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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعم ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۳/۳۰/۹۳۰۲        ، تره کی دوکتور م ، ع
 

 بغاوتمقاومت و  ذشتهگتاریخ تکراری و بازهم بحث 
 

در عرصه  مخالفین مسلحیا اشرار به ملیشیای طالب بعد ازین همه تشخص  اطالق مماومتمیکردم که تصور
از جانب ین رابطه طرح سوال تکراری در از د. امااشب برای همه حل شده ،و شناخت دوفکتو دیپلوماسی منطمه
پیچیده تر ازان  موضوع ،بر اصول و پرنسیب ها غلبه کندولتی احساسات چنین معلوم میشود که  برخی هموطنان

 هیجانات از ربدو در چوکات اصول موضوع بیشتر برای روشن شدن . هضم باشد حل و لابلکه به زودی  میشود
 .رویمبه سراغ ضابطه های حموق می ، ستا ه و موجبرحك  که در مواردی

   
 اشغالگر هموطنانی که مخالفین مسلح  را از موضع اداره کابل و لوای سواالتاین نوشته به منظور ارائه پاسخ به 

را عاطفی احساساتی و  منتمدین  تبصره رویدست امید است تنظیم شده است.  ،واجب المتل میدانند اشرار و خارجی
 د.ی کنئرهنماضابطه های شناخته شده حموق و سیاست،  ممیراط مستبه ص

  
 .یخواهدز تکرار این بحث تحمیلی و خالف اراده معذرت منویسنده ا

 
 :شرایط کانکرت ظهور مماومت

 
للمرو ملی را زیر پوشش بگیرد بخش مهم مماومت تنها در شرایط اشغال یک کشور مطرح میشود و زمانیکه 

. آنگاه کر شخصیت حموق بین المللی میبخشدلذ، به اخیر اگذار از حالت بغاوت به مماومت. میکند صبغه ملی اختیار
 .مماومت تحت حمایت منشور موسسه ملل متحد ) م ، م ، م ( و سائر لوانین بین المللی لرار میگیرد

  
بناً باید در جست .، طرح استدادن وجهه مماومت به مخالفین مسلح تنها در شرایط اشغال یک کشور مازانجائیکه  

ل لابل فهم برای همه را از تداعی یک اصصحبت  را تمثیل کند. افغانستانالت اشغال و جوی دالیلی شویم که ح
: هر کشور آزاد دارای حك حاکمیت ملی است . یعنی بر مبنای حکم منشور ملل متحد. به این معنی که میکنیم آغاز

 .و تابع امر و نهی هیچ مرجعی نیستاسد را نمیشن کشور مورد نظر لدرت مافوق خود
اخله کشور خارجی در امور داخلی کشور دیگر تا سرحد اشغال، اصل حاکمیت ملی را نفی میکند و در تنالض با مد

 منشور ملل متحد لرار میگیرد.
  

یکه الحیت هائمداخله در عرصه مناسبات بین المللی عبارت است از تالش یک دولت به لصد نفوذ در عرصه ص
 :داف خود دو الترنتیف پیش رو داردمداخله گر برای تآمین اه منحصرآ بدولت دیگری ارتباط دارد. کشور

  
 این شکل مداخله مستعمراتی است.. فتن به جای دولت معروض به مداخلهــ لرار گر

 .ر جهت برآوردن مطالبات مداخله گرــ ایجاد فشار بر دولت معروض به مداخله د
 
 ۰۱: افغانستان از ات الترنتیف دوم طرح شده میتوانددر چوک بین المللی در افغانستان بیشتر نظامی فتالائخله مدا 

لرار  نظامی بین المللی سیاسی و دیپلوماتیک ائتالف  ،التصادی  ،سال به این سو معروض به فشار های نظامی
با آنهم دفاع از   ،یت هائی مواجه شده استبا محدود . گرچه در عصر گلوبلیزیشن حك حاکمیت مطلك دولت هادارد

دفاع از آزادی  .لی را تشکیل میکنداسبات بین الملبنیاد منفیل پایه تشکیل موسسه ملل متحد و حاکمیت ملی و دولتی 
ن و ، جاپا، هند و چیناختالف چین و جاپان :بحرانات جهانی گردیده است بسیاری تغذیهانگیزه  و حك حاکمیت ملی

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/samun_m_schohuri_khozescht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/samun_m_schohuri_khozescht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/samun_m_schohuri_khozescht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/samun_m_schohuri_khozescht.pdf
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دم حاکمیت های ملی لابل ارزیابی است که طی آن دولت های ، اسرائیل و فلسطین و غیره در محتوای تصاکوریا
 .ابع دستور مراجع بیرونی نمیدانندخود را ت ،، برای دفاع منافع ملیدر مسیر تبعیت و تحکیم هویت ملی ملی

 
بین المللی لرار جم لوای ائتالف نظامی مورد تها شورای امنیت ۰۰۱۲و  ۰۹۲۱افغانستان به استناد فیصله های  

سوالی که مطرح میشود اینست که آیا فیصله شورای امنیت میتواند مافوق حموق داخلی لرار گرفته و واجب  .تگرف
االجرا باشد ؟ آیا حموق بین المللی میتواند مافوق حموق داخلی لرار بگیرد که به استناد آن فیصله شورای امنیت 

تبعیت از فیصله و نظام حموق داخلی میباید ملزم به ؟ آیا لانون اساسی ور های عضو شناخته شودجرآ در کشلابل ا
 ؟شورای امنیت باشد

  
: برخی به تفوق لوانین بین المللی و شماری حمولدانان بدو بخش تمسیم میشوند ،مطرح الت در ارائه جواب به سوا

ق حموق داخلی بر حموق ک مناسبات بین المللی متمایل به شناخت تفواما پراتی. ه رجحان لوانین داخلی باور دارندب
بین المللی است. دلیل آنهم وجود سیستم مجازات در لبال تخلف از ضابطه های حموق داخلی است که لوانین بین 

ا ویتوی فلسطین ب . طور مثال صد ها فیصله شورای امنیت در رابطه به منازعه اسرائیل وندالمللی ازان بی بهره ا
اسرائیل در مخالفت با  .معروض به مجازات شورای امنیت شودیر الذکر اسرائیل مواجه شده است بی آنکه اخ

 فیصله های شورای امنیت حموق داخلی خود را در برابر حموق خارجی ) لوانین بین المللی ( رجحان بخشیده است.
 

 لراین اشغال افغانستان:
 

 :. از جملهزیاد است لراین اشغال افغانستان
 
 .افغانستان و اطراف دخیل دولتمیان  بین المللی معتبر حضور لوای خارجی بیرون از چوکات یک معاهدهــ 
 تاسیس پخپلسر پایگاه های نظامی از طرف لوای مهاجم در للمرو افغانستان. ــ
 کابل. ادارهافزایش وکاهش لوای نظامی بدون اجازه  ــ

 .کابل اداره طرف ازت نظامی لوای خارجی بر عملیا حك کنترول فمدانــ 
 . در محکمه ملی یا بین المللی  کابل در کشانیدن متخلفین نظامی خارجی از حموق جنگ ادارهــ فمدان توانمندی 

 .ظام ناشی ازان از طرف لوای خارجیلانون اساسی و ن ــ اعمال نفوذ در دادن شکل به
 .وماتیک افغانستانسبات دیپلــ کنترول لوای مهاجم بر منا

  
: تا زمانیکه مردم افغانستان بر آسمان و ز ساحه کنترول افغانان بیرون استزمین و فضای افغانستان ا ،صهخال

این شکل اشغال  اما .اشغال خارجی است و استمالل ندارد، افغانستان تحت نکنند لائمزمین کشور حاکمیت خود را 
 .، در شکل تفاوت داردمستعمره را بدست میگرفتندبا اشغال کالسیک که طی آن لوای خارجی مستمیمآ اداره امور 

اداره کابل را با نظام مستعمراتی در تشابه لرار میدهد و آن لصد کشور های مهاجم ، یک وجهه مشترک با اینهم 
: لوای اشغالگر برای فعال مایشآ بودن در گر است معاملهر و عاش خوم ،انعطاف پذیر ،اداره ضعیفیک  در حفظ
 .اه التصادی وابسته نگاه کرده استو از نگ  اداره کابل را از نظر امنیتی ضعیف  ،معرکه

  
. به دلیل اینکه ائتالف نظامی بین المللی برای حضور خود نمیتوان مستعمره نامیدبه مفهوم کالسیک افغانستان را 

. اما ازان جائیکه از روحیه این فیصله تخطی شتدر دست دا فیصله شورای امنیت را در آغاز تهاجم، فغانستاندر ا
در آرشیف سایت آزاد « مبانی حمولی جنگ در افغانستان » ) به مضمون نویسنده تحت عنوان  گرفتصورت 

ئنآ مولعیت حمولی کشور با حالت مطم و موعد آن منمضی شد، افغانستان و سایت افغان ـ جرمن مراجعه شود (
 .ل نزدیک میشوداستعمار و اشغا

  
در حد وسط لیمومیت  تا آن زمانیکه  فیصله شورای امنیت مرعی االجرا بود،  فغانستان از نظر حمولی! ابهر حال

   . ر حالت اشغالدداشت و فعالً جامعه بین المللی و اشغال لرار 
 

 ؟ن بین المللی لرار میگیردچه زمانی مماومت تحت حمایت لوانی
  
جنگی علیه حاکمیت بر حال و لوای خارجی شدند و بخشی « والعی » باری که شورشیان موفك به انجام عملیات  

. درین حال با شورشیان به المللی لرار میگیرند، تحت حمایت لوانین بین للمرو ملی را تحت کنترول آوردند از
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ت شخصیت حمولی بین به مماوم ،. این شکل برخورددورد صورت میگیرمثابه مماومت و طرف متحارب برخ
 . شناخت مماومت به مثابه شخصیت حموق بین المللی نتایج مهمی بار میآورد . از جمله :المللی میبخشد

 
 .«دوفی » مت برای تشکیل یک حکومت . اعتراف به لابلیت مماوالف

  
با اتوریته اشغالگر در بخش   حارب ) مماومت ( در ساحه تحت کنترول. دادن اعتبار مساوی به اتوریته طرف متب

 دیگر ساحه.
 
و غیره  عفو بین المللی سازمان ،. لرار گرفتن فعالیت موسسات خدمات بشری بین المللی ) سره صلیب بین المللیج

با احترام  هر دو طرف . درین حال با اسرای جنگمماومتالمللی در ساحه تحت حاکمیت ( زیر پوشش لوانین بین 
تخلف از حموق جنگ و . اعدام اسرای جنگی  به مثابه ژنو معامله صورت میگیرد  .م ۰۲۱۱به احکام کانوانسیون 

 .جنایت تلمی میشود
 

ه کابل و حامیان خارجی وی رهبری نمود ادارهجنگ ملیشیایی خونریزی را علیه سال  ۰۱ مماومت افغانی طی
رن ترین افزار جنگی و الضرورت لوآ و بکارگیری مد علی الرغم افزایش عند نظامی خارجیائتالف  .است

فیصد  ۱۳و در شب زیاده از در صد ۲۳بیش از  در روز .، موفك به مهار کردن مماومت نشده استاستخباراتی
ای طالب ملیشیبا درک همین والعیت ها امریکا حاضر شده است که با  .لرار داردمخالفین للمرو ملی تحت کنترول 

  به مفاهمه بنشیند.
 

 :ملل متحدمنشور  احکام ارزیابی مولف حمولی ملیشیای مماومت در روشنایی
 

 لبول اینکه اشغال مماومت میافریند آسان میشود. ،بت شد افغانستان تحت اشغال لرار داردولتی ثا
 

در استفاده از لوه برای   را ی مماومتاملیشیکه به سرپرستی  م، م، انعماد یافته اند، کانوانسیون های بین المللی 
با اغماض برخورد   حمایت خارجی از مماومت مسلح از این کانوانسیون ها .میشناسندحصول استمالل مجاز 

شورش ضد استعمار و ضد  حمایت از از  ،م ،، ماسامبله عمومی م ۹۲۹۰اعالمیه ضمیمه فیصله نمبر . میکنند
 :چنین حرف میزندمداخله 

 
، خود رزه میکنندها مکلفیت دارند از استعمال لوه علیه مردمی که برای آزادی و حك حاکمیت ملی مبا دولت» 

 خودرا با  م، ،، م، مطمئنآ حمایت ملوه کار بگیرد . ولتی مماومت مسلح بخواهد علیه لوای خارجی ازداری کنند
 .«دارد

  
عادالنه  . جنگدر مسیر جنگ عادالنه لرار میدهد مماومت را ، شورش را به مماومت و، مم به این ترتیب حمایت

 .بیان شده است  م، ،، مم منشور ۰۰در ماده  وع در چوکات حك دفاع مشر
 

از جانب ، م، م از مماومت ضد اشغال شوروی در افغانستان راه را برای پشتیبانی مجاهدین حمایت مدر دهه هشتاد 
در   به دوام حضور نظامی امریکا و متحدین  ۹۳۰۲پس از سال  م ،م  م، ممالک اسالمی و غربی باز کرد.

این را به حساب حمایت از داعیه خود  ملیشیای مماومت طالبموافمت نکرد.  اشغال (دوام  ) در والع  افغانستان
  .نمودتلمی 

 
در نفوذ جنگی و اداری سعه وت با   أ فعالً است. ملیشی ذشتهگبغاوت مرحله  از، جنگ ملیشیای افغانی در پراتیک 

ً  مجموع للمرو ملی  .لرار دارد موضع مماومت  در  مطمئنا
  

، مماومت از مجرای مدیای بین المللی جنگیی خارجی در دادن امکان نشر اخبارتمایل عمومی در بطن ائتالف نظام
در شتراک مماومت ا ،کائییامر داخلی و خارجی با مخالفین برای آزادی گروگان های چینیایی وممامات  مذاکره

 .کرده است فراهم مماومتبه مثابه طرف را   آنهای « دوفکتو»لراین ممدماتی شناخت کانفرانس های خارجی، 
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و امریکا ) آلمان، اندونیزیا  ملل متحد، ،تماس های سفرای اروپا ،با طالبان در دوحه امریکامذاکرات  شش دور
جند ملیشیای مماومت با کسب این موفمیت در است. مسلح دیپلوماسی مماومت  تمظهر موفمی معاون وزیر خارجه (

 .استرفته گرار برای تشکیل حکومت آینده ل« دوژور» لدمی شناخت 
  

 با تبعیت از اصول و پرنسیب برخورد کردیم.به موضوع تا اینجا 
 

   یریم.گمی سیربررا به فی لضیه پهلو های احساسی و عاط؟ (  ) ! به فرمایش محترم وطن دوست صحبت آیندهدر 
  فرانسه  «پایان » 
 
 
 
 


