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 مقدمه

حافظ صلح سازمان  نیروهای  یی به  امریکایت از نیروهای  مأمور   که آمده است    ، که توسط حکومت افغانستان پیشنهاد شده  ایتازه   در طرح صلح

از  را  نیروهایش    داشتواضح بود که ایاالت متحده تصمیم    (. این کامال2021ً ،)حکومت جمهوری اسالمی افغانستان  منتقل شودملل متحد  

یابد. احتمال خروج نیروهای  این بار در یازدهم سپتمبر تحقق می  ولی  شده اتفاق نیفتاد،در زمان تعیین  هرچند این موضوع  ؛خارج کندافغانستان  

اش میرا متعهد کرد که به حضور نظا امریکاچون  ؛شودتر مینزدیک   2020نامه با طالبان در دوحه در بیستم فبروری یی بعد از موافقتامریکا

(. دو  2020  ؛؛ شورای امنیت سازمان ملل متحدامریکااالت متحده  پایان دهد )امارت اسالمی افغانستان؛ ای  2021پریل  اتا آخر  در افغانستان  

برای   امریکاطرح  دیگری  ( و  2021)بلینکن،    باشدمی جمهور افغانستان  به رییس   امریکانامه وزیر خارجه  یکی  که    افشاشده موجود استسند  

به شکلی    اپریلدر پانزدهم ماه    امریکا(.  2020(. این دو سند برخالف موقف ناتو در دسمبر است ) ناتو،  2021زاد،  توافق صلح )زلمی خلیل 

  از اول ماه می سال جاری آغاز و درنیروها روند خروج  ، بر اساس آن مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان اتخاذ کرد که  یتصمیم ،عجوالنه

کارشناسان پیشنهاد  از  (. هنوز بعضی  2021بایدن عمومی شد )بایدن،    جمهوررییس ختم خواهد شد. این تصمیم در اعالمیه    سپتمبریازدهم  

د و  شوموجود از طریق گفتگو حل    ه منازع  که کند  کنند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان ضروری است و این حضور کمک میمی

گر گفتگوهای صلح باشد و دیگر  کننده و نظارت تواند تسیهل حضور نیروهای خارجی می  ،حل نظامی نباشد. به عبارت دیگرراه برای  ایانگیزه

نباشند و برای مذاکرات  حل نظامی  راه   به دنبالمختلف در افغانستان برای ختم منازعه  های  شود که جناحنیروها باعث میاین  اینکه حضور  

باشد؟ اگر   حلراهتواند یک  میحافظ صلح سازمان ملل  نیروهای  شود: آیا  این مقاله مطرح می  سؤال  اینجاست که  باشد.کننده  کمک  ،صلح

 به سازمان ملل انتقال دهیم؟  امریکاولیت را از ئتوانیم مسچنین باشد، چگونه می 

پس از جنگ    ه آمیز و بشردوستاناقدامات صلح   هسوابق و تجارب کلی   هموجود در زمین   ایهمقایسهای  این مقاله قصد دارد تا با استفاده از داده 

و سازمان ملل    امریکااین مقاله از منطق قیاسی مبتنی بر اطالعات مربوط به سوابق    .سرد توسط سازمان ملل و ایاالت متحده استفاده کند

حدس زد  توان  نمی موردی که در اینجا    ؟ندکمی متری تولید  کخشونت بیشتر یا   ،آیا نقش سازمان ملل در افغانستان  : ند تا ببیندکمیاستفاده  

 ؟ چه رخ خواهد داد ،و در صورت عدم موافقتیا خیر؟ د نکندر این چارچوپ موافقت می ییامریکاآیا طالبان با حضور نیروهای   :این است که

و  شکننده  های  برای مقایسه نقش ایاالت متحده و سازمان ملل در حمایت از صلح در دولت   از آنها  توانمی زیادی وجود دارد که  های  داده 

تواند در پی مداخله سازمان ملل یا  بدانیم کدام مشکالت می که  کند  به ما کمک میها  این داده   .دکرمانند افغانستان استفاده    یآمیزت نوخش

جانبه به نقش سازمان ملل در حفظ  های انتقال از نقش یک فراینداطالعات بسیار کمی در مورد    ،در افغانستان ظهور کند. با این حال  امریکا

کنم که در  قبلی مراجعه میهای  دانیم. من ابتدا به داده بنابراین ما در مورد خطرات ناشی از تغییر نوعیت مداخله کمتر می  .صلح وجود دارد

دهد خطرات زیادی وجود دارد که  می کنم که نشان را بررسی میها دهد و سپس نوع دوم داده می بینی زیادی خوشوالت افغانستان مورد تح

 فته شود.باید در نظر گر
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 مقایسه شواهد 

یتش را در آنجا متوقف نکرده است، مأموریت حفظ صلح در افغانستان نداشته و ایاالت متحده نیز  مأموراز آنجا که سازمان ملل متحد هنوز  

توان می آمیز خشونت  ۀتجربیات سایر کشورهای شکنند همین دلیل، فقط با مطالعه به  خواهد افتاد.  یدانیم که بعد از انتقال چه اتفاقهنوز نمی

چون   ؛ساز استدر پیش گرفتن این روش مسئله ؟  تواند مفید باشد یا خیرمیاز ایاالت متحده به سازمان ملل  مأموریت  تصور کرد که آیا انتقال  

یکی   : ارزیابی من بر اساس دو مجموعه داده است ؟که افغانستان با ایاالت متحده بهتر است یا با سازمان ملل کنیمبررسی می این موضوع را 

)کیویماکی، است  آمیز مانند افغانستان  خشونت   ۀ جانبه و غالباً تحت هدایت ایاالت متحده در کشورهای شکنندمورد مداخالت بشردوستانه یک   در

  )آرشیف(آزاد در بایگانی    به گونه  ها(. هر دو مجموعه داده 2021بانی سازمان ملل در شرایط مشابه )کیویماکی،  در مورد صلح   دیگری( و  2019

افتد و چه  مییافته  دهد که چه اتفاقی برای تعداد تلفات خشونت سازمانمینشان  ها  این داده   1. استقابل دسترس    باتتحقیقاتی دانشگاه  

دهند میبشردوستانه انجام    همداخل  فرانسه و روسیه  ،بریتانیا  ،مثل ایاالت متحده  گراجانبه یکهای  زمانی که قدرت  ،اتفاقی برای شکنندگی دولت

های ها، ارتباط بین روش در ضمن این داده  .دهدعملیات حفظ صلح را انجام می  ،یافتهو اینکه سازمان ملل متحد برای مقابله با خشونت سازمان 

رویکردهای سازمان ملل و ایاالت متحده با  به دنبال توسعه  ها  این داده   .دهدمیایاالت متحده و سازمان ملل و نتایج درگیری را نیز نشان  

شورای امنیت سازمان ملل با استفاده از تحلیل متنی به کمک کامپیوتر است. به   هنامقطع جمهوری ایاالت متحده و  کدگذاری متون ریاست

  ؛ر کشورهای مختلف تولید شده استموقع با توجه به رویکردها و عملیات گوناگون و دبه   ه موجود در مورد چگونگی توسعهای  داده   ،این ترتیب

کند تا به این  کمک میها  این داده   .استمربوط به تلفات و شکنندگی دولت مرتبط  های  در مورد رویکردها با داده ها  داده این  دیگر اینکه  

رویکرد    قبالً البته اگر    ؛ت دادسازمان ملل یا ایاالت متحده، جان چه تعداد را در یک سال نجا  ،نتیجه برسیم که با استفاده از کدام رویکرد

توان گفت که ایاالت متحده یا سازمان ملل متحد شکست خورده یا موفق شده  میتنها  نه زمینه استفاده شده باشد. در نتیجه،  این  خاصی در  

 .یافته یا شکنندگی دولت همراه استبا کاهش یا افزایش تلفات خشونت سازمان  ،است، بلکه چه نوع رویکردهای ایاالت متحده و سازمان ملل

من از این اطالعات استفاده خواهم کرد تا ببینم چه    . دهد که چه چیزی برای صلح مفید است و چه چیزی مفید نیستمی نشان  ها  این داده 

 .تواند برای برقراری صلح در افغانستان مفید باشدمینوع رویکردهایی 

مربوط  های اما شواهد در مورد خطرات و فرصت ،در حالی که شواهد مربوط به سوابق سازمان ملل و ایاالت متحده بسیار زیاد و منظم است

. ما همچنین موارد زیادی نداریم که عملیات تحت رهبری ایاالت متحده  استجانبه به صلح سازمان ملل محدود به انتقال از حفظ صلح یک 

جایی که با واکنش سریع    ؛در هائیتی است  1990مثال عملیات سازمان ملل در دهه  کرده باشد. تنها  بانی سازمان ملل متحد تغییر  به صلح 

ن به دلیل این  آ و   .قبل از اینکه سازمان ملل بتواند حضور خود را در آنجا مستقر کند ،پذیر شدامکان  ایاالت متحده و وجود نیروهای مورد نیاز 

در   2001زیرا مکانیسم خودکار بودجه این عملیات فقط در سال  ؛عملیات صلح را آغاز کند ،توانست با عجلهمی د که سازمان ملل نواقعیت بو

  ؛ناتو نیز نقش مستقل و فعال داشت  ،(. در بوسنی2001)مجمع عمومی ملل متحد،    مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد  ۵۵/2۳۵ه  نامقطع

کردند و گاهی در کارهای همدیگر می بلکه هر دو در کنار هم کار    ، یتش را به سازمان ملل تحویل ندادمأموراما حتی در آنجا، ناتو هرگز  

نیست،   مؤثرآمیز پایدار است و چه چیزی در یک عملیات صلح  مؤثردانیم چه عواملی به طور کلی بنابراین در حالی که می .کردندمداخله می 

های را در مورد دستورالعملها  گذار در دست داریم. با وجود این، من برخی از داده مرحله  تری در مورد موفقیت  شواهد ضعیف   ، با این حال

ه مواردی باید استفاده شود و از چه مواردی باید در  موفقیت و مشکالت جهانی سازمان ملل و ایاالت متحده استفاده خواهم کرد تا ببینم چ 

دشمن به  های  تبدیل هویت   ،های صلح در مورد اعتمادسازیفراینداستفاده از شواهد کیفی سایر    ،مرحله گذار جلوگیری شود. عالوه بر این

 .پذیر خواهد بودعمال و تأیید در روند صلح امکاناِهای و مکانیسم ،همکاریهای هویت

 
1. doi:10.15125/BATH-00535 and doi: 10.15125/BATH-00783 
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بزرگ در جلوگیری از های سابقه بهتر سازمان ملل نسبت به ایاالت متحده و دیگر قدرت

 یافته سازمانخشونت 

های بینی زیادی در مورد فرصتخوش 1990شویم که در آغاز دهه  های سیاسی جهان بیندازیم، متوجه می اگر نگاهی به مشکالت خشونت 

در رواندا و بوسنی، جایی که سازمان ملل   ،با این حال .ی وجود داشتالمللبینمانده صلح و منازعه سازمان ملل برای مقابله با مشکالت باقی

غربی سعی های ربیا، قدرت صکشی در رواندا و بعد از نسل  ،ظرفیت کافی برای کنترول اوضاع نظامی نداشت تا امنیت مذاکرات را تأمین کند

گر  رغم این واقعیت که آنها فقط نمایان علی  ،دوستی شروع به کار کردندبشردوستانه را به عهده بگیرند و به نام انسان  ه کردند رهبری مداخل

 مشاهده کرد.  1توان در نمودار میجانبه غربی را گرایی یکظهور مداخله  .بخش کوچکی از بشریت بودند

 : 1نمودار 

توان تلفات درگیری و شکنندگی دولت  می ، شده استو سازمان ملل متحد در آنها انجام   جانبهیک اگر به کشورهایی نگاه کنیم که مداخالت 

تلفات و  می توان فهمید که سهم بزرگی از مداخالت  می از این طریق    .حین و بعد از عملیات مقایسه کرد  ،را قبل تواند منجر به کاهش 

این    .شوندمی  منجر   ،موفق به خروج بهتر از کشور پس از عملیات  هایعملیاتو چگونه بسیاری از    ؛شکنندگی دولت در حین عملیات شود

 ش دهد. هکارا انسانی در منازعات  تلفاتتعداد   که ن را دارد آ ی توانمندد که سازمان ملل متحد توانسته است و  کنمقایسه کامالً روشن می 

 ها : کاهش تلفات در جریان عملیات2نمودار 
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تا کاهش تلفات انسانی.   هستندمتمرکز  کاران  جنایت  بیشتر بر مجازات  گراجانبهیکهای  ایاالت متحده و دیگر قدرتاین در حالی است که  

 تر عمل کرده است.که سازمان ملل متحد موفق  دهدنشان می  2نمودار  ،اگر سوابق مربوط به حفاظت از زندگی مقایسه شود

اند )مقایسه قبل  موفق به کاهش تلفات در جریان عملیات شده  جانبهیک  تنها تعداد کمی از عملیاتدهد که به گونه واضح نشان می ۳نمودار 

دهد که این  مینشان    ۳موفق به کاهش تلفات شده است. نمودار    ،در حالی که اکثر قریب به اتفاق عملیات سازمان ملل  ؛و بعد از عملیات(

پس از مداخله بشردوستانه    جانبهیک از عملیات    یتنها تعداد کم.  کنداز عملیات نیز صدق می ومیرهای قبل و بعد  مورد در مقایسه با مرگ 

اکثریت کشورها را پس از    ،صلح سازمان ملل متحدحافظ   نیروهایکه  است  در حالی  این    .توانسته است کشور را در وضعیت بهتر ترک کند

 .دانعملیات، بهتر از آنچه قبل از عملیات بودند، ترک کرده 

 های خارجی بهتر از پیش است؟: آیا وضعیت کشورها پس از عملیات3نمودار 

 های خارجی : شکست قدرت4نمودار 

هایی که کشورها را بدتر از هایی که باعث افزایش تلفات شدند و یا عملیاتهای مطلق بیاندازیم، یعنی آن عملیاتاگر نگاهی به شکست

  ، عملیات سازمان ملل  ۳۵های مشابه، از  در نمونه (.   4دوران پیش از عملیات رها کردند، الگوهای مشابهی را مشاهده خواهیم کرد )نمودار  

منجر به تلفات در جریان عملیات شده است و    گراجانبه های یکعملیات آن ناموفق بوده است. در حالی که اکثر عملیات قدرت   تنها چهار 

 ند.اترک کرده  ،بدتر از قبل  یسپس کشور را در وضعیت

گرا بهتر است.  های یکجانبهشوند: عملکرد سازمان ملل نسبت به قدرت های شکنندگی دولت پدیدار میالگوهای مشابهی با بررسی ویژگی

. به حاشیه راندن و رد  مدار و طرف دیگر را دیوصفت نمایان کرده استگرا یکی از طرفین جنگ را بسیار اخالقهای یکجانبهاکثر عملیات

دیوصفت نمایاندن دشمن طی سالها جنگ، مذاکره با طالبان را بسیار    .ای از این اشتباه استطالبان نمونه   منعطف مشارکت سیاسی عناصر  

در  در مورد حکومت موقت و پس از تغییر رژیم    ،با این حال، تنها راه صلح، مذاکره با دشمنان است. در مذاکرات بن  لیودشوار کرده است،  
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هر گروهی که اهداف   ،شدمیاولین انتخابات آماده    یبرا  200۵و    2004سال  هنگامی که کشور در اواخر    .، از طالبان دعوت نشدافغانستان

ره کرزی مبنی بر مذاک  جمهوررییس پیشنهاد    امریکاد. دولت  شسرد  ی از شرکت در انتخابات دلعبه نو  ،سیاسی نزدیک به اهداف طالبان داشت

بوش مفهوم ایدئولوژی تروریستی را به   جمهوررییس  .ندکدشمن نظامی برخورد  کخواست با این گروه به عنوان یمیرد و کبا طالبان را رد 

رئیس جمهور بوش مفهوم ایدئولوژی تروریستی را به عنوان هدفی سیاسی معرفی کرد که بعدا از عنوان یک هدف سیاسی معرفی کرد که  

  ، در بسیاری از مواقع  یبه جای کاهش و مهار خشونت، طالبان، القاعده و حت  امریکاآن به حیث ابزاری تروریستی در سیاست استفاده شد.  

بوش سیاست امنیتی   جمهوررییس   ،2004بر  وغیرخشن را نیز مورد هدف قرار داد. درست قبل از اولین انتخابات در افغانستان در اکتهای  گروه

نه بر ضد عملکردهای   جمهور بوش سیاست امنیتی خود را، رییس2004بر  ودرست قبل از اولین انتخابات افغانستان در اکت  خود را اعالن کرد،

مند در حال  »یک مبارزه ایدئولوژیک قدرتها و ترجیحات سیاسی طالبان اعالن کرد:  تروریستی در سیاست، بلکه بر ضد ایدئولوژی، ارزش 

 (.1262 :2004قرار دارد« )بوش،  ،تقدیماست که دقیقاً در مقابل آنچه ما مع ایوقوع است... این جنگ علیه ایدئولوژی

ها آن   .یابددر نتیجه، هر دو عملیات هرگز خاتمه نمی  .اما پایدار نبوده است  ،اغلب توازن قدرت را تغییر داده است  «اخالقی»  جانبهیک حمایت  

نیز جز  ببرند و نهادهای دولتی  بین  بناین روند خواه  ومجبورند ساختار ناقص قدرت را به کلی از  شوند طرف خره آنها مجبور میألاد بود. 

به معنای جنگ با بعضی    هاکردن تروریست دشمنان بزرگ را ترک کنند و این زمانی اتقاق خواهد افتاد که مداخله خارجی خاتمه یابد. سردرگم 

حامیان چنین    ، کند و این رویکرداین دموکراسی را محدود می   و   ؛ولوژیکی استئگرفتن آنها در یک رقابت آزاد ایدو همچنین نادیده   اهداف آنها

شدن طالبان از  دارد. به حاشیه رانده را در حالت نظامی نگه می ها  سازد. این سیاست گروه سیاسی محروم میهای  را از رقابت   ایولوژیئاید

اگر نبرد با طالبان به هدف و    .دشوار کرده است  ،کندمی رقابت سیاسی، تقسیم نهایی قدرت را در امتداد خطوطی که ایاالت متحده پیشنهاد  

این نیرو ابزاری برای رهبری غیرنظامی خواهد بود    ؛متقاعدکردن طالبان مشکل خواهد بود  ،هویت نیروی دفاعی افغانستان تبدیل شده باشد

 د.که طالبان سرانجام در آن شرکت خواهند کر

در اکثر عملیات خود شکست   گراجانبهیک های سفانه قدرتأحالی است که متدر  سازمان ملل متحد فقط چهار بار شکست خورده است و این  

جالب اینجاست که از هر چهار    و   جمهوری آفریقای مرکزی، مالی و رواندا اتفاق افتاده است  ،های سازمان ملل در سوریهمیناکا  .اندخورده 

نیز در آنجا عملیات انجام  ایجانبهیک رخ داده است که عالوه بر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، قدرت  یرد در کشورهایسه مو ،شکست

ندا، نیروهای ا(. به استثنای روامریکاو در مالی توسط فرانسه و    ؛آفریقای مرکزی توسط فرانسه  ؛ درامریکاداده است )در سوریه توسط روسیه و  

واضح است که  .  ندارا نداشته   اجازه عملیاتگرا،  جانبهیکهای  که در غیاب مداخله قدرت   اندسازمان ملل زمانی شکست خورده حافظ صلح  

گرایان دفاع کرده باشند، اما به هر حال، شکست سازمان  کنند که از عملیات یکجانبه شکست سازمان ملل در رواندا را به این دلیل برجسته می

 سازمان ملل در کل بسیار موفق است و فقط در رواندا شکست خورده است.  –ک استثنا است، نه یک اصل ملل در رواندا ی

در حالی که از  اما در واقع از    ؛ذکر شده است  جانبه یک ای از مشکالت مداخالت  به عنوان نمونه   ، اغلب عملیات ایاالت متحده در افغانستان

ی شود، با تعجب باید گفت که این عملیات در جلمه یاد می ای از ناکامی مداخالت یکجانبه عملیات امریکا در افغانستان اغلب به عنوان نمونه 

ی دولت  مندتوانبرعکس،    و   این عملیات ظرفیت دولت را کاهش نداده استرود.  های یکجانبه امریکا به شمار نمی ترین عملیات خورده شکست

یعنی از ابتدای مداخله، میزان    ؛یابدمیکشورها بهبود    خلهادرگیر منازعه بدون مدهای  اینها، کارایی دولت   همه  اما جدا از  .نسبتاً بهتر شده است

ها خشونت  افغان ،ناتو /امریکاشاید بدون دخالت  .یابد. از این نظر باید به افغانستان به عنوان یکی از موارد موفق نگاه شودمی تلفات افزایش ن

 یافتهسازمان   هایتوان نموداری را ترسیم کرد که تلفات خشونت می  ،منازعه اوپساالهای  . با استفاده از جدیدترین داده ندکردمتری را تجربه می ک

حاشیه راندن طالبان توسط ایاالت متحده و نبرد ایدئولوژیکی  دهد که پس از چهار سال اول به  مینشان  ۵نمودار  .دهددر کشور را نشان می

  ، که فقط به برخی اجازه داده شد که بدون خشونت رقابت کنند  به ابزارهای نظامی تبدیل شود، در حالیها  که باعث شد برخی از ایدئولوژی 

 منجر به افزایش تلفات در افغانستان شده است.  ،پس از نخستین انتخاباتامر این 
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 های موفقیت: مالکیت محلی، گفتگو و تمرکز بر کاهش فقر اهر

چرا این؟ چه نکته مثبتی در رویکرد سازمان ملل نسبت به جنگ در کشورهای شکننده وجود دارد که سبب شده است این سازمان در مواجهه  

دهد که چرا سازمان ملل  تمرکز خواهم کرد. این سه روش توضیح می   ،اماساسی که یافته  هبا جنگ چنین موفق باشد؟ در اینجا بر سه نتیج 

 تواند موفق باشد.تر بوده است و چرا در افغانستان نیز میدر کشورهای شکننده موفق 

بیرونی نسبت به حق مردم آن کشور بر حاکمیت خودشان و مالکیت روند صلح    همالکیت محلی است. هنگامی که مداخل   ،نخستین مورد

 کند.گیری نیروهای مقاومت آسان می شود و کار را برای شکلن عملیاتی منجر به افزایش خشونت میینباشد، در اکثر موارد چنحساس 

جمهوری ایاالت متحده امریکا بیندازیم، با توجه به فاعل جمالتی که کلمه »محافظت«  گرایی در گفتمان ریاست جانبه اگر نگاهی به توسعه یک 

های توان دریافت که پس از رواندا و بوسنی، ایاالت متحده به این نتیجه رسیده است که نمایندگان همانند خود طرفاند، میفته در آنها به کار ر

سازمان    یای که کشور مورد نظر عضوی از آن است و یا حتهای منطقهدرگیر و حکومت کشوری که در آن جنگ جریان دارد و یا سازمان

های شکننده محافظت کنند. نمودار  تحت هدایت امریکا باید از دولت   هایران اصلی محافظت باشند؛ در عوض، خارجیتوانند کارگزاملل، نمی 

 .دهداین نوع توسعه را به وضوح نشان می  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنگ در افغانستان : ۵نمودار 

و پیروان آنان کمکی    ها، شورشیان یا دیکتاتورهاهای تروریست جانبه به پوشاندن توجیه متداول برای خشونتاین رویکرد یک   ،اما با آن هم

فرما باشند و افغانستان نیز از این قاعده  (. طبیعی است که مردم بخواهند که بر کشور خودشان حکم ۵، فصل  2019a  ،یماکیویکند )کنمی

 نیست.  یمستثن

های شورای امنیت سازمان  نامه حال، اگر به رویکرد سازمان ملل در مورد فاعل جمالتی بپردازیم که در آن کلمه »محافظت« در قطع در همین  

های درگیر این امکان داده شده است که  به طرف   ملل به کار رفته است، خواهیم دید که در گفتمان سازمان ملل، به جز چند استثنا، معموالً

های درگیر به عنوان کارگزاران اصلی محافظت از مردم در مناطق تحت تصرف خودشان م را به دوش بگیرند. اغلب طرفمحافظت از مرد

 دهد.این موضوع را به وضوح نشان می  7شوند. نمودار شناخته می 
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 یی کارگزاری امریکا: محافظت از مردم در مفهوم 6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم کارگزاری در محافظت : سازمان ملل و 7نمودار 

های جنگ را به این ترتیب بوده است که وضعیت امنیتی را به همان حالت و طرف رویکرد کلی سازمان ملل در خصوص حفظ صلح معموالً

گیری از زبان مالکیت محلی در کشورهایی  کاربههای محلی فراهم شود.  حل تا آنکه زمینه برای مذاکرات و راه  داردنگه می   از یکدیگرشان دور

 (.۵، فصل 2021c ،یماکیویکمنجر به افزایش موفقیت در کاهش تلفات شده است ) ،دهدکه سازمان ملل در آنها عملیات انجام می

افغانستان سازنده بوده است، این واقعیت که ایاالت متحده با طالبان در مورد امتیازاتی که دولت افغانستان  رغم آنکه رویکرد صلح امریکا در  به

افغانستان »اوامری در مورد مراحل    جمهوررییس کند، و این واقعیت که وزیر امور خارجه امریکا به  ه امضا می نامتوافق  ،کندرا نیز ملزم می 

بر روند   هارسد که امریکا چندان طرفدار مالکیت عام و تام افغانفرستد، این طور به نظر می ( می 1 لینکن، صبعدی روند صلح افغانستان« )ب

ی  دایمکاملی برای اصول موقت و    حلراه صلح کشورشان نیست. عالوه بر آن، این واقعیت که نماینده ویژه ایاالت متحده برای افغانستان  

(، بیش از پیش  2021،  زادخلیل کند )های درگیر نیز فراهم میآرایشی برای طرف  ه کند که چند گزینداری در افغانستان ارسال می حکومت

گر آن است که مالکیت محلی روند صلح افغانستان در صدر دستور کار امریکا قرار ندارد. مادلین البرایت این رویکرد را در خاطرات خود  نشان

یک ارتش نیرومند به عنوان اهرمی برای  به هاست و برای این منظور حل گوید: دیپلماسی به معنای ترغیب به سمت راه دهد و میتوضیح می 

ای به یاستراتژحل بومی،  حل به جای تسهیل جستجوی راه (. با این وجود، اصرار بر ارائه راه 12، فصل  200۵یاز است )البرایت،  زنی نچانه 
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بدتر برای افغانستان خواهد بود.   نیروهای امریکایی از افغانستان به این نکته    جمهوررییس مراتب  بایدن در سخنرانی خود در مورد خروج 

ن افزود: دیپلماسی ما در گرو به خطر انداختن  یحق و مسئولیت رهبری کشور خود را دارند. وی همچن  ها: فقط افغاناعتراف کرد و گفت

 (. 2021نیروهای ایاالت متحده در میدان نیست. ما باید این طرز تفکر را تغییر دهیم )بایدن، 

و   بسیج کردند  ناتو  نیروهای  علیه  را  این است که  شتأکیدبرعالوه، طالبان جنگجویانی  آینده کشورشان تصمیم    هاافغان ان  مورد  در  خود 

روز استقالل قلمداد کرد  را  روز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان    ، کنندگان گروه طالبانمذاکره   رییس  ی گیرند، نه نیروهای خارجی. حتمی

اند که اگر ایاالت متحده امریکا در امور افغانستان دخالت نکند، دلیلی برای ترسیدن  کرده  تأکید  (. طالبان مکررا2020ًمال برادر آخوند، الحاج )

  ه آماد  هاآن  ،گویند که در صورت مداخله امریکا در امور افغانستاناز طالبان و یا افغانستان وجود نخواهد داشت. اما در غیر آن، طالبان می

 (.  2020رای مثال رجوع شود به »امارت اسالمی افغانستان«، ها هستند )بازسرگیری هدف قراردادن امریکایی

رسد که حکومت افغانستان نیز به این حس مالکیت محلی رغبت دارد. موضوع اصلی پیامی که از سوی شورای عالی  این طور به نظر می 

« و این موضوع در  .»مردم افغانستان مالک اصلی روند صلح هستند  :به این شکل بود که  ، منتشر شد  2020  دسمبرمصالحه افغانستان در  

بازتا نیز  بیانیه  بود )عبداهلل،  عنوان  داده شده  اوصاف می2020ب  این  با  این(.  به    توان  نسبت  رویکرد سازمان ملل  نتیجه گرفت که  طور 

 ه افغانستان نیز کارساز واقع خواهد شد.مسئلاند، به احتمال زیاد در راهکارهای مالکیت محلی که اغلب به موفقیت منتهی شده 

ایاالت متحده امریکا و سازمان ملل به روش کاهش خشونت آنان ربط دارد. یکی از اصول اساسی سازمان تفاوت مهم دیگر بین رویکردهای 

دارد، در حالی که رویکرد ایاالت   تأکیدبر گفتگو و هنجارهای بشری    ی از قوه قهریه است. رویکرد سازمان ملل عمدتاًحدأقلاستفاده    ،ملل

در   کنندگان حقوق بشردوستانه« تمرکز دارد.عدم برخورداری معافیت از مجازات برای »نقض  از خشونت و  بازداریمتحده امریکا بیشتر بر  

ه اغلب موارد باال را به  جانبیکهای  دارد، عملیات   تأکید شود هنجارها و عملکرد و تعبیر سازمان ملل بر گفتگو و مذاکره  حالی که تصور می 

های هنامقطع هایی که  »حقوق بشردوستانه« باید به سادگی تطبیق شود. طی سال اند.  که به اتفاق آرا قبول شده پندارند  می عنوان مسائلی  

ها نجات ن طی عملیاتهزار تَ  28دهد، بیش از  »حقوق بشردوستانه« را کمتر از حد متوسط مورد بحث قرار می   ،شورای امنیت سازمان ملل

(. این در حالی است  ۵، فصل  2021c  ،یماکیوی کشوند )ها نجات داده میر در جریان و بعد از عملیاتن دیگهزار ت27َشوند و حدود  داده می

صد احتمال موفقیت بیشتر در ترک کشور با  فی  71« به کار نرفته است،  بازدارندگیهای آنها هرگز واژه »ه نامقطع هایی که در  که عملیات 

بهتر   مرگ وضعیتی  کاهش  لحاظ  داشته وبه  عملیات  انجام  از  پیش  دوران  با  مقایسه  در  آن.  میر  از  پس  و چه  عملیات  جریان  در  چه  اند، 

. اگر متغیرها  (۵، فصل 2021c ،یماکیوی)ک است صد بوده فی  ۵۵، در موارد مشابه است هایی که تحت گفتمان بازدارندگی انجام شده عملیات

گیری قدرت در اسناد ریاست  های امریکا ربط دهیم، همین امر قابل مشاهده خواهد بود. جهت میر در جنگ ودر گفتمان امریکا را با متغیر مرگ 

 . ، فصل هشتم(2019a ،یماکیوی)ک جمهوری ایاالت متحده از نظر آماری به طور قابل توجهی با افزایش تلفات خشونت سیاسی ارتباط دارد

ه خشونت و جنگ در کشورهای شکننده است.  مسئلطلبانه نسبت به  دهنده مشکالت رویکرد میلیتاریستی و قدرت تحوالت در افغانستان نشان 

طالبان از طریق وبسایت  است.    نامند، همواره به عنوان توجیهی برای خشونت استفاده کردهگری امریکایی« میجنبش طالبان از آنچه »نظامی

کنند و  « برای خوانندگان تهیه می هابه طور مستمر مطالبی در ارتباط با »جنایات جنگی نیروهای اشغالگر خارجی و مزدوران داخلی آن  ،خود

  1.(2020a افغانستان«، ی)»امارت اسالم کنندبسیار ماهرانه برای توجیه جنگ طالبان استفاده می ،همیشه از این »جنایات ظالمانه«

تمرکز دارد. چنین تمرکزی از سوی سازمان ملل به لحاظ آماری و به طور  یافته توسعه اقتصادی سازمان  بربا این وجود، گفتمان سازمان ملل 

یی هاسالها(. در مقایسه با  ها و چه در بین عملیاتی در نجات افراد از جنگ ارتباط دارد )چه در جریان عملیاتتوانمندقابل توجهی با افزایش  

گفتمان بیش از حد معمول برجسته است، سازمان ملل روی هم رفته بیش از   این   یی کههاسالکه گفتمان توسعه کمتر برجسته است، طی  

ه  مسئلبه  که  هایی  جان دیگر را در عملیات   6700سازمان ملل حدود    دهد.حفظ صلح خود نجات میهای  ن را در جریان عملیاتهزار تَ  ۳0
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. اگر به اسناد ریاست جمهوری امریکا نگاهی بیندازیم، اهمیت تمرکز (۵، فصل  2021c  ،یماکیوی)ک  دهدنجات می  ،پردازندمحیط زیست می 

 (.8، فصل 2019a ،یماکیوی)کها ارتباط دارد ی در نجات جان انسان توانمندمحیطی در آنجا نیز به شدت با افزایش  بر مسائل زیست 

کند نیز متفاوت است. در حالی که  ای شکننده تهدید می رویکرد سازمان ملل و ایاالت متحده در تعبیر آنان از آنچه امنیت بشر را در کشوره

بر   تری را دروسیع  ه تمرکز سازمان ملل گستر ،متمرکز است ،نامندرحمانه« می »جرایم بی  آنچه های سیاسی بیشتر بر ایاالت متحده در رقابت 

های نظامی امریکا تمایل به کنارگذاشتن  شود. در حالی که در سایر عملیات نمیمحدود  تهدیدهای ناشی از جرایم قصدی    به   فقط   گیرد ومی

تمرکز امریکا در مبارزه با فقر و دیگر مسایل امنیت اقتصادی در افغانستان قابل توجه است. با   .تر استه امنیت اقتصادی بسیار برجسته مسئل

ترین دلیل موفقیت امریکا تواند اصلیکند. این می این حساب، ایاالت متحده در افغانستان همانند عملکرد سازمان ملل در دیگر جاها عمل می 

از جمله موضوعات مهمی که با این وجود،  قایسه با عملیات نظامی امریکا در سایر کشورها باشد.  اش در افغانستان در مهای نظامیدر عملیات

با این حال، تمرکز بسیار اند، توسعه اقتصادی افغانستان در میان آنها نیست.  کردهها از آن استفاده میطالبان برای بسیج مقاومت و خشونت 

داشته است. عالوه بر    تأثیریشتر بر زور، بدون شک بر جنون ضد نیروهای امریکایی در کشور تمرکز باندک بر مشکالت واقعی افغانستان و  

  ، بیش از هر جای دیگری  های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانهی در زمینه دارحکومت آن، مشکالت  

ها و  های مربوط به ناخرسندی، شکنندگی دولت ه راحتی از مجموعه داده توان باین موضوع را می  .این کشورها را مستعد جنگ کرده است

ای ها قسمت عمده ، عناصر شکنندگی دولت خاورمیانهبه عنوان مثال در    (.2021b  ،ی ماکیویک)  های مربوط به جنگ محاسبه کردمجموعه داده 

ترین عوامل تلفات جنگ  میر کودکان و فساد از جمله عمده و دهد. نظر به شاخص توسعه انسانی، مرگهای سیاسی را توضیح میاز خشونت 

صلح افغانستان نخواهد شد.  ، تمرکز بر سیاست و غفلت از اقتصاد موجب موفقیت روند  بنابرایندر آسیای جنوبی و آسیای میانه خواهد بود.  

 رویکرد سازمان ملل مبنی بر تمرکز بر مبارزه با فقر و ناامنی اقتصادی بهتر پاسخگو است.  

رسد وضعیتی که در آن سازمان ملل نقش اصلی حمایت امنیتی را  شده در این مقاله، به نظر می ای ارائه بر این اساس، نظر به شواهد مقایسه 

مند ایاالت متحده یا ناتو داشته باشد، بیشتر به نفع صلح در افغانستان خواهد بود. روند صلح افغانستان از رویکردی بهره به جای نیروهای  

ه صلح احترام گذاشته شود. این امر به تعهد نظامی محکم بازیگرانی که مشروعیت قانونی نامتوافق شده در  شود که به تعهدات انجاممی

نیازی ندارد؛ بلکه به رهبری و نمایندگی بومی افغانستان در روند صلح احتیاج دارد و به   ،ن امنیت افغانستان را ندارندنمایندگی به عهده گرفت

های افغانستان نیاز دارد. سرانجام، روند صلح  گروه   نگرزیستی آینده جای تحمیل عدالت از خارج افغانستان، به گفتگو در مورد هنجارهای هم

 است. تمرکز بر مشکالت واقعی مربوط به فقر و فقدان توسعه اقتصادی مناسب با محیط   افغانستان نیازمند

 آیا ممکن است انتقال بدون خشونت صورت گیرد؟ 

ها از نیروهای ه جنگ افغانستان بهتر از امریکا یا ناتو عمل کند، به این معنا نیست که انتقال مسئولیت مسئلاگر سازمان ملل بتواند در  حتی  

لفه مهمی است. طبق  ؤرهبری امریکا به نیروهای سازمان ملل بدون خشونت صورت خواهد گرفت. زمان خروج نیروهای امریکایی نیز متحت  

از    2021تمام نیروهای امریکایی و متحدین آنان باید تا اول ماه مِی    شورای امنیت سازمان ملل نیز رسیده است،  تأییدتعهد امریکا که به  

شروع   2021اپریل    1۵کند که خروج نیروها را سر از تاریخ  بایدن اعالم می  جمهوررییس ده باشند. به این ترتیب، زمانی که  افغانستان خارج ش

  ر گران نظامی بشده پایبند است. بعضی از تحلیل امریکا به تعهد خویش در خروج نیروهایش طبق تاریخ تعیین که  خواهد کرد، به این معناست  

از  نشان داده شده،    ۵که در نمودار    همان طوردر خروج نیروهای امریکایی ناشی از وخامت اوضاع افغانستان است. اما    تأخیراین باورند که  

تر شده است. اگر به طور مداوم وخیم   ، وضعیت تقریبا2004ًدر اواخر سال    امیزغیرخشونت  سیاسی  هایاز رقابت   دیدگاه طالبان  حذفزمان  

به جای اینکه به این بیندیشند که عدم پایبندی به تعهدات    ، آمیز علیه خودشان تعبیر کنندای توهینه مسئله را به عنوان  نامتوافقطالبان نقض  

گیرند.  بیروهای امریکایی را از سر  هدف قراردادن نرود که طالبان  شود، احتمال آن می تنها موجب به خطر انداختن آبروی خود خاطی می 

حتی  بایدن و ارتش امریکا   جمهوررییس بیندازد.   تأخیرن اقدامی از سوی طالبان روند خروج نیروهای امریکایی را باز هم به  یممکن است چن

تواند رهبری های امریکا در افغانستان اختالف نظر داشتند و این سناریو میگذاریاوباما بر سر اهداف سیاستباراک  از دوران ریاست جمهوری  
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ه احتمال تشدید جنگ بین نیروهای امریکایی و طالبان را نیز در پی دارد. با  مسئلد. این بیندازبایدن بر ارتش امریکا را به خطر  جمهوررییس 

چگونه  ماند این است که  ی که باقی میسؤالها نبینند،  ای برای افزایش خشونت در خروج نیروهای امریکایی را بهانه  تأخیراین حال، اگر طالبان  

 توان خروج نیروهای امریکایی را مدیریت کرد.)و نه چه زمانی( می 

رسیده است. اگر امریکا در آن دوران    حدأقلدارد که فرض کند خطر به  آدم را به این وسوسه وامی  ،تغییرات ممکن در روند انتقال  حدأقل

فرض ما مبنی بر    اینجابا این حال، در  مستدل به نظر خواهد رسید.    نقشی قوی در چارچوب رهبری سازمان ملل داشته باشد، این کار کامالً

آن در تضاد است. فرض امریکا بیشتر متکی بر این است که سازمان ملل ابزاری در خدمت  های نقش باثبات امریکا و سازمان ملل و مصداق 

های سازمان ملل باشد. این امر در جریان عملیات امریکا در عراق به وضوح  سیاسی خارجی امریکا است، نه اینکه امریکا در خدمت سیاست 

که به عنوان ابزاری در راستای خدمت به سیاست خارجی امریکا عمل کند.    خواستاز سازمان ملل می   امریکا در آنجا صریحاً  .نمایان بود

المللی عملیات نظامی چریکی امریکا در آنجا اقدام کند. نیز از سازمان ملل انتظار داشت که برای مشروعیت بین   لیبیاامریکا در    عراق،  هبرعالو

های نظامی این کشور در عراق، امریکا انتظار  عملیات   بخشی به مشروعیت برعالوه انتظار امریکا از سازمان ملل در راستای همکاری برای  

 نیز همان کار را کند. این کار امریکا در هر دو کشور منجر به نابودی موقت دولت شد.  لیبیادر مورد ملل داشت سازمان 

شدن حزب صرب عملیات ناتو در بوسنی باعث برانگیخته  دارد.تمایل  از سوی دیگر، امریکا به انجام عملیات مستقل در کنار سازمان ملل نیز 

به این    ؛سبوتاژ شد  2012  کردن اوضاع در سالهای سازمان ملل برای آرام، تالشاز جانب دیگر  . شد تا سازمان ملل را به چالش نظامی بکشد

فروخت تا نیروهای  کرد و روسیه به دولت سوریه تجهیزات نظامی میکه امریکا نیروهای مخالف حکومت سوریه را تجهیز نظامی میترتیب 

ها نقش مستقلی بدهد که بتوانند  ها از امریکا به سازمان ملل نباید به سایر ابرقدرتتحت حمایت امریکا را هدف قرار دهند. انتقال مسئولیت 

 ند.  دازخطر ان  هحفظ صلح سازمان ملل را بیت مأمور

بین موفقیت سازمان ملل و  ای در حمایت از عملیات نیروهای حافظ صلح سازمان ملل دارند.  با این حال، کشورهای عضو ناتو نقش سازنده

مبتنی بر حمایت    تحده معموالًهای ایاالت م. عملیات ، فصل هفتم(2021c  ،یماکیوی)ک  ارتباط مثبتی وجود دارد   ، حمایت کشورهای غرب از آن

»از   برابر  در  معموالًشرور« قوی است. عملیات   افرادضعفا  امریکا  مانند    های  اینکه  منتظر  یت مأموربه جای  ملل  های حفظ صلح سازمان 

اما در  های درگیر است. های درگیر باشد، اغلب در پی روایتی مبتنی بر مقاومت در برابر جنایات وحشیانه یکی از طرفدرخواست تمامی طرف

شوند و دیومانند معرفی می زیرا این »افراد شرور« به مثابه حیواناتی وحشی  ؛شودحقیقت این کار باعث ایجاد مشکالت در مذاکرات صلح می

به  ،نیروهای نظامی دولتی که قدرت در آن تقسیم خواهد شدکند. در صورتی که گوید که با »حیوانات وحشی« مذاکره نمیو امریکا هم می

ن صورت، برای ه تقسیم قدرت نیز بسیار دشوار خواهد بود. در آ مسئلشناخته شود،    ،جنگدعنوان نیرویی که علیه یکی از شرکای قدرت می 

دولت    هشدهای جانب دیگر قدرت تقسیمدر خدمت تطبیق پالیسی   »افراد شرور« بسیار سخت خواهد بود که ببینند نیروهای نظامی کامالً

گرفته علیه دولت میزبان تنها در کوزوو، جایی که نهادهای دولتی صرب در ایالت کوزوو تخریب شده بود،  در نتیجه، مداخالت صورتهستند. 

  هجانبیک سال پس از اتمام عملیات    22حتی حکومتی نسبی قرار گرفت. با این حال، پایان یافت و کوزوو برای مدت طوالنی در وضعیت بی 

های دیگر ایاالت متحده در کشورهای  لل هنوز در آنجا حضور دارد. در هیچ یک از عملیاتیت حفظ صلح سازمان ممأمورامریکا در کوزوو،  

چه اینکه عملیات علیه دولت آن کشور    ؛جنگ هرگز به معنای واقعی پایان نیافته است  ا، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، یمن و سومالیلیبیا

 . (۳، فصل 2021c ،یماکیوی)ک بوده و یا علیه مخالفان دولت

تحت حمایت    که قبالً شد  جویی از کسانی  انتقام  ههای گستردمنجر به عملیات   2011خروج موقت نیروهای امریکایی از عراق در اواخر سال  

تلفات   این افزایش(.  2020ای داشت )پترسن،  دهندهافزایش تکان   2014نیروهای امریکایی در سال  امریکا بودند و شمار تلفات الی بازگشت  

افراد شرور« در جنگ بود. بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که این اتفاق در افغانستان نیز پس از خروج    ـ زنی »افراد خوبناشی از برچسب 

انتقام  توانند سعی کنند کشور را پس بگیرند و از کسانی  . با پایان نقش بازدارندگی امریکا، طالبان به سادگی میهدنیروهای امریکایی رخ د

اند. عدم تمایل طالبان به مذاکره پیش از خروج کامل نیروهای امریکایی نشان  نقشی داشتهامریکا    هایدر عملیات که هنگام جنگ  بگیرند  
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احساس امنیت    ،دهد که قضیه باید همین باشد. اگر طالبان به لحاظ اینکه ساختار جدید قدرت با آنان منصفانه برخورد خواهد کرد یا خیرمی

آمیز سهم بگیرند، و یا اینکه طالبان احساس کنند که نیروی نظامی افغانستان های حزبی غیرخشونتنکنند، و اگر طالبان نتوانند در سیاست 

 جویی طالبان و افزایش خشونت بسیار باال خواهد بود. خصومت برخورد خواهد کرد، احتمال انتقام  اهمیشه با آنان ب

از وضعیت  بسیاری  از جنگ،  در  ممذاکرات صلح  هانگیزهای پس  با  برانگیخته شده است. خروج  شروط آمیز  نیروهای خارجی  کردن خروج 

و در صورتی که این احتمال برود که طالبان منتظر هستند    .تواند بسیار با خیال راحت انجام شودبس می نیروهای امریکایی پس از اعالن آتش 

ه  که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند تا آنان بتوانند کشور را دوباره به لحاظ نظامی به دست بگیرند، باید این فهم کلی ایجاد شد

  برای افغانستان عمدتاًگردند. پشتیبانی جنگی ارتش امریکا توانند به افغانستان بازمی  (چه امریکا و چه سازمان ملل)باشد که نیروهای خارجی 

طرف سازمان ملل با  . اگر حضور بیاز طریق نیروی هوایی است و به همین دلیل، بازگشت نیروی هوایی امریکا زمان زیادی نخواهد گرفت

برای اطمینان از این باشد که هیچ یک از    رفاًیت سازمان ملل صمأموردعوت حکومت فعلی افغانستان و طالبان وجود داشته باشد و اگر این  

ی موفق و بدون خشونت تحت  افغانمیاند کرد، ممکن است فضایی برای مذاکرات صلح  نطرفین تالش به حل نظامی جنگ افغانستان نخواه

 د.  شوسازمان ملل ایجاد نظارت 

توان این طور ادعا کرد که این فرمولی است که طی دو دهه گذشته  ه اصلی نیست. می مسئلبا این حال، ثبات نظامی و بازدارندگی طالبان  

به جای اینکه    بنابراینشود.  ثبات مبتنی بر بازدارندگی بیش از آنکه مانع خشونت شود، اغلب باعث خشونت می نتوانسته است صلح ایجاد کند.  

کارگیری خشونت را بگیریم، بهتر خواهد بود که از انگیزه خشونت جلوگیری کنیم. برای این کار الزم است که به حاشیه راندن  به   جلو میل

دهد که طالبان را با دولت فعلی افغانستان  آمیز طالبان را پایان ببخشیم. طرح صلح امریکا اصولی برای انتقال پیشنهاد میسیاسی و غیرخشونت

دانستن و استفاده از همین نکته توانسته که طالبان را قانع کند که مسیر نظامی به اندازه راهکار  امریکا با الزمدهد.  قرار می   در یک سطح 

اند، شان از سیاست به حاشیه رانده شده در تعدادی از فرایندها که یک جنبش شورشی به دلیل مبارزات مسلحانه مذاکراتی به نفع آنان نیست.  

  ایندونزیادر    «مذاکرات صلح آچه»در  .  ستا  انجام شده   ،ه و در مواردی اغلب نمادینجانبیک های مهم  از طریق مصلحت  ایسازیم چنین ادغا

انجام شده بود، فرایند متذکره به این ترتیب انجام شد که به شورشیان    1(مارتی آتیساری)سابق فنالند    جمهوررییس گری  که به کمک میانجی 

این در حالی بود که ایالت آنان به عنوان    ؛حکومت« برای ایالت خودشان بود  رییسطلب نهادی داده شد که در ادبیات آنان به معنای »جدایی

و به همین    ؛نمادین و فرهنگی داشت نه وجهه سیاسی  ه یالت بیشتر وجها  رییساین نهاد »والی نانگرو« یا  ماند.  باقی می   ایندونزیا بخشی از  

در پی نداشت. برعالوه، این نهاد به شورشیان این امکان را داد    ایندونزیاهزینه سیاسی زیادی برای حکومت    ،کردن ایجاد این نهاددلیل، قبول 

ده بودند که از سوی حکومت به رسمیت شناخته شوند و ریاست  به هر حال، این شورشیان موفق ش . نددهکه جنگ مسلحانه خویش را پایان 

  این را  شاید بتوان کاری مشابه ( بود.رویت ی)تنگو حسن د یشورشرهبر همان سازمان  ،این ایالت نیز رییسایالت خود را به دست گیرند که 

 در افغانستان انجام داد.

(. برای طالبان  2012اند )روجو، مورد انتقاد قرار داده  ،کندرا به دلیل ادبیاتی که از قوانین اساسی غربی پیروی می  2004طالبان قانون اساسی 

ها چه رسد به اینکه از سوی غربی  ؛ها به استعاره گرفته شده باشدمهم است که نهادهای دولتی نام و شکل بومی داشته باشد، نه اینکه از غربی

باشد.   شده  ناممیتحمیل  و  تاریخی  گفتگوی  سازوکارهای  از  برای خالصتوان  آنها  مذاکرات  های  که  تصور  این  از  از افغانمیانشدن  ی 

تنها برای طالبان بلکه برای دولت فعلی نیز  شکالی از نهادهای دولتی نه استفاده کرد. انتخاب چنین اَ ،کنندهای خارجی پیروی می دستورالعمل 

. شاید این  که از بنیاد با سنت غربی متفاوت باشدپیشنهاد کند  تواند اصولی اساسی یا انتقالی  مت از این طریق می حکوتواند جذاب باشد.  می

آن تدوین    ه حیث عناصر سازنداصیل افغانستان به   هکار بتواند کمک کند که قانون اساسی به روشی دموکراتیک با استفاده از نهادهای نمایند 

ای تواند به نتیجه می  ،روی نام دولت فعلی با آنچه طالبان پیشنهاد خواهند کردحتی  ه این موضوع باشد که  شود. حکومت فعلی باید متوج 

 
 روند صلح بود )ویراستار انگلیسی(.جمهور آتیساری در این یسینامه مشاور ر نویسنده این پالیسی . 1
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کند و این  تر میکنندگان طالب آسان کردن قلمرو تحت نفوذ طالبان و همچنین سربازان آنان کار را برای مذاکرهآراممطلوب برسد یا خیر.  

 ها جلوگیری خواهد کرد. همان چیزی است که از بروز مجدد خشونت 

اهداف   این دو به وضوحهایی که  احدهای مرکب از نیروهای دولتی و سربازان شورشی برای انجام عملیات توانست با ایجاد و  ایندونزیا ارتش  

این در حالی بود که حکومت مجبور بود با آن قوای    . دشمن این قوای شورشی است  ،که ارتشغالب آید  بر این واقعیت    ،داشتند  یمشترک

المللی استفاده  اند که اجازه ندهند از افغانستان و خاک آن برای تروریسم بین شورشی قدرت را تقسیم کند. طالبان خود را متعهد به اصولی کرده 

اند. شاید بتوان واحدهای مشترکی در برخی نقاط  زه کرده المللی مبارهای تروریستی بین با شماری از سازمان حتی  شود. طالبان در برخی موارد  

نفوذ سازمان  از  تا  ایجاد کرد  بین کشور  تروریستی  داشتکرد.    جلوگیریالمللی در کشور  های  امکان وجود  این  باشداگر  بتوان  ه  تصویر   دکه 

، شاید بتوان مشارکت طالبان  دنر مشترک تبدیل کنیروهای دفاعی افغانستان را از نیرویی ضد طالب به نیرویی در خدمت یک حکومت با اقتدا

بس ایجاد کرد و فضا را برای انتقال و تقسیم قدرت فراهم کرد. را نیز تضمین کرد. ممکن است این واحدهای مشترک را به محض آغاز آتش 

 بس نیز استفاده کرد.  آتش ترشدن توان برای جذاب از چنین فضایی می

نیز روکراسی امنیت سیاسی را در جاهایی که امکان داشته باشد وروکراسی ملکی و همچنین بوتوان بمشترک، میعالوه بر واحدهای نظامی 

  ،آورندکشورهای شرق آسیا به ما آموختند که حل مشکالت و تمرکز بر چیزهایی که جدایی میبه واحدهای مختلط و مشترک تبدیل کرد.  

 ، شوند شروع با تمرکز بر چیزهایی که باعث اتحاد می   ،سازی تغییر کند. اغلبمحور ما از صلحغرب  ها نیستند و باعث شدند که فهمحل تنها راه 

دارد که فقر در این کشور کاهش یابد و در این مورد طالبان و حکومت توافق نظر    رسد. به عنوان مثال، افغانستان نیازتر به نظر می آسان

هایی در راستای کاهش فقر در افغانستان ایجاد نکنیم و پس  یاستراتژریزی و تطبیق  ای برنامه بیشتری دارند. چرا واحدهای دولتی مشترک بر

فقط .  کنددر زمینه مسائلی که حکومت فعلی و طالبان را متحد می  ایجاد نکنیم   یک دولت فراگیر  ،از دو دهه جدایی و به حاشیه راندن یکدیگر

تمرکز کرد. پس از دو دهه نفوذ خارجیان در افغانستان، ممکن است مسائل فرهنگی و  قدرت    توان بر سایر مسائل تقسیم در آن صورت می 

هرچند بدیهی است که مسائلی نیز وجود دارد که باعث جدایی   ؛ مذهبی نیز وجود داشته باشد که طرفین درگیر بر آنها اجماع نظر داشته باشند

به هر   .همکاری کرد  ،ز حکمرانی اسالمی که طالبان و حکومت فعلی بر آن توافق دارندهایی اامکان آن وجود دارد که در چنین جنبه شود.  می

فراگیر در   ههایی برای گفتگو و توسعفرصت  ،پس از خروج نیروهای غربی  بنابراین ؛کندیک جمهوری اسالمی کار می فعلی برای  دولت  ،حال

، بلکه از لحاظ تمرکز بر مسائلی تنها از جهت حل اختالفاتهدایت دینی و اخالقی برای پیشرفت افغانستان فراهم خواهد شد. این کار نه  هزمین

 شود نیز مفید خواهد بود.های درگیر میکه موجب اتحاد طرف

نامه پایان بخشید. این مقاله از  تر به این پالیسی لموستوان با پیشنهاد چیزی مپس از تمام این پیشنهادات کلی و نتایج انتزاعی تحقیق، می 

ها برای غلبه بر چندین مانع مرتبط با فرایند صلح استفاده کرده است. دلیل این  ای از بهترین شیوه به عنوان نمونه   «گفتگوهای صلح آچه»

سال گذشته بوده است.    40روند صلح شرق آسیا در    ترینجنگ، گفتگوهای صلح آچه موفق از  این است که به لحاظ آمار تلفات ناشی    ،انتخاب

یک تور مجازی یا حضوری برای آموختن از  بخواهند    ، حکومتی و طالبان متشکل از مقامات یا سربازان این دواگر روزی یک تیم مشترک  

ایی من با  ایندونزیشدن را داشته باشد. دوستان اهل آچه و دهیسازان حقیقی آنجا انجام دهند، چنین فرصتی باید امکان سازمانتجارب صلح 

اند. یادگیری  اند و در ضمن، اکثر چنین تورهای مطالعاتی بسیار پربار بودههای کشورهای در حال جنگ این همکاری را کردهت ئبسیاری از هی

  در مورد روند صلح کشور خود است. « هتفکر بیرون از جعب»اغلب روش خوبی برای تسهیل  ،مشترک از یک روند صلح موفق دیگر
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 و مآخذ: منابع

 د: : مردم افغانستان مالکان روند صلح هستن یمصالحه مل  یعال  یشورا   رییس  .(2020  دسمبر  6ه، ع. )عبداللّ −

https://hcnr.af/en/chairman-hcnr-people-afghanistan-have-ownership-peace-process 

 . ینسخه صوت  / امکسی. م ی(. خاطرات خانم منش200۵اِم. ) ت،یالبرا  −

)  الحاج − آخوند.  برادر  سخنران2020مال  متن  س  ی(.  جر  الحاج  ، یاسیمعاون  در  آخوند،  برادر    انی مال 

 :افغانستان  یامارت اسالم  |و جنگ برگزار شده بود    یمطالعات انسان  که توسط مرکز  ییوید یکنفرانس و

http://alemarahenglish.net/?p=40373 

)  .یجِ  دن،یبا − با  یسخنران  .(2021  ل یاپر  1۵آر.  افغانستان  ییکایامر  یروها ی : خروج ندنیکامل جو    ؛از 

 : .ان.انیس یویدیو

https://www.cnn.com/videos/politics/2021/04/14/afghanistan-announcement-full-speech-joe-

biden-us-troop-withdrawal-sot-vpx.cnn 

 و داکتر عبداهلل. یغن جمهوررییس به  ی امی(. پ2021. )یجِ .یاِ  نکن،یبل −

)ویدبل  .یج  بوش، − مباحثه   ی(. مالحظات 2004.  دانشگاه کوتس   یابر  پنسدر  تاون،  در کوتس   ایلوانیتاون 

- 12۵1)صص    2، کتاب  1994  کا، یمتحده امر  االتیا  جمهور رییس   ی. منتشرشده در اسناد عمومایلوانیپنس

1266 .) 

 :شده. اسناد فاش 2021 لی(. پالن صلح اپر2021افغانستان. ) یاسالم  یجمهور دولت −

 https://8am.af/wp-content/uploads/2021/04/Doc.pdf 

نان  آ  یو مزدوران داخل  یگر خارجاشغال   یروهاین  یجنگ   ات ی(. جنا2020a)   .افغانستان  یاسالم  امارت −

 :(2020 ی)جنور

 http://alemarahenglish.net/?p=32416 
 :کایافغانستان در مورد انتخابات امر  یامارت اسالم ه ی(. اعالم2020aافغانستان. ) ی اسالم امارت −

 http://alemarahenglish.net/?p=39175 
  نیآوردن صلح در افغانستان ب   ی ه برانامتوافق (.  2020. ) کایمتحده امر   االت یافغانستان و ا  یاسالم  امارت −

دولت به    کی ثیبه ح  کایتوسط امر  ی که امارت اسالم  کا یمتحده امر  االتیافغانستان و ا  یامارت اسالم

 :کای. وزارت خارجه امرشودی شناخته نشده و به نام طالبان شناخته م تیرسم

 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-

Afghanistan-02.29.20.pdf 

 . یافغان ان یذاکرات صلح مه منامتوافق اصول    ی متحده برا  االتی مباحث ا  سینوش ی (. پ2021ز. )  ، زادخلیل −

 Tolonews.com. https://tolonews.com/pdf/pdf.pdf 

)یت   ،یماکیویک −  .2019aمس محافظت.  در  مداخله   ری(. شکست  عواقب  انتشارات   ییگراو  بشردوستانه. 
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 ادوارد الگار. 

)یت   ، یماکیویک −  .2019bکدگذار ر  ی(.  آرش  کا یامر  یجمهور   استی گفتمان  محافظت.  مورد   فی در 

 : تدانشگاه با یقیتحق یهاداده 

doi:10.15125/BATH-00535 

)یت   ، یماکیویک −  .2021a داده مجموعه  رو  یی ها(.  گفتمان،  نتا  کرد یبر  ملل،    ج یو  سازمان  صلح  حفظ 

 : دانشگاه بات ی هاداده   فی. آرش1993-2019

 https://doi.org/10.15125/BATH-00783 

 ی قیتحق  یهاداده   فیجنگ. آرشـ    یتینارضاـ    یبر مثلث شکنندگ  ییها(. داده 2021b. )یت   ،یماکیویک −

 دانشگاه بات.

https://doi.org/10.15125/BATH-00951 

گفتمان و عملکرد سازمان در   جهان در برابر خشونت:  ی(. حفاظت از افراد ملک2021c. )یت  ، یماکیویک −

 شکننده. روتلِج.  یهادولت

 :در مورد مذاکرات صلح افغانستان. ناتو یشمال  کیاتالنت  یشوراه یان ی(. ب2020 دسمبر  9. )ناتو −

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180008.htm 

  یهاپروگرام داده   .20.1نسخه  .  طرفهکیکتاب خشونت  ـ    . رمزیپ  .ید  .یس  .وی(.  2020. )یت   پترسن، −

 :صلح و منازعه دانشگاه اوپساال قیمنازعه اوپساال، واحد تحق پارتمنتید

https://ucdp.uu.se/downloads/nsos/ucdp-onesided-201.pdf 

  ی اند که »جهاد« را ادامه دهند و قانون اساسقسم خورده   ی(. طالبان افغان2012  یجنور   12. )یب  روجو، −

 :ی.د یژورنال النگ وار اف.د |افغانستان را رد کنند 

https://www.longwarjournal.org/archives/2012/01/afghan_taliban_vows.php 

حفظ   اتیعمل  یهانه یهز  میتقس  یابیارز  اسی: مق23۵/ ۵۵نامه  (. قطع2001سازمان ملل. )  یعموم  مجمع −

 : صلح سازمان ملل. سازمان ملل

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/235   
 :(2020) 2۵13نامه (. قطع2020سازمان ملل. )  تیامن یشورا −

https://undocs.org/S/RES/2513(2020)  
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 سنده یدر مورد نو

ت پ   201۵در سال    ،یماکیویک  مویپروفسور  الپلند و کپنهاگ بوده است.    ،ینکیاستاد دانشگاه هلس  نیاز ا  شی پ  ی . ووستیبه دانشگاه بات 

را در    ینکیدانشگاه هلس  یمطالعات توسعه   توتیکپنهاگ و انست  دکینو  توتی انست  ییایبخش مطالعات آس  استیر   ،یماکیویک  مویپروفسور ت

و    دنیسو  ا،ی، اندونز  ا ی، مالز  ه یفنالند ، دانمارک ، هلند ، روس  یهامشاور با حکومت   ثی به ح  ی و  ،یعلم  یکارنامه خود دارد. عالوه برکارها

 کار کرده است. زیاروپا ن هیملل متحد و اتحاد  یهاسازمان  ن یبا چند نیهمچن
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