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 افغانستانن درمعرض تجاوزعریان وچشم پوشی شورای امنیت !
 

 

استفاده از قوه در مناسبات بین المللي دراسناد حقوقي غیر قابل انكاردر نظام بین المللي ممنوع قرار گرفته 

نموده است، همچنان سند معتبر است، احكام مندرج در ماده دوم منشور ملل متحد بكار گیري زور رامنع 

( مجمع عمومي ملل متحد ١٩٧٤ديگريكه تجاوز را با تمام اشكال آن ممنوع نموده است قطعنامه سال )

است كه به قطعنامه تعريف تجاوز معروف است، لذا پراگراف اخیر ماده سوم قطعنامه با تفكیك تجاوز 

گري از اقدامات عنصر تجاوز را توصیف نموده مستقیم علیه استقالل وحاكمیت ملي دولت ثالث، نوع دي

 .وآن عبارت از تجاوزبا بكارگیري دستجات مسلح ومزدوران جنگي علیه حق حاكمیت ديگران است

 :بند پاياني ماده سوم چنین صراحت دارد

تسلیح، تجهیز واعزام گروه هاي مسلح ومزدوران جنگي در برابر استقالل، حاكمیت وامنیت كشورديگر،  »

 «اوز بنداشته میشودتج

معیارهاوپرنسیپ هاي متعددي در نظام حقوقي بین المللي وجود دارد كه استعمال قوه را با تمام اشكال آن 

 .منع نموده وتخطي ازين اصول جنايت بین المللي خوانده شده است

متحد وبا در ( منشور سازمان ملل ٤٢-٤١)-(٣٩ماده دوم قطعنامه تعريف تجاوز با اهتمام براحكام مواد)

نظرداشت اصل مسوولیت جهاني دولتها، شوراي امنیت را مكلف ومسوول میداند كه در صورت وقوع تجاوز 

مستقیم ويا تجاوز با استفاده از شبه نظامیان مزد بگیر وساير اشكال رزمندگان غیر مشروع، چگونگي وابعاد 

میزان صدمات ناشي ازان نسبت به عنصرتجاوز تجاوزرا بیدرنگ مورد ارزيابي قرارداده ودرمورد قطع تجاوز و

 .بمثابه فكتورتهديد كننده امنیت جمعي موقف اتخاذ نمايد

 



جهانیان وبخصوص شوراي امنیت ملل متحد از سالیان متمادي ناظروشاهدويرانگیري وقتل بي رويه مردم 

ه در پیرامون اين افغانستان ونقض فاجعانه حقوق بشري ساكنان اين كشور بدستان جنايتكاراني است ك

كشوردرس تباهكاري وانسان كشي به آنها داده شده وبه مقاصداهداف سیاست خارجي دستگاه هاي 

جاسوسي بیگانه تسلیح وبه كشورما تحت پوشش دين فرستاده شده اند، كه درين فصل ازجنگ وخونريزي، 

اسي موجود ابعاده چند اعزام دستجات مسلح خارجي دركشور با بهره گیري از فضاي مساعد نظامي وسی

برابر كسب نموده است، كه باتاسف شوراي امنیت ملل متحد به استثناي صدوراعالمیه هاي گمراه كننده 

مبني برابراز تأسف از توسعه بحران ونگراني در قالب جمالت در خصوص نقض حقوق بشري بوسیله گروه 

ع اصولي با استفاده از میكانیزمهاي حقوقي هاي تروريستي چندين ملیتي در قلمرو اينكشور، از اتخاذ موض

علیه عامالن جنگ وتجاوزات مستمر در برابر افغانستان اجتناب نموده واين نهاد با اعتبار وحافظ صلح 

وامنیت جمعي خود به فكتوري بي اثرسازي هنجارهاي جهاني مبدل شده است، مسلم است كه وضعیت 

ل انكار تجاوز ومداخالت است كه میبايست شوراي امنیت در حقوقي، نظامي افغانستان از مصادق غیر قاب

-٤١جهت قطع مداخله مداوم خارجي از قلمرو كشورهاي همسايه وبخصوص پاكستان در پرتو احكام مواد 

میثاق ملل متحدتصمیم اتخاد وبا اعمال فشار سیاسي، تعزيزات مؤثر وايجاد فضاي تفاهم جمعي بسود  ٤٢

 .تروريزم وتجاوزكارمینمود افغانستان بمثابه قرباني

بنابرين تا زمانیكه عامالن خارجي جنگ تحت فشارين المللي مجبور به ترك سیاست مجراجويانه علیه 

افغانستان نگردد، نه صلحي بوجود خواهد آمد ونه ثبات درسطح منطقه كه افغانستان بیدفاع بازنده اصلي 

 .آتش بي ثباتي درسطح منطقه مشتعل خواهد شد كلیه بازيها وتعامالت غیرسازنده نخواهد بود، بلكه
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