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 یا :مقدمهیکشورها به امارت اسالم یبرخ یافغانستان از سو  یسپردن سفارت خانه ها
 شناختن؟ تیرسم یبرا

 

 مطالعات استراتژیک و منطقویمرکز 

 

  406 :شماره

 (هـ ش 1041 حوت 26الی  حوت 20از )

نطقه افغانستان و مو اجتماعی  امنیتی، اقتصادی، تحليل رويدادهای مهم سياسی ،وارهفته یۀاين نشر
توسط مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی تهيه و  ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگکه به زباناست 

 گردد.نشر می
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 خوانید:آنچه درین شماره می
 

 ت یرسم  یبرا ی:مقدمه ایکشورها به امارت اسالم یبرخ یافغانستان از سو  یسپردن سفارت خانه ها
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 4 .................................................................. ت شناختن حکومتیبه رسم یچوکات حقوق 
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 تن؟شناخ تیرسم  یبرا ی:مقدمه ایکشورها به امارت اسالم یبرخ یافغانستان از سو  یسپردن سفارت خانه ها

 مقدمه

باشد،  یدر آن شامل م تیعناصر چهارگانه است: که قلمرو، نفوس، حکومت و حاکم یدولت دار  
ده و را برقرار کر  شیخو یاسیروابط س دیبيايد کشور ها با حکومت جد یم انیبه م دیدولت جد کهیهنگام

ها  هیاعالم قیرو از ط رسانندیرا به امضا م ی, وتعهداتندیگشا یرا در خاک خود م گریکدی یسفارت خانه ها
 میمرحله و تحک نیهم شناسند،یم تیرا به رسم دیاذعان در رشته که حکومت جد یاجتماع یاز راه رسانه ها

دسامبر در باره حقوق و  66-م 3333در سال  یدر سطح جهان i .کندیم فیشناختن تعر تیروابط را به رسم
 Montevideo Convention on the Rights and Duties) ونیوکنوانسیدیدولت ها مونتو و یها تیمسول

of States)  موده ن یدولت ها نشانده یها تیحقوق و مسول کطرفیاز  ونیکنوانس نیآمد است که ا انیبه م
 سوم،ششم ی. در ماده هادینمایم میرا ترس یآنها چوکات حقوق شناختن تیبه رسم یبرا گرید یو از سو 
 تیکشور به رسم کی کهیزمان iiدهیشناختن کشور ها روشن گرد تیبه رسم یها اریمع ونیکنوانس نیوهفتم ا

، نفوس،  قلمرو دولت یعنی شناسدیم تیآنست که همه عناصر متشکله آنرا به رسم یبه معنا شودیشناخته م
مفهوم به رسميت شناختن دولت و به رسميت  دی، هرگز نباشناسدیم تیو حکومت آنرا به رسم تیحاکم

 تیم. به رسکنندیرا افاده م ییجداگانه  میمفاه کیهر رایگرفته نه شود ز معنا کیشناختن حکومت به 
ناخته شدن ش تیبا به رسم دیآیم انیبه م دایکه جد یآنهم هنگام ردیگیصورت م کباری یشناخنت دولت گاه

ت یاوقات در خاک دولت به رسم ی، مگر گاهشودیانجام م زیشناخته شدن حکومت را ن تیبه رسم کجایدولت 
ناختن ش تیشان به رسم یها یسیکشور ها بنا بر پال گریکه د دیآیم انیبه م یشناخته شده ، حکومت ها

 نیا شود ریکه زمانگ ایام انجام شود و شناختن زود هنگ تینوع به رسم نیامکان دارد ا ند،یشان اقدام نما
 که دولت نیاقدام نموده ا اشناختن آن کشور مجدد تیدر مورد به رسم یجامعه جهان یاست که اعضا یحال
حکومت ها تابع  نیچن ریدارند، اگر تغ یرا اعالم م شیو شناختن آن موقف خو تیدر مورد به رسم یها

  .شناختن دوباره را ندارند تیبه رسم ازینباشند، همچو حکومت ها ن یانقالب طیشرا

افغانستان  نیشیدولت پ یها یبودند که سفارت خانه ها و قونسلگر  یاز کشور ها هی، ترک رانیگذشته ا هفته
مول تاکنون به ش یامور خارجه عبدالقهار بلخ یی( سپردند و به قول سخنگویرا به نظام حاکم )امارت اسالم

قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان ، قطر  ا،یزیمال ن،ی، چ هیکستان ، روسپا یکشور ها هیو ترک رانیا
د که دادن لیتحو یافغانستان را در خاک شان به امارت اسالم یها یوقزاقستان سفارت خانه ها و قونسلگر 

 هیاز خالل اعالم یمذکور به طور رسم یکه کشور ها نجاستیپرسش ا iii گردد. یکشور بالغ م ازدهیبه  بایتقر
ا در افغانستان ر  یصادر نکردند، مگر با آنهم سفارت خانه ها ار  یشناختن امارت اسالم تیبه رسم یرسم یا
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 ایشناختن است  تیبه رسم یسفارتخانها به معن یواگذار  ایواگذار نمودند. آ یخاک خود به امارت اسالم
 . میداریخواننده گان م میرا تقد ریز لیپرسش تحل نیبه پاسخ ا ر؟یخ

 شناختن حکومت تیبه رسم یچوکات حقوق

شده  نیمشخص و تع یالملل چارچوب حقوق نیشناختن حکومت ها در حقوق ب تیبه رسم یبرا 
که ندارد. بل یو قواعد خاص طیشناختن حکومت ها شرا تیبه رسم یکه حقوق جهان یمعن نیوجود ندارد به ا

 گرید،  دیآ انیبه م یدیحکومت جد کهیاست که به مصالح کشور تعلق دارد. زمان یاسیس ندیفرا کی نیا
حکومت مذکور را ممکن به  ساختیکشورها منافع خود را در آن جستجو نموده اگر منافع شانرا براورده م

 کی نیا ینکنند ، ول نیرا تضم شیکه منافع خو شناسندینم تیبشناسد وگرنه تا آن زمان به رسم تیرسم
 تیسمبه ر  ازمندی، در آنصورت نیقانون یامده از راه ها انیبه م دیجد یحکومت نکهیباشد ا دایهو دیخن باس

ه.ش  3386سال  یخالف مواد قانون اساس ایاز راه زور و  یحکومت امارت اسالم نکهی، مگر ا ستیشناختن ن
 .شودیم دهیشناختن مجدد د تیبه رسم ازمندیآمده است از آن جهت ن انیبه م یر یگ یو بدون را

مشخص وجود ندارد و دانشمندان  طیشناختن حکومت ها شرا تیبه رسم یبرا یدر سطح جهان نکهیوجود ا با
شناختن  تیبه رسم ینیکردند که ما آن را دکتور هیارا یمتعدد اتیشناختن حکومت ها نظر تیبخاطر به رسم

 :است لیکه قرار ذ میحکومت ها نام نهاده ا
 ریم که توسط کارلوز توبار وز3397در سال  نیدکتور نیا :(TOBAR DOCTRINE ): توبار نیوردکت1 :

 No Recognition for Unconstitutional :دیگو یم نیدکتور نیشد ا هیبود ارا کوادوریخارجه ا

Governments) ژهیوب یشناخته شود که بصورت قانون تیبه رسم یآمده زمان انیبه م دیحکومت جد یعنی 
 .شده باشد جادینافذه همان کشور ا یمطابق قانون اساس

شده  هیم ارا3353در سال  نیدکتور نیا :(BETANCOURT DOCTRINE ): دکتورين ټکور  نېټب2 :
به  ینظام یکه از کودتا یآن حکومت ها یعنی (No Recognition for Military Rules) :دیگویاست که م

 .نشوند شناخته تیبه رسم دیآمده باشند با انیم
در سال  ییکایامر منیتوسط ست نیدکتور نیا :(STIMSON DOCTRINE ): دکتورين مسنټېس 3 :

 مهیرا ضم یگر یاز راه زور خاک دولت د یحکومت کهی: زماندیگویم نیدکتور نیآمده است ا انیم به م3336
 iv .نشناسند تیآمده را به رسم انیکشور ها حکومت به م گرید دیحالت با نیخاک خود سازد، در ا

بنام  کویمکس رخارجهیتوسط وز نیدکتور نیا :(ESTRADA DOCTRINE): دکتورين هډراټايس 4 :
 دینبا دیآیم انیبه م دی: هنگام که حکومت جددیگو یشد که در آن م هیم ارا3339در سال  سترادیا ارویجن

ه مثابه ب نیا رایخود قرار دهند ، ز یمنف ایمثبت و  دید یشناختن آنرا بر مبنا تیبه رسم گرید یکشور ها
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 شناختن دو اصل تیبه رسم ی. بلکه در پشودیآن و مداخله در امور آن محسوب م تیشکستن اصل حاکم
و دوم عدم  (Self-determination ) ها، استقالل حکومت صلهی: در فیکیدر نظر گرفته شود.  یحقوق جهان

گر ا نیدکتور نیا یکه برمبنا یمعن نیکشور ها،  به ا گرید   intervention)-(Non ، vیمداخله در امور داخل
خود مستقل عمل کند و در  میگردد که در تصام لیشناخته شده دولت، حکومت تشک تیدر داخل به رسم

 استیباال، س نیشناخته شود، عالوه به دکتور تیبه رسم دیبا دیمداخله ننما گرید یکشورها یامور داخل
 یاش طور  یخارج استیمهم و سازنده دارد. اگر س ششناختن نق تیر به رسمحکومت د یو خارج یداخل

 کین د،ینما یشناختن محتاطانه عمل م تیدر رسم گرید یچالش زا باشد دولت ها گرانید یباشد که برا
د تا ح یخارج استیطرفانه است، همچو س یاقتصاد محور و ب یامارت اسالم یخارج استیکه س ختانهیب
 تیمبه رس یبرا یخوب یفرصت ها تواندیبه نوبه خود م نیکه ا دهسودمند بو  گرید یکشورها یبرا یادیز

 کند،  جادیشناختن را ا

چرخد، اگر در  یم نیقوان قیو تطب یبر حقوق بشر  یادیحکومت ها که تا حد ز یداخل استیس همچنان
ار ک اطیشناختن آن از احت تیدر به رسم دیشا گرید یعرصه از عامل خوب کار گرفته شود، دولت ها نیا

آموزش  قطع رایز شود،یپنداشته م یشناختن آن مانع جد تیدر به رسم یامارت اسالم یداخل استیس رد،یگ
 ،ینبود قانون اساس ان،یب یمحدود نمودن آزاد گر،یبانوان، منع نمودن زنان در موسسات و ادارات د لیو تحص

پنداشته شده است که  یجامعه جهان دگاهیکه برخالف د شودیانجام م یاعمال یداخل استیهمچنان در س
 شناخته است. هن تیرا به رسم یامارت اسالم گرید یاکثر دولت ها نیبنابر ا

 چه معنا؟به  یسپردن سفارتخانه ها به امارت اسالم

و  حیرص شناختن تیبه رسم یکیگردد،  یم میشناختن به طور عام به دو بخش تقس تیبه رسم 
 .یشناختن ضمن تیبه رسم یگر ید

ه ب حیرا به صورت صر یگر یدولت حکومت دولت د کیکه  یهنگام :حیصر شناختن تی: به رسمالف
: از راه شود یو معموال به دو گونه انجام م ندیگو یم حیشناختن صر تیرا به رسم نیبشناسدکه ا تیرسم

که به  یگر ید یکیبه  یمانیبستن پ از خالل ایشناسد،  یم تیکه حکومت مذکور را به رسم ینشر اعالن
 .شناسد یم شیا تیرسم

دولت به صورت آشکار حکومت  کیاست که  یشناختن تیآن به رسم :یشناختن ضمن تی: به رسمب
 یشناختن را افاده م تیدهد که به رسم یرا انجام م یاعمال یشناسد، مگر برخ ینم تیرا به رسم یدیجد

 یها مانیبستن پ ،یاسینامند .مانند: انجام مذاکرات س یم یشناختن ضمن تیرا به رسم نیکند، که ا
شناختن  تیمبه رس یقو  لیتعامالت، دل گرینسبت به د یانیگنش پا نیگشودن سفارت خانه ها،ا ایو  یاسیس

   vi .گردد یمحسوب م یضمن
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دولت ها به  یبعض یسفارتخانه ها از سو  یتوان گفت که سپردن برخ یفوق م یچارچوب حقوق مطابق
 یموقت یاست که اول ژوریو و فکتویشناختن د تیرسم گربهیشود. نوع د یشمرده م یشناختن ضمن تیرسم

مقدمه  ورابطه تنگاتنگ دارد  یشناختن ضمن تیبا رسم یشناختن موقت تیاست، به رسم یمیو دوم آن دا
 یسو  که سپردن سفارت خانه از میتوانیاساس گفته م نیشود. به ا یپنداشته م یمیشناختن دا تیبه رسم

 .شناخته شده است تیبه رسم فکتویبه گونه د یمنطقه به امارت اسالم یکشور ها

 کشور ها سفارت خانه ها را به امارت گریو د نی، چ هیروس ا،یزی، مال هیترک ران،یاست که چرا ا نیا گرید بحث
شود،  لیو منافع  هر کشور به صورت جداگانه تحل لیپرسش مهم است دال نیسپردند؟ به پاسخ به ا یاسالم

ور با افغانستان استند، کش یطقو من یفوق اکثرا دولت ها یتوان گفت که کشور ها یمگر به صورت عموم م
ر باشد، بخاط یم یروابط با امارت اسالم ازمندین شیخو یو اقتصاد یتیمنطقه جهت حفظ منافع امن یها

 شیخود را برقرار سازند و سفارت خانه ها را برا یاسیروابط س یبا امارت اسالمدارند که  ازیحفظ منافع خود ن
 داعش یتیامن داتیتهد هیاز ناح رانیو ا هی، روس یمرکز  یایآس یواگذار کنند، به صورت عموم کشور ها

 نیاداعش را کنترول کنند، جهت انجام  داتیتهد یتوانند داشتن روابط به  امارت اسالم یهراس دارند و م
تان هراس دارد که افغانس نیچن گرید یروابط حسنه داشته باشند، از سو  یدارند تا با امارت اسالم ازیکار ن

ه آنجا مردم ب یبه نام جهاد برخ یامارت اسالم یکه به رهبر  نیا اینشود ،  لیمسلمان تبد یها غوریا اهپناهگ
 شیرا برا شیبوده و سفارتخانه ها یداشتن روابط با امارت اسالم ازمندیخاطر ن نانیجهت اطم نینروند. بنابر

 .بسپارند

سفارت خانه افغانستان را به امارت  ینیو د یاسالم یبرادر  زهیکه بنابر انگ ستیکشور ایزیمال همچنان
و ازطرف  یپ یت یت یطالبان پاکستان کیطرف جهت کنترول تحر کیسپرده است. پاکستان از  یاسالم

داشته  کیروابط ن یمدارد تا با امارت اسال  ازیخود ن گرید یو اهداف اقتصاد یمرکز  یایبه آس دنیرس گرید
اشته باشدکه د ریجداگانه تحر یلیمنطقه تحل یاز کشور ها کیدر باره هر  میدار ازیمتعدد ن لیباشد. بنابر دال

 کوچک ما حوصله آن را ندارد. لیتحل نیا

 جهینت

وجود دارد که در سال  یچارچوب حقوق یشناختن دولت ها، در سطح جهان تیباره در به رسم رد
 تیمگر در مورد به رسم ده،یگرد حیتصر ویدیمونتو و ونیکشور ها در کنوانس یها تیم، حقوق و مسول3333

 شناختن تیوجود ندارد، به رسم یو چارچوب خاص طیکدام شرا یشناختن حکومت ها در سطح جهان
ه را ب یدولت ها با نظرداشت منافع و اهداف خود حکومت گریبوده که د یاسیعمل س کیحکومت ها کامال 

 شناسند. یم تیرسم
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شناختن  تیبه رسم یبه معن یمنطقه به امارت اسالم یکشور ها یافغانستان از سو  یسفارت خانه ها سپردن
ود خ یمجرا منافع مل نیبوده و از ا یسالمبا امارت ا کیکشور خواهان داشتن روابط ن نیاست که ا یضمن

 کنند. یم نیتضم یرا با سپردن سفارت خانه ها به امارت اسالم

 یاسیهم س یو برخ یحقوق یرا به همراه دارد که بعض جینتا یبرخ یسفارت خانه ها به امارت اسالم سپردن
و سر  مدافع لیوک یاستند که بعد از گشودن سفارت خانه ها، امارت اسالم نیآن از ا یحقوق جیاستند، نتا

کند و در هنگام نقض حقوق  یمپرست شهروندان افغان ها، در آن کشور ها خواهد بود ، از حقوق شان دفاع 
م گادر هن انیدر مورد پناهجو هیو ترک رانیدر ا ژهیپرسد به صورت و یم زبانیکشور م یشهروندان خود از سو 

پاسپورت ها، نکاح خط ها، دعوتنامه ها،  دیتمد زا،ی. همچنان جهت گرفتن وستینا شا یبرخوردها
به شهروندان خود  یهمچو موارد، امارت اسالم گریدو در  یتجار  لیها مسا پیلوشیف ،یها علم پیسکالرش

 باشد. یم یو  یعرضه خدمات نموده که اکنون حق قانون قیطر نیاز ا

 میخود روابط را تحک یتواند از راه سفارت خانه ها یم یامارت اسالم نیبعداز ا یاسیسهمچنان در عرصه  
ر د ونیاسیطور با مقامات با نفوذ و س نیهم د،ینما ریخود را ارسال بدارد، مذاکرات دا یها امیببخشد، پ

 خود روابط خود بگستراند. یسفارت خانه ها قیاز طر زبانیکشور م

 شنهاداتیپ

 یدروازه تعامل را با کشور ها یو حفظ منافع مل یاسالم یدر چارچوب ارزش ها دیبا یاسالم امارت 1_
 .ندیمثبت و موثر تعامل نما دیبا د یالمل نیتعهدات ب نیکه در پرتو قوان دیمنطقه و جهان بگشا

ت افغانستان از راه بحث وگفتگو در مورد ثبا یبا نظام فعل دیبا یالمل نیب یو جهت ها یرونیب یکشور ها2 _
 یها میافغانستان و برداشتن تحر یپول ریکرده، آزاد نمودن ذخا تالش دوامدارافغانستان  یو اقتصاد یاسیس

 .شود یپنداشته م یضرور  یکار  یاقتصاد

ه، کتفا نکردمنطقه ا یخود با کشور ها یسفارت خانه ها قیاز طر کیبا گشودن روابط ن یامارت اسالم 3-
 یهم به نوبه خود سفارت خانه ها شانیکه ا دیچنان تعامل نما کایمتحده امر االتیبلکه با جامعه اروپا و ا

 .بسپارند یشان به امارت اسالم یافغانستان را در کشورها

 تیتواند خواهان به رسم یم یامارت اسالم (ESTRADA DOCTRINE) دکتورين هډراټايس یبرمبنا4 _
ه شناختن را بر آورده کرد تیبه رسم طیشرا نیدکتور نیمطابق ا رایگردد، ز یجامعه جهان یز سو شناختن ا

 .است
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منطقه  یها استیخبرآگاه با س ر،یواگذار شده ، اشخاص اهل تدب یدر سفارت خانه ها ی_ امارت اسالم5
منافع  آگاه، یها پلوماتیتوان با داشتن د یفقط م رایکارکشته بگمارد، ز رانیها و سف پلوماتید یوجهان

 گردد. یم نیتضم یمل
 پایان
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خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:

                                                                                                               + ۷۳۹۱۶۰۸۱۶۶۶      تماس:
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