صفحه ای از روابط افغانستان و ملل متحد :

هادی ابوی*

تط
موافقه انهم اهی ژینو و چگونگی بیق آن
افغانستان ازاولین اعضای سازمان ملل متحد است که در سال  ۱۹۴۶عضویت این سازمان را به دست
آورد  .اصول بنیادین این سازمان که از روی خرابه های جنگ سر کشیده بود  ،با اصول سیاست
خارجی افغانستان که در دوره جنگ بی طرفی خود را حفظ کرده بود مطابقت کامل داشت  .غیر از
سال اول که در آن عضویت پاکستان مطرح و نمایند ه گی افغانستان بحرانی را از سر گذشتاند (، )۱
تا اوایل سال  ۱۹۸۰افغانستان با کدام موضوع مشکلی در مناسبات با این سازمان بر نه خورد.
موسسات اختصاصی یکی بعد از دیگری در افغانستان گشایش یافت و پروژه های را برای کمک
در انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور روی دست گرفتند .
***

و اما در  ۲۷دسامبر  ۱۹۷۹نیرو های نظامی اتحاد شوروی بنا بر آنچه " تقاضای دولت افغانستان در
کمک علیه نیروهای شورشی " خوانده شده بود  ،داخل خاک افغانستان شد  .تعداد عسکر که از جانب
شوروی " قطعات محدود" خوانده شد بود  ۱۰۰۰۰۰ ،تخمین زده می شد  .درآن شب و روز ناظران
سیاسی پیشبینی می کردند که این اقدام به یک وضع دشوار برای افغانستان مبدل شود و تغییرات
بزرگی را در سیا ست جهانی با خود همراه خواهد ساخت .
شورای امنیت که در جنوری  ۱۹۸۰موضوع را مطرح کرده و مورد مباحثه قرار داده بود  ،نه توانسته
بود به کدام نتیجه برسد و فیصله نامهء صادر کند  .اما کشور های که مایل به جدی گرفتن هرچه بیشتر
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موضوع بودند با استناد به یک فیصله نامۀ قدیمی سال  ۱۹۵۰زیر عنوان " اتحاد برای صلح" جلسه
اضطراری شورای امنیت را دعوت و شورا طی فیصله نامه ای مداخله نظامی در افغانستان را مورد
انتقاد قرارداده خواهان خروج کامل نیرو های شوروی از افغانستان شد.

در  ۱۱فبروری  ۱۹۸۱کورت والد هایم سرمنشی ملل متحد آقای ژاویر پریز دو کوی یار معاون
سرمنشی در امور سیاسی را به حیث نماینده خود در امور مربوط به " وضع در افغانستان " تعیین کرد.
دی کوی یار در ماه اپریل و اگست همان سال وارد کابل شد و مذاکرات با جانب افغانی را آغاز کرد .
از همین جا به یک اجند ا ی چار نکته ای توافق شد که در حقیقت اجندای مذاکرات بعدی ژنیو را می
ساخت .

اما در مقر سازمان ملل متحد تحوالت دراماتیکی رخ داد ( )۲که در اثر آن کورد والدهایم از سمت خود
استعفا داده و آقای دو کوی یار جانشین او شد  .سرمنشی جدید به نوبه خود اقای دیگو کوردوویز را به
حیث نماینده خود در امور مربوط به افعانستان تعیین کرد  .کوردویز در جون سال  ۱۹۸۲وظیفه خود
را آغاز و شش سال درین مقام باقی ماند  .کوردویز دپلمات ورزیده اهل اکوادور چندین دور مذاکره
علنی و غیر علنی را با هر دو کشور انجام داد تا راه برای مذاکرات نهایی در ژنیو مساعد گردد .
اما باید اذعان کرد که زمینه واقعی دایر شدن مذاکرات ژنیو با تغییراتی که در اتحادشوروی و افغانستان
رخ داده بود مم کن گردید  .ملل متحد اکنون مطمئن بود که اتحاد شوروی حاضر به خارج ساختن قوا
از افغانستان می باشد  .در فبروری  ۱۹۸۸اتحاد شوروی اعالم کرد که از ماه می خروج قوای خود
را شروع خواهد کرد.
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آخرین دور مذاکرات در  ۸اپریل  ۱۹۸۸زمانی دایر گردید که کوردویز اطمینان داد
مربوط به یک توافق آماده شده است .

تمام عناصر

موافقات ژنیو که به طور رسمی به نام " موافقه در مورد حل مسایل مربوط به افغانستان " یاد می
گردد شامل چار موافقه نامه می باشد که عبارت اند از  :موافقه نامه میان جمهوری افغانستان و
جمهوری اسالمی پاکستان در باره روابط دو جانبه وعدم مداخله  ،یک ابالغیه در باره تضمینات که
از طرف ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی امضا شده  ،موافقت نامه میان جمهوری افغانستان و
جمهوری اسالمی پاکستان در باره بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان و در نهایت موافقت نامه در مورد
" رابطه ذات البینی" میان عناصر موافقه نامه که ایاالت متحده و اتحاد شوروی آنرا به حیث مشاهد
امضا کردند .
در نهایت عنصر چارم که عبارت است از تقسیم اوقات چگونه گی خروج قوا .همچنان این بخش شامل
اقدامات کمکی به هر دو طرف می شد تا در خروج بی مشکل قوا کمک کنند  .دراین بخش  ،از
سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شد تا با ایحاد یک دفتر " حسن نیت" اقدام کند  .این دفتر از یک
طرف خروج قوا را نظارت کرد ه و از طرف د گر از تخلفات گزارش خواهد کرد  .به این ترتیب
سرمنشی به ایحاد یک "دفتر حسن نیت ملل متحد برای افغانستان و پاکستان " ()۳اقدام کرد .
(دفتر حسن نیت) شامل عملیاتی بود که از دو دفتر کوچک مستقردر کابل و اسالم آباد به عمل می آمد
و هدف آن نظارت بر تطبیق موافقه نامه های ژنیو بود .
همچنان پیشبینی های برای جابجایی یک نیروی کوچک عسکری ( )۴تا  ۴۰نفری صورت گرفته بود.
این قوای کوچک در حال حاضر از سهمیه نیرو های موجود صلح ملل متحد در نظر گرفته شده بود
موافقه نامه ها در ۱۴اپریل ۱۹۸۸امضا شد و در همان روز سرمنشی تطبیق آن را به شورای امنیت
توصیه وشورا انرا نافذ ساخت( فیصله نامه  622سال  . )1988در عین حال موافقه شد تا  50نفر
عسکر نیز به ساحه اعزام شود .
سرمنشی جنرال راولی هیلمینن و لوامشر هیکی هوپنین هردو اتباع فنلد را به حیث افسران تعیین
های اتریش  ،کانادا ،دنمارک  ،فیجی  ،فینلند آیرلند  ،نیپال ،پولند و سویدن برگزیده وعساکر از کشور
شدند .
اعضای هر دو مرکز در کابل و اسالم آباد به تاریخ  25اپریل وظایف خو را اشغال کردند و از تاریخ
 15می وظایف دظارت را اغاز کردند.
درا ین زمان یادداشت شده که مجموع قطعات شوروی در  ۱۴می  ۱۹۸۸به تعداد  ۱۰۰۳۰۰عسکر "
محارب " آماده خروج بودند که پیشاپیش مواضع خود را به عسکر افغانستان داده بودند .قوای شوروی
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در  ۱۸فرقه اساسی و در  ۱۷والیت از  ۳۰والیت حضور داشتند  .با شروع کار دفتر ناظر ،جانب
شوروی" برنامه مشروح خروج" را به این دفتر تسلیم داد .با وجود یکه برخی تغییرات ناشی از
مشکالت تخنیکی در برنامه خروج تعد یال تی به وجود آورده بود  ،اما خروج مرحله اول قوا مسلم
گردید .
در  ۲۵حنوری  ۱۹۸۸نماینده نظ امی شوروی از اکمال دور دوم اطمینان داد و این خروج که شامل
آخرین فرقه " نظارتی" در تاشقرغان بود در  ۱۵فبروری تکمیل شد .
اما درین حال مسئله مهم برای ما نه تنها خروج بلکه عدم مداخله بود  .دیده می شد که شوروی عجله
زیادی به خروج دارد و این تا حدی است که" تناسب" میان خروج قوا و عدم مداخله را چندان مد نظر
ندارد  .به یا د دارم که در تمام مذاکرات با کوردو یز وهم با جانب شوروی هیئت افغانی پیوسته به
این امر تاکید می کرد.
با در نطر داشت افزایش مداخله های مشهود  ،افغانستان شکایت نامه ای را ترتیب و تسلیم نمو د که
در آن خالف رفتاری مشهود از موافقه نامه ها که خروج قوا و عدم مداخله را به هم مربوط می ساخت
ثبت شده بود .حتی درا ین یادداشت از پروازهای تحریک آمیز طیار ه های پاکستانی به خاک افغانستان
و عملیات نظامی پاکستان در داخل خاک افغانستان و استفاده از راکت های که گروه های شورشی به
آن دسترسی نداشتند  .یاد شده بود  .ارسال این گونه یادداشت های شکایت ـآمیز ادامه یافت  .دفتر حسن
نیت وعدۀ بررسی را داده بود و اگرچه در پیشاور و کویته تحقیقاتی را آغاز کردند اما فضای سیاسی
که در آن شوروی بیشتر به خروج متمایل بود چیز زیادی را تغییر نه داد .
"یادداشت تفاهمی " ضمیمه بخش چارم موافقه نامه ژنیو  ،پایان عملیات (دفتر حسن نیت) را دو ماه
پس ازتطبیق کامل مواد موافقه نامه پیشبینی کرده بود.
طوالنی ترین زمان پیشبینی شده  ۱۸ماه بود  .که شامل وسایل وترتیبات اولی برای بازگشت مهاجرین
بود ،اما مسئله تطبیق موافقت نامه در باره مهاجران هنوز شروع نه شده بود .در نوامبر۱۹۸۸
پاکستان با تفسیر تازه ای به میدان آمده و اظهار کرد که صالحیت صریح برای اختیارات دفتر حسن
نیت  ۳۰ ،ماه از می  ۱۹۸۹است و با ید به کار آن پایان داده شوداما سر منشی در مشورت های بیشتر
به شورای امنیت تمدید کار دفتر را پیشنهاد و تصویب شورای امنیت را بدست آورد  .فیصله نامه
(1990ـ.) 647
در مارچ  ۱۹۹۰سر منشی بار دگر برای تمدید کار دفتر حسن نیت با این فهم که تطبیق موا فقه
نامه ها هنوز کار زیادی می خواهد و باید تمدید شود ،به شورای امنیت مراجعه کرد ،اما نتوانست رای
شورای را حاصل نماید  .و به این ترتیب ماموریت دفتر به پایان رسید  .شاید دلیل آن بوده باشد که
پیش از این شورای امنیت به سرمنشی ماموریت داده بود که درروشنی فضایی که موافقه نامه های
ژنیو به میان آورده  ،یک برنامه حل سیاسی جامع را برای افغانستان روی دست بگیرد .
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()General Assembly resolution 44/15 of 1

و در نهایت در اثر پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد  .مجمع عمومی پست " نمایندۀ شخصی
سرمنشی در افغانستان و پاکستان " را ایجاد  .و بینن سیوان ()۵را به آن نامزد کرد ماه می . ۱۹۸۸

***

کارموافقه نامه های ژنیو که در یک فضای بیم و امید شروع شده بود اهسته آهسته به " بیم " نزدیکتر
می شد  .دفتر حسن نیت نه توانسته بود تطبیق درست موافقه نا مه ها را به طور خاصی در مورد "
عدم مداخله " نظارت کند  .به طور مثال تا اخیرمعلوم نشد که تحقیق این اداره مبنی بر ادعا های
انکار نا پذ یر افغانستان که در پیشاور و کویته براه ا افتاده بو به کجا رسید ؟
تضمین کننده های بین المللی به شمول مسکو امضا های شان را در پای سند " تضمین " فراموش
کرده بودند  .درین حال از یک جانب متحدین پاکستان و از جانب دیگر شوروی در مورد قطع کمک
ها به طور ممتناقضی عمل کردند  .در حالیکه پاکستان سیل سالح و مهمات را برای گروه های مخالف
دولت افغانستان ارسال می کرد  .شوروی " تحریم " هایی را علیه افغانستان روی دست گرفت که نه
تنها شامل منع سالح و مهمات می شد  ،بلکه حتی مواد ضروری که ضرورت عامه بود مانند ارد و
گندم و سایر ضروریات را شامل تحریم ساخته بود  .این اقدام که هدف آن آشکارا فشار دادن دولت
داکتر نجیب هللا بود وضع نا هنجاری را در افغانستان به وجود آ ورد که تا سقوط حکومت داکتر نجیب
هللا ادامه یافت  .در ذخیره گاه های سرحدی شوروی هزاران تن مواد ضروری به طور عمد از ارسال
به افغانستان بازماند تا کابل زیر فشار بیشتر قرار گرفته باشد .
در مورد بازگشت مهاجران بر اساس برنامه  ،هیچ اقدامی صورت نگرفت ولی باردگرملیون ها دالر
به عنوان آماد ه گی باز گرداندن مهاجران به جیب پاکستان و اجاره داران کمک های بین المللی افتاد.
در حالی که سرمنشی به کاردفتر ( حسن نیت  ) ...پایان داده بود  ،تشکیل جدیدی را بنام "نماینده
شخصی سرمنشی برای افغانستان و پاکستان " تاسیس و بینون سیوان از کارمندان عالیرتبه ملل متحد
را به آن نامزد کرد.

کار بینون سیوان انتقال به یک دولت قابل قبول همه در افغانستان بود  .چون درموافقه نامه های ژنیو
گروه های مخالف دولت افغانستان که "احزاب جهادی" خوانده می شدند نا دیده گرفته شده بود ند ،
درین مرحله الزم بود تا انها نیز شامل "جریان حل سیاسی" ساخته شوند .
انتخاب بینین سیوان به دلیل " نزدیکی " او با مسکو با خوشبینی استقبال شده بود اما عده ای هم " به
همین دلیل"  ،انتخاب او را چندان مناسب نمی دانستند .
مرحله اول که تعهد رئیس جمهور افغانستان برای کنار رفتن بود با موفقیت انجام شده بود  .اما حکومت
عبوری مورد سوال بود  .لست این حکومت که چند بار از سی نفر به دوازده نفر وباز بیست نفر و
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باز دوازده نفر در سیالن بود به این ساده گی نه می توانست بر قرار شود  .دلیل آن بود که از یک
طرف ( مسکو) کابل را به متحد خود برهان الدین ربانی وعده کرده بود و از جانبی " حکومت جهادی
" در پیشاور برای رسیدن به ارگ کابل لحظه شماری می کردند  .در ین حال با غفلت و ندانم کاری
های " عمدی" یا " سهوی سیوان همه چیز نقش بر آب شد .
نه تنها موافقه نامه های ژنیو که قرار بود صلح را در افغانستان تامین کند  ،به ورق پاره های بی
ارزشی مبدل شده بود بلکه کوشش برای صلح  ،جنگی را که پایانی به آن دیده نه می شود به این
کشور به ارمغان آورد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ـ نگارنده در بخشی از این وقایع شخصأ شرکت داشته .
()1
به سازمان ملل متحد .نمایندۀ افعانستان در آن سازمان بر اساس وظیفه کوشش می کند تا به کابل به تماس شده و داستا ن از این قرار است که پس از تقدیم تقاضا نامه پاکستان
تکلیف رای کند اما به نسبت نا کارآیی سیستم مواصالت تا تاریخ نهایی به ان موفق نه می شود و برای حل مشکل به لندن که تماس گرفتن با آن دشوار نیست و مارشال شاه ولی
خان در آنجا تشریف دارند  ،تماس می گیرد  .مارشال شاه ولی خان موضوع را ب ا مشوره
مشاور ارشد خود که ایشان خود سال های بعد سالهای سال به حیث نمایندۀ افغانستان در آن سازمان وظیفه اجرا کرد هدایت دادند که به عضویت پاکستان به آن سازمان رای
منفی داده شود .نمایندۀ کشور هم در کمال حیرانی جامعه بین المللی به تقاضا نامه پاکستان رای منفی داد .
ولی به زودی وقتی تماسی بین نیویارک و کابل بر قرار شد فهمیده شد که رای افغانستان می بایست چیز دگری باشد  .وبه زودی تعدیل رای صورت گرفته از عضویت پاکستان
دز ان سازمان جانب داری کرد .
این « حادثه » از آن جهت قابل توجه است که پاکستان حتی تا امروز در تبلغات خود در روابط انکشور با افغانستان به همان رای اولیه افغانستان استناد کرده نظر افغانستان به
کشور شان را از همان اول « خصمانه » می خوانند .
()2
کورت والد هایم سرمنشی وقت سازمان ملل متحد ـ به عضویت در سازمان اس اس ـ دولت نازی متهم و مجبور به استعفا شد.

()3
دفتر حسن نیت سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و پاکستان
)United Nations Good Offices for Afghanistan and Pakistan)UNGOMAP
()4
عسکری در ابن جا به معنای نیروی محارب است و نه امنیتی
()۵
بینین سیوان  .دپلمات عالیرتبه سازمان ملل متحد با تابعیت قبرسی که برای حل مسئله افغانستان مامور و ماموریتش ناکام ما ند .سپس او به حیث مدیر برنامه "غذا در مقابل
نفت" در عراق گماشته شد  .و در آن جا به احتالس ملیارد دالری با شرکت دونفر از دستیاران یلتسن رئیس جمهور روسیه متهم و از ماموریت سازمان ملل متحد اخراج و تحت
تعقیب پولیس نیویارک قرار گرفت  .اما به صورت اسرار آمیزی از امریکا گریخت و اکنون فراری است .
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