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چکیده
گروه طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسالمی افغانستان» استفاده میکند،
پس از تصرف کابل ،رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد
تقاضا کرد تا نماینده آن کشور در سازمان پذیرش شود .در دوره اول حکمرانی طالبان (از سال
 1996تا  ،)2001با وجود اعمال حاکمیت موثر آنها بر بخش زیادی از افغانستان ،حکومت مذکور
از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد .علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای
ترویستی شورای امنیت در سال  ،2011کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان ،در
فهرست کمیته تحریمهای شورای امنیت قرار دارد .شورا نیز در قطعنامه  )2020( 2513تاکید کرده
بود که از اعاده حکومت امارت اسالمی افغانستان استقبال نمیکند و آن را به رسمیت نمیشناسد
اما در قطعنامه شماره  )2021( 2593که پس از تصرف کابل توسط طالبان صادر شده است ،شورا
به موضوع عدم شناسایی امارت اسالمی افغانستان اشاره نکرده است .سوال اصلی پژوهش آن است
که «آیا امارت اسالمی افغانستان توسط جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد شناسایی خواهد شد
یا خیر؟» .روش بررسی این پژوهش ،تحلیلی –توصیفی میباشد و شیوه گردآوری
اطالعات،کتابخانهای است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که امارت اسالمی افغانستان ،تا زمان
اثبات همکاری با دیگر دولتها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت
هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومتی فراگیر ،از سوی جامعه بینالمللی بویژه
دول غربی شناسایی نخواهد شد.
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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مقدمه
امارت اسالمی افغانستان در سالهای  1996تا  2001بر بخش اعظم سرزمین افغانستان ،اِعمال
حاکمیت موثر داشت اما جامعه بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و اکثریت غالب دولتها (غیر
از سه دولت پاکستان ،امارات متحده عربی و عربستان سعودی) آنها را شناسایی نکرده بودند.
از سال  2001تا سال  2011نیز گروه طالبان در فهرست گروههای تروریستی شورای امنیت قرار
داشت .در سال  2011میالدی ،نام این گروه از فهرست گروههای تروریستی خارج شد اما کماکان
نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان ،در «فهرست یکپارچهی شورای امنیت سازمان ملل
متحد» 1قرار دارد که حای نام اشخاص و گروههای تروریستی است .متعاقب موافقتنامه دوحه در
 29فوریه  2020میان ایاالت متحده آمریکا و طالبان و پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و
ائتالف از افغانستان ،با سرعتی غیرقابل پیش بینی ،گروه طالبان توانست بر بخش اعظم آن کشور
مسلط شود و کابل را در اختیار گیرد .این گروه ،دولت موقت خود را در هفتم سپتامبر  2021معرفی
کرد که در فهرست وزرای دولت موقت ،برخی افراد قرار دارند که در فهرست تحریمهای شورای
امنیت قرار دارند که مهمترین آنها ،سرپرست وزارت کشور (سراج الدین حقانی) است که رهبر
گروه شبکه حقانی است (.)Bloomberg, 2021: 1
اکنون ،مطالبه اصلی گروه طالبان ،شناسایی آنها به عنوان حکومت رسمی طالبان از سوی دیگر
دولتها و سازمان ملل متحد است تا بتوانند عالوه بر برقراری رابطه دیپلماتیک با دیگر دولتها از
منابع مالی افغانستان در خارج کشور که بلوکه شده است ،برخوردار شوند.
روش بررسی این پژوهش ،تحلیلی –توصیفی و شیوهی گردآوری اطالعات،کتابخانهای است
و از کتب و مقاالت و سایتهای تحلیلی انگلیسی زبان در تهیه این مقاله استفاده شده است .سوال
اصلی پژوهش آن است که «آیا جامعه بینالمللی با توجه به موازین حقوق بینالملل ،با شناسایی
طالبان به عنوان حکومت مشروع بر افغانستان ،موافقت خواهد کرد یا همچون دوره گذشته از
شناسایی آن خودداری خواهد کرد؟» .هدف این پژوهش ،بررسی احتمال شناسایی طالبان از سوی
سایر دولتها بویژه دولتهای غربی و سازمان ملل متحد در پرتو موازین حقوق بینالملل است.
فرضیه نویسنده آن است که جامعه بینالمللی در صورتی امارت اسالمی افغانستان را به رسمیت
خواهد شناخت که با سایر دولتها در مبارزه با گروههای ترویستی نظیر داعش همکاری نماید و
ضمن تشکلی دولتی فراگیر متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در افغانستان ،حقوق زنان و اقلیتها را
نیز رعایت نماید .به نظر میرسد که جامعهی جهانی منتظر عملکرد طالبان در این ارتباط خواهد بود
و شناسایی طالبان بدون رعایت شرایط مذکور ،امکان پذیر نخواهد بود .بنابراین به نظر میرسد که
1
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نظریه «مشروعیت دموکراتیک حکومت» 1با قرائتی خاص ،در شناسایی حکومت طالبان به کار
خواهد رفت.
در این مقاله ،موضوع شناسایی امارت اسالمی افغانستان ،در پرتو نظریه مدرن مشروعیت
دموکراتیک حکومت ،ارزیابی میشود .ابتدا چارچوب نظری بحث ،توضیح داده خواهد خواهد
شد و سپس شناسایی طالبان به عنوان یک حکومت از سوی جامعه بینالمللی در قالب این نطریه،
بررسی میگردد.
-1پیشینه
سید حسن میرفخرایی در مقالهای با عنوان «بازگشت طالبان به قدرت ،خطری برای صلح و امنیت
بینالملل» استدالل میکند که بازگشت طالبان به قدرت ،باعث تقویت اندیشههای بنیادگرایانه در
افغانستان خواهد شد و آن را تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی دانست(Mirfakhraei, 2013: 143-
 .)170تفاوت پژوهش حاضر با مقاله آقای میرفخرایی در این است که نامبرده از منظر روابط
بینالملل به مساله پرداخته است اما در این پژوهش ،موضوع شناسایی حکومت احتمالی جدید طالبان
از منظر حقوق بینالملل بررسی میشود.
سوزان مارکس در مقالهای با عنوان «حق بر مشروعیت دموکراتیک به کجا رسیده است؟» به
بررسی این موضوع پرداخته است که آیا در نظام فعلی حقوق بینالملل ،حکومتها برای آنکه از
منظر جامعه بین المللی واجد شرایط حکومتداری شناخته شده و شناسایی شوند ،ملزم هستند که
موازین دموکراتیک را رعایت کنند یا خیر؟( .)Marks, 2011: 507-524تمرکز اصلی این مقاله بر
عدم مشروعیت حکومتهایی است که از طریق کودتای نظامی ،حکومتهای منتخب دموکراتیک
را سرنگون میکنند مانند آنچه در هائیتی ( ،)1994سیرالئون( )1997و میانمار( )2020روی داد.
تفاوت نگاه مقاله مذکور با پژوهش حاضر در اینجاست که طالبان اصوال پس از پیروزی در جنگ
داخلی به قدرت رسیده است و مبنای تردید دولتها در شناسایی حکومت طالبان ،پیوند این گروه
با دیگر گروههای تروریستی (مانند القاعده و داعش) و نیز نقض حقوق زنان و حقوق بشر است.
لری جانسون در گزارشی که سازمان «تنها امنیت» 2قسمتی از آن را منتشر کرده به موضوع
احتمال پذیرش نمایندگان طالبان در سازمان ملل متحد پرداخته است( .)Johnson, 2021: 10اما این
نوشتار ،به بررسی شناسایی طالبان از سوی دیگر دولتها اشاره نکرده است.
ربکا باربر نیز در نوشتاری که در تاریخ اول سپتامبر  2021در تاالر گفتگوی مجله معتبر اروپایی
حقوق بین الملل ،منتشر شده ،مساله پذیرش طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بررسی
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کرده است ( .)Barner, 2021: 8نوشته های جانسون و باربر حاوی تحلیلهای مفیدی هستند .تفاوت
نوشته باربر با پژوهش حاضر آن است که در این مقاله ،عالوه بر سازمان ملل متحد ،به بررسی این
موضوع میپردازیم که آیا جامعه بینالمللی اقدام به شناسایی امارت اسالمی افغانستان خواهد کرد
یا نه؟ و طالبان در صورت رعایت چه شرایطی میتواند امیدوار به شناسایی خود از سوی سازمان
ملل متحد و دیگر دولتها بویژه دول غربی باشد.
نوآوری این مقاله نسبت به مقاالت دیگر در آن است که معیار نوین «مشروعیت دموکراتیک
حکومت» در شناساسی حکومتها به عنوان چارچوب نظری بحث در شناساییِ حکومت طالبان،
توضیح داده میشود تا در قالب آن ،فرضیهی پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.
-2چارچوب نظری :مشروعیت دموکراتیک حکومت به عنوان معیار نوین شناسایی
منظور از مشروعیت و شناسایی حکومت ،پذیرش آن در عرصه بینالمللی و خارجی از سوی
دیگر دولتها و نیز قبول نمایندگانِ معرفی شده توسط حکومت مزبور توسط سازمان ملل متحد
است.
نظام حقوق بینالملل عموماً در خصوص ساختار قانون اساسی کشورها و نوع نظام سیاسی آنها
و اینکه ترتیبات حکومتی به چه صورتی سازمان میابد ،فاقد حکم است .منشور سازمان ملل متحد
نیز ویژگی دموکراتیک حکومت را شرط عضویت در سازمان ملل متحد ندانسته است .رویکرد
منشور ،منبعث از نظام حقوق بینالملل سنتی بود که از تئوری و معیار اِعمال «قدرت موثر» 1در تعیین
حکومتهای حاکم بر دولتهای عضو جامعه بینالمللی استفاده میکرد .این تئوری در رای داوری
تینوکو (جهت حل و فصل اختالف میان بریتانیا و کاستاریکا) منعکس شده است( Brownlie, 1982:
 .)199به موجب این نظریه ،هر حکومتی که بر سرزمین و جمعیت یک کشور بتواند به صورت موثر،
اعمال قدرت نماید ،از سوی دیگر دولتها به رسمیت شناخته خواهد شد.
بر همین اساس بود که «در بحثهای مقدماتی تدوین منشور در سانفرانسیسکو ،این پیشنهاد
مطرح شد که حکومتهای تمامی دول عضو بایستی از ساختار دموکراتیک برخوردار باشند اما این
پیشنهاد به لحاظ مداخله در امور داخلی دولتهای عضو رد شد»(.)Volger, 2010: 661
در نظام حقوق بینالملل ،شناسایی حکومتها منوط به انتخاب حاکمان آن دولت با برگزاری
انتخاباتی منصفانه نیست ( )CAP National Security and International Policy Team, 2016: 8و
حتی نقض مقررات حقوق بشر ،موجب نمیشود تا نمایندگان آن حکومت از سازمان ملل متحد
اخراج شوند .نگاهی به عملکرد سازمان ملل متحد در مواجهه با حکومتهای ناقض حقوق بشر
1
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مانند کره شمالی ،میانمار و ...نشان از این واقعیت دارد .بنابراین معیار سنتی در شناسایی حکومتها
از سوی جامعه جهانی« ،کنترل موثر» حکومت جدید بر سرزمین و جمعیت مربوطه ،بوده است.
در تمام دوران جنگ سرد ،شاهد اعمال معیار سنتی «قدرت موثر» در شناسایی حکومتهای
جدید بودهایم .در تمامی موارد تغییر حکومت (اعم از انقالب ،جنگ داخلی یا کودتا) ،معیار غالب
در شناسایی حکومت جدید ،ارزیابی کنترل موثر قدرت بر سرزمین آن کشور ،از سوی حاکمان
جدید بوده است(.)Weller, 2021: 5
پس از پایان جنگ سرد ،توماس فرانک در مقالهای با عنوان «حق در حال ظهور بر حکومت
دموکراتیک» ،مدعی شد که در نظام جدید حقوق بینالملل ،مالک شناسایی حکومتهای جدید،
التزام آنها به رعایت موازین دموکراتیک است .)Frank, 1992: 48( .ادعای او با تکیه بر برخی
تغییرات در رویهی دولتها در عدم شناسایی حکومتهایی بود که با کودتای نظامی روی کار
آمدهاند.
الزم به ذکر است که اولین واکنش سازمان ملل متحد و دولتها به کودتای نظامی علیه حکومت
منتخب آریستید روی داد« .مجموعه تحریمهایی علیه نظامیان وضع شد و در نهایت با مداخله نظامی
ملل متحد ،آریستید به قدرت بازگشت»( .)Marks, 2011: 520در قاره آفریقا نیز پس از پایان جنگ
سرد ،شاهد تغییر موضع اتحادیه آفریقایی هستیم .اتحادیه در واکنش به کودتاهای نظامی روی داده
در کشورهای توگو ( ،)2005کومور( ،)2007گینه( ،)2009ماداگاسکار( ،)2009نیجر(،)2010
مصر( ،)2012مالی ( ،)2012گینه بیسائو ( ،)2012جمهوری آفریقای مرکزی ( ،)2013بورکینافاسو
( ،)2015عضویت آن دولتها را در سازمان ،تعلیق کرد و حتی تحریمهایی را علیه آنها وضع
نمود( .)Wet, 2019: 473این در حالی بود که پس از استقالل کشورهای آفریقایی در نتیجهی
استعمارزدایی ،در بسیاری از آن کشورها ،کودتاهای بیشماری از اواخر دهه  1960تا اوایل دهه
 1980اتفاق افتاد و حکومت ناشی از کودتا پس از مدتی حکمرانی با کودتای بعدی ،سرنگون
میشد .مثال در هر یک از کشورهای بنین ،بورکینافاسو و نیجریه تاکنون شش کودتا روی داده
است ( .)McGowan, 2003: 345در تمامی این موارد ،نمایندگان دولت ناشی از کودتا در سازمان
ملل متحد و سازمان وحدت آفریقا پذیرفته میشدند .اما این رویه با پذیرش نظریه مشروعیت
دموکراتیک حکومت ،در مورد حکومتهای ناشی از کودتا تغییر کرد و جامعه جهانی از شناسایی
آنها خودداری کرد (.)Roth, 2010: 435
اما واکنش جامعه جهانی به تغییر حکومت در نتیجهی جنگ داخلی متفاوت بوده است .جهان
بارها شاهد تغییر حکومتها در نتیجه جنگ داخلی بوده است .جنگ داخلی کوتاه مدت کاستاریکا
در سال  ،1944جنگ داخلی چین که با پیروزی کمونیستها در سال  1949به پایان رسید ،به قدرت
رسیدن کاسترو در سال  1959پس از جنگ با رژیم باتیستا ،تغییر حکومت دیکتاتوری حسن هابره
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در چاد در سال  ،1990برکناری هایله ماریام در اتیوپی در سال  1991و سقوط قذافی در 2011
حاصل جنگ داخلی بودند .در تمامی این موارد از حکومت جانشین در جامعه بینالمللی استقبال
شده است و نمایندگان معرفی شده توسط حکومتهای جدید در سازمان ملل پذیرفته شدند.
جالب توجه است تنها موردی که جامعه بینالمللی ،مشروعیت حکومتی را پس از به قدرت
رسیدن ناشی از جنگ داخلی به رسمیت نشناخته ،گروه طالبان بوده است .در ادامه ،واکنش جامعه
جهانی و سازمان ملل متحد به عدم شناسایی حکومت طالبان در دوره اول ( 1996تا )2001را بررسی
میکنیم و سپس به بررسی امکان شناسایی طالبان در دوره جدید خواهیم پرداخت.
بنابراین در رویه دولتها (غیر از مورد طالبان) ،از نظریه «مشروعیت دموکراتیک» ،تنها در عدم
شناساییِ حکومتهایی استفاده شده است که «حکومت منتخبِ دموکراتیک» ،1با استفاده از کودتای
نظامی ،از قدرت خلع شده باشد .در این موارد ،جامعه جهانی ،غالباً از شناسایی حکومت کودتا،
خودداری کرده اما در سایر گونههای تغییر حکومت ،از نظریه کنترل موثر ،در شناسایی حکومتها
استفاده شده است.
 -3تاریخچه موضع جامعه بینالمللی در مورد شناسایی حکومت اول طالبان
طالبان در  27سپتامبر  ،1996کابل را به تصرف خود درآوردند و طی ماههای بعد ،موفق شدند
بر بیش از  90درصد خاک افغانستان تسلط یابند« .نام رسمی دولت افغانستان از سوی طالبان به
«امارت اسالمی افغانستان» تغییر یافت» ( .)Wolfrum, 2002: 566مخالفان ،حاکمیت طالبان را
نپذیرفتند و «گروههای مختلفی از مجاهدین شامل گروه ژنرال دوستم ،جمعیت اسالمی (شامل گروه
ربانی ،احمدشاه مسعود ،عطاء نور و اسماعیل خان) در ائتالفی موسوم به «جبهه متحد اسالمی برای
آزادسازی افغانستان» و یا ائتالف شمال به مقاومت خود در برابر طالبان در والیات پنجشیر ،تخار و
بدخشان ادامه دادند»(.)Ibrahim, 2017: 947-948
وکیل احمد متوکل وزیر خارجه وقت طالبان پس از تصرف کابل در تاریخ دهم اکتبر 1996
نامهای به سازمان ملل متحد نوشت و خواهان شناسایی امارت اسالمی افغانستان به عنوان تنها
حکومت مشروع افغانستان شد( ،)Wolfrum, 2002: 566اما در نامه متوکل ،نمایندگان طالبان برای
حضور در سازمان ملل متحد معرفی نشده بودند« .کمیته بررسی اعتبارنامه» ،2تصمیم گرفت تا تصمیم
در مورد نمایندگان افغانستان در سازمان را به تعویق اندازد« .نتیجه عملیِ این تصمیم ،آن بود که
نمایندگان دولت ربانی به فعالیت خود در مجمع عمومی ادامه دادند» ( .)Barber, 2021: 10تصمیم
1
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کمیته متاثر از فضای عمومی سازمان در عدم پذیرش طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان در
جهان بود زیرا تنها دولت های عربستان سعودی ،پاکستان و امارات متحده عربی طالبان را شناسایی
کرده بودند و این دولتها نیز پس از شروع تحریمهای سازمان ملل متحد ،شناسایی خود را پس
گرفتند.
در این سالها ،عملکرد دولت موسوم به امارت اسالمی افغانستان در مورد رعایت حقوق بشر و
حقوق زنان ،مورد انتقاد شدید مجامع حقوق بشری بود .طالبان مقررت سختگیرانهای در مورد
تحصیل و کار زنان وضع کرده و آنها را بسیار محدود کرده بودند اما مشکل اساسی غربیها با طالبان،
پس از آن آغاز شد که میان القاعده و آنها رابطهای نزدیک برقرار گردید.
الزم به ذکر است که پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال ،1979
آمریکاییها با حمایت از نیروهای اسالمگرا در دهه  1980و با شعار مبارزه با کفار کمونیست ،هجوم
اسالمگرایان بنیادگرا از سراسر کشورهای خاورمیانه به افغانستان را تسهیل کردند .فرزندان بسیاری
از اعضای همین گروهها به دلیل سکونت در افغانستان با دختران و پسران افغان ازدواج کردند و
نوعی رابطه خانوادگی و فامیلی میان این افراد بنیادگرا با برخی از مجاهدین ایجاد شد .به همین
خاطر است که گروه موسوم به حقانی از فراکسیونهای مهم طالبان ،پیوندهای خویشاوندی با اعضای
القاعده دارند« .رهبر این گروه ،سراج الدین حقانی معاون اول رهبر طالبان (هیبتاهلل آخوندزاده)،
بیشترین ارتباطات را با گروههای تروریستی نسبت به دیگر شاخههای طالبان دارند» (Twelfth

Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to
resolution 2557, (2020): Concerning the Taliban and other Associated Individuals and
).Entities Constituting a Threat to the Peace Stability and Security of Afghanistan, para. 40

با روی کارآمدن طالبان در سال  ،1996امکانات حکومتی نیز در اختیار این گروههای تندرو و
بینادگرا قرار گرفت .در واقع آنها به یکدیگر کمک متقابل میکردند .بنالدن از طالبان پشتیبانی
مالی میکرد و شبه نظامیان وفادار به اسامه بن الدن در صفوف طالبان میجنگیدند .طالبان نیز در
سوی مقابل ،سرزمین افغانستان را جهت تاسیس پایگاه نظامی و آموزشگاههای نیروهای القاعده در
اختیار آنها قرار داده بود .در نتیجه این امر ،القاعده مکانی امن در افغانستان پیدا کرد (Mojtahed-
.)Zadeh , 2017: 65
به دنبال حمالت تروریستی القاعده به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک در
 11سپتامبر  ،2001ایاالت متحده آمریکا عملیات پاکسازی تروریستها از خاک افغانستان را که با
عنوان «عملیات آزادی پایدار» 1نامگذاری شده بود ،در  7اکتبر  2001آغاز کرد .مبنای قانونی حمله
آمریکا ،قطعنامه  1368مورخ  12سپتامبر  2001شورای امنیت بود که با پذیرش حق ذاتی دفاع
1
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مشروع فردی و دسته جمعی ،مجوز حمله به افغانستان را به آمریکا و متحدانش داد .با حمایت
نیروهای نظامی آمریکا و دولتهای ائتالف ،جبهه اتحاد شمال توانست والیات مختلف افغانستان
را از چنگال طالبان رها کند ( )Bellal & et.al, 2011: 47و به حکومت طالبان پایان دهد.
-4ارزیابی احتمال شناسایی دولت جدید طالبان
جهت ارزیابی احتمال شناسایی طالبان باید به مواضع این گروه ،قبل از بازپسگیری قدرت اشاره
کنیم که باعث شد تا طالبان از فهرست گروههای تروریستی مندرج در قطعنامه های شورای امنیت
حذف شود و زمینه حقوقی برای انعقاد توافقتنامه دوحه میان آمریکا با طالبان را ایجاد کرد.
الزم به ذکر است که طالبان پس از یک دوره فترت از زمان سرنگونی در سال  2001توانست
از سال  2011شبکههای مخفی گستردهای را در افغانستان ایجاد کند و حتی کنترل برخی مناطق
دوردست را نیز به دست آورد .)Bizhan , 2017: 5( .نفوذ طالبان در جامعه افغانستان و نارضایتی از
عملکرد دولت که موجب کاهش کمکهای بینالمللی از  2010به این سو شد ،باعث گردید تا
آمریکاییها به تدریج به این نتیجه برسند که باید با طالبان وارد مذاکره شوند (.)Jackson, 2018: 6
فساد گسترده مقامات دولتی افغانستان و برگزاری نامطلوب انتخابات (بویژه ریاست جمهوری در
سال  2009که با تقلب گسترده همراه بود) ،بر نارضایتی مردم افزود(.)Kraemer, 2010: 638
در فاصله بین سالهای  2010تا  2020مقامات طالبان در مذاکرات خود با طرفهای میانجی به این
نکته اذعان داشتند که باید با دولت جمهوری اسالمی افغانستان به توافق صلح دست یابند .آنها این
ادعا را رد کردند که به دنبال اعمال قدرت انحصاری بر افغانستان هستند و حتی در طول مذاکرات
در قطر پذیرفتند که «مخالفان امارت اسالمی افغانستان را نمیتوان حذف کرد و نادیده گرفت»

(.)Osman and Gopal, 2016: 6

این مسائل باعث شد تا شورای امنیت طی قطعنامه  1988که در  17ژوئن  2011به تصویب رسید،
به تقاضای خود دولت افغانستان و جهت تسهیل مذاکرات صلح با طالبان ،کمیته تحریمها را به دو
کمیته جداگانه تقسیم کند.کمیته اول ،به تحریمهای وضع شده علیه گروه القاعده اختصاص پیدا
کرد اما کمیته دوم ناظر به تحریم علیه آن دسته از افراد و نهادهای وابسته به طالبان است که تهدیدی
علیه صلح و امنیت افغانستان به شمار میروند ( .)S/RES/1988, para.1بنابراین طالبان به عنوان یک
گروه از فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد بیرون آمد و به زعم شورا ،دیگر طالبان به مثابه یک
گروه ،تهدیدی علیه صلح و امنیت افغانستان و جامعه جهانی به شمار نمیرود.
اولین اقدام با هدف برقراری مذاکرات صلح بین طالبان و گروههای افغان در دوران ریاست
جمهوری باراک اوباما صورت گرفت .مقامات واشنگتن در سالهای  2012 ،2011و  2013چند
بار به این اقدام متوسل شده ،اما تمام این اقدامات ناکام ماندند« .دولت باراک اوباما در  28دسامبر

شناسایی امارت اسالمی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بینالملل 15 
 2014به ماموریت جنگی نظامیان آمریکا در افغانستان موسوم به «آزادی پایدار» 1پایان داد و بدین
ترتیب ماموریت نیروهای آیساف نیز خاتمه یافت»( )Soheili Najafabadi and et.al, 2020: 178و
کلیه مسئولیتهای امنیتی به دولت افغانستان منتقل شد ،اما نیروهای امنیتی افغانستان در حفظ امنیت
موفق نبودند و طرح عقب نشینی نیز به شکست انجامید و بار دیگر نیروهای آمریکایی همچنان در
افغانستان به حضور خود ادامه دادند (.)Bizhan , 2017: 5
طرح خروج کامل امریکا از افغانستان و توافق با طالبان به صورت کامال جدی در دوران
زمامداری ترامپ مطرح شد و زلمای خلیل زاد نماینده او در مذاکرات با طالبان بود که خود
جمهوریخواه است اما دولت بایدن نیز به دلیل تابعیت اولیه افغانی او ،ماموریتش را تمدید کرده
است.
با تالشهای خلیل زاد ،دو سند ،یکی با عنوان بیانیه مشترک جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت
متحده آمریکا (فوریه  )2020و دیگری موافقتنامه میان طالبان و ایاالت متحده در  29فوریه 2020
منتشر شد .آمریکا متعهد شده بود که اجرای مفاد آنها را نیز از طریق شورای امنیت پیگیری کند .بر
اساس همین تعهد است که مفاد هر دو سند با عنوان ضمیمه الف و ضمیمه ب به قطعنامه شماره
 2513مورخ ده مارس  2020ضمیمه شده است (.)S/RES/2513: para.1
مضمون کلی این موافقتنامهها آن است که آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج میکند .در
مقابل ،هم جمهوری اسالمی افغانستان و هم طالبان متعهد میشوند که سرزمین افغانستان ،محل
فعالیت گروههای تروریستی مانند القاعده و داعش نباشد و طرفین برای رسیدن به راهحلی
مسالمتآمیز برای تشکیل دولتی فراگیر گفتگو کنند .موافقتنامه میان آمریکا و طالبان دارای چهار
بخش است2:
بخش الف :طالبان باید تضمین دهد که هیچ گروه و یا فردی از خاک افغانستان جهت تهدید
منافع آمریکا و متحدان آن استفاده نخواهد کرد.
بخش ب :نیروهای آمریکایی تا اول سپتامبر  2021از افغانستان خارج خواهند شد.
بخش ج :مذاکرات بین االفغانی از  10مارس  2020آغاز خواهد شد .برای نشان دادن حسن
نیت ،آمریکا از جانب دولت مرکزی افغانستان متعهد میشود تا پنج هزار زندانی افغان از زندانهای
دولت آزاد شوند و در مقابل ،طالبان نیز هزار نفر از زندانیان دولتی را آزاد میکنند .الزم به ذکر
است که  400نفر از میان آن پنج هزار نفر ،زندانیان بسیار خطرناک بودند که آزادی انها باید با
1
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رضایت لویه جرگه انجام شد و قبالً لویه جرگه نسبت به ازادی آنها اکراه داشت اما دولت مرکزی
به این تعهد عمل کرد .همچنین طالبان توانست انس حقانی ،بنیان گذار شبکه حقانی و معاون
مالهیبت اهلل آخوندزاده رهبر این گروه را از زندان ریاست امنیت ملی افغانستان آزاد و با خود به
قطر ببرند .همچنین برای انکه اعضای بلند پایه طالبان بتوانند در مذاکرات صلح در دوحه شرکت
کنند نام  14نفر از مقامات بلندپایه طالبان از فهرست تحریمهای شورای امنیت به مدت سه ماه کنار
گذاشته شده است.
بخش د :آتش بس دائم و جامع باید در دستور کار مذاکرات صلح قرار گیرد.
نکته قابل توجه در مورد موافقتنامه میان آمریکا و طالبان به این موضوع مربوط میشود که در
چندین جای این موافقتنامه ،پس از بیان عنوان «امارت اسالمی افغانستان» تاکید شده است که امریکا
این عنوان را به رسمیت نمیشناسد و با طرف مقابل با عنوان «طالبان» موافقتنامه امضا میکند .با
وجود این ،در بند  5قسمت دوم این موافقتنامه ،طالبان متعهد شده است «که ویزا و پاسپورت در
اختیار کسانی قرار ندهد که تهدیدی علیه امنیت ایاالت متحده هستند» (Agreement for Bringing

Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized
by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America,
).2020: Part Two, Para.5

این در حالی است که تنها دولتها اختیار صدور ویزا و پاسپورت را دارند .حال این سوال
مطرح میشود که آیا آمریکاییها خواهان آن بوده و یا پیشبینی میکردند که طالبان به زودی به
قدرت خواهند رسید؟ همچنین در موافقتنامه منتشر شده میان طالبان و آمریکا آمده است «ایاالت
متحده و طالبان سعی میکنند روابط ایجابی با هم داشته باشند و روابط آتی میان امریکا و حکومت
اسالمی جدیدی که پس از حل و فصل اختالفات بین االفغانی تعیین میشود ،رابطهای مثبت و
ایجابی باشد و ایاالت متحده نیز به دنبال همکاری اقتصادی برای بازسازی افغانستان پس از انجام
مذاکرات خواهد بود.)Agreement for Bringing …, 2020: Part Three, para.2( » ..
نکته قابل توجه آن است که در بند پایانی این موافقتنامه نیز از واژه حکومت اسالمی به جای
جمهوری اسالمی استفاده شده است .بنابراین به نظر میرسد که آمریکا با انعقاد موافقتنامه  2020به
طالبان برای آغاز حمالت خود به نیروهای دولتی ،چراغ سبز نشان داده و متعهد شده بود که روابط
ایجابی با حکومت بعدی داشته باشد و به بازسازی افغانستان کمک نماید.
قطعنامه شماره  2513شورای امنیت که در تاریخ دهم مارس  2020به اتفاق آراء تصویب شد،
در روند تحوالت جاری افغان ستان ب سیار تاثیرگذار بود .شورای امنیت در مقدمه قطعنامه ،از روند
حل و ف صل سیا سی م ساله جنگ در افغان ستان ا ستقبال کرد که با انعقاد موافقتنامه  29فوریه 2020
میان طالبان و ایاالت متحده آغاز شدددده بود .شدددورا ،آن موافقتنامه را به قطعنامه ضدددمیمه کرده و
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حمایت خود را از آن اعالم کرد .همچنین شورای امنیت میان طالبان و دیگر گروههای تروریستی
مانند القاعده و داعش تمایز قائل شدددد و از تعهد طالبان مبنی بر اینکه مانع اسدددتفاده از سدددرزمین
افغانسدددتان جهت تهدید علیه همسدددایگان شدددود و با دیگر گروههای تروریسدددتی قطع رابطه کند،
استقبال کرد ( .)S/RES/2513, 2020جالب توجه است که شورا به صورت ضمنی خواستار جذب
طالبان در حکومت جمهوری اسدالمی افغانسدتان بود زیرا به صدراحت اعالم کرد« :امارت اسدالمی
افغانستان» از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته نشده است و شورای امنیت نیز از اعاده حکومت
امارت اسدددالمی افغانسدددتان حمایت نمیکند ( .)S/RES/2513, 2020قطعنامه مهم دیگری ،در 15
سددپتامبر  2020به تصددویب رسددید .شددورا در این قطعنامه (شددماره  )2543بر لزوم مشددارکت معنادار
ز نان ،جوا نان و اقلیت های قومی و مذهبی اف غانسددد تان در رو ند صدددلح این کشدددور ،تاک ید کرد

(.)S/RES/2543, 2020

همچنین در جلسه شورای امنیت در روز  6اوت  2021و در گرماگرم پیش روی طالبان در
والیات مختلف افغانستان ،نماینده ویژه دبیرکل در امور سازمان ملل متحد از دولتها خواست به
طالبان یاداور شوند که حکومت تشکیل شده بر مبنای زور را نخواهند پذیرفت .جالب توجه است
که عالوه بر ایاالت متحده و دیگر دولتهای غربی ،چین نیز اعالم کرد که هیچ حکومتی نباید بر
مبنای زور تشکیل شود . (S/PV/8831, 2021).در  12اوت و تنها سه روز قبل از تصرف
کابل،نمایندگان چند دولت بزرگ و همسایگان افغانستان از جمله ایاالت متحده ،بریتانیا ،چین،
آلمان ،هندوستان ،نروژ ،پاکستان ،قطر ،تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان ،ازبکستان و نیز نماینده
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی خود تاکید کردند« :آنها هیچ حکومتی در افغانستان
که براساس زور به قدرت رسد را شناسایی نخواهند کرد»(.)Barner, 2021: 4
به نظر میرسد که تا قبل از رسیدن طالبان به نزدیک کابل و فرار اشرف غنی ،دولتهای بزرگ
و همسایه همچنان بر این نکته تاکید داشتند که امارت اسالمی افغانستان را شناسایی نخواهند کرد
و تنها از پیشبرد مذاکرات میان جمهوری اسالمی افغانستان با طالبان حمایت میکردند اما پس از
فرار رییس جمهور افعانستان و کنترل عملی کابل به دست طالبان ،موضع جامعه بینالمللی تغییر
کرد .نشانههای تغییر موضع جامعه بینالمللی را میتوان در قطعنامه شماره  2593مشاهده کرد .در
این قطعنامه ،برخالف قطعنامههای پیشین ،گزاره عدم شناسایی امارت اسالمی افغانستان حذف شده
است و شورا ،اوالً بر این نکته تاکید کرده است که سرزمین افغانستان نباید ملجاء و پناهگاهی برای
گروههای تروریستی مذکور در قطعنامه  1267باشد و ثانیاً به اهمیت رعایت حقوق بشر از جمله
حقوق زنان ،کودکان و اقلیتها اشاره کرده و خواستار حفظ دستاوردهای بیست سال اخیر در حوزه
های فوق الذکر در افغانستان شده است .)(S/RES/2593, 2021: para.4
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همانطور که در چارچوب نظری مقاله گفته شد ،اصوالً در نظام حقوق بینالملل از نظریه «کنترل
موثر» جهت شناسایی حکومتهای جدید استفاده میشود مگر آنکه نظامیان با انجام کودتا،
حکومت دموکراتیک مستقر را از قدرت ،ساقط کرده باشد اما در موارد تغییر حکومت در نتیجهی
انقالب یا جنگ داخلی (همچون مورد افغانستان) ،حکومت جدید مورد شناسایی قرار گرفته است.
اما در مورد طالبان ،موضع جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد متفاوت بوده است
در دوره اول زمامداری طالبان ،سازمان ملل متحد همچنان نمایندگان ائتالف شمال را علیرغم
آنکه کنترل موثری بر کشور نداشتند ،به رسمیت شناخته بود .در طول بیست سال اخیر نیز شورای
امنیت تاکید کرده بود که از اعاده حکومت امارت اسالمی افغانستان حمایت نمیکند و آن را به
رسمیت نمیشناسد .در واقع ،در مورد طالبان ،شورا از نظریه رقیب ،یعنی مشروعیت دموکراتیک
در امر شناسایی طالبان بهره برد .هرچند پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت ،شورای امنیت در
قطعنامه شماره  2593مصوب  30اوت  2021به واقعیت موجود در افغانستان و کنترل موثر آن
کشور از سوی طالب ان توجه کرد و این بار ،شورا به عدم شناسایی امارت اسالمی افغانستان ،اشاره
نکرده است اما عناصر نظریه مشروعیت دموکراتیک را در احتمال شناسایی طالبان لحاظ کرده است.
به این معنا که طالبان باید این دو خواستهی ذیل را محقق سازند:
الف  :قطع پیوندهای طالبان با گروههای تروریستی از جمله القاعده و داعش و همکاری با جامعه
بینالمللی در مقابله با آنها
ب :تشکیل حکومتی فراگیر و متشکل از تمام اقوام و گروهها و رعایت حداقلی معیارهای
حداقلی مربوط به تامین حقوق زنان و حقوق بشر
شرط دوم ناظر به رعایت الزامات حداقلی حکومتهای دموکراتیک است .دولتهای بزرگ و
همسایه طالبان و نیز سازمان ملل متحد بر آن هستند تا با استفاده از حربه عدم شناسایی ،به عنوان
ابزاری برای تغییر رفتار طالبان ،استفاده کنند .بنابراین برخالف بار اول که نظامی جایگزین در
افغانستان با عنوان ائتالف شمال وجود داشت و بسیاری از دولتها ،آن حکومت را به عنوان نماینده
مردم افغانستان شناسایی کرده بودند ،این بار سخن از شناسایی حکومت رقیب طالبان نیست بلکه
بسیاری ازکشورها اعالم کردهاند که منتظر رویکرد عملی طالبان میمانند و پس از آن در مورد
شناسایی امارت اسالمی افغانستان،تصمیم خواهند گرفت.
گفته میشود که بنیادهای فکری طالبان در طول زمان تغییر یافته است و میان طالبان و گروههای
افراطی مانند داعش ،تفاوت وجود دارد .گروهی معتقدند که طالبان به دنبال برپایی حکومتی
اسالمی و اجرای مقررات شریعت در محدوده سرزمین افغانستان هستند اما گروههایی مانند داعش
و القاعده به دنبال تشکیل حکومت جهانی اسالمی هستند .بنابراین ممکن است طالبان ،روابط خود
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را با این گروههای تندرو قطع کند.
اما به نظر میرسد که بنیادهای فکری گروه طالبان ،برگرفته از قرائت اسالم سلفی است و از این
منظر ،تفاوتهای بنیادی با تفکر گروههایی نظیر داعش و القاعده ندارند .در آخرین گزارشِ کمیته
نظارت بر تحریمهای شورای امنیت نیز آمده است که هرچند در حال حاضر القاعده در برقراری
ارتباط با طالبان احتیاط میکند و نمیخواهند که موقعیت بینالمللی طالبان به این واسطه در خطر
افتد ،اما همچنان شواهدی از روابط پنهان میان طالبان و القاعده وجود دارد و کمیته مدعی است که
عوامل القاعده کماکان در  15والیت افغانستان بویژه در والیات واقع در شرق ،جنوب و جنوب
شرق افغانستان حضور دارندTwelfth report of the Analytical Support and Sanctions ( .
 .)Monitoring Team, 2020, para.42مضاف بر آنکه «با بازگشت طالبان به قدرت ،مدارس مذهبی
پرورش دهنده افکار بنیادگرایانه ،بار دیگر رونق خواهند گرفت و زمینه برای تقویت افکار تندورانه،
مساعد خواهد شد»(.)Mirfakhraei, 2013: 162
در هرحال ،به نظر میرسد که غالب دولتها بویژه دول غربی به سرعت در مورد شناسایی «امارت
اسالمی افغانستان» نصمیم نخواهند گرفت و منتظر عملکرد آتی طالبان میمانند و از ابزارهای
اقتصادی و تحریمها به عنوان چماق؛ و از عامل شناسایی و اعطای کمکهای اقتصادی به عنوان هویج
استفاده خواهند کرد .نباید فراموش کرد که هم اکنون نام بسیاری از مقامات بلندپایه گروه طالبان
در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارد و رفع این تحریمها مستلزم موافقتِ اعضای دائم
آن شوراست .اگر طالبان نتواند موافقت دولتهای غربی عضو دائم شورا را به دست آورد ،به
صرف کسب رضایت دولتهای چین و روسیه امیدوار به رفع تحریمهای بینالمللی علیه خود نباید
بود .طالبان در مذاکرات چند سال اخیر خود ،بارها اصرار کرده است که تحریمها علیه این گروه و
رهبران آن رفع شود .و رفع این تحریمها و شناسایی طالبان منوط به تامین دو شرط گفته شده خواهد
بود.
نتیجهگیری
گروه طالبان که حکومت خود را «امارت اسالمی افغانستان» میخواند در سال های  1996تا
 2001قدرت عملی را در افغانستان در دست داشت اما جز سه دولت عربستان سعودی ،امارات
متحده عربی و پاکستان ،هیچ دولت دیگری آنها را به رسمیت نشناخت و نمایندگان دولت افغانستان
در سازمان ملل متحد از سوی ائتالف شمال به رهبری برهانالدین ربانی معرفی شدند .پس از
موافقت نامه دوحه  2020میان گروه طالبان و ایاالت متحده آمریکا ،نیروهای آمریکایی و ناتو خاک
افغانستان را ترک کردند و این امر به طالبان این جسارت را بخشید که بدون انجام مذاکره با دولت
مرکزی افغانستان وارد کابل شود و دولت موقت خود را معرفی نماید.
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طالبان بار دیگر «حکومت امارت اسالمی» را در سال  2021تشکیل داده است ،و این بار میداند
که عدم شناسایی از سوی جامعه بینالمللی و تداوم تحریم های شورای امنیت ،مهمترین موانع بر
سر راه موفقیت آن گروه در اداره افغانستان خواهد بود .با وجود آنکه معیار غالب در شناسایی
دولتها در نظام حقوق بین الملل« ،کنترل موثر» بر سرزمین کشور مربوطه میباشد اما جامعه جهانی
در مورد طالبان (در دوره های اول و دوم حکمرانی گروه) از نظریه «مشروعیت دموکراتیک»
استفاده کرده است .دو شرط اساسی جامعه بینالمللی برای شناسایی حکومت امارت اسالمی
افغانستان عبارتند از:
اوالً طالبان باید تمامی پیوندهای خود با گروههای تروریستی نظیر القاعده و داعش را قطع کند
به حضور این نیروها در خاک افغانستان پایان دهد و مانع استفاده از خاک افغانستان برای آسیب
زدن به منافع دیگر کشورها شود .ثانیاً حکومتی فراگیر و متشکل از تمام اقوام و گروهها تشکیل
دهد که در آن ،معیارهای حداقلی مربوط به حقوق زنان و حقوق بشر ،رعایت گردد.
نظر به این واقعیت که در فهرست کنونی تحریمهای شورای امنیت ،نام مقامات عالی رتبه طالبان
کماکان وجود دارد و با توجه به اینکه خروج این افراد از فهرست تحریمها مستلزم موافقت تمامی
اعضای دائم شورای امنیت میباشد ،به نظر میرسد که دولتهای غربی و بسیاری از دیگر دولتها
در شناسایی امارت اسالمی افغانستان ،تعجیل نخواهند کرد و از ابزار حفظ تحریمها به عنوان عامل
فشاری جهت تغییر رفتار طالبان و تامین شروط فوق الذکر ،استفاده خواهند کرد.
شرط اول ،در راستای حفظ امنیت بین المللی در نظر گرفته شده است و با توجه به سابقه منفی
طالبان در گذشته (به دلیل همکاری با القاعده) وضع شده است .شرط دوم نیز که در دوران حکومت
گذشته طالبان نیز وجود داشت ،حاکی از پذیرشِ نظریه مشروعیت دموکراتیک در مورد شناسایی
امارت اسالمی افغانستان است و مورد افغانستان را باید تنها نمونه در اِعمال این نظریه در خصوص
دولتهایی دانست که متعاقبِ جنگ داخلی به قدرت میرسند .زیرا رویه دولتها نشان میدهد که
آنها از این نظریه تنها در عدم شناساییِ حکومتهایی استفاده کرده بودند که متعاقب کودتای نظامی
علیه حکومتهای منتخبِ دموکراتیک ،به قدرت رسیده بودند.
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