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                                تجليل از نودمين سالگرد استقالل افغانستان
  )هر اسن آلمان  ش2009 اگست 22کانفرانس  ( 
    

  موقعيت حقوقی مقاومت افغانی
  
مقاومت تنها در شرايط اشغال يک کشور مطرح ميشود و زمانيکه مجموع قلمرو ملی را زير پوشش بگيرد صبغه   

  . ملی اختيار ميکند 
حمايت تحت  آنگاه مقاومت. گذار از حالت بغاوت به مقاومت ، به اخير الذکر شخصيت حقوق بين المللی ميبخشد 

  .و سائر قوانين بين المللی قرار ميگيرد ) م ، م ، م ( منشور موسسه ملل متحد 
  
  : ــ  حاکميت ملی در عصر گلوبليزيشن  1

  آيا افغانستان تحت اشغال است ؟ . دادن وجهه مقاومت به مخالفين مسلح تنها در شرايط اشغال يک کشور مطرح است 
هر کشور آزاد دارای حق حاکميت : به اين معنی که . ی همه آغاز ميکنيم  جواب را از تداعی يک اصل قابل فهم برا

  . يعنی کشور مورد نظر قدرت مافوق خود را نميشناسد و تابع امر و نهی هيچ مرجعی نيست . ملی است 
ی کشور   احترام به حق حاکميت ملی کشور ها را منشور  م ، م ، م  پذيرفته  و به تآسی ازان مداخله در امور داخل

  . های ديگر را منع کرده است  
  مداخله در عرصه مناسبات بين المللی عبارت است از تالش يک دولت به قصد نفوذ در عرصه صالحيت هائيکه 

  . منحصرآ بدولت ديگری ارتباط دارد
  :   کشور مداخله گر برای تآمين اهداف خود دو الترنتيف پيش رو دارد  

  .ت معروض به مداخله ــ  قرار گرفتن به جای دول
  . ــ  ايجاد فشار بر دولت معروض به مداخله در در جهت برآوردن مطالبات مداخله گر 

 سال به 8افغانستان از :   مداحله ائتالف بين المللی در افغانستان بيشتر در چوکات الترنتيف دوم طرح شده ميتواند  
  .و ديپلوماتيک ائتالف قرار دارد اين سو معروض به فشار های نظامی ، اقتصادی ، سياسی 

  گرچه در عصر گلوبليزيشن حق حاکميت مطلق دولت ها با محدوديت هائی مواجه شده است ، با آنهم دفاع از 
اختالف : حاکميت ملی و دولتی بنياد مناسبات بين المللی را تشکيل ميکند و انگيزه تغذيه بحرانات جهانی گرديده است 

چين ، جاپان و کوريا ، اسرائيل و فلسطين و غيره در محتوای تصادم حاکميت های ملی قابل چين و جاپان ، هند و 
ارزيابی است که طی آن دولت های ملی در مسير تبعيت و تحکيم هويت ملی ، برای دفاع منافع ملی خود را تابع 

  . دستور مراجع بيرونی نميدانند 
 شورای امنيت مورد تهاجم قوای ائتالف نظامی بين المللی قرار 1386 و  1267  افغانستان به استناد فيصله های 

سوالی که مطرح ميشود اينست که آيا فيصله شورای امنيت ميتواند مافوق حقوق داخلی قرار گرفته و واجب . گرفت 
  االجرا باشد ؟ 

رای امنيت قابل اجرآ در   آيا حقوق بين المللی ميتواند مافوق حقوق داخلی قرار بگيرد که به استناد آن فيصله شو
  کشور های عضو شناخته شود ؟ 

    آيا قانون اساسی و  نظام حقوق داخلی ميبايد ملزم به تبعيت از فيصله شورای امنيت باشد ؟
برخی به تفوق قوانين بين المللی و شماری به :   در ارائه جواب به سوال مطرح ، حقوقدانان بدو بخش تقسيم ميشوند  

  . داخلی باور دارند رجحان قوانين 
  .  اما پراتيک مناسبات بين المللی متمايل به شناخت تفوق حقوق داخلی بر حقوق بين المللی است

دليل آنهم وجود سيستم مجازات در قبال تخلف از ضابطه های حقوق داخلی است که قوانين بين المللی ازان بی بهره 
طه به منازعه اسرائيل و فلسطين با ويتوی اسرائيل مواجه شده طور مثال صد ها فيصله شورای امنيت در راب. است 

  . است بی آنکه اخير الذکر معروض به مجازات شورای امنيت شود 
  .  در انعقاد معاهدات بين المللی بايد دو طرف دارای اعتبار حقوقی مساوی باشند 

منافع خود مثآل از مجرای انعقاد يک معاهده   به افغانستان از جانب قوت های مهاجم اجازه داده نشده است در دفاع 
  . که حقوق و وجايب طرفين را تعيين ميکند ، با طرف مقابل داخل معامله شود 
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  سلب چنين صالحيتی از مرجع افغانی توسط قوای مهاجم  مؤيد اعتراف ائتالف بين المللی در داشتن موقعيت حقوقی 
  : رجی است مادون طرف افغانی در برابر ائتالف نظامی خا

ازان جائيکه حکومت کابل مخلوق تهاجم خارجی است ، بنآ دارای موقعيت مساوی با قوای نظامی خارجی حاضر در 
  .کشور نيست و قابليت انعقاد معاهده بين المللی را الاقل با طرف مهاجم ندارد 

اوی نيستند صرفآ در نظام های   از نظر تاريخی انعقاد معاهدات بين المللی ايکه دو طرف دارای موقف حقوقی مس
  . از همين جمله است ) م 1993(معاهده ديورند : استعماری معمول بوده است 

اين شکل اشغال با اشغال .   افغانستان از نظر حقوقی در حد وسط قيموميت جامعه بين المللی و اشغال قرار دارد 
اما يک .  بدست ميگرفتند ، در شکل تفاوت دارد کالسيک که طی آن قوای خارجی مستقيمآ اداره امور مستعمره را

وجهه مشترک اداره کابل را با نظام مستعمراتی در تشابه قرار ميدهد و آن قصد کشور های مهاجم در حفظ يک اداره 
قوای اشغالگر برای فعال مايشآ بودن در معرکه ، اداره کابل را از نظر : ضعيف ، انعطاف پذير و معامله گر است 

حذف فزيکی مخالفين مسلح به مثابه عنصر باز دارنده .  ضعيف و از نگاه اقتصادی وابسته نگاه کرده است امنيتی
  .      خودسری های ائتالف در همين محتوآ ارزيابی شده ميتواند 

  
  :  ــ  اشغال مقاومت می افريند 2  

  :از جمله .   قراين اشغال افغانستان زياد است 
  .   بيرون از چوکات يک معاهده بين المللی  ــ  حضور قوای خارجی 

  . ــ  سلب حق کنترول بر عمليات نظامی قوای خارجی از حکومت کابل 
  .  ــ  فقدان توانمندی حکومت کابل در کشانيدن  متخلفين نظامی خارجی از حقوق جنگ در محکمه ملی يا بين المللی 

  . م ناشی ازان از طرف قوای خارجی  ــ  اعمال نفوذ در دادن شکل به قانون اساسی و نظا
  : و باالخره درين اواخر .  ــ  کنترول قوای مهاجم  بر مناسبات ديپلوماتيک افغانستان 

  . مشاور خارجی در ماورآ انعقاد کدام معاهده فی مابين افغانستان و کشور خارجی 400 ــ  تهاجم 
تا زمانيکه مردم افغانستان بر آسمان و :  بيرون است   خالصه زمين و فضای افغانستان از ساحه کنترول افغانان

  زمين کشور حاکميت خود را تآمين نکنند ، افغانستان تحت اشغال خارجی است و استقالل
  .  ندارد 

  وقتی ثابت شد افغانستان تحت اشغال قرار دارد ، دريافت جواب به اينکه شورشيان را تحت چه شرايطی ميتوان 
  .ن ميشود مقاومت ناميد ، آسا

  
  : ــ  ارزيابی موقف حقوقی مليشيای مقاومت در روشنايی منشور م ، م ، م 3

« :  از عوام الناس چنين تفکيک ميکند  مليشيای مقاومت را 1 پروتوکول 44م الهه در ماده 1899  کانوانسيون 
مليشيای مقاومت برای تمايز از عامه مردم بايد در جريان عمليات جنگی عليه دشمن ويا معروض شدن به عمليات 

  » . دشمن با خود اسلحه حمل کنند 
ل خود مبارزه   از آغاز متالشی شدن نظام استعماری به بعد موضوع اينکه حمل اسلحه توسط مردمی که برای استقال

  . مينمايند مبنای حقوقی دارد يا خير ؟  مورد مناقشه بوده است 
  :   جواب به مناقشه در دو مورد مطرح شده ميتواند 

برخورد با شورشيان در . درين حال حکومت برحال با شورشيان مواجه ميباشد . دادن شکل داخلی به منازعه . الف 
  .فت ميکند محتوای نظام حقوق داخلی راه حل دريا

دول ثالث بايد در برخورد به منازعه داخلی کشور « : م خود ميگويد 1872محکمه حکميت انگلو ـ امريکا در فيصله 
  .» های ديگر موضع بيطرفی اختيار کنند  

با .   قبل از کانفرانس بن افغانستان درگير جنگ داخلی بود که طی آن تنها همسايگان در جنگ دخالت ميکردند 
از حکم محکمه حکميت انگلو ـ امريکا تخلف .  قوای ائتالف نظامی بين المللی ابعاد مداخله جهانی شد حضور 

از فيصله شورای امنيت در رابطه به مبارزه با تروريزم در افغانستان با اتخاذ موضع جانب دارانه . صورت گرفت 
ازين بد تر پای م ، م ، م  . تخلف بعمل آمد در منازعه داخلی به نفع برخی گروه های جنگی و به ضرر بعضی ديگر 

  .در منازعه داخلی افغانستان کشانيده شد  و ماموريت جهانی صلح اين موسسه زير سوال قرار گرفت 
  .  جنگ داخلی افغانستان به نحوی به منازعه بين المللی تبديل شد 

درين صورت م ، م ، م به قضيه . رح ميگردد بيشتر در نظام مستعمراتی مط: دادن وجهه بين المللی به منازعه . ب 
عالقه ميگيرد و استفاده از قوه توسط مردمی که برای استقالل خود ميجنگند ، طبق منشور م ، م ، م  مجاز شناخته 
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درين حال حمايت خارجی از مقاومت مسلح طوريکه در گذشته مداخله در امور داخلی کشور معروض به .  ميشود 
  . يشد ، قلمداد نميشود جنگ داخلی تلقی م

 اسامبله عمومی  م ، م ، م  شورش ضد استعمار و ضد مداخله و در عين حال 2625  اعالميه ضميمه فيصله نمبر  
دولت ها مکلفيت دارند از استعمال قوه عليه مردمی که برای « : حمايت خارجی ازان را چنين قابل توجيه ميداند 

وقتی مقاومت مسلح بخواهد عليه قوای خارجی از قوه . کنند ، خود داری کنند آزادی و حق حاکميت ملی مبارزه مي
  .  » کار بگيرد ، مطمئنآ حمايت م ، م ، م را با حود دارد 

  .   به اين ترتيب حمايت م ، م ، م شورش را به مقاومت و مقاومت را در مسير جنگ عادالنه قرار ميدهد 
  . منشور بيان شده است ، ارزيابی ميشود 51ع به شکلی که در ماده   جنگ عادالنه در چوکات حق دفاع مشرو

به دليل اينکه ائتالف نظامی بين المللی برای حضور خود .   به مفهوم کالسيک افغانستان را نميتوان مستعمره ناميد 
صورت گرفته اما ازان جائيکه از روحيه اين فيصله تخطی . در افغانستان فيصله شورای امنيت را در دست دارد 

در آرشيف سايت آزاد افغانستان و » مبانی  حقوقی جنگ در افغانستان « به مضمون نويسنده تحت عنوان  ( است 
  .مطمئنآ موقعيت حقوقی کشور با حالت استعمار و اشغال نزديک ميشود ) سايت افغان ـ جرمن مراجعه شود 

از طرف مقاومت مسلح بيشتر از توسل ) ق دفاع مشروع ح  ( 51   ازانچه ذکر کرديم بر ميآيد که اتکآ به ماده 
  . ائتالف نظامی بين المللی به همين ماده بر مبنای جنگ وقايوی ،ميتواند  قوت حقوقی داشته باشد 

  
  :  ــ چه زمانی مقاومت تحت حمايت قوانين بين المللی قرار ميگيرد 4

گی  عليه حاکميت بر حال و قوای خارجی شدند و بخشی جن» واقعی «   باری که شورشيان موفق به انجام عمليات  
درين حال با شورشيان به مثابه . از قلمرو ملی را تحت کنترول آوردند ، تحت حمايت قوانين بين المللی قرار ميگيرند 

اين شکل برخورد به مقاومت شخصيت حقوقی بين المللی . مقاومت و طرف متحارب برخورد صورت ميگيرد 
  . ميبخشد 

  : از جمله .  شناخت مقاومت به مثابه شخصيت حقوق بين المللی نتايج مهمی بار ميآورد  
  .» دوفی « اعتراف به قابليت مقاومت برای تشکيل يک حکومت . الف 
در ساحه تحت کنترول با اتوريته اشغالگر در بخش ) مقاومت ( دادن اعتبار مساوی به اتوريته طرف متحارب .   ب  

  . ديگر ساحه 
زير پوشش قوانين بين ) سره صليب بين المللی و غيره ( قرار گرفتن فعاليت موسسات خدمات بشری بين المللی .  ج  

  .  م  ژنو معامله صورت ميگيرد 1977درين حال  با اسرای جنگ با احترام به احکام کانوانسيون . المللی 
 حکومت کابل و حاميان خارجی وی رهبری نموده  سال ، جنگ مليشيايی خونريزی را عليه8  مقاومت افغانی طی 

  . است 
  ائتالف نظامی خارجی علی الرغم افزايش عند الضرورت قوآ و بکارگيری مدرن ترين افزار جنگی و استخباراتی ، 

  . موفق به مهار کردن مقاومت نشده است 
 کنترول مخالفين، نظام حقوقی در مناطق تحت.   بيش از نيمی از قلمرو ملی تحت کنترول مقاومت قرار دارد 

  . شريعت نافذ است 
  با اينهمه قوای ائتالف نظامی بين المللی تا هنوز مقاومت افغانی را بنام شورش ميشناسد وبا همين هويت با آنها 

  .  معامله بيرون از ظابطه های حقوق بين المللی مينمايد 
. قرار دارد » ملی « وقعيت بغاوت به موضع مقاومت  در پراتيک ، جنگ مليشيای افغانی در مرحله گذار از م

  . توسعه تدريجی نفوذ جنگی و اداری مخالفين مسلح در مجموع قلمرو ملی مؤيد اين ادعا است 
  تمايل عمومی در بطن ائتالف نظامی خارجی در دادن امکان نشر اخبار جنگی مقاومت از مجرای مديای بين المللی 

»  کای ايدی «  خارجی با مخالفين برای آزادی گروگان های چينيايی  و درخواست اخير ، مذاکره مقامات داخلی و
ی » دوفکتو « سفير  م ، م ، م  در کابل  در باب مذاکره مستقيم با سران مخالفين مسلح  قراين مقدماتی شناخت  

  . مخالفين مسلح به مثابه طرف متحارب و جانب مقاومت تلقی شده ميتواند 
تماس رسمی حکومت کابل يا ائتالف نظامی بين المللی با مخالفين مسلح به قصد مذاکره صلح ، شناسائی   اولين 

تبديل ميکند و راه صلح را از طريق تشکيل يک حکومت موقتی » دوژور « به » دوفکتو « مقاومت را از حالت 
  .  مسلکی  مورد حمايت مقاومت  که آرزوی قلبی همه ما است هموار ميسازد 

  » پايان                                                              « 
 


