي آيـساف برعهـده دارد               280 افغانستان هدايت حدود    

باشـند كـه بـه اصـطالح          كـشور ديگـر مـي       14 كشور عضو ناتو و       28 متشكل از نيروهاي تمامي 
كشورهايي مانند استراليا، نيوزيلند، آذربايجـان، اردن و       ؛شوند ناتو خوانده مي »كشورهاي شريك«

خود اختـصاص     در اين ميان اياالت متحده بيشترين سهم را در ميان نيروهاي آيساف به       .  سنگاپور
ترتيب بيشترين نيروهـا را       پس از اياالت متحده، بريتانيا، آلمان، كانادا، هلند و فرانسه به  .  داده است

 . اند در ميان نيروهاي آيساف تامين كرده
كشور نيروي نظامي در افغانـستان دارنـد كـه تحـت رهبــري نـاتو در                50 هم اكنون حدود 
طلبد كـه توسـط     اداره امور آيساف در افغانستان هزينه سنگيني را مي.  كنند آيســاف خـدمت مي

اين كشورها بـه نـسبت تعـداد نيروهـاي          .  شود  دهنده آيساف تامين مي كشورهاي ائتالفي تشكيل
خـود دارد    كنند كه ساالنه بودجه مخصوص به مستقر خود در افغانستان، كمك مالي به آيساف مي

اياالت متحده آمريكا، بيشترين سـهم      .  گردد  هاي مالي در صندوق مالي آيساف ذخيره مي    و كمك
 . كند را در صندوق مالي آيساف تامين مي

هاي افراطي مخصوصا گروه طالبان      ترين عوامل سلب امنيت در افغانستان وجود گروه يكي از مهم
اين گـروه   .  شود  عنوان يكي از نمادهاي معروف تروريسم در جامعه جهاني از آن ياد مي   باشد كه به مي

با تفكرات و عقايد غيرمنطقي خود باعث سلب آسايش و آرامش و امنيت مردم افغانستان شده كه به        



 

 

16
8

 

 1393، سال بيست و يكم، شماره اول، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات خاورميانه 

ـا و كـشتار                  ـاري و تروره جنايات وحشتناكي در اين كشور اقدام كرده است؛ از جملـه حمـالت انتح
 )  Lansford , 2002, 163 . (گناه هاي بي انسان

اي تكميـل     تروريسم مدون شده با نظرات نظام ملل متحد كه با اسناد منطقـه         كنوانسيون ضد
اوليـن سـند    .  شده، مبناي حقوقي مستحكمي بـراي اقـدام عليـه تروريـسم فـراهم آمـده اسـت                  

از سوي كشورهاي آمريكايـي       1971 فوريه    2 كنوانسيون جلوگيري و مجازات اقدام تروريستي در   
هاي متعهد به همكاري با يكـديگر بـراي انجـام             تهيه شده است و بر اساس اين كنوانسيون دولت    

منظور جلوگيري و مجازات نـسبت بـه اقـدامات تروريـستي          اقدامات موثر بر اساس قوانين خود به
در استراسبورگ منعقـد شـد كـه         1977 ژانويه  27 همچنين كنوانسيون اروپايي در .  اند ملزم شده

هدف اصلي آن خارج ساختن جرايم خاص تروريستي از مقوله جرايم سياسي اسـت تـا آنهـا را از           
هاي عضو جزو جرايم قابل استرداد قرار دهند و مانع از فرار مرتكبـان چنيـن جرايمـي       ميان دولت

اي راجع به مقابله با تروريـست اسـت كـه از سـوي اتحاديـه                   سند ديگر كنوانسيون منطقه  .  شوند
مجمـع عمومـي      1995 در كاتماندو به امـضا رسـيد و در دسـامبر          1987 نوامبر  4 آسيا در جنوب 
مورد تاكيد قرار داد و در ايـن اعالميـه بـه             50/53 را با قطعنامه  1994 ملل متحد اسالمي   سازمان

مورد تصويب قـرار      50/06 ملل متحد كه توسط قطعنامه        مناسبت پنجاهمين سال تاسيس سازمان
هـا و مـردم را       گرفت، مجمع بر اهميت اقدام جمعي، براي از ميان بردن غلبه بر تهديدها عليه دولت

 )Gurtov, 2002, 89. (شود، تاكيد كرد كه ناشي از تروريسم در تمامي اشكال و تجليالت آن مي

با ورود آيساف به افغانستان و در نتيجه، فعاليـت آن در زمينـه ايجـاد امنيـت در افغانـستان،                 
شود و هم اكنون حضور نيروهـاي طالبـان در            ها و نتايج خوبي در اين زمينه مشاهده مي پيشرفت

عنـوان مثـال،      به بيان ديگر، از اين مناطق، به  .  رنگ شده است خيلي از مناطق اين كشور بسيار كم
هاي طالبان و افراطي در نواحي جنوبـي         سازي شده و گروه طور تقريبا كامل پاك مناطق شمالي به

ماه در واليـت      6 عنوان مثال بنده كه به مدت        به.  اند مرز با پاكستان بيشتر متمركز شده و نقاط هم
هاي متعـددي كـه بـا مـردم آن ناحيـه داشـتم ايـشان اظهـار                    باميان حضور داشتم، در مصاحبه   

طوري كه هـر روز    گونه امنيت جاني در اين منطقه وجود نداشته، به سال پيش هيچ 10 كردند،  مي
اكنون، امنيـت نـسبتا خوبـي در ايـن منطقـه             شاهد ترور و قتل عام در اين منطقه بودند، ولي هم
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هـاي    گـشت .  رود  شـمار مـي     باشد كه از دستاوردها و عملــكرد خوب نيروهاي آيساف به برقرار مي
يكـي ديگـر از     .  شـود  طور مكرر مشاهده مي روزانه نيروهاي نظامي آيساف جهت برقراري امنيت به

توان به توليد و قاچاق مواد مخـدر در ايـن كـشور اشـاره            مسائل سلب امنيت مردم افغانستان، مي
يافته و فراملي است و بـه هميـن           جرايم مرتبط با مواد مخدر در بعد توليد و قاچاق، سازمان    .  نمود

المللـي و اسـناد معتـبر جهـاني بـراي             هـاي بيـن     جهت از اوايل قرن بيستم تا كنون، كنوانسيون       
 : گيري از وقوع اين نوع جرايم به شرح ذيل تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده است پيش
هـاي    شانگهاي در سـال     1909 المللي ترياك كه به دنبال برگزاري كنفرانس  كنوانسيون بينـ 
 دولت رسيد؛  11 به امضاي نمايندگان  1914 تا  1912 
 ؛1925 المللي ترياك مصوب  كنوانسيون بينـ 
 ؛1931 المللي تحديد، ساخت و تنظيم و توزيع مواد مخدر مصوب  كنوانسيون بينـ 
 ؛1936 كنوانسيون مبارزه با حمل و نقل غيرقانوني داروهاي خطرناك مصوب ـ 
 ؛ 1947 پروتكل مواد مخدر مصوب ـ 
 ؛1948 پيوندنامه پاريس مصوب ـ 
المللي و استفاده از      پروتكل تحديد و تنظيم كشت گياه خشخاش، توليد و تجارت عمده بين    ـ 

 ؛1953 ترياك مصوب 
 اصالح شده است؛  1972 كه با پروتكل  1961 معاهده مواد مخدر ـ 
 ؛ و1971 گردان مصوب  كنوانسيون مواد روانـ 
قـرارداد  «(  1988 گـردان مـصوب       كنوانسيون مبارزه با قاچـاق مـواد مخـدر و مـوارد روان             ـ  

 ). 1389 مهر  4 رساني افغانستان،  شبكه اطالع »استراتژيك ميان افغانستان و آمريكا
توان گفت توليد مواد مخدر يكي از باالترين منابع توليـد ثـروت         در دوران حكومت طالبان مي

اكنون با عملكرد نسبتا مطلوب آيساف در جلوگـيري از توليـد و فـروش                  در افغانستان بود، اما هم  
طـوري كـه      گيري داشـته اسـت، بـه        مواد مخدر، ميزان توليد و تجارت اين محصول كاهش چشم 

سازي شده و محصوالت كشاورزي ديگري جايگزيـن    اكنون از اين محصول پاك مناطق شمالي هم
 ) 1389 عابدي، . (آن شده است
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هاي كار گذاشـته شـده در         كننده امنيت مردم افغانستان، وجود مين يكي ديگر از موارد تهديد
جمهـور افغانـستان، در       طوري كه حامد كـرزاي، رييـس       به.  مناطق وسيعي از افغانستان بوده است

هـا    تجليل از اين روز بـراي مـا افغـان         «:  اظهار كرد   2013 روبي در سال   تجليل از روز جهاني مين
ايـم و از      بيـشتري ديـده       هـا صـدمه     معناي خاصي دارد؛ زيرا ما نسبت به كشورهاي ديگر از ميـن  

هاي اخير قرن بيـستم كـشور مـا دوبـاره             ايم و همچنين در دهه      تخريب و كشتار آن متضرر شده
آشـكار و پنهـان قرار گرفته و در جريـان مبـارزات           )  اشاره به تجاوز شوروي و طالبان    (مورد تجاوز 

هاي مختلفي از سرزمين ما به كشتزار مين تبديل شد و مردم از اين لحاظ خسارات جانـي   قسمت
 ».شوند اند و هنوز هم قرباني مي و مالي زيادي را متحمل شده

ستان در كــنار كـشور كامبــوج،        .  چهارم آوريل روز جهـاني آگاهي در مورد مين اسـت    افغاـن
المللـي بـراي منـع        هـاي بيـن     تالش.  هاي ضد نفر است   ترين منطقه جهان از لحاظ مين خطرناك

با نام كامـل كنوانـسيون     1997 هاي ضد نفر در قالب پيمان  اتاوا در سال   ويژه مين كاربرد مين به
 . هاي ضد نفر و نابود آنها متجلي شده است ممنوعيت استفاده، توليد، انبار و نقل و انتقال مين

اي در    سـازي منـاطق آلـوده بـه ميـن فعاليـت گـسترده              سازي و پاك آيساف در زمينه خنثي
سازي در مناطق مختلف در حال فعاليـت     هاي پاك اكنون نيز گروه طوري كه هم افغانستان دارد، به

يكي از اهداف اصلي آيساف در افغانستان آمـوزش نيروهـاي نظامـي            )  1381 موسوي، . (باشند مي
طور مستقل خودشان بتوانند فرمانـدهي نظامـي     باشد تا به اين وسيله دولت افغانستان به افغان مي

هـا اداره و      دست گيرند و از اين طريق سيستم نظـامي افغانـستان توسـط افغـاني                 كشورشان را به
 )Ahmad, 2010. (مديريت شود

هـزار نفـر از       350 هزار نفر از نيروهاي نظامي آيـساف بـه همـراه              280 در حال حاضر حدود  
هاي مختلـف بـرهم زننـده امنيـت          نيروهاي نظامي افغانستان در اين كشور در حال مقابله با گروه

از تعداد سربازان خود در افغانستان بكاهد و شـواهد       2014 خواهد تا سال  ناتـو مي.  كشور هسـتند
خواهـد در افغانـستان نگـه         هزار از سربازان خود را مـي      12 الي  8 حاكي از آن است كه ناتو تعداد 

دارد، ناتو در مورد توانايي دولت افغانستان و نيروهاي امنيتي آن كشور در اسـتقرار ثبـات امنيتـي        
 . بين اما در عين حال محتاط است خوش
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تر از انتظار  پيشرفت كرده اسـت و          هاي افغان و ناتو معتقدند اردوي ملي افغانستان سريع مقام
المللـي و بـر اسـاس برنامـه           تواند امنيت آن كشور را در زمان خـروج نيروهـاي نظـامي بيـن                 مي

بندي ناتو، تا پايان سال       به عهده بگيرد  و بر اساس برنامه زمان    2014 بندي ناتو تا پايان سال  زمان
 . المللي براي آموزش سربازان افغاني باقي خواهد ماند ، تنها بخش كوچكي از نيروهاي بين2014 

شمسي براي بازسازي افغانـستان     1380 چندي پس از كنفرانس بن، كنفرانس توكيو در سال 
كـشور جهـان بـه        50 ملل متحد و با حضور نمايندگان      كنفرانس توكيو توسط سازمان.  برگزار شد

ميليارد دالر براي كمك بـه بازسـازي افغانـستان            4/5 روز در ژاپن برگزار شد و در نتيجه    2 مدت 
سـازي، مخـابرات و تجـارت در افغانـستان           هاي انجام شده در عرصه جاده اختصاص يافت و كمك

خصوص در عرصه آب و بـرق و شهرسـازي و           مفيد واقع شده است اما در سطح كالن اقتصادي به
هـا توسـط      متاسـفانه بعـضي از ايـن كمـك        .  ايجاد اشتغال فعاليت اساسي صورت نگرفتـه اسـت        

هاي خارجي    نظران تاثير كمك    به عقيده صاحب  .  مردان افغانستان حيف و ميل گرديده است  دولت
كند كه علت آن را تا حد زياد به فـساد در بيـن        تجاوز نمي%    20 ـ30 در اقتصاد افغانستان عمال از 

هـاي تجـارتي و داخلـي         هـاي غيرحكومـتي، صـاحبان سـازمان         ماموران دولتي و رؤساي سازمان 
ـستان معـتقد اسـت در مورد كمـك   طوري كه حامد كرزاي رييس دانند، به مي هايـي    جمهور افغاـن

هـا در زنـدگي مـردم بهبـود            كه در ده سال گذشته به افغانستان شده، با وجود اينكه اين كمـك           
رسـيد    هاي درستي به مصرف مي      ها به صورت واقعي از راه   گيري داشته است، اگر اين كمك چشم

 ) 76 ، 1386 دارمي، (بود  امروز وضعيت بهتر از آنچه كه هست، مي
خصوص از طريق باال بردن فرهنگ  مـردم، موثـر بـوده               در زمينه مسائل اجتماعي، آيساف به   

هاي مختلف آموزشي در بين مردم افغانستان كه محتواي آن بيشتر در       از جمله انتشار مجله.  است
باشد كه در اين مجـالت مـردم بـه         مورد مشكالت روزمره مردم افغانستان از جمله مواد مخدر مي

شدند و همچنيـن مـسائل بهداشـتي نيـز         جلوگيري از كاشت مواد مخدر و مصرف آن تشويق مي
هـا بـر اجتمـاع        طوري كه در اين مدت ده سال گذشته، تاثير اين فعاليـت       شد، به آموزش داده مي

خـصوص در شـمال و مركـز          آمار كاشت و مصرف مـواد مخـدر بـه         .  باشد  افغانستان، مشخص مي
افغانستان كاهش و درصد مرگ و مير افراد بر اثـر امـراض گونـاگون تـنزل پيـدا كـرده و سـطح                 
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هاي قومي و مذهب بسيار كـاهش يافتـه اسـت،             درگيري.  بهداشت عمومي  جامعه باال رفته است
نـشين هـستند      طوري كه در دوران طالبان مثال يك نفر سني اگر در واليت باميـان كـه شـيعه       به

نـشين    شد و يا برعكس يك نفر هزاره اگر در مناطق سني      شد، به احتمال قوي كشته مي يافت مي
كن شده    طور كلي ريشه   اما در حال حاضر اين مساله به.  شد، مجازاتش حتما مرگ بود دستگير مي

 . است و فعاليت و زندگي اقوام و مذاهب در داخل سرزمين يكديگر مشكل خاصي در بر ندارد
ملل متحد را كسب نموده و وفادار به كليه و تمامـي    عضويت سازمان 1946 افغانستان در سال 

 22 الـي     1996 اكتـبر     22 ملل متحد بوده است و از         هاي شوراي امنيت سازمان قوانين و قطعنامه
. رسـد   قطعنامه در مورد افغانستان مي      38 هاي شوراي امنيت ملل متحد به  قطعنامه 2012 مارس 

)http://www.usaid gov/Afghanistan( 

تحت فصل هفتم منشور تصويب كرد كه در آن     2002 را در سال  1390 شوراي امنيت قطعنامه 
هاي تروريستي باشد، محكـوم       ها و فعاليت    طالبان از اين لحاظ كه اجازه داده افغانستان پايگاه آموزش

ـال      1377 شـوراي امنيـت در قطعنامـه        .  شده است  المللـي را يكـي از       تروريـسم بيـن     2001 در س
ـامي كـشورها و           مي 21 المللي در قرن  ترين تهديدات نسبت به صلح و امنيت بين جدي دانـد كـه تم

اين قطعنامه ضمن اينكه اتخاذ راهبردي پايدار و جامعـه متـضمن            .  خواند  بشريت را به چالش فرا مي 
دهـد، از كميتـه       مشاركت فعال و همكاري تمام كشورهاي عضو ملل متحد را مورد تاييـد قـرار مـي         

ـاي    اي و سازمان    المللي منطقه  هاي بين كند و در كنار كشورها، سازمان مبارزه با تروريسم دعوت مي ه
ـلح بيـن     .  خواند  اي فرعي را نيز فرا مي       منطقه ـاتو در       المللـي آيـساف بـه       نيروهاي حافظ ص رهـبري ن

 . تايجاد شده اس 1510 و  1413 ، 1386 هاي شماره  افغانستان توسط شواري امنيت در قطعنامه
 1386 هاي آيساف آموزش نيروهاي نظامي افغانستان طبق قطعنامه           يكي از وظايف و عملكرد

طوري كه قبال نيز به اين موضوع اشاره شد، آيساف طبق اين قطعنامـه         همان.  شوراي امنيت است
طوري كـه مـساله خـروج نيروهـاي نظامـي             گيري در اين زمينه داشته، به  تاكنون پيشرفت چشم

از وظايف ديگر آيـساف، حمايـت از دولـت انتقـالي اسـالمي              .  مطرح است   2014 آيساف در سال 
افغانستان در قسمت تامين امنيت در كابل و حومه آن بوده تا از اين طريق دولت انتقالي اسـالمي      

 ) 87 ، 1390 مدكالف، . (نامه بن گردد هاي ملي مطابق با موافقت افغانستان قادر به ايجاد نهاد
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شواري امنيت ملل متحد صالحيت توسعه ماموريت آيـساف را صـادر نمـوده         1510 قطعنامه 
در اين زمينه نيز، قبال به گـسترش ماموريـت آيـساف در شـمال، جنـوب، شـرق و غـرب                     .  است

افغانستان اشاره شد كه طبق اين قطعنامه نيروهاي آيساف پيشرفت خوبي در زمينه ايجاد امنيـت    
 . اند و مبارزه با تروريسم در اين مناطق داشته

شـود بـه دو قطعنامـه مهـم           ملل جهت مقابله با تروريسم، مربوط مي   ترين اقدام سازمان جدي
شوراي امنيت در اين رابطه كه پـس از حـوادث تروريـستي يـازدهم سـپتامبر در آمريكـا صـادر                  

اي اتخـاذ     هـا تعهـدات گـسترده       در ايـن قطعنامـه    .  1373 و    1368 هاي    گرديدند؛ يعني قطعنامه  
هـاي ملـل      العاده، تكاليف قراردادي ناشي از كنوانسيون      شـوراي امنيـت با جـسارت خارق.  گـرديد
در رابطه با مبارزه با تروريسم را  به يك باره به تكاليف سازماني تبديـل    )  دوازده كنوانسيون(متحد 

از وظايف مهـم آيـساف در       .  گردد  هاي عضو تحميل مي كرده كه بدون چون و چرا بر تمامي دولت
. هـاي مـذكور ادامـه داشـته اسـت           افغانستان، مبارزه با تروريسم بوده كه كامال مطابق با قطعنامـه 

. تـصويب شـد     2001 سـپتامبر    28 ملل متحد كه در تاريخ  شوراي امنيت سازمان 1373 قطعنامه 
 . المللي ناشي از اقدامات تروريستي است المللي درباره تهديد صلح و امنيت بين سندي بين

اند حمله نظامي عليه يـك     كننده توافق كرده پيمان آتالنتيك شمالي، كشورهاي امضا 5 طبق ماده 
ـا               يا چند كشور عضو در ناتو را به عنوان حمله به تمامي كشورهاي عـضو تلقـي كننـد و در نتيجـه آنه

يك از آنان در راستاي عمل بـه حـق      اي اتفاق افتد، هر نمايند در صورتي كه اينچنين حمله موافقت مي
هاي مـورد حملـه       ملل، دولت يا دولت   منشور سازمان 51 جمعي از خود بر اساس ماده  انفرادي يا دسته

نمايد به صورت انفرادي يا به اتفاق ديگـر           قرار گرفته را از طريق اقدامات آني، هرآن چه كه ضروري مي
تواند   ها، مساعدت نمايند تا امنيت را در منطقه آتالنتيك شمالي بازگردانده و برقرار نمايند كه مي     دولت

هرگونه حمله مسلحانه و اقدامات اتخاذ شـده در نتيجـه آن         .  شامل استفاده از نيروهاي مسلح نيز باشد
اين اقدامات، زماني كه شوراي امنيت اقدامات الزم را جهـت          . فورا به شوراي امنيت گزارش خواهد شد
  )Mass, 2002, 40. (شود المللي اتخاذ نمايد، متوقف مي بازگرداندن و برقراري صلح و امنيت بين

تـوان مطابـق      اقدامات مسلحانه آيساف در افغانستان را بر اساس پيمان آتالتينك شمالي مـي           
 . سپتامبر به كشور آمريكا رخ داد 11 اصول پيمان مذكور دانست كه بعد از حادثه 
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 هاي مختلف مربوط به افغانستان خالصه اجرايي كنفرانس
المللي با محوريـت افغانـستان        ، درمجموع يازده كنفرانس بين    2011 تا دسامبر   2001 از سال 

هـا و     هـاي ايـن كنفـرانس       زمينـه   در نقاط مختلف جهان برگزار شده است كه با توجـه بـه پيـش     
پنجـم  (و بـن دوم     )  2011 دوم نوامـبر    (توان گفت دو كنفرانس استانبول   محورهاي اصلي آنها مي

كنفرانس اسـتانبول نمـاد اتحـاد       .  اند  گيري داشته  به داليل متعددي اهميت چشم)  2011 دسامبر 
ها رقابت و كشمكش فرسايشي ميان پاكستان و هند بر سـر     ويژه پس از سال كشورهاي منطقه، به
در   2011 المللي بن دوم نيز كـه پنجـم دسـامبر           كنفرانس بين.  رود شمار مي نفوذ در افغانستان به

برگزار شد، در حقيقت همان اهداف كنفرانس بـن اول        ) محل برگزاري اجالس بن اول(پترزبورگ 
هاي اقتصادي، سياسي     تالش براي تشكيل يا بهبود زيرساخت  :  كرد كه عبارت بودند از را دنبال مي

هاي مالي براي تاسيس ارتش و پليـس ملـي افغـان، و              و اداري افغانستان، جذب حداكثري كمك
هاي سياسي و نظـامي مخـالف دولـت بـراي             تامين امنيت در اين كشور از طريق جلب نظر گروه    

 . همكاري در ساختار سياسي و امنيتي اين كشور
نامه بن در اصل درباره تشكيالت موقتي در افغانستان تا زمان تاسيس نهادهاي دايمي          موافقت

چنان كه قبال اشـاره شـد، بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف قـواي امنيتـي                        در افغانستان بود و هم  
در ضـميمه يـك      )ISAF(مخصوصي الزم بود كه تشكيل نيروهاي كمك به امنيـت افغانـستان           

هـاي درازمـدت راهـبردي ميـان دولـت            نامـه همكـاري     موافقت.  نامه مطرح گرديد   همين موافقت
ـ از سـال    ـ افغانستان و  اياالت متحده)2012 (جمهوري اسالمي افغانستان و اياالت متحده آمريكا 

هاي متوجـه صـلح و امنيـت         منظور دفع تهديد وسيله در همكاري نزديك به بدين) 1380 ( 2001 
جهاني و به هدف كمك به مردم افغانستان براي تامين آينده با امنيت، دموكراتيك و شكوفا، قـرار       

اند كه حاصل آن امروز قـرار گـرفتن افغانـستان در مـسير خودكفـايي پايـدار در امنيـت،                        داشته
 . باشد داري و توسعه اجتماعي و اقتصادي، و همكاري سازنده در سطح منطقه مي حكومت

با تاكيد روي نياز به حفظ دستاوردهاي ده سال گذشته، احترام به قانون اساسـي افغانـستان،            
هاي راهـبردي بـا       حقوق زنان و آزادي بيان و با در نظر داشتن وضعيت حاكم در منطقه، همكاري  

منظور تامين امنيت سياسي، اقتصادي و نظامي كشور ضـروري پنداشـته           اياالت متحده آمريكا؛ به
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نوايـي بـا منـافع ملـي          هاي راهبردي با اياالت متحده آمريكا در هم    امضاي سند همكاري.  شود مي
در امضاي اين سند، افغانـستان و آمريكـا طبـق        .  افغانستان بوده و از اهميت زيادي برخوردار است

مؤسسه فرهنگي  (شوند    عنوان دو كشور مستقل و مساوي شناخته مي   ملل متحد به منشور سازمان
كـه بـا رعايـت اهميـت مـداوم          )  1390 المللـي ابـرار معاصـر تهـران،          مطالعات و تحقيقات بيـن    

و   1388 كنفـرانس لنـدن در سـال        (در كابل و لنـدن       2010 هاي سال  شان در كنفرانس تعهدات
، طرفين بر اراده خويـش    )1390 (  2011 و همچنين كنفرانس بن )  1389 كنفرانس كابل در سال 

داري بـه هـدف گـسترش همكـاري           مبني بر تقويت نهادهاي دولت افغانستان و ظرفيت حكومت   
 .نمايند مدت راهبردي در موضوعات ياد شده، تاكيد مي دراز

 هاي مختلف افغانستان نگاهي به پيشينه كنفرانس
المللـي بـا محوريـت افغانـستان در           كنفـرانس بيـن     9 ، در مجمـوع     2010 تا پايـان    2001 از 
ها كه هريك اهداف و دستاوردهاي مـشخص و           اين نشست.  نقاط جهان برگزار گرديده است اقصي

 : اند، به ترتيب عبارتند از مهمي داشته

  بن اول 
يعني مدت كوتاهي پس از سرنگوني رژيم طالبان، در پترزبرگ در    2001 اين كنفرانس در دسامبر 

 Disarmament and Intergration in. (برگــزار گرديــد )  پايتخــت ســابق آلمــان  (حوالــي بــن   

Afghanistan,  2003,6(    المللي، همـسايگان     در كنفرانس بن اول كه با حضور نيروهاي ائتالف بين
نفوذ منطقه با هدف هدايت افغانستان به سمت صلح و فردايي بهتـر            هاي ذي افغانستان و برخي قدرت

وگو در مورد تقسيم قدرت، تدوين قانون اساسي      روز گفت 9 هاي مختلف افغان پس از  برگزار شد، گروه
در اين كنفرانس، عمال مـشاركت اقـوام و         .  به توافق رسيدند    2004 جديد و برگزاري انتخابات در سال  

رسميت شناخته شد و حامد كرزاي بـه رهـبري ايـن              احزاب سياسي در عرصه قدرت در افغانستان به 
ـاذ شـده، در واقـع              المللي به اين اجالس بين.  كشور برگزيده شد لحاظ زمان برگزاري و تـصميمات اتخ

 . آيد شمار مي هاي بعدي به سنگ بناي تاسيس افغانستان نوين و كنفرانس
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 توكيو 
ملـل متحـد و بـا         به مدت دو روز، به ميزباني ژاپن و سازمان   2002 ژانويه  21 اين كنفرانس از 

هـا    منظور حمايت از اميد     در اين اجالس كه به  .  حضور نمايندگان پنجاه كشور جهان برگزار گرديد
 4/5 كننده تعهد كردند ظرف پنج سـال          و انتظارات مردم افغانستان تشكيل شد، كشورهاي كمك 

 . ميليارد دالر براي بازسازي افغانستان بپردازند

   برلين 
در اين اجالس كه با حضور مقامات دولت انتقالي افغانستان و نمايندگان كشورهاي اهداكننده      

 : يابي به اهداف ذيل مقرر شد برگزار گرديد، دست 2004 مارس  31 در 
گرديـد و     2007 دولت افغانستان در اين اجالس خواهان دوازده ميليارد دالر كمك تا سال    .1 

 . كننده، پرداخت هشت ميليارد دالر طي سه سال را تعهد كردند كشورهاي كمك
كنندگان نشان داد كه به علت فقدان طرح جامع و مديريت اصـولي       مجموع بررسي شركت .2 

. يافته در كنفرانس توكيو نتيجه مطلوبي در بر نداشـته اسـت        هاي تخصيص در امر بازسازي، كمك
ـت تاكيـد       بنابراين، در كنفرانس برلين، مديريت سازندگي به دولت كابل واگذار گرديد و ايـن دوـل

بندي شده از سـوي آن بـه         هاي اولويت ها عمدتا، بايد از طريق دولت و براساس برنامه نمود كمـك
 . مصرف برسد

دولت انتقالي افغانستان تعهد كرد انتخابات رياسـت جمهـوري و مجلـس شـوراي ملـي را             .3 
هـاي    منظور تاسيس دولتي عاري از فساد، تقويت بخش خصوصي، مشاركت گـروه   برگزار كند و به

 . اجتماعي، بازسازي كشور و مبارزه با توليد و قاچاق انواع مواد مخدر تالش نمايد

  لندن اول 
المللـي    المللي دو روزه با تعهد ده ميليارد دالري هفتاد كشور و سازمان بيـن    اين كنفرانس بين

ترين سند امـضا شـده از         نامه بن، مهم   اين سند پس از موافقت.  براي بازسازي افغانستان همراه بود
هـا متعهـد شـدند سـاختار          براساس آن، افغان  .  رفت  شمار مي   سوي دولت كابل و جامعه جهاني به
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اداري شفاف و پاسخ گويي را ايجاد نمايند، با مواد مخدر و تروريسم مبارزه كنند و حقـوق بـشر را      
 . رعايت نمايند

   رم 
برگزار گرديد، تمركز خود را بر بررسي نظام قضايي افغانـستان            2007 اين كنفرانس كه ژوييه 

 . كارهايي براي اصالح نظام قضايي قرار داد و ارايه راه

  پاريس 
كـشور جهـان و نماينـدگان پـانزده نهـاد             65 وزراي  )  2008 ژوئـن     16 (در كنفرانس مذكور    

المللي، يك بار ديگر بر تعهدات قبلي خود براي پرداخت ميلياردها دالر كمـك بـه افغانـستان           بين
ملل يك ميليارد دالر و ژاپـن نيـم ميليـارد           آمريكا پرداخت ده ميليارد دالر، سازمان.  تاكيد نمودند

هـاي    دالر كمك جديد را تعهد كردند و كشورهايي مانند فرانسه و آلمان نيز اعالم نمودند كمـك           
اي پنـج     اين در حالي است كه دولت كرزاي در اجالس پاريس برنامه     .  خود را دو برابر خواهند كرد

 . منظور بازسازي ارايه نمود و پنجاه ميليارد دالر براي تحقق آن درخواست كرد ساله به

  مسكو و الهه 
المللي ديگر با حضور حاميان سياسي و مالي افغانـستان در            دو كنفرانس بين 2009 طي سال 

هـاي پيـشين و تاكيـد         سطح جهان و منطقه برگزار گرديـد كـه در واقـع مـروري بـر كنفـرانس            
 ) 1390 تركي، . (اهداكنندگان بر تعهدات مالي گذشته بود

  لندن دوم 
المللـي بـا موضـوع        در نهمين سال سقوط طالبان، نهميـن كنفـرانس بيـن            2010 ژوييه   28 

لحـاظ    افغانستان در شرايطي برگزار شد كه بسياري از اهداف مدنظر دولت و ملـت افغانـستان بـه         
بنـابراين، انتظـارات از     .  اقتصادي، امنيتي و اصالح سـاختار سياسـي و اداري تحقـق نيافتـه بـود                
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ترين كنفرانس افغانستان پـس از كنفرانـس         كنفرانس لندن دوم بسيار زياد بود و اين اجالس مهم
بيش از هفتاد كشور و سـازمان حاضـر در اجـالس لنـدن دوم، در پايـان               .  آمد شمار مي بن اول به

 : رسيد تر به نظر مي كنفرانس در ده محور به توافق دست يافتند كه دو محور آن از بقيه مهم
هـا بـه صـورت مرحلـه بـه            هاي امنيتي به افغان     منظور انتقال مسئوليت   اي به تدوين برنامه .1 

 ؛ و2010 مرحله از واليتي به واليت ديگر، از پايان سال 
اداره مـستقل نظـارت     «ويژه از طريـق ايجـاد         ارزيابي ميزان مقابله با فساد در افغانستان، به  .2 
 .) 62 ، 1388 خواتي،  . (»ماموريت مستقل نظارت و ارزيابي«و تدوين ابعاد  »عالي

  ليسبون 
در )  نـاتو (با حضور تمام اعضاي پيمان آتالنتيك شمالي        2010 نوامبر  20 كنفرانس مذكور در 

در اين اجالس كه اجالس سـاالنه نـاتو بـود، حامـد كـرزاي نيـز             .  پايتخت پرتغال آغاز به كار كرد
بـه    2014 حضور يافت و طي سخناني، از كشورهاي حاضر در كنفرانس خواست تـا پايـان سـال            

در پي سخنراني وي، سران ناتو پذيرفتند كه تـا سـال     .  كنترل اوضاع امنيتي افغانستان ادامه دهند
اي به عمليات نظامي در افغانستان پايان دهند و پس از آن تاريخ، فقط به         به صورت مرحله 2014 

تـوان    به اين لحاظ، كنفرانس ليـسبون را مـي        .  آموزش و مشاوره دهند   )  ANA(ارتش ملي افغان 
هاي ناتو طـي يـك        و از اثرگذارترين نشست     2010 ترين اجالس مرتبط با افغانستان در سال    مهم

 . دهه حضور در آن كشور دانست
آيساف در راستاي اجراي وظايف خود در افغانستان و در راستاي رسيدن به اهداف مـذكور در     

عنوان مثـال در بحـث        دهد، به  الملل انجام مي برخي موارد به ناچار عمليات متعارضي با حقوق بين
شود كـه     سازي مناطق مختلف از وجود طالبان، بارها مشاهده مي      ايجاد ساختارهاي امنيتي و پاك

شـوند كـه      گناه و عادي، زنان و كودكان قرباني مـي     مثال، بر اثر بمباران مناطق مختلف مردمان بي
 . باشد المللي مي چنين اقداماتي مغاير حقوق بين

شـدگان كـه در       ها و نحوه رفتار با زندانيان و بازداشت     البته، در مواردي از جمله وضعيت زندان
هـا ماننـد      مواردي باعث مرگ آنها نـيز شـده اسـت و بـا اسـتفاده از زور توسـط افـسران زنـدان                    
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كردن زنداني، كاربرد سگ در آزار زندانيان، محروميت از خواب، تهديدهاي مرگبـار، اعمـال          ايزوله
هـاي سـازمان عفـو        ها و موارد ديگري از ايـن قبيـل در گـزارش           هاي ممنوعه در بازجويي تكنيك

تريـن    امـا، عمـده   .  بان حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوق بشري ذكر شـده اسـت    الملل و ديده بين
الملل در افغانستان توسط نيروهاي آيساف به كشتار مردم عادي و           بحث در مورد نقص حقوق بين

 . گناه در جريان مبارزه با تروريسم در مناطق مختلف افغانستان مطرح است بي

 هاي مثبت عملكرد آيساف در افغانستان جنبه
هايـي    اي بود كـه حـتي در واليـت       گونه در زمان طالبان وضعيت امنيت در كشور افغانستان به

هـاي    آيـد، روزانـه انـسان       ترين واليت افغانستان به حـساب مـي         اكنون امن همچون باميان كه هم
بـا سـاكنان      91 مصاحبه  نويسنده مقالـه در سـال         .  شدند  گناه زيادي توسط طالبان كشته مي    بي

اكنـون در نتيجـه تـالش نيروهـاي           كه هم   درحالي.  باشد منطقه باميان گواه زنده بر اين مطلب مي
هـاي ديگـري مثـل        همچنين واليت .  شود  ترين واليت كشور محسوب مي   آيساف، اين منطقه امن

هاي شمالي كشور از امنيت نسبي برخوردار هستند كه در زمان طالبان         هرات، بلخ، كابل و قسمت
 . امن بودند كامال نا

از وظايف ديگر نيروهاي آيساف آموزش نظامي نيروهاي افغان بـوده كـه در ايـن زمينـه نيـز               
قـسمت اعظـم نيروهـاي        2014 طوري كه در سـال    تاحدود زيادي عملكرد خوبي داشته است، به

 . آيساف، كشور را ترك كردند و كنترل امنيت را به دست نيروهاي افغان سپردند
طـوري كـه يـا اعـضاي ناتـو            گير آيساف در بازسازي كشور بوده است، به     اما فعاليت چشم

انـد و يـا اساسـا زمينـه را بـراي              هاي بازسازي حمايت مالي كـرده     خودشان مستقيما از پروژه
بازسازي آماده كرده و نتايج خوبي نيز به همراه داشته است كه بـه چنـد نمونـه از آن اشـاره              

هاي استخراج معدن مس عينك واليت لوگر، معدن آهن واليـت باميـان، سـد       پروژه:  كنيم مي
اي، جاده ميدانشهر باميان، جاده باميـان دايكونـدي، پـروژه            كمال خان، سد سلما، جاده حلقه

حدود چهارصد معدن به ارزش بيش از سه تريليـون دالر در       ....  تاپي، پروژه شهر كابل جديد و
شناسـان وزارت دفـاع       به گفتـه گـروه زميـن      .  درصد خاك افغانستان شناسايي شده است   30 
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ترين صـادركننده   آمريكا اگر معادن مس كشور استخراج شود افغانستان جايگزين شيلي بزرگ
 ) 16 ، 1393 مجله افغان زريزه، . (مس در جهان خواهد شد

هاي حمايتي از طرف كشورهاي عـضو آيـساف در زمينـه  توسـعه و ترويـج                     همچنين برنامه 
در زمينـه   .  هـاي فرهنگـي تـاثير بـسزايي داشـته اسـت             كشاورزي، پزشكي و بهداشت و آموزش     

اي رسيده اسـت كـه        اقتصادي نسبت به دوران بسيار تاريك و منزوي طالبان، افغانستان به مرحله   
حكومت افغانـستان   :  گفت 1393 عقرب  9 آقاي محمد اشرف غني رياست جمهوري افغانستان در 

 . گذاري به روي همه باز است هاي تجارت و سرمايه همكار بخش خصوصي خواهد بود و دروازه
ناگفته نماند در حل بحران اخير انتخاباتي ميان محمد اشرف غني و عبداهللا عبـداهللا، اعـضاي          

 . آيساف نقش بسزايي داشتند كه بر همگان واضح و مبرهن است

 الملل يا نقض حقوق بشر عملكرد آيساف  هاي خالف حقوق بين جنبه
هاي مختلف حمالت نظـامي زيـادي بـا هـدف             از زمان حضور آيساف در افغانستان در واليت   

چنيـن حمـالت      در ايـن  .  مبارزه با تروريسم توسط قواي آيساف به رهبري ناتو صورت گرفته است  
گنـاه زيـادي شـامل        هـاي بـي     ويژه در واليات جنوبي و غربي انسان        مخصوصا حمالت هوايي و به 

 14 مـاده     2 طبـق بنـد     .  اند  خانمان شده   كودكان، زنان، سالخوردگان و افراد غيرنظامي كشته و بي 
اعالميه جهاني حقوق بشر در موردي كه تعقيب واقعا مبتني بر جـرم عمومـي و غيرسياسـي يـا                   

 . توان از اين حق استفاده نمود رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي
كيلومتري كابل قرار دارد، نيروهاي آيـساف پايگـاه نظـامي بـسيار             25 در منطقه بگرام كه در 

اند كه معموال اسيران جنگي دستگير شده توسط اين نيروها در ايـن محـل           وسيعي تاسيس كرده
هاي منتشر شده از نحـوه مجـازات و شـكنجه ايـن زنـدانيان حـاكي از                     گزارش.  شوند  زنداني مي 

اعالميه جهاني حقـوق بـشر،        5 طبق ماده   .  وحشيانه و مخالف شئون بشري بودن اين رفتارهاست  
توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يـا بـرخالف انـسانيت و          احدي را نمي

 . شئون بشري يا موهن باشد
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 گيري  نتيجه
ملـل    المللي كمك به امنيت افغانستان موسوم به آيساف كه زاييـده تفكـر سـازمان        نيروي بين

سال از تاسـيس      13 شروع به كار كرد، اكنون      2001 است و براي اولين بار در افغانستان  در سال 
شـود كـه      با بررسي اهداف و عملكرد آيساف در افغانستان نتايج موثري حاصـل مـي       . گذرد آن مي

 . ملل در موارد مشابه بسيار مفيد باشد گيرهاي آتي سازمان تواند در تصميم تمركز بر روي آن مي
نظير بـوده     همكاري كشورهاي مختلف حتي آنهايي كه عضو ناتو نيستند، در آيساف بسيار بي      

است كه بيانگر ارتقاي فرهنگ و گرايش كشورها به صـلح و آرامـش جهـاني كـه هـدف مهـم از                
 . باشد ملل نيز است، مي تاسيس سازمان

از بين اهداف عمده آيساف كه عبارتنـد از ايجـاد امنيـت در كـشور افغانـستان و كمـك بـه                      
.  گيري داشـته اسـت      بازسازي اين كشور و آموزش نيروهاي نظامي، دو هدف اخير پيشرفت چشم      
باشد كه در رأس آنهـا      در مورد ايجاد امنيت در اين كشور موضوعات و مسائلي گوناگون دخيل مي

سازي الزم و آشتي بين اقوام و         تنش بين اقوام و مذاهب و عقايد بين آنهاست تا زماني كه فرهنگ  
از منظـر   .  پذير نخواهـد بـود      مذاهب در اين كشور صورت نگيرد ايجاد امنيت نسبتا مطلوب امكان       

الملـل بـوده و در راسـتاي          الملل عملكرد آيساف تا حدود زيادي مطابق با حقـوق بيـن     حقوق بين
الملل كمـتر مـشاهده      المللي صورت گرفته است و انحراف از حقوق بين ها و معاهدات بين قطعنامه

خصوص عملكرد    به.  الملل بيشتر در حيطه نقض حقوق بشر مطرح است     نقص حقوق بين.  شود مي
اي موارد به ناچار به نقض حقوق بشر در         آيساف در زمينه ايجاد امنيت و مبارزه با تروريسم در پاره

افغانستان نيز منجر شده است كه البته بهتر است آيساف با ايجـاد قـوانين داخلـي و يـا تـصويب               
 . الملل نيز مرتفع گردد ملل و يا ناتو، مشكل نقض حقوق بين قوانين از سوي سازمان

در مورد بازسازي افغانستان چه در زمينه عمرانـي و چـه در زمينـه اقتـصادي و فرهنگـي و                      
اجتماعي در طي اين يازده سال نتايج بسيار مهمي قابل مشاهده اسـت كـه همـه آنهـا در سـايه               
تالش آيساف در اين كشور بوده است و در مورد آموزش نيروهاي نظامي كـار بـه جـايي رسـيده             

طـور كامـل بـه        ، ايجـاد امنيـت در افغانـستان بـه         2014 ريزي شده است در سال     است كه برنامه
 . نيروهاي نظامي افغانستان محول شود و ناتو دخالت نظامي در اين كشور نداشته باشد
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هـاي    مرز بودن آن با پاكستان كـه پايگـاه گـروه            خصوص هم   موقعيت جغرافيايي افغانستان به 
افراطي طالبان و القاعده است و وجود اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان و تعصبات افراطي آنان        

هاي سياسي بيـن   يابي كامل آيساف به اهداف خود داشته است، تبعيض تاثير زيادي در عدم دست
 . افزايد داري نيز بر شدت آن مي اقوام و مذاهب در عرصه حكومت

اكنون مردم افغانـستان از آن برخـوردار هـستند، مرهـون              در كل، امنيت و رفاه نسبي كه هم    
توان گفت قواي آيـساف بودنـد كـه سـلطه و وحـشت                طور جدي مي  هاي آيساف بوده و به تالش

هاي مردم افغان زدودند و تفكر آينده مطلوب را در ذهن مردم اين كـشور ترسـيم         طالبان را از دل
المللـي    ملل در راستاي مبارزه با تروريسم و كمك به امنيت بيـن          رسد سازمان به نظر مي.  ساختند

در بعد عملي به وسيله آيساف و به فرماندهي ناتو دستاورد مطلوبي داشته و ائتالف آيساف حالـت       
 . پايدار به خود پيدا كرده است
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