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  ٢٠٠٧ اگست ١۵،  فرانسه              دوکتور روستار تره کی  
  

  تاديه غرامات جنگ به افغانستان معضلهروسيه و
  حقوقی قضيهُبعد 

  
   م به اين سو روسيه تحت تآثيرنوسانات سياست منطقه و رويای ناتمام پيشروی شوروی سابق در افغانستان٢٠٠۵از 

طرح اين موضوع بصورت . مطرح ساخته استرا  به افغانستان خودگاهگاهی موضوع حصول قروض 
 حکومت موجود طبق معمول موقف .اتوماتيکقضيه بغرنج تاديه غرامات جنگ را به جانب افغانی تداعی مينمايد

توجه جانب مقابل را در اينکه طرف افغانی نيز  مدهآ از فرصت های مساعد بدست  نتوانستهپاسيف در زمينه داشته و
    . يه غرامات جنکی است ، جلب کند مدعی چيزی بنام تاد

  .مضمون رويدست به حالجی پهلو های حقوقی همين قضيه اختصاص يافته است
  
   ؟ إ ـ تعرض يا کمک نظامی بدنبال مطالبه يک حکومت قانونی١

 اين.  کردند م ميان افغانستان و شوروی اتکا ١٩٧٨ و ١٩٢١ افغانستان به معاهدات   شوروی ها در حمله به
هرگاه حمله شوروی را به افغانستان به مفهوم . دنعدم تعرض دوکشور باالی يکديگر بحث مينمايهدات عمدتآ ازمعا

   ،بی جهت به اين معاهدات استناد ميکردند اينکه شوروی ها  واقعيت]در رابطه بعدًا صحبت ميشود  [ تعرض بپزيريم
  . بدرستی به اثبات ميرسد

اين اصل بعدآ مبنای . اتکا کردند» حق دفاع مشروع « م به افغانستان به اصل   ازين گذشته شوروی ها در تهاج
 سپتامبر برای توجيه حمله به افغانستان ازان بهره ١١قرار گرفت که امريکا پس از حادثه » جنگ وقايوی « تيوری 

  .برداری کرد
توسعه اد گرايان اسالمی ايران و با تهديد بني  به زعم دولت وقت شوروی، آنکشور از ناحيه سرحدات جنوبی خود 

با لشکر کشی به ] م،م،م [  منشور موسسه ملل متحد ۵١بنآ به خود حق ميداد طبق ماده .  مواجه بودجويی غرب
  . اصل حق دفاع مشروع استفاده کندافغانستان از

روی ازين حق بدون شو.   اما منشور م،م،م استفاده از حق دفاع مشروع را تحت نظارت شورای امنيت مجاز ميداند
 را بدست گرفت با ويتوی  در افغانستان، و حينيکه شورای امنيت ابتکار تآمين صلحتجويز شورای امنيت استفاده کرد

  .مواجه شدشوروی 
  شدند که ارسال قشون به افغانستان نه تعرض، بلکه کمک نظامی بدرخواست مقامات افغانیمدعی  شوروی ها بعدًا 

 شده  مطرح افغانینه سند معتبری که تقاضای کمک نظامی از طرف مقامات حکومتی ويا حزبیتا حال هيچگو. است 
مطالبه کمک  مرجع  ، کمک از جانب افغانی شده باشد، موضوع مهممطالبهبا فرض اينکه . ، در دست نيست باشد

  : بايد از مشروعيت و اعتبار الزم  برخوردار باشد است که
بر مجموع قلمرو ملی ميبايد حکومت برحال .  از جانب حکومت برحال صورت بگيرد  اصوًال بايد درخواست کمک

 م در خواست ١٩۵٨در : با ذکر چند مثال تاريخی ميتوان به قضيه روشنی بيشتری انداخت. حاکميت داشته باشد
 و مصر درين سال سوريهقصه ازين قرار است که . کمک از طرف حکومت لبنان، از امريکا اصولی معلوم ميشود

سوريه خواست با استفاده از . تشکيل کردند ] ١٩۶١ـ١٩۵٨[ يک جمهوريت واحد اسالمی که عمر کوتاه داشت 
   ،فرصت

امريکا بدنبال مطالبه حکومت برحال لبنان که .  ميدانست به خود ملحق کندملیلبنان را که از نظر تاريخی جًز قلمرو 
که در آن لحظه به لبنان امکان حفظ  عسکر به آنکشور فرستاد  هزار١٠  ،کنترول قلمرو ملی را در دست داشت

  . استقاللش را بخشيد
از کمک   ] ١٩٧٨ ـ ١٩٧٧[ ، دو بار ] کتانگاه سابق [ » سابا« رًيس جمهور زهير برای حل معضله » موبوتو  « 

  . نظامی فرانسه و مراکش استفاده کرد
  زی و افغانستان با مثال های تاريخی ايکه ذکر کرديم قابل مقايسهمتعدد نظامی شوروی در اروپای مرک  اما مداخالت 

و  ] ١٩۶٨[ ، چکوسلواکيا  ]١٩۵۶[ شوروی غالبًا بدنبال تغيير در هيًات حاکمه کشور های هنگری : نيست
 با انديشه اينکه احتمال خروج اين ممالک از حوزه نفوذ کمونيزم مطرح بود، دست به مداخله ] ١٩٧٩[ افغانستان 

همزمان با ظهور يک کودتای آرام عملی شد که طی آن جناح مورد سًو ظن خلق به مداخله شوروی در افغانستان .زد
  رهبری حفيظ اله امين ، جناح ائتالفی خلق و پرچم به رهبری نور محمد تره کی را که مورد حمايت شوروی بود 

  .از قدرت خلع کرد 
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شارژدافير سفارت امريکا در کابل در  » بولد « : ا کشور های غربی بود   حفيظ اله امين در صدد بهبود مناسبات ب
اما امريکا از دفع الوقت کار ميگرفت و . امين مکررًا از امريکا مطالبه کمک اقتصادی ميکرد : باری گفت ١٩٨١

  . حواله مينمود ] سفير امريکا در کابل [ » دابس « نتيجه قتل اعطای کمک را بدريافت 
  .»وی در وضع دشواری برای نجات افغانستان قرار گرفته بود. امين به کمونيزم عقيده نداشت« :  يگويدم» بولد« 

، ما                          مريکا را تکرار کرد و صريحًا گفت اکتوبر با واشنگتن پست در خواست کمک از ا٢۵در  در مصاحبه خودامين 
  . از امريکا توقع داريم با درک واقعيت های منطقه بما کمک کند

از طريق وی به امريکا پيام درخواست ژورناليست ديگر اعتراف ميکند ، که امين ميخواست » تالی ستوارت   « 
  . کمک را تکرار کند

 ی يکديگر ، وعده مسافرت متقابلهابکشور ] آغا شاهی[و پاکستان ] شاه ولی[  مسافرت وزرًا خارجه افغانستان 
  حفيظ اله امين و ضيًا الحق به پاکستان و افغانستان و باالخره طرح تشکيل يک حکومت ائتالفی امين ـ حکمتيار همه

اما . ثبات سياسی به افغانستان به همکاری پاکستان و غرب به حساب می آمد در جهت دادن  امينقراين تالش
  .ده دفاع مشترک با امريکا امضًا کرده بود، عجله نداشت تا با امين مصالحه کند معاه١٩۵٩ضيًاالحق که در  

 به امريکا به مثابه محموله خطر کمونيزم، مناسبات را با ايران و امريکا بيش از پاکستان ميخواست با معرفی امين
و از جانب ديگر امريکا را به پيش دوستانه بسازد ؛ تا از يکطرف از کمک های پولی و اقتصادی امريکا استفاده کند 

  .انصراف از مخالفت با پروژه اتومی پاکستان تشويق نمايد
 مليون دالر کمک به پاکستان ۴٠٠من « : در خاطرات خود مينويسد » ريگن « مشاور امنيت ملی » برژنسکی   « 

و گفت پاکستان به همين مقدار اشاره کرد ]  مليارد دالر ٣[  ، ضيًاالحق به کمک های امريکا به مصر پيشنهاد کردم
  .» توقع دارد 

قراينی وجود ندارد که وی از شوروی مطالبه کمک نظامی کرده  . امين متمايل به پيوستن به کامپ غرب بود   بنًا 
إ بودنش را نزديک  » ضد انقالبی « اينکه نامبرده بعد از مغضوب واقع شدن به قتل رسيد، حدس گرايش . باشد

  . خطاب کرد  ، آی، ایا در بيانات خود امين را اجنت سیببرک بار ه. واقعيت ميسازد
اصوًال وی بعد از اشغال افغانستان .  کمک از شوروی اعتراف نکرده استمطالبه  ازينکه بگذريم ببرک هيچ وقت به 

ارای مقام نامبرده قبل ازين اشغال در شوروی قرار داشت و د. توسط شوروی بر مسند رياست جمهوری نشانده شد 
  .  کمک ، نبودرسمی برای توجيه قانونی بودن مطالبه

 نکته ديگر اينکه عدم کنترول کامل به مجموع قلمرو ملی ، مشروعيت حکومت های امين و ببرک را معروض به 
  . گردانيده بود حقوقیسوال ساخته و آنها را در زمينه درخواست کمک فاقد صالحيت

مونيست ها نه رئيس دولت، نه رئيس حکومت ، نه شورای انقالبی ونه هم اورگان   کوتًا سخن در دوران حکومت ک
به افغانستان های رهبری حزب تقاضای حصول کمک نظامی را از شوروی ها نکرده و بنًا لشکرکشی شوروی ها 

 به يک تعرض آشکار به حق حاکميت ملی يک کشور همسايه و تخطی از اصول زيست باهمی و قوانين بين المللی
        .حساب می آيد 

  : ـ برخورد حقوق بين المللی با تعرض ٢
  . در برخورد با تعرض موقف روشن دارد  حقوق بين المللی 

    از محکمه نورنبرگ که به غرض رسيدگی به جنايات جنگی نازی ها داير گرديد تا کانوانسيون های بين المللی قرن
  درين مورد قاعده.  استرفته کته کوری جنايات جنگی به شمار تعرض در ] ١٩٩٣ ، ١٩۴٩ ، ١٩٢٩ ،١٩٢۵ [ ٢٠

توليد کننده خساره به غير مکلف به « : عمومی حقوق بين المللی مبتنی به يک اصل حقوق داخلی است که طی آن 
 تخلف از يک  در برابر پرداخت جبران خساره ، عکس العمل طبعی و منطقیدر واقع مجازات. »جبران آن است 

  .حقوقی به حساب می آيدقاعده 
  به مبنای همين اصل فاتحين جنگ عمومی دوم ، تاوان جنگ را از آلمان متعرض دريافت کردند و روسيه بايد 

  .  ساله را به طرف افغانی به پردازد ١٠جنگ  غرامت
  :  وراثت امپراتوری شوروی سوال ـ ٣

دولت فدرال فعلی   يا مرکبات فدراسيون ويا،  سوال که طرف دعوی افغانستان دولت شوروی سابق است اين  به
  . کرد دريافت مناسببايد پاسخ؟ روسيه 

  : انتقال حق وراثت دولت بدونکته روشنی انداختبايد مقدم به بحثمي 
    ـ  مبانی حقوقی انتقال حق وراثت

    ـ  متصدی حق وراثت 
به اين حساب دولت ها منحيث . اتکا ميکند  مبنای حقوقی حق وراثت روی منطق ثبات و تداوم هويت دولت   ــ  

  . عنصر متغييرعنصر ثابت، وارث شناخته ميشوند نه حکومت ها به مثابه 
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 و متصدی  پايدار به عنوان پديده]فدراتيف روسيه [  هسته فدراسيون شوروی  در حاليکه دولت١٩٩١  در تحوالت 
  نویمتالشی شده فدراسيون ، دولت ها و حکومت های پا برجا ماند، به تعداد اجزای حقوقی تعهدات بين المللی 

 و محموله دولت موجود روسيه منحيث مادر خانواده فدرال شوروی سابق، وارث .  آمدبه وجود]  عنصر متغيير[ 
  . تعهدات بين المللی شوروی شناخته ميشوداصلی تسلسل

د سرباز بزنند، موقف خود را صريحًا اعالم                             از وجايب بين المللی خو،  هرگاه  در کشوری حکومت ها بدنبال تغيير
   بنًا. نسپرده استمدياروسيه تاحال اعالمی دال بر استنکاف از ادای تعهدات مهم بين المللی بدست نشر در . مينمايند

  .که دولت شوروی داشتن های بين المللی را دارد دولت فعلی روسيه عضويت همان کانوانسيو
 طی کانفرانسصدراعظم وقت روسيه » ويکتور چرنوويل « :   وراثت دولت ها حتئ تا اعماق تاريخ کشانيده ميشود 

روسيه حاضر است تاديه قروض دولت تزاری را به اروپا بذمه « :  خود در پاريس، گفت١٩٩۶مطبوعاتی 
  »...بگيرد

 مليارد دالر قروض خود را که شوروی وقت به حکومت های ١١ مقامات روسيه فدراتيف مطالبه ٢٠٠۵  در اوائل  
        ٢٠٠٧تا تاريخ نزديک اگست اين درخواست طی ساليان بعدی تکرار شد و دامنه آن . افغانی اعطا کرده بود ، نمود

 فعلی انتقال کند ، دليلی وجود ندارد کهاگر حق حصول قروض از دولت شوروی سابق به دولت روسيه . کشانيده شد
  .ليت حمله نظامی به افغانستان از اولی بدومی انتقال نکندؤومس

  ازانچه گفتيم چنين استنباط ميشود که دولت فعلی روسيه وارث دولت شوروی است و مسئوليت جنگ افغانستان را 
 روی صحنه آمدندشی شدن دولت شوروی روی همين منطق اکثر زمامداران شوروی که پس از متال: بدوش دارد

  .لشکرکشی شوروی به افغانستان را شديدًا مورد انتقاد قرار دادند
  در مورد اينکه وارث تعهدات و الزامات بين المللی دولت فعلی روسيه است و يا علی السويه همه اعضای  ــ

 در صد نفوس داخل اتحاديه ۶۵روس ها :  علی االکثر دولت های مستقلی اند ، بايد تًاکيد کرد که فدراسيون که
بنًا روس ها در . آنها به همين تناسب در اورگان های نمايندگی فدراسيون تمثيل ميشدند. تشکيل ميکردندرا ] شوروی[

از جمله [ کليه اورگان های رهبری حزب و دولت مسلط بودند و تصاميم مهم سياسی در سطح داخلی و خارجی 
  .  از جانب آنها يا با اعمال نفوذ شان باالی ساير اعضای فدراسيون اتخاذ ميگرديد] تجاوز به افغانستان

    در نهايت دولت روسيه موجود ، وارث اصلی ، حقيقی و حقوقی فدراسيون شوروی و طرف دعوی ملت افغانستان 
  .در رابطه به تاديه غرامات جنگی است

ل غرامات جنگ را مطرح کند ، بايد طرف اصلی دعوئ ، دولت که دولت افغانستان دعوی حصو  بنًا اگر قرار باشد 
ايست  اينکه روسيه بعدًا کشور های عضو فدراسيون شوروی را در معامله شريک ميداند يا خير؟ مسًاله . روسيه باشد

  .مربوط مناسبات ذات البينی پيشين دولت فدرال روسيه با کشور های عضو فدراسيون نه دولت افغانستان
   .]که درين حال تناسب پيشين قوت های داخلی اتحاديه مورد بحث قرار خواهد گرفت [ 
  :  ـ موقف حکومت های افغانی ۴
دو حکومت اولی يعنی حکومات مجاهدين و . پس از خروج قوای شوروی سه حکومت در افغانستان تشکيل شد   

حکومت ناشی از کانفرانس بن . وضع گرفته اندبا آنهم در موضوع غرامات جنگ م. طالبان واجد مشروعيت نبودند
  . که دارای مشروعيت قسمی و مشروط است، تا هنوز موقف روشنی در زمينه ندارد

 حينيکه وکيل وزارت خارجه حکومت مجاهدين در پشاور بود مسافرتی از راه ١٩٩١  موالنا برهان الدين ربانی در 
درت از حکومت کمونيست به حکومت مجاهدين موافقتنامه يی را  وی در رابطه به انتقال ق.تهران به شوروی کرد

بعدًا معلوم گرديد که ربانی .  ماده با شوروی عقد نمود ، که دران از غرامات جنگ ذکری به ميان نيامده بود١٠طی 
با شوروی روی يک موضوع بنيادی به توافق شفاهی رسيده است و آن انصراف طرف افغانی از مطالبه غرامات 

است  اين همان حکومتی. گ در صورت شناسايی حکومت ائتالفی آينده مسلمان ـ کمونيست از جانب شوروی استجن
  .که با تشکيل آن عليه پالن صلح  م، م ، م کودتا شد و فصل نو خشونت و جنگ باز گرديد که تا کنون ادامه دارد

  .  ساله شريک اين کودتا شناخته ميشود١٠شوروی مسئول غرامات جنگ 
   نماينده حکومت موالنا ربانی در م ، م ، م  که از توافق شفاهی و پنهانی ربانی در رابطه به تاوان جنگ ١٩٩٢  در 

با شوروی اطالع نداشت ، ضمن بحث پيرامون قضيه افغانستان در مجمع عمومی ، مطالبه جبران خسارات جنگ را  
  گفت که ما در رابطه با هيًات افغانی به رياست ربانی قبًالنماينده شوروی در جواب همين قدر . از شوروی سابق کرد

  . به توافق رسيده ايم 
 توافق  ، مطبوعاتی با ژورناليست ها در کابل  وقتی موالنا ربانی در رًاس اداره کابل قرار گرفت طی يک مصاحبه

حکومت جديد . روی است مسئوليت جنگ بدوش نظام گذشته شو« : گذشته را با شوروی ها تازه کرد و گفت شفاهی
  . به اين ترتيب نماينده افغانستان در م ، م ، م از اصل قضيه مطلع ساخته شد. »روسيه دارای برائت ذمه است 
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رای اسالم سياسی را تمثيل ميکرد و از جانب  و در عين حال بنيادگت خوًالدا  حکومت طالبان بخش رزمنده ، ع
مسئولين اين حکومت چندين بار در رابطه به بازگشت . ايت ميشدکشور های مخالف کامپ شوروی ، حم گروپ

  .يتيمان افغانی از روسيه و حصول غرامات جنگ از آن کشور ابراز نظر کرده بودند
  در حکومتی که پس از کانفرانس بن تشکيل شد، گروهای وابسته به شوروی سابق و روسيه فعلی پست های مهمی 

 .فارت های افغانی را اشغال کردند و رهبری سياست خارجی را بدست گرفتند از جمله وزارت خارجه و کليه س
مطالبه غرامات جنگ توسط حکومتی با چنين ترکيب دران زمانيکه روسيه موضوع درخواست قروض خود  طرح 

رلمان گروه های جنگی وابسته به ستراتژی روسيه تا کنون در حکومت و پا. را از افغانستان مطرح کرد، مقدور نبود
  .دننفوذ دار

                                                             : ـ مشکالت عملی حصول غرامات ۵
بعد ازان در بخش .   قبل از جنگ عمومی اول جبران خساره شکل الزامی و اتوماتيک برای طرف مسئول داشت

  :يد به سه شرط شد صبغه الزامی و اتوماتيک را از دست داد و مق،  ٢٠عمده قرن 
  .از جانب يک مرجع معتبر بين المللی ] متعرض [   ــ  طرح مسئوليت کشور طرف دعوًا 

   .تجاوزوارده نه مصارف دفاعی جانب معروض به   ــ محدود شدن پرداخت غرامت صرفًا به خسارات 
  . ظهور بيعدالتی ديگر نشود  ــ تعيين غرامت با مالحظه توان پولی و مالی طرف مسئول تا يک بيعدالتی موجب

  ١٩١٩،  ] ٢٣٢ماده [  وارسًا  ١٩١٩  رعايت حقوق بشری حين تثبيت جبران خساره در معاهدات بين المللی  
  .تصريح شده است ] ١۴ماده [  صلح با جاپان ١٩۵١و  ] ١٧٨ماده [   با اتريشصلح

  :  الزم برخوردار نشده است   حقوق بين المللی در رابطه به حصول غرامات جنگ از صالبت و تحکم
   ـ١٩۶۴[   ويتنام در حاليکه جديدًا سر از مبارزه ضد استعمار بلند کرده بود، مورد تجاوز امريکا قرار گرفت 

  بکار برده شد،پاشيدن مواد سمی که برای مسموم ساختن زراعت ويتنام از طرف قوای هوائی امريکا ]. ١٩٧۵
  ،بارزه ضد مواد مخدر در افغانستاناين پروگرام به شيوه ديگر برای م . تا هنوز هم قربانی به جای ميگذارد

  .شامل  اجندای عمليات نظامی امريکا در افغانستان است
         امريکا را طبق قوانين که به قصد پرداخت غرامت جنگ به ويتنام تشکيل شد ، Russel» روسل «   محکمه 

  :بين المللی در دو مورد مسئول شناخت 
  ـ تعرض ، و 

   ـ استعمال اسلحه ممنوع
  .   برخی سياستمداران امريکائی به مسئوليت امريکا اعتراف کردند

فورمول جبران خساره را با عبارات مبهم و عاجزانه چنين مطرح  ] ١٩٧٣ جنوری ٢٧[  موافقتنامه پاريس بعدًا 
  :کرد

 به .»...خود جراحات جنگ را التيام خواهد بخشيدامريکا به تبعيت از شيوه های سخاوتمندانه سياسی گذشته ... «
  . بدون اخذ نتيجه منحل گرديد١٩٧٣کمسيون در جوالی . همين منظور يک کمسيون مختلط امريکا ـ ويتنام تشکيل شد

به نظر امريکائی ها اعطای کمک و خيرات بود که حدود و  چه آنچه را ويتنامی ها جبران خساره جنگ ميناميدند
  . ميل بخشاينده تعيين ميشدثغور آن طبق

و جنگ دوامدار ناشی ازان که کامًال مغاير اصول بين المللی است، طرح جبران   اشغال فلسطين توسط اسراييل 
 و يا بعد ازان مهاجر شدند با ارائه دليل ١٩۴٨حق بازگشت فلسطينی هائيکه در . خساره جنگ را مطرح نساخته است

در مذاکرات متعدد هيچگاهی پرداخت جبران خساره به فلسطينيان . ، رد شده است يهودی بودن دولت اسرائيل نژادی
 جنگ تعرضی به فلسطين بايد شامل همان تجويزی شود که در مورد تاوان پرداخت .کانکرت نگرفته است شکل 

سئول به يعنی ملزم ساختن م: اتخاذ شده بود  ] بعدرجوع به ما[ به کويت از جانب شورای امنيت عراق  جاوزت
  . پرداخت جبران خساره وارده

 نيکاراگوای ساندنيست ١٩٨٠، تاوان جنگ ]م ، ب ، ع [  عدالت محکمه بين المللی  صدور حکم   امريکا علی الرغم
  .را نپرداخت

 چه شورای امنيت طبق. به کاهش است در حصول تاوان جنگ به نفع مداخله شورای امنيت رو ]م ، ب ، ع [   رول 
  کويت١٩٩١ ـ١٩٩٠مبتنی به همين استدالل غرامات جنگ .  م ، م ، م  پاسبان تًامين صلح قياس شده استاساسنامه

درين تجويز بيشتر منافع کشور .  فيصد عايد نفت عراق از جانب شورای امنييت حواله شد٣٠ذمت عراق از مدرک 
ا ايستاد و از جانب ديگر کمپنی های  از يک طرف اقتصاد کويت به خرچ عراق به پچه. های غربی مورد نظر بود 

  .غربی که در بازسازی کويت سرمايه گذاری کردند، پول سرشاری به جيب ريختند
 مليارد دالرطی ٢،۵ عراق با تاديه .  در پرداخت غرامات جنگ اصل توانمندی اقتصادی عراق در نظر گرفته نشد

تاديه غرامات جنگ از سوی شورای امنيت تشکيل کمسيونيکه به منظور . سال معروض به فقر و ورشکستگی شد١٣
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اکتفًا کرد و به عراق حق دفاع را در مورد بسياری از » تعرض مولد مسئوليت است « شده بودبه اتکًا به فورمول 
  اصل تقابل دعوی و ضد دعوی که در تعامل حقوقی گذشته به. مطالبات بدون سند و بی اساس دعوی جلب ها نداد

  .  ، در مورد عراق از نظر انداخته شدشدت مراعات ميشد
محرکين و مسئولين مستقيم يا غير مستقيم    .   جنگ های قاره افريقا اختالطی از جنگ های داخلی و خارجی است

  اين جنگ ها که هزاران و حتی مليون ها کشته به جا گذاشته است ، با آنکه شناسائی شده اند، هيچگاهی به هدف 
  .  ، به محاکمه کشانيده نشده اندجبران خسارات وارده

  
   نتيجه 

  حقوق بين المللی در بسا قضايا ی جهانی از جمله تاديه غرامات جنگ از قوت امر و نهی الزم برخوردار نشده 
  .است

المللی تنظيم مينمايد که دران به ضابطه های  مناسبات بين المللی را در واقع اصل تناسب قوًا سياسی در سطح بين
  . توجه کمتر ميشودحقوقی 

اما . برای دريافت تاوان جنگ در موضع حق به جانب قرار دارد» تيوری حقوق«  افغانستان از نظر
  : از جمله . موانع متعددی پيش رو است »نظرپراتيک«از

                         .                                                داشتن موقف ضعيف بين المللی در برابر يک ابر قدرت  ــ 
  اين ستون تا وقتی که مورد توجه است برای بی ثبات ساختن .   ــ موجوديت ستون پنجم در ارکان دولت و بيرون ازان
  .قرار خواهد داشت » تيارسی « حکومت مدعی طرح دعوی غرامات ، هميشه در حالت 

   :شودذيل، ثانوی آن واره دار معلوم مي مطرح  از دو الترنتيف   
آن         به  ــ استمداد از شورای امنيت آنطوريکه در مورد پرداخت تاوان جنگ به کويت از جانب عراق در متن صحبت

  چه روسيه به مثابه عضو شورای امنيت فورًا از حق ويتو در. اين الترنتيف کار را به جايی نخواهد رساند. اشاره شد
  . کردبرابر درخواست افغانستان استفاده خواهد

» تيوری حقوق « در محکمه حکم بر مبانی . طرح قضيه به م ، ب ، ع  بدون گذشتن از کانال شورای امنيت  ــ 
آنچه اشکال آفرين است، تطبيق فيصله . درين حال هيچ اشکالی در تثبيت حق افغانستان وجود ندارد. صادر ميشود
  .محکمه است

  شورای امنيت در حاليکه به مثابه مرجع: جعه به شورای امنيت است  برای اجرای حکم محکمه شيوه تجربه شده مرا
، به عنوان اورگان اجرائی  م ، م ، م برای ] رجوع به ماقبل [ تصميم گيرنده کاری در زمينه از پيش برده نميتواند 

   شورای امنيت «: حاکی است  منشور م ، م ، م٩۴ماده .  دارای سابقه کاری خوبی است تطبيق فيصله های م ، ب ، ع
  اين. »در صورت لزوم برای تطبيق فيصله های م ، ب ، ع به صدور توصيه و نهايتًا اتخاذ تدابير الزم اقدام ميکند 

  .از آدرس کليه اعضای م ، م ، م احتوًا مينمايداعمال تعزيرات مختلف النوع را » تدابير الزم « 
  و مسئوليت امريکا در عمليات  ] ١٩٨٠[ ن امريکايی در تهران   به استثنای فيصله هائيکه در مورد پرسونل گروگا

الی کليه اعضای م ، م ، ابدون قوت اجرايی صادر شد، سائر تصاويب م ، ب ، ع ب ] ١٩٨۶[ نظامی عليه نيکاراگوا 
 گرفته اعضای شورای امنيت ندرتآ در برابر اجرای حکم  م ، ب ، ع از حق ويتو کار. مورد اجرًا قرار گرفته است م
  .اند

از نظر حقوقی حق به جانب قرار گرفت، در صورت ظهور مانع غير قابل رفع در   بهر حال إ باری که افغانستان 
 نتيجه اين شيوه جلب. اجرای حکم محکمه ، ميتواند موضوع را از ساحه دعوی حقوقی به عرصه اخالقی بکشاند

 ابر  و تکبردرينحال غرور. بر ويرانی افغانستان خواهد بودتوجه دولت روسيه به ايفای مسئوليت اخالقی اش در برا
اما افغانستان در حاليکه بايد . خواهد شدنجريحه دار » بشر دوستانه « قدرت روس با اعطای کمک های به اصطالح 

  ايی اين رسم دني. را بدوش خواهد کشيد » خيرات « از يک حق طبعی خود بهره مند  شود، بار الزام اخالقی دريافت 
  .  » بکرسی حق مينشيندزور « در مواردی است که در آن ، 

 مليارد دالر قروض شوروی سابق به افغانستان بدنبال موافقتنامه پاريس بدرستی نشان ١١, ١٣  بخشايش نام نهاد 
ه  حاضر به تمکين ب کم و بيشآمادگی ايفای مسئوليت های حقوقی خود را ندارند،ميدهد که روس ها در حاليکه 

   . وجايب اخالقی خود هستند
  »پايان «  
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  :  به زبان فرانسهمًاخذ 
  - Alain Pellet .   ٢٠٠٢.پاريس . حقوق بين الملل عمومی 

C.calvo   -   .   ١٩٨۶. پاريس. حقوق بين المللی تيوريک و پراتيک  
 L. Renault    - .  ١٩٨١. الروس .   مقدمه بر مطالعه حقوق بين المللی 

H.Weaton   -    . ١٩٧۴. لپزيک . عناصر حقوق بين المللی  
   ياد داشت های شخصی به زبان دری-  


