
 
 ی محمد ول 

 

 آن طیها و شرادولت شناخت

 

فرق دارد. عناصر متشکله    یعموم   المللن ی ها نظر به اصول حقوق بها از شناخت حکومتنشود که شناخت دولت   اشتباه
عناصر متشکله پا به عرصه وجود    ن یبا چن  ی سازمان  ی)قلمرو( و نفوس است.  وقت  نیسرزم  ت،یدولت عبارت از حاکم  کی
 .  گردد ی م  ادیبنام دولت   گذارد، یم

شناخته شوند،    تیبه رسم  گرید   یهااند ضرورت است تا توسط دولت   یالمللنیب  استیدر س  ی اصل  گرانیها بازدولت  چون
 است.    یجهان  استیدر س ی اصل  گریباز نی ا یل یعنصر تکم  یالملل ن ی ملحوظ شناخت دولت در عرصه ب ن یا یرو

  ک یاز جانب    نی مع  یادعا  کی  ای وضع    کی: »هرگاه    نگارندی مصئون در مورد شناخت دولت م   ی پوهاند غالم سخ  مرحوم
  کیحکومت، شناخت    کی دولت، شناخت    ک ی. مانند شناخت  رد ی پذی تحقق م  ی کشور شناخته شود شناخت به مفهوم حقوق

 «.   ره یاِشغال وغ

است    ینمود: »شناخت عمل  فیتعر  نیدر بروکسل از شناخت چن   ۱۹۳۶در اجالس سال    ی عموم  الملل ن یحقوق ب  موسسه
  باشدی م   المللن ی حقوق ب  تیومستقل را که قادر به رعا  دی جد  یاس یجامعه س  کیوجود    یم یقد   یهاکه به موجب آن دولت 

 .« دارد ی اعالم م المللنی عضو جامعه ب ک یآن به عنوان  اخت خودرا در برابر شن  ۀاراد جهیو در نت کندی م  قی و تصد دیتائ

وقت  دا  یدولت جد   ف،یتعر  نیا  تیبرو آمده  م  یبوجود  قابل  باشدی قابل شناخت  ب  یهانورم   تیرعا  تیکه    الملل ن یحقوق 
 را داشته باشد.    ی عموم

وجود دارد    تیاکت نه مکلف  ن یآمده است، در   ان یبه م  دا ی دولت جد  ی از جانب دولت شناسنده برا  جانبهک یاکت    شناخت
که سائر دول    ی را ندارد؛ همانطور   ی شناس   ت یبه رسم  یآمده بر سائر دول حق ادعا   ان یبه م   دا  ی . دولت جدی عنی ونه حق  

 باشند.   داشتهی نم  دی نسبت به دولت جد ت یمورد کدام مکلف نی در

 .  تواندی بوده م   یموقت  یعن ی(  De facto)  فکتویو د  یم یدا  یعن ی(  De jure) ژور ی ها بدو شکل ددولت  شناخت

بازپس    تواند یم  فکتو ی . اما شناخت دگردد ی نم   ی و دوباره ملغ  باشد یم  ی می صورت گرفته و دا  کبار ی  یم یدا  ای  ژوری د  شناخت
کشور    ی آزاد  ی که برا  یهاگروپ   ای وطن و  ی جال  ی هاحکومت  ا ی ثبات    ی ب  ی هاشناخت در مورد دولت   ن یگرفته شود. ا



  ژور ید  ا ی  ی می به شناخت دا  ای تواند شناخت واپس گرفته شود  ی شان م   ی موقف حقوق  ریکه با تغ   باشد یم  جنگند ی شان م 
 برسد.  

 ها: مورد شناخت حکومت  در

ضرورت به شناخت    دیآی م   انیبه م  یبه شکل قانون  گریشخص به شخص د   کیکه به اثر انتقال قدرت از    یهاحکومت
با ارسال    ای و    فیشان در مراسم تحل  ندگانیانما یها  حکومت  ایاشتراک سران دول    قینب سائر دول از طرندارند بلکه از جا

از    گریدست بدست د  کی حکومت و انتقال قدرت از    رییاگر تغ   ماباشند. ا  داشتهی م  تیخود بخود رسم  ی کیتبر   یهاام یپ
  ا ی نیمنافع طرف  تیرعا   ک، یولوژید یا  ی های ریگبنابر موضع   گرید یهادولت  رد؛ ی انقالب صورت گ  ای جنگ، کودتا و    ق یطر
  ی برخ  ان یبا ب ا یو   کنندی به شناخت آنها اقدام م  ط یحقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و سائر شرا  ی اصول جهان  ت یرعا
است.    ط ی از شرا  ی ک یحکومت از نظر جوانب شناسنده   تی مشروع  نند،ک یم  ی از شناخت آنها در کوتاه مدت خوددار  ط یشرا
عق  ی برخ ا  ده یرا  واقعحکومت   ن ی است که چون چن  ن ی بر  کاف  داشته ی م  تیها  اصل    ست یباشند  نظرداشت  در  بدون  که 

از   ده ی عق  نیدر   ی المللنی ب  تیمشروع  تیشناخته شوند.  رعا  تیآنهاست به رسم  یکه امر مربوط به امور داخل   تیمشروع
 .  شودی دانسته م  نظر دور 

 مورد افغانستان:   در

است که شناخت مجدد آن مطرح بوده    ی می شناخته شده دا  ت یدولت به رسم ت یبا داشتن ساحه، نفوس و حاکم  افغانستان 
رخ  به طالبان   ی در امر انتقال قدرت از حکومت قبل  ر یماه اخ  ک ی  ی که در ط  ی ریی. اما تغشودیو نه واپس گرفته م  تواندی نم

 .  باشدی قابل بحث م آنشناخت  یعموم  المللن یداده است از لحاظ حقوق ب

  د یآی بر م  ی و منطقو یمجامع جهان ی هاقطعنامه  ی و بعض ک یسران دول و مراجع دپلمات ی هاه یانیها، باز مصاحبه  که یطور
  ی مربوط بخودش برا  ی هاهر کشور طبق ارزش   ست، یدر افغانستان ن  د یجد   ت یجهان هنوز جهان حاضر به شناخت حاکم

بعمل    ی بودن آن ذکر  ی از مثبت و منف  نکه یبدون ا  ر یسال اخ  ست یب  ی مانند حفظ دستاوردها  گذارد، ی م  ط ی شناخت شرا  ن یا
  ی هات یشرکت زنان در فعال  یبرا  الزم  یهانه یو مطبوعات، زم  انی ب  یآزاد  ،یمدن   یهای حقوق بشر، آزاد  تیآورند، رعا

 . رهی وغ لی کار در دولت، تحص ،ی امور اقتصاد ، یاس یس ،ی اجتماع

  ها ت یمجبور  ی برخ   یطالبان رو  ت یکه داشتن روابط با حاکم  دهند ی تذکر م  ی شناس   تیاز کشورها بدون ذکر برسم  ی گروه  اما
  یهااز رفتن افغانستان به بحران   یر ی، توجه به جلوگر افغان و نادا  ر ی انسان فق  ها ون ی به مل  یکمک رسان   ل یاست. از قب  ی حتم
  ستان، یاز نفوذ ترور   ی ریطالبان به جلوگ  ت یمتعهد ساختن حاکم  ، یبشر  ران ودر مجموع بح  ی و اجتماع   ی اقتصاد  ق یعم

 .  رهی حمالت آنها به سائر کشورها و غ ای  سمیاز نفوذ ترور ی ریتعهد در مورد جلوگ

خود    یم یبخاطر آنچه در طرز تفکر تنظ  تواندی نم   دی جد  تی دارد؛ حاکم  یالملل ن یدولت به جامعه ب  کیکه    یهاضرورت   یرو
 نبردارند.   ان یشان جا دارد، موانع سر راه شناخت شانرا از م

ها،  دولت   انیجهان امروز تعامل م  رادریبماند، ز   یباقاخته شده بصورت نا شن  تواندی با جهان نم   شتریتعامل ب  یبرا  افغانستان
اکنون   نیکه هم ریدارد. افغانستان جنگ زده و فق یحکومت دار یکننده برا نیی ارزش تع یو منطقو یجهان یهاسازمان 

  ط ی شرا  ی جدا از تفاهم و قبول  تواندی دارد نم  ییفقر و نبود مواد غذا  خاطراز نصف نفوس کشور را ب  ش یب  شی جهان تشو
 باشد.   یالملل ن ی در عرصه ب گر یباز  کی  یجهان



مردم    ی برا  یجهان  یهاهمه معطوف به افغانستان است، جلب کمک یو منطقو  ی جهان  یهاتوجه کشورها، سازمان   امروز
تا بتواند به امکانات  خودرا وفق دهد    یشده جهان   رفتهیپذ  یهابا ارزش   یطالبان   تیحاکم  دی است که با  یاصل انسان   کی

  یری بر سختگ  یپا فشار   د، ینما   جادیدر خود ا  تیحاکم  ثیرا بح   یانبهتر کمک رس  یهانهیو زم  هات یظرف  افته،یدست    یجهان
 گردد.   ی جهان یهااست یباعث نرمش در اتخاذ س تواندی نم  یحقوق مدن   یهاعرصه  گریدر حق زنان و د

در مورد سرنوشت مردم خاتمه    یابتین  یعبور نموده است هرچه عاجلتر و زود تر به دپلماس   یابتی که از جنگ ن  افغانستان
 دهد.  

که اگر بر موقف    ی و منطقو  یجهان  یتعامالت بعد  یبرا  ستینمونه ا   یهاافغانستان در کنفرانس شانگ   ندهی دعوت نما  عدم
عمران    باشد،یم ز یکشور اهانت ام کی  یاصل برا  ن یاو  رندیگی م  گران ی آنرا د  یادامه داده شود جا  ت یحاکم ر یانعطاف ناپذ 

شانگ  کنفرانس  در  ر  یهاخان  افغانستان  قر  یندگینما   اخواست  بجا  یش یکند،  دول  سائر  با  مناسبات  افغانستان    یدر 
از عدم    ی حالت ناش  نیها، اهانتبارتر است، امردم افغانستان ضمن سائر اهانت  یحالت برا  ن یا  ره یوغ  د ینمای م  ی گریالب

 حکومت افغانستان است.  ی شناس تیبرسم

  کسان ی   ق یتطب  شگان، یشرارت پ  ات ی مردم از جنا  ی عدالت، در امن نگهدار  ن ی: تاملیدارد ازقب  ی ب یدر مقابل مردم وجا  دولت
  ت، یجمع حاکم  نهای. ارهیمردم اعم از زنان و مردان وغ   یهای حقوق وآزاد   ن یقانون برهمه، مجازات سرکشان از قانون، تام

  تیحاکم  یها، توانمندعرصه  نی در  فی وظا  ینتواند با اجرا  د یحکومت جد  اگر.  دهد ی م   ینفوس و قلمرو بدولت مفهوم حقوق
  ت یمشروع  یگردد و اصل چهارم که عبارت از شناخت است برا  تیبرخوردار از حما   تواندی کند؛ نزد جهان نم  لی را تمث

 . دی کسب نما ی المللنیب
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