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 50/12/2512          ف، هیرمند

 ماهیت حقوقی شناسایی امریکا از دولت افغانستان

اغماض امریکا موجب  آیا» مساعی جناب محترم داکتر سید عبدهللا کاظم را در ترتیب و ترجمۀ مقالۀ تحقیقی تحت عنوان کار و

تحسین برانگیز و مفید می دانم، که روشنگر بعضی نکات تیرۀ بخشی از تأریخ معاصر « شد تا افغانستان در دام شوروی افتد؟

آن ترجمۀ با ارزش دارم که توقع میرود غیر « 1»تذکر مختصری در مورد مندرجات پاورقی شماره کشور می باشد. این حقیر

 مفید نباشد:

حکومت ها گاهی موضوع غامضی دریافت می شود؛ واقعیت این است که شناخت  ت که موضوع شناسایی دولت ها ودرست اس

دولت ها را از شناخت حکومت ها جدا میدانند؛ دولت به مفهوم کشوری دارای قلمرو جغرافیایی ساحۀ ارضی مشخص تحت 

که در «   de jureدو ژوره »ناخت کامل و دائمی یا سلطه اش و دارای نفوس و نظم و نظامی. شناخت دولت ها معموالً ش

حالت عادی این شناخت، شامل شناسایی حکومت موجود در آن دولت نیز میگردد و نیز تحوالت عادی حکومت ها در کشور را 

ل شدۀ ودر بر میگیرد، یعنی تغییر حکومت از طرق معمول انتخابات، مطابق قانون اساسی، تغییر حکومات مبتنی برعنعنات قب

 یک کشور مانند انتقال حکومت بر اساس اصل وراثت در نظام های مونارشی.

در صورتیکه تغییر حکومت به شکل و صورت غیر معمول وغیر مقبول، مانند کودتا ها، انقالب ها و یا اشغال و تحمیل یک 

حکومت از بیرون از کشور و... تحقق یافته باشد، این نوع حکومات مستلزم شناخت مجدد می باشند که اگر این شناخت بدون 

به عمل بیاید، شناخت دوژوره و اال شناخت « de factoناخت قابل استرداد  دوفکتو یا مؤقت یا ش»قید مشخصه های شناخت 

دو فکتو تثبیت خواهد شد، و یا بازهم ماهیت شناخت ها )هم شناخت دو روژه و هم شناخت دو فکتو( را به دو صورت دیگر 

ه دولت ک« اعالمی»شناخت  که در تأسیس یک دولت و یا حکومت  نقش می داشته باشد و« تأسیسی»تفکیک می کنند؛ شناخت 

می شود. « اعالم»و حکومتی قبالً وجود داشته ولی با این نوع شناخت، امری که قبالً وجود و حضور داشته موجودیت آن 

گرچه تدویر روابط دیپلوماتیک در هردو نوع شناسایی صورت گرفته می تواند، اما باز کردن دفتر دیپلوماتیک اکثراً در حالت 

ژه به عمل می آید زیرا این نوع شناخت، شناسایی کامل و دائمی که با فراهم شدن اطمینان دوام و ثبات کشور و شناسایی دورو

حکومت مورد شناخت توأم خواهد بود، صورت میگیرد. باید افزود که شناسایی غیر مستقیم یک دولت از یک دولت و حکومت 

ی تواند، در این حالت نیز اگر مشخصه های شناسایی یا شناخت محدود آن توسط تعیین نمایندۀ دیپلوماتیک نیز صورت گرفته م

 نشود، شناسایی مذکور شناخت دوژوره یا شناخت دائمی محسوب میگردد.

در این خالل طوریکه مالحظه می شود تعیین نمایندۀ مؤقت یا دائمی، افتتاح دفتر دیپلوماتیک دائمی و مقیم، یا دفتر دیپلوماتیک 

ناسایی شده، یا تدویر دفتر متعدد سیاسی و دیپلوماتیک در یک کشور به نام های گوناگون و یا بستن دفتر برون از کشور ش

دیپلوماتیک و نمایندگی سیاسی و یا سپردن امور روابط دیپلوماتیک یک کشور شناخته شده به یک دفتر برون از آن مملکت، یا 

سومی هیچگونه اثری برماهیت شناسایی اولی که به عمل آمده است،  سپردن آن حتی به یک دفتر نمایندگی دیپلوماتیک کشور

ندارد و نه خواهد داشت. مگر آن که از آغاز شناسایی ماهیت آن دوفکتو تعیین شده باشد و این شناخت دوفکتو همزمان با تغییر 

حضور و  چگونگی ترتیباین  بهشود.  صریح و رسمی حذف  شده و پس گرفته چگونگی دفتر نمایندگی دیپلوماتیک، با اعالم

حذف دفتر نمایندگی دیپلوماتیک شامل مراحل شناسایی شمرده نمی شود، مگر تنها در حالت شناسایی غیر مستقیم که در فوق 

 اشاره شد.

کدام  -صرف دریک حالت -به این صورت نحوۀ تأسیس یا تدویر نمایندگی دیپلوماتیک و یا موقعیت آن در اصل ماهیت شناخت 

نه داشته و درآن کدام کاهش وافزایشی به عمل آورده نمی تواند، ولی در حاالت مشخصی بیانگر بهبود و پیشرفت در  اثری

مناسبات سیاسی و دوستانه و یا برعکس آن مبین تیر گی روابط خواهد بود یا ممکن است به دالیل تخنیکی و عملی وضعیت 
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رد که محل و چگونگی دفتر نمایندگی سیاسی به علل اقتصادی و صرفه جویی محل دفتر دیپلوماتیک تعیین شود، یا هم امکان دا

 به عمل بیاید که در تمام این حاالت وضعیت دفترنمایندگی بر ماهیت شناخت  قبلی دوروژۀ کشور عامل، نقشی نه دارد.

دۀ امریکا عنوانی مرحوم بدین ترتیب شناسایی دولت شاهی افغانستان، توسط نامۀ رسمی روزولت رئیس جمهور ایاالت متح 

عیسوی، بدون شک حائز یک شناخت دوژوره، یا کامل، دائمی، مستقیم، رسمی و  1392اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در سال 

صریح می باشد که دولت افغانستان را به حیث یک کشور مستقل، دارای اهلیت کامل نمایندگی در امور خارجی وبین المللی اش 

این شناسایی نه قابل حذف و نه قابل تردید میتوانست باشد، که چگونگی حضور و فقدان دفتر نمایندگی  می کند، که« اعالم» 

در ماهیت شناسایی فوق الذکر رول نه داشته است، آری اینکه امریکایی ها به چنین بهانه های از نزدیکی بیش از حد با افغانستان 

ن کشور را بهانه می آوردند، هیچ اثر و آسیبی به شناسایی دولت و تصویب گانگرس آ« بودجه»دوری می جستند و مشکل 

کشور ما نمی توانسته وارد آورد، بلکه رسانندۀ این حقیقت بوده که امریکا حد اقل روابط توام با اعتماد و حسن نیت با دولت آن 

به شناخت ایاالت « تأسیسی»شناسایی نیاز  کشور ما در وضعی قرار داشت که ما نمی خواسته داشته باشد. یعنی وقت کشور

دارای استقالل پانزده ساله بوده است و شناسایی امریکا  1392متحدۀ امریکا نه داشته است، چرا که دولت کشور ما در سال 

می توانست تعیین ماهیت گردد، دولت افغانستان در آن زمان دولت مستقلی بوده « اعالمی»برای دولت وطن ما یک شناسایی 

  است.
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