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 تقریظ 

به   راه   فرا ست  دانش مشعلی برای رسیدن  انسان  روندی که  در  را    انسانی  آن  اجتماعی خویش،  جایگاه مناسب 

قرار می زندگی  دانش  الگوی  اما،  انسانی، جامعیت  یی، وسیلهاکادمیکدهد؛  و جایگاه مناسب  انسان  به  که  ست 

تعیین بیش هدف  به  را  آن  و  بخشیده  نزدیکتر  میشده  این  تر  امر،  حقیقت  در  مادامی  مأمولسازد.   ،

ست که دانش علمی، استمرار و پیوستگی خویش را در روند تحقیق و پژوهش متداوم و پویا، پیگیری  میسرشدنی

تر بخشیده و روند  گاه است که دانش علمی، خالقیت و جامعیت خویش را هماره غنای بیش و تداوم بخشد. آن 

های زمانی انسانی خواهد بود. به سخن  گوی نیازمندیو پاسخ  نگهداشتهن، محفوظ  پای زما تکاملی خویش را پابه 

تر آن درگرو  دیگر، دانش علمی، رابطۀ مستقیم و تنگاتنگ با روند تحقیق و پژوهش داشته و باروری هرچه بیش 

و    از رخوت  روند طبیعی و پویایی خویش را پیوسته حفظ نموده  جاست که دانش علمی،باشد. از این پژوهش می

جازدگی   علممی  داشته نگاه   دوربه در  رسالۀ  شما   ایپژوهشی  -  یشود.  نقادانۀ  بررسی  و  مطالعه  معرض  در  که 

ست که نویسندۀ محترم، جناب استاد شاکر حیات روی آن  ا  وران محترم قرار دارد؛ نتیجۀ تحقیق و بررسی بینش

« نام  زیر  که  پژوهش  این  است.  داده  وضعیتانجام  بین   بررسی  حقوق  منظر  از  طالبان  گروه  «  المللحقوقی 

 پیرامون عنوان مذبور در افغانستان بوده باشد.  آکادمیک، به گمان اغلب نخستین اثر  گرفتهصورت

بی اصل  انجام    استفاده بودن،    آکادمیکطرفی،  رعایت  به  تا  آغاز  از  متن  هماهنگی  و  معتبر  منابع  از 

از جمله ویژگی  برای اصحاب علم و پژوهش    عنوانبهتواند  های تحقیق بشمار رفته و می تحقیق  منبع تحقیقی 

  محقق   بلکه  نبوده؛ روشن ساختن ماهیت حقوقی گروه طالبان یک امر محال  مزید بر آن  قرار گیرد.    مورداستفاده

 .به معرفی بگیرد  واضحگروه را به شکل ساده و توانسته این 

که   معمولی  چنین    تواند می روش  روش    مورداستفاده   آکادمیک  هایتحقیق در  گیرد    ای مقایسه قرار 

یافته و مشخصات گروه   باشد می  اتمام  به همین روش  اثر حاضر  با مشخصات گروه  که خوشبختانه  نظامی  های 

داده  صورتبه طالبان   نظرداشت  در  با  و  است  شده  گرفته  مقایسه  به  مسلسل  و  بیانگر  دقیق  تحقیق  برایند  ها، 

می  طالبان  گروه  بودن  می   اما،  ؛باشد تروریست  دولت دیده  تعامل  که  بخصشود  و  امنیت  ها  شورای  اعضای  وص 

 سازمان ملل متحد با این گروه بر بنیاد اصول حقوقی نبوده است. 

باشد تا بدانند که  کردۀ جامعۀ ما ضروری می در اخیر، مطالعۀ این اثر پژوهشی برای فردفرد نسل تحصیل
حیات،   شاکر  استاد  جناب  برای  بزرگ  خدای  از  کیست.  این  بیش   ی کامگارطالب  در  نموده،  تر  استدعا  راستا 

 تر علمی ایشان در آینده باشیم.های هرچه بیش ها و آفرینش امیدواریم که شاهد خالقیت
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 مقدمه 

نسته و  ها جنگیدند، همیشه جنگ خود را مقدس داو هم علیه حکومت  د کردنحکومته هم  ک   اند ی گروهطالبان  

را   اشغال  اند کرده معرفی    ی مل  بخشی آزادهای  نهضت   ازجملهگروه خود  را  افغانستان    ؛برعکس  .دانند شده می و 

دولت  و  افغانستان  گروه  حکومت  گاهی  مزدور،  گروه  گاهی  ناراضی،  برادران  گاهی  را  طالبان  آن،  متحد  های 

آمیز بوده است و نیاز به تحقیق  ، ابهامقوقی یرح غهای  خوانند؛ چنین خطابشورشی و گاهی گروه تروریستی می 

مورد تحقیق    سؤالو    همسئل  بناً،المللی مشخص و معلوم گردد.  دارد تا وضعیت حقوقی این گروه، طبق قواعد بین

است   منظر    کهاین  از  طالبان  گروه  حقوقی  مشروعیت  بین   حقوقوضعیت  گروه  این  ضمناً  و  چیست؟  المللی 

با  وقی، مشخصات گروه طالبان  حق  یهابر قاعدهیافت پاسخ مشروع و مبتنی  در   منظوربه المللی دارد یا خیر؟  بین

گروه  چهارگانه  مشخصات  حقوق    ی ضددولتهای  منظر  و    یهاون ی کنوانس  ژهیوبه و    المللین باز  ژنو  چهارگانه 

به    ،ها به تصویب رسیده استمند شدن جنگهای نظامی و قاعده که در خصوص گروه    هاهای الحاقی آن پروتکل 

دارد و با در    و مطابقت   شود تا معلوم گردد که با کدام گروه همخوانیمی مورد بررسی قرار داده    یسه یمقا  یگونه 

جامعه جهانی، طالبان را   که گیرد ی مقرار  کنکاش های تحقیق، آثار حقوقی وارد بر این گروه مورد  داده   نظر داشت

 .حمایت کند یا تحریم

ملی، گروه مزدور، گروه    بخشآزادی های  در فصل اول، نهضت  باشد که شامل سه فصل می تحقیق حاضر    

مورد  الملل  بین   حقوق   بنیاددر فصل دوم، گروه طالبان بر    است.  شدهگرفته شورشی و گروه تروریستی به معرفی  

فصل  و    های چهارگانه مطابقت دارد تا معلوم گردد که مشخصات این گروه با کدام یک از گروه   گرفتهقرار  بررسی  

گروه طالبا آثار حقوقی  پیرامون  تعیین    باشد ی م ن  سوم،  گروه  این  با  را  تعامل جامعه جهانی  مسیر  ،  کند ی مکه 

 حمایت شوند یا ممانعت.  المللینب اینکه در سطح 

بر     استوار  مزبور  مقایسه منبع    60تحقیق  روش  بنیاد  بر  و  به  بوده  توجه  با  و  رسیده  اکمال  پایه  به  ای 

طرفی  و اصل بی   یکآکادمهای  معیار  در زمان تحریر  شده است.  ی آورجمعای و میدانی اطالعات  کتابخانه   رویکرد

  . این قلم نیز ابراز شده استو به دلیل شاهد صحنه بودن در بعضی جاها نظر و تجارب شخصی  گردیده  رعایت  

از حاکمیت طالبان تکمیل شده    1400تحقیق، در ماه حمل سال    که   ناگفته نماند  ولقبل  بر    یبود؛  بعضی  بنا 

حاکمیت طالبان قرار داریم، الزم    سالگییک مالحظات در آن مقطع زمانی اقبال نشر نیافت. حاال که در آستانه  

روه طالبان از زمان حاکمیت  گ  یعملکردهادی منابع تحقیق، بعضی از  غنامن  خاطربه دیدم که همگانی گردد و  

دو  تحقیق حاضر    اتمام در مجموع    و  تذکر رفته است  مثالعنوان به   نیز   الی اکنون(   2001اگست    15شان )دوم  

، همکاری  که از مشورت جناب دکتر صاحب سینا دلیری  دانم ی مدر اخیر الزم  را در بر گرفت.    سال و شش ماه

قلباً ابراز  گردد  خودداری می   نامشانکه نظر به مالحظات امنیتی از ذکر  و سایر دوستان    المللحقوق بین   اساتید 

 .نمایمو امتنان سپاس 

 با احترام
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 ملی و گروه تروریستی   بخش آزادی های  مبحث اول: نهضت 

تکالیف   و  حقوق  حقوقی،  جایگاه  مفاهیم،  نخست  مبحث  این  و    بخشآزادی   یهانهضت در    گروه   اًیثانملی 

 . شودیم تروریستی به معرفی گرفته 

 ملی   بخش آزادی های  گفتار اول: نهضت 

در اصطالح، نهضت    1.  برخاستن و حرکت و آمادۀ برای قیام استشده به معنای خیزش و  نهضت از نهض گرفته 

خویش را    هآزادی کشور علیه استعمار، اشغال و نژادپرستی مبارز   خاطربه شود که  به گروهی گفته می   بخشآزادی 

پرنسیب  پذیرفته مطابق  بین های  حقوق  در  مبارزان    بخشآزادی های  نهضت   2.  بردمی   شیپبه الملل  شده  ملی 

  ژنو چهارگانه  های  کنوانسیون  1977سال    1پروتکل الحاقی شماره  های آن در  ویژگی   قانونی هستند که شرایط و 

 فلسطین.  بخشآزادی مانند: نهضت ؛ گردد الملل محسوب می مشخص گردیده و یکی از تابعان حقوق بین 

 ملی بخشآزادیهای الف: حقوق نهضت

 : گرددمی شرح   به ترتیب ذیل شده است که  مقرر یبخش، حقوق آزادی های نهضتالملل، برای در حقوق بین

 زور به مشروعیت توسل  :  1

رودزیا، آنگوال، موزامبیک و آفریقای جنوبی صادر شده است. اهمیت این   ه های متعددی در مورد مسئلقطعنامه 

رسد، این ها که در اکثر موارد با تعداد آرای بسیار باال از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تصویب می قطعنامه 

توسل   که  نهضت زوربه است  این  توسط  و  ،  استعمار  یوغ  از  رهایی  برای  را  به پرس نژاد   یهاحکومتها  منظور  ت 

مورد   سرنوشت  می   د یتائتعیین حق  همین سبب  دهد قرار  به  گیری  شاهد شکل  جیتدربه که    ند امعتقد   یاعده. 

توسل    أاستثن عدم  اصل  بر  بین   زور به جدیدی  روابط  منشور  در  در  که  ملل  الملل  دارد،    یاژه یوجایگاه  سازمان 

  3.  استیم

نهضت  ترتیب  توسل    بخشآزادیهای  بدین  حق  و    زوربه ملی  دارند  اعضای  برآنعالوه را  هایی  نهضت، 

مسلحانه  که    بخشآزادی  مبارزۀ  سال  می   ریدستگ در حین  ژنو  کنوانسیون سوم  اساس  بر  باید  در    1949شوند 

یعنی   شود؛  رفتار  ایشان  با  جنگی  اسرای  یا    عنوانبه   وجه چیهبه   بخشآزادی های  نهضت اسیر  خصوص  یاغی 

 مند خواهند بود. بهره  هاها و پروتکلشده در این کنوانسیون بینی های پیششورشی تلقی نخواهد شد و از حمایت

 
 . 1512، ص 1388،  4اشجع، چ تهران، . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، 1
 .1977،  1پروتکل الحاقی شماره  4بند   1. ماده 2
  تابستان ،  1چ  مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،  تهران،  بخش،  . جمشید، ممتاز، تروریسم و تفکیک آن از مبارزات آزادی3

 .34ص ، 1381
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 های نظامی مشروعیت دریافت کمک   :2

مجدد مشروعیت مبارزات مردم برای    د ییتأهایی برای  قطعنامه   ،سازمان ملل  یعموممجمع به بعد،    1970از دهه  

  مسلحانه   همبارز   ازجملهرا  ممکن    یه سلطۀ استعمار، اشغال خارجی و یا حکومت نژادپرست با هر وسیل آزادی از  

ها خواسته است که تمام اشکال همکاری )مادی و  از دولت   یعموممجمع های  تصویب کرد و شماری از قطعنامه 

نهضت  برای  را  شماره    بخشآزادی های  معنوی(  قطعنامۀ  در  سازند.    1974دسامبر    14وب  مص  3341فراهم 

مادۀ   تجاوز(  )تعریف  قطعنامۀ  به  تحت  7معروف  ملل  حق  شناختن  رسمیت  به  بر  و    عالوه  آزادی  برای  ستم 

دریافت    ،هاآن   حقر باستقالل   و  اهداف  آن  به  راه رسیدن  منشور    یبانیپشتدر  اصول  تأکید    مللسازمان  طبق 

)ارسال سالح( نیز    م یرمستقیغهای نظامی  شامل کمک   یبانیپشتکه این حمایت و  اما در خصوص این   1؛  کند می 

مصوب این است که منع    ه وجود دارد و نظری   نظراختالف ست،  های تبلیغاتی و سیاسیشود و یا مختص کمک می 

از حمایتارسال سالح و م  های ل های سازمان ملل و پروتکنظامی، قطعنامه   مستقیم های غیر همات و جلوگیری 

  بخشآزادی های  کند؛ با این بیان که اگر مبارزات و جنگ معنا می های چهارگانۀ ژنو را لغو و بی الحاقی کنوانسیون 

فرستادن   حال  نیحها باشد و در  دولت   هالمللی باشد و حمایت از این مبارزان وظیف های مشروع بین ملی از جنگ 

های استعمارگر، اشغالگر، فاشیستی و  را در برابر حکومت   بخشآزادی های  اسلحه را ممنوع کنیم، در واقع نهضت 

آنان  آپارتاید، خلع سالح کرده  از  را  تعیین سرنوشت  اعمال حق  و  استقالل  برای کسب  ایم و حق دفاع مشروع 

ایی آزاد های  توسط نهضت   زوربه مشروعیت توسل    قاعده  بهباتوجه ضمناً    2.  ایمسلب کرده  با  ن  بخش، دولتی که 

نمینهضت است،  شده  درگیر  مادۀ  ها  به  عملکرد خود  توجیه  برای  استناد    51تواند  دفاع مشروع  یعنی  منشور 

 3.کند 

 یمل بخشیآزادهای تکالیف مربوط به نهضت ب:

الملل، اصل تفکیک یعنی لزوم رعایت جداسازی  بخش در حقوق بین های رهایی ترین تکالیف نهضتیکی از مهم 

زدن به  و لطمه   رساندن  انیزهای درگیر در  از نظامیان است که بر مبنای محدودیت طرف   یمرنظایغشهروندان  

جمعیت   و  نظامی  نیروهای  میان  تفکیک  و  غیرنظامی  و  نظامی  اهداف  بین  تفکیک  اصل  است  الزم  دشمن 

 های درگیر قرار گیرد. طرف  ۀ موردتوج یرنظامیغ

کهاز   شماره    آنجا  پروتکل  اساس  رهایی نهضت  با   ،1977سال    1بر  دولت های  همانند  رفتار  بخش  ها 

بسیار    ه ، مسئلازجملهالمللی گردن نهند و  به تعهدات مندرج در این سند بین   هاها باید همانند دولتشود؛ آن می 

ها برای لطمه  های مسلحانه، در انتخاب شیوه این پروتکل آمده، طریق درگیری در درگیری   35که در مادۀ  مهمی  

 
 . 92. ص 1378، قم، موسسه امام خمینی، 1الملل، چ های مخالف در حقوق بین. نصراللهی، مرتضی، حمایت از گروه1
 .  98مان ص  . ه2
 .  34پیشین، ص ممتاز، . 3
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بهره و صدمه  کامل  آزادی  از  به دشمن  نهضت زدن  یعنی  نیستند؛  رهایی مند  برای  های    به هدف   ی ابیدستبخش 

 1.  توانند به هر وسیله و ابزاری متوسل شوند نمی

های شود زیرا سازمان های تروریستی مشخص می بخش با سازمان آزادی های  که تفاوت نهضت   نجاستیا

ها  بخش مانند دولترهایی  یهااما نهضت   دانند؛ی نممحدود    زوربه توسل    درتروریستی خود را به هیچ قیدوبندی  

الفعل  ها قواعد مربوط به رعایت حقوق قربانیان بالقوه و تا بترین آن که از مهم   اند قائلهای  برای خود محدودیت 

درگیری  نظامی در  ذکر شده،    2.  باشد می   های  موارد  بر  اعمال خشونتمزید  اقدام    باهدفبار  منع  منع  و  ارعاب 

 گردد.  نیز از جمله تکالیف این گروه محسوب می  انیرنظامیغ( علیه مثلبهمقابله جویانه ) تالفی 

 گفتار دوم: گروه تروریستی 

گردد که  معنای ترور است. این کلمه در زبان فارسی به شخصی اطالق می تروریسم مأخذ فرانسوی دارد به  واژه  

شود سیاسی  قتل  مرتکب  اسلحه،  سیاسی  3.  با  پدیدۀ  اساساً  در   تروریسم  دارد  سعی  و  است  با خشونت  همراه 

سم  دانشنامه بریتانیکا، از تروری  4.  جامعه ارعاب و ترس و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد 

ناپذیر بینیتروریسم عبارت از کاربرد سیستماتیک ارعاب با خشونت پیش ".  داردی م  ارائهتعریف مشابه را    باًیتقر

است به یک هدف سیاسی  دفاع  همچنان    5.  "برای دستیابی  از    م -1990در سال    آمریکا  متحده  االتیاوزارت 

تروریسم عبارت از کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور با  "تعریف بخصوص خود را ارایه کرده است؛   تروریسم

یا    و  به اهداف سیاسی، مذهبی  یابیدستها به هدف  حکومت  ساختنخشونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور  

حق    ضمناً از هیچ نوع حقوقی برخوردار نبوده و  ی  گروه  چنین   یالمللن یببر اساس قواعد  .  "باشد می ایدئولوژیک  

 را ندارند.  کردنحکومتحاکمیت و 

بهانه در دست  به دالیل سی تروریستی  منظوربه   هادولت اسی و موجودیت  از گروه  راستای    استفاده  در 

و مشخص    واضحتعریف  الملل  در سطح بین  که سعی بر آن دارند    اکنونبود و تا  تالش شده    ، خویشتحقق منافع  

المللی  بین  هایها در قالب کنوانسیون تروریستی باعث شد که بعضی دولتحادثات    ی نگردد؛ ول  ارائهاز تروریسم  

نماید، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال تروریستی را در قالب قطعنامه به    ارائه  ترق یدق از تروریسم تعریف  

ب بر  و  اسناد موجودهمعرفی گرفت  تعریف جامع و مشخصات گروه    المللنی بدکترین حقوق    ، نیاد  توانستند که 

 تروریستی را به معرفی بگیرند. 

 
 36-35. همان، صص 1

  36-37.ممتاز، پیشین، صص. 2   
 . 327، ص 1388،  4اشجع، چ  تهران، . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، 3
 .58. ص 1392، 2الملل بشردوستانه، تهران، گنج دانش، چ  . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین4

5. The new cyclopedia Britannica. 
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 تعریف تروریسمالف: 

صد نظریه    ودخدر کتاب    موصوف  . "تروریسم"کتابی نوشته است تحت عنوان    2011در سال    ،الکس پی اشمید 

تروریسم جمع  تعریف  به  راجع  را  و  دکترین  تعاریف متعدد مشخصاتآوری کرده  مبنای  تروریسم را    بر  اساسی 

ای تعریف مشابه نیز  الملل  بیگدلی از جمله دکترین سرشناس حقوق بین   ییضیا  مزید بر آن    ونموده است    تبیین

های  خشونت باری که به نیت کشتار، ایجاد جراحت  هر عمل".داردمی چنین تحریر  در کتاب خود    از تروریسم را

اموال خصوصی و عمومی و   انهدام  و  افراد غیرنظامی، تخریب  به  ایجاد رعب و وحشت در میان  به  شدید  هدف 

المللی برای انجام فعل یا ترک فعل باشد، تروریسم  مردم یا جماعتی از مردم و یا اجبار کشور یا یک سازمان بین

 1.  "شودتلقی می 

 مشخصات گروه تروریستی: ب

 و موازین بشری؛  یالمللن یبعملکرد خالف قواعد  .1

 ایجاد ترس و وحشت در جامعه؛  .2

 فعل و یا ترک فعل؛  منظور به  هادولت اجبار  .3

 2.  رسیدن به قدرت حکومتی منظوربه داشتن هدف سیاسی  .4

 

 مبحث دوم: گروه مزدور و گروه شورشی 

 شود.گروه شورشی به معرفی گرفته می  اًیثانمزدور و  گروهنخست   ، در این مبحث

 گفتار اول: گروه مزدور 

3. دهد ، خدماتی ارائه میدستمزدشناسی، مزدور فردی را گویند که صرفاً در مقابل  از لحاظ واژه 
در فرهنگ معین   

الملل مزدور به  اما در اصطالح حقوق بین   4.  ردیگی مکه در مقابل کارش مزد    کند ی ممزدور را شخصی معرفی  

می  اطالق  نظامی سربازی  خدمات  که  اصول  گردد  به  توجه  بدون  و  مزد  دریافت  مقابل  در  بیگانگان  به  را  اش 

ست که از طرف کشور متبوع خود مأموریت  ، مزدور کسی گرید  انیبه ب  5؛  دهد می   ارائهسیاسی و مقررات حقوقی  

 
1  .2011Routledge handbook of terrorism research, written by Alex P.Schmid. published by Taylor and Francis,   و

 .  58ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 
 .  58. بیگدلی، محمد رضا، پیشین، ص 2

3. https://www.vajahyab.com 
 . 1298، ص 1388،  4چ  اشجع، تهران، . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، 4
 . 47، ماده 7719جون  8های ژنو،  ی میثاق. پروتکل اول ضمیمه5
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به  نیافته   اما  گ است؛  مادی  رفته خدمت  او منفعت  و محرک اصلی  شده که در یک جنگ مسلحانه شرکت کند 

 1.  یکی از طرفین را داشته باشد که تابعیت هیچگیرد بدون این باشد و سهم مستقیم در جنگی می 

واژه  مزدور  برای  انگلیسی  ادبیات  می   Mercenaryی  در  کار  التین  به  واژۀ  از  برگرفته  که  رود 

Mercenarius  واژ مزدوری  برای  و  می   Mercenaryism  ه است  بلک،  استفاده  حقوقی  فرهنگ  در  گردد. 

که توسط شخصی غیر از دولت خودش برای مبارزه در یک    یاحرفه شده است: سربازی  گونه تعریف مزدور، این 

 2.  شودکشور خارجی استخدام می 

جنگ استفاد  در  بیگانه  نظامی  نیروی  از  حقوق  ه  تاریخ  دارد.  جنگ  خود  تاریخ  با  برابر  قدامتی  ها، 

می  نشان  مدت مخاصمات  نظامی  مقاصد  به  بیگانه  فراخواندن  تا  دهد،  و  بوده  مقبول  کامالً  و  معمول  روشی  ها 

اگرچه در ابتدا به افراد    3.  زمانی که بیداری و تحکیم احساسات ملی آن را متروک گردانیده، ادامه داشته است

از  کردند مزدور نمی ها خدمت می که در ارتش سایر دولت   یاگانهیب اما تاریخ گواه آن است که استفاده  گفتند؛ 

است بوده  متداول  عتیق  از عهد  بیگانگان  توسط شول ژی   4.  نیروهای  بیگانه  نیروهای  از  دوم    5استفاده  پادشاه 

قد  بسیار  موارد  از  ُسومری،  کاربرسلسلۀ  است  د یمی  بوده  نبردها  در  این  6.  مزدور  دلیل  به  باستان،  مصر  که  در 

های مصر، ناگزیر بودند حمایت بازرگانان و مزدوران را به خود  فرعون   7، اشراف و کاهنان قدرت روزافزونی داشتند 

ی جنوب آفریقا بود و این  کرد که شامل مزدوران نومیدیا از منطقه جلب کنند. رامسس دوم ارتشی را رهبری می 

به آن    ق.م در کنار رود اورونتس )رودی در سوریه که امروزه   1288مزدوران در نبرد کادش با پادشاه، در سال  

می  بر    مورداستفاده گویند(،  نهرالعاصی  عالوه  گرفتند،  دولت آن قرار  از  بسیاری  باستان،  ،  یونان    ازجملهشهرهای 

سوم ارتش اسکندر در زمان  بودند و یک   نیروی کمکی  عنوانبه به مزدوران  از خود متکی    یپاسداراسپارت، برای  

سال   در  ایران  به  تشکیل   334حمله  مزدوران  از  قدیمیش ق.م،  شاید  و  مشهورترین  بود.  که  ده  نیرویی  ترین 

پانزدهم    عنوانبهتواند  می  قرن  از  نیرو،  این  است.  واتیکان  در  مستقر  گارد سویسی  معرفی کرد،  مزدور  مصداق 

 8. های زیرمجموعۀ وی خدمت کرده استنیروی محافظ پاپ و مکان  عنوانبه  تاکنون میالدی 

 
 . 141، ص 1391. طارق، محمد اعظم، حقوق جنگ، رسالت، کابل، چ اول، 1

2. Oxford Dictionary of Law, M.A. Elizabeth and L. Jonathan (eds.), Oxford University Press, 2006, p.340. 
. این مقاله ترجمه فصل  241، ص  1384، پاییز و زمستان  42”، ترجمه علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره  Lemercenariat. کراری، مزدوری “3

 Decause, E. ET Pellet, A. ed. Pedone, A. Droit international Penal, CEDIN Paris x, sousسی و ششم با عنوان از مأخذ ذیل است:  

la direction de HerveASCENSIOm, Paris, 2000, pp .467-475. 
4. Morton, S. Jeffry and Presley, Jones, “The legal Status of Mercenaries”, Policy and Politics, Vol.3, No, 4, 2002, p. 

625. 
5. King Shoulgi of Ur 
6. Singer, P.W. Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry, Cornell University Press, 2008, p.20. 

 ...141. کراری، پیشین، ص 7
 . 142. طارق، پیشین، ص، 8
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نیز وجود دا  در ی مزدوری  توان گفت که پدیدهشته است و به چند دلیل عمده می قرن بیستم مزدور 

اول مخاصمات غیر بین پایان جنگ سرد تقویت گردید.  از  از  پس  با زوال بسیاری  برای استقالل  نبرد  المللی و 

  شده بود. دوم کاهشها به یک الزام تبدیلنظامیان همراه شده و استفاده از مزدور در مخاصمات برای ثبات رژیم 

ی  بود که در عرصه شده  توجه نیروهایی  های بزرگ منجر به کاهش قابل جهانی در تعداد افراد نظامی در قدرت 

پرداختند. سوم عدم تمایل دول غربی به مداخله در مخاصمات جهان سوم که در پی  المللی به مخاصمه می بین

های دول غربی باعث شد دول  کمک ی بشردوستانه در سومالی آشکار شد، در حقیقت فقدان  مشکالت مداخله 

که تمایل داشتند در مخاصماتی که در آفریقا در    هایت فشار، از مزدور استفاده نمایند، حتی دولآفریقایی تحت 

شدن که  ی جهانی گرفتند. چهارم مسئله جای سربازان خودی، از مزدوران کمک می به   ،جریان بود مداخله نمایند 

توسعه به  دولت منظور  سیرالئون،  در  الماس  و  نیجریه  در  نفت  مثل  ملی  منابع  استخراج  شرکت ی  از  های ها 

شرکت چندملیتی کمک می  و  و همچگرفتند  سرمایه  و  تجهیزات  پرسنل،  از  برای حمایت  نیز  مذکور  نین  های 

شاهد ظهور شکل جدیدی از   21و در قرن    1گرفتند تأمین امنیت منابع ملی تحت امانت از مزدوران کمک می

های جنگی هستیم؛ مانند، گروه فاطمیون در  های نظامی و امنیتی و گروه های مزدوران در قالب شرکت فعالیت

یی با استخدام بیگانگان آمریکاشرکت بلک واتر    د،یگردها به نفع دولت ایران استفاده می ستانی سوریه که از افغان

از دولت   نیابت  به  ازبکستان، پاکستان،    طورن یهمو    د یجنگ ی م  آمریکا  متحده  االتی ادر عراق  شهروندان چچن، 

اول(   )مقاومت  مجاهدین  حکومت  علیه  طالب  نام  تحت  که  علیه    دند یجنگ ی معرب  را  خود  جنگ  همچنین  و 

 جنگند. پنهانی می  صورتبه و اکنون نیز علیه مقاومت دوم   ند ادامه داد حکومت جمهوری پسا معاهده بن

 المللی حاکم بر گروه مزدورالف: قواعد بین

الحاقی شماره   نخستین    نیمب پنجم الهه  و کنوانسیون    ژنوهای چهارگانه  کنوانسیون   1977مصوب    1پروتکل 

استفاده از مزدور است. این کنوانسیون که در پی تبیین حقوق   ۀن یدرزمالملل عرفی  تالش برای تدوین حقوق بین

بی  دول  تکالیف  مسئله و  به  است  مخاصمه  خالل  در  متخاصم  دول  قبال  در  نیز  طرف  داوطلب  نیروی  کار  ی 

بینمی  کنوانسیون  این  به پردازد.  داوطلبالمللی  مؤثر  اعمال کارگیری  و  در داخل سرزمین خود  دولت  توسط  ان 

  4خاص مادۀ    به طور تفکیک قائل شده است.    ند اه درآمد شهروندانی که با رضایت خود به استخدام ارتش بیگانه  

بی  دولت  کنوانسیون  مراکزاین  تأسیس  از  را  افزایش  به   ، طرف  و  خود  سرزمین  داخل  در  داوطلبان  کارگیری 

 2.  نماید ز طرفین درگیر در مخاصمه منع می نیروهای مسلح به نفع یکی ا

 
 Sand lineاز مزدوران در قالب دو شرکت نظامی خصوصی )  ی متحد انقالبی. در سیرالون، ریال دولت این کشور برای مقابله با شورشیان موسوم به جبهه1

Executive Outcomes.کمک گرفت ) 
طرف برای کمک به نیروهای متخاصم  ی بیهای مبارز و تأسیس مراکز استخدام نیروهای داوطلب در منطقهکنوانسیون پنجم الهه: تشکیل گروه  4ی  مادۀ  2

 ,Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of. War on Landممنوع است.  

Oct. 18, 1907, 36 Stat. 2310, T.S. No. 540 [Hague V 



 

10 
 

 و شورای امنیت ملل متحد پیرامون منع مزدوری یعموممجمعهای قطعنامه ب:

های عالی  نهادهای مرتبط با آن مانند کمیساری   ژهیوبه   متحد   ملل سازمان    یعموممجمع پس از تصویب منشور،  

مسئل  به  بشر  نموده   ه حقوق  فراوان  توجه  قطع   بربالغ اند.  مزدوری  که    ی عموممجمع  ه صادر  ه نامصد  دارد  وجود 

را    هپدید  است.    موردتوجه مزدوری  داده  متحد    یعموممجمع قرار  قطع   اتفاقبه ملل    21مورخ    3131نامۀ  آرا، 

استقالل و حاکمیت    ها و حمایت ازعدم پذیرش مداخله در امور داخلی دولت   ه تحت عنوان اعالمی  1965دسامبر  

دهی، تأمین مالی یا ارسال مزدور برای  ها را از استخدام، سازمان تلویحی دولت   طورچه ها را صادر نموده و  دولت 

  1968دسامبر    20مورخ    2625نامۀ  در قطع   یعموممجمع   1.  مداخله در امور داخلی کشور دیگر منع کرده است

تالش شده است استفاده    2465نامۀ  در قطع   2.  «مزدوران خود جنایتکار و متمرد از قانون هستند »   :اعالم داشت

ها خود از دولت   8نامه در پاراگراف  و استقالل ملی تلقی شود، این قطع   بخشآزادی های  از مزدور مخالف جنبش 

جلوگمی  برای  از  خواهد  پدیدهیری  تعلیم  ای  چنین  و  مالی  تأمین  استخدام،  و  کنند  وضع  داخلی  الزم  قوانین 

را   قطع نمایند   یانگارجرم مزدور  در  پدیده   یعموممجمع   1973دسامبر    12مورخ    3103نامه  .  دیگر  ی  بار 

های ر توسط رژیم خود استفاده از مزدو  5دهد و در مادۀ  قرار می   موردتوجه مزدوری را در دوران پس از استعمار  

آزادی و استقالل خود مبارزه می   بخشآزادی های  نژادپرست و استعماری را علیه جنبش  برای   ،نمایند ملی که 

نیز    1974دسامبر    14مورخ    3314ی )تعریف تجاوز(  نامهدر قطع   ند.باید مجازات گرد  کردهعمل کیفری تلقی  

منظور  نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به   هایها، نیروها، گروه اعزام دسته   3مادۀ    7در بند  

 انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر از مصادیق تجاوز تلقی شده است.

 گفتار دوم: گروه شورشی 

از اسم شورش گرفته شده به معنای جنگ و اغتشاش است و در اصطالح عبارت    Insurgencyگروه شورشی یا  

شده با کودتا و  فروپاشی و یا تضعیف مشروعیت حکومت قانونی و یا حکومت گرفته   منظور به از یک جنگ نظامی  

اهمیت و    ربنا بولی    اند شدهم یتقسانواع گونان    به شورشی  یهاگروه به لحاظ هدف    3باشد. در کل غیرقانونی می 

 : گرددی ممفصل شرح  طوربه که هر یک  شده استنوع آن انتخاب  دو صرف  ،حاضردر تحقیق ها کاربرد آن 

 
1. G.A. Res. 2131, U, N. GAOR. 20th Sess. Supp. No. 14, at 11, N. Doc. A/6014 (Dec. 21, 1965). 

 .  243. کراری، پیشین، ص 2
3. file:///C:/Users/shayat/Downloads/713599%20(3).pdf, guide to the analysis of insurgency 2012, published by the 

us government. 

about:blank
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 طلبالف. شورشی اصالح

اصالح گروه شورش  تغییر سیاستهدف طلبی  به  حکومت    کلی   شان  بلکه  به    دنبالنبوده؛  وادار کردن حکومت 

چنین گروهی مبارزات خویش    معموالًباشند،  میایجاد اصالحات در عرصه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی  

 . نمایند تعقیب نموده و با برپایی تظاهرات و انتقاد اکتفا می  زیآممسالمت را از راه 

 . شورشی تجارتیب 

دی هستند و قدرت سیاسی را ابزاری برای رسیدن به ثروت و  این گروه در صدد تحصیل ثروت و منابع اقتصا 

  باشندی م داران  از حکومت و سرمایه   یریگباج   به دنبالهای نظامی  چنین گروهی با جنگ .  دانند ی مکنترل ثروت  

 و غیره.  ، جنگالت ، معادن ادر اقتصادی بن ؛ مانند نمایند که جغرافیای عایداتی را در کنترل داشته باشند و سعی می 
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 الملل بین   حقوق وضعیت حقوقی گروه طالبان از منظر  
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طالبان،    منظور به  گروه  حقوقی  ماهیت  مشخصات  دریافت  با  طالبان  گروه  مشخصات  و  عملکرد  فصل،  این  در 

  گروه با کدام گروه این  مشخصات    که  گردد   واضح  تا   شودی ممطابقت داده    ی ضددولت  های چهارگانه نظامیگروه 

 . همخوانی دارد نظامی

 الملل بین   حقوق ملی از منظر    بخش آزادی های  بررسی مشابهت گروه طالبان با نهضت مبحث اول:  

بین   ۀازجململی    بخشآزادی های  گروه  حقوق  شده تابعان  محسوب  بین   1الملل  معیار  یک  اساس  بر  و  و  المللی 

گرفتن  گیرند و به همین دلیل فعالیت این گروه، مشروع دانسته شده است. در اشغال قرارمنطق کالن، شکل می 

شرایطی که در   2.  گرددها تلقی میاین نهضت   یریگشکلکشور و موجودیت حکومت نژادپرست دالیل اساسی  

پنج    کمدستشده،  بینیملی پیش  بخشآزادی   یهانهضتدر خصوص    1977الحاقی    2پروتکل شماره    1مادۀ  

 : گرددی ماختصار بیان  صورتبه که هر یک  باشد ی ممورد 

 تحت اشغال قرار داشتن سرزمین؛ ●

 ؛ یالمللن یبموجودیت رهبر پاسخگو به مردم و جامعه  ●

 ؛ الحاقی آن یهاپروتکلو های چهارگانه ژنو ن توانایی اجرای کنوانسیوداشتن  ●

 داشتن یونیفرم خاص؛  ●

 3.  را تحت کنترل داشته باشد  مورد ادعاعملیات نظامی قسمتی از سرزمین  منظوربه  ●

گروه آیا  که  است  این  پرسش  فوق  شرایط  به  توجه  نهضت  با  شرایط  دارا    بخشآزادی های  طالبان  را 

بر اساس    اول؛دریافت پاسخ،    منظوربه ملی محسوب نماییم؟    بخشآزادی   یهاگروه   ۀ ازجملهستند که طالبان را  

  سوم؛ عملکرد،    دوم؛ شده است؟  چیست و آیا افغانستان اشغال   نظامی  که اشغال  گردد می   تعریف المللی  قواعد بین 

 گیرد. و در اخیر یونیفرم گروه طالبان مورد ارزیابی قرار می  سطح رهبری 

 گفتار اول: اشغال 

نظامی   م اشغال  گرفتن  کنترل  در  از  این ؤعبارت  بدون  حاکم  قدرت  توسط  بیگانه  کشور  قلمرو  ادعای  قت  که 

قلمرو   باشد،  داشته  جدید  سرزمین  بر  رسمی  اشغال   عنوانبه حاکمیت  حاکم  قلمرو  کشور  و    عنوانبه شده 

می اشغال محسوب  می   4.  گرددکننده  نیز  تجاوز  را  اشغال  گروه ضمناً  به  نظامی  تجاوز  و  اطالق    گویند  نظامی 

 
 .3، ص 1392، 2چ تهران، گنج دانش، الملل عمومی، . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین1
 .1977ژنیو    چهارگانهکنوانسیون  1پورتکل شماره  ، 4بند   1. ماده 2
 . 89-87. ضیایی بیگدلی، پیشین، صص، 3

4. http://en.wekipedia.org/wiki/military_occupation. 

http://en.wekipedia.org/wiki/military_occupation
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وارد شود  صورتبه گردد که  می  دیگری  قلمرو کشور  به  زور  و  می  1.  تجاوزکارانه  مختلف  تجاوز  اشکال  به  تواند 

  2.  ارضی، تجاوز دریایی و تجاوز هواییمانند تجاوز  رد؛ یگصورت 

از   قطعنامه   ی ریگشکلبعد  بنابر  و  متحد  ملل  نظامی  المللی  بینهای  سازمان  حضور  اوقات  بعضی 

بین  مشروعیت  بیگانه  نمی کشورهای  محسوب  تجاوز  داشته  دولتی  المللی  اگر  سلسله  همین  به    مکرراً گردد، 

نیروی    صورتبه  بنیاد طرح مسئولیت حمایت  بر  فاحش و گسترده حقوق بشری شهروندان خود را نقض نماید 

امنیت سازمان ملل به  یابد.  یامی آیساف حق حضور م نظ از طرف دیگر هرگاه سازمان ملل و بخصوص شورای 

دالیلی و یا در تفاهم با حکومتداران دولت متبوع، امر حضور نظامی را صادر نمایند چنین حضوری نیز اشغال  

 3.  گرددمحسوب نمی 

نیرو دیده شود که  تجاوز معلوم شد،  از  منظور  که  به  آمریکاهای  حاال  ناتو  نظامی  پیمان  و  آیساف  یی، 

میثاق  یا طبق  تجاوز کردند  بینافغانستان  و معاهدات  به رضایت دولت ها  افغانستان  المللی  افغانستان در  مداران 

 حضور یافتند؟ 

 2001الف: کنفرانس بن 

در اماکن    نمایش گذاشتن آنقبل از برگزاری معاهده بن، جنگ، قتل، اعدام افراد در محضر عام، قطع دست و به  

وغیره باعث شده بود که تعداد کثیری از مردم کشور  ...   اقتصادی، تبعیض نژادی، زبانی، مذهبیمزدحم شهر، فقر 

  ؛ یول  ، مینمودی مرا ترک کنند و به کشورهای خارجی پناه ببرند. هرچند به لحاظ زمانی در قرن بیستم زندگی  

مشکالت نحوه   و  سیاسی  وضعیت  قرون   زندگی،  در  گویا  که  بود  طوری  افغانستان  داشته  اجتماعی  قرار  وسطی 

حادثه   است.  قلم  با  توصیف  از  خارج  وضعیت  آن  بیان  و  سال    9باشیم  جان    2001سپتامبر  به  سوءقصد  که 

دو روز  حادثه    اما  ؛شهروندان گردید   ناامیدی کامل و یاس   باعثاحمدشاه مسعود انجام شد  شهید  قهرمان ملی  

صورت گرفت، همه معادالت سیاسی و اجتماعی افغانستان را    آمریکا  متحده  االتیاسپتامبر( که در    11بعد آن )

حادثه   هرچند  ساخت.  باوجدان    11دگرگون  انسان  هر  برای  و  بشریت  علیه  جنایت  خود  نوع  در  سپتامبر 

حشت طالبانی و کنفرانس  قبول بود مگر این حادثه دلیلی شد برای رهایی مردم افغانستان از استبداد و و غیرقابل

شورای    آمریکاپیوسته به حمله تروریستی به    دیده کشور مبدل گشت.بن به یک شانس طالیی برای مردم غم 

تارامنیت سازمان ملل متحد   به    2001اکتبر    27  خ یبه  نیروهای خارجی را  مجوز حمله نظامی و مستقر شدن 

بیرون راندن طالبان  هدف  به    2001سال    دسامبر  5کنفرانس بن به تاریخ  در بعد داخلی    و   افغانستان صادر نمود

 
1. http://en.wekipedia.org/wiki/invasion. 
2. Occupation and other forms of administration of territory, IRC, March 2012. 
3 . united nation General assembly resolution 3314 and responsibility to protect 2005.  

http://en.wekipedia.org/wiki/invasion
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ای ناظر  هها بودند و دولت کی بن  اینکه اطراف کنفرانس    1.  به امضا رسید و ایجاد حکومت جدید برای افغانستان  

 شود. الی این گفتار به آن پرداخته می ها بودند. مواردی است که در البه کدام

 های داخلی جناح   :1

دولت افغانستان به    ئت یه  یباشد؛ ول داشته  حضور می   معاهدهمنظور عقد  هرچند از طرف یک دولت یک هیئت به 

و   افغانستان  ی ریگسهم دالیل جنگ  سیاسی  بزرگان  از    ،اکثریت  نمایندگی  به  جناح  در  افغاندولت  چهار  ستان 

داشتند   حضور  بن  طرف به   کهکنفرانس  موافقت عنوان  اصلی  می های  محسوب  از    شوند.نامه  یک   هاجناح هر 

 .شود ی مرفته گ مختصر به معرفی  صورتبه 

 ( مقاومت )جبهه    افغانستان   جبهه متحد ملی  •

که   ولی  تیمی  احمد  قانونی،  یونس  آقای  از  متشکل  بودند  نموده  اشتراک  بن  کنفرانس  به  افغانستان  داخل  از 

امیر   پسر  نورزی، میرویس جلیل  عارف  قدیر،  انورخانلیاسماعمسعود، حاجی  تندر، سید حسین  ی،  ، همایون 

  ، عباس کریمی  ، اعظم دادفر  ، جنرال پاینده  ، مصطفی جواد  ، عبداهلل وردک  ،سید مصطفی کاظمی  ، محمد ناطقی

و حامیان    که بر ضد طالبان  شد ی ماکثریت اقوام افغانستان    شاملاین تیم    2،  بودند   استاد حقبین و آمنه افضلی

 . رزمیدند شان میخارجی

 روم، قبرس و پاکستان   شورای  •

جنرال عبدالرحیم وردک،    ، خانم سیما ولیعبدالستار سیرت، عزیز اهلل لودین، دکتر جلیل شمس، امین فرهنگ،  

همایون    طورن یهم  3روم بودند.  شورای اعضای    ۀ ازجملاهلل محسنی  هدایت امین ارسال، انجنیر عبدالحکیم و حفیظ 

به نمایندگی از    گیالنیسید حامد  قبرس به رهبری حکمتیار و    شورایجریر و پاچا خان زدران به نمایندگی از  

 4در کنفرانس حضور داشتند.  گیالنی احمد  سید پیر  حزب و شورای پاکستان  

 های خارجی جناح   :2

هر یک    که   شاهد و ناظر حضور داشتند   عنوانبه   یافرامنطقه های منطقه و  در این کنفرانس سازمان ملل و دولت 

 . شودی م گرفته به معرفی جداگانه  صورتبه 

 سازمان ملل متحد  •

به انجام رساندن کنفرانس و ایجاد نهادهای جدید دولتی را    یت مسئولالمللی  بین  نهاد  ک یعنوان  سازمان ملل به 

یی و اروپایی وارد گفتگو با جناح مقاومت گردید.  آمریکابه عهده گرفت و از همین رو به نمایندگی از کشورهای  

به  نماینده سازمان ملل متحد  از  بن  رفته  عنواهرچند در کنفرانس  تذکر  ول ن شاهد  امر چنین    تیواقع  یاست؛ 
 
 .2001، 1. کنفرانس بن، مقدمه، ص 1
 .55(، ص 1388سپتامبر، )کابل، همایون، چ اول،    11و  9. عارف، سروری، 2
 .56. همان، ص  3
. 1401، 55، ص 2001در قبال معاهده بن  آمریکا، مسئولیت بین المللی سازمان ملل و ایاالت متحده حیات، شاکر.4
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خود را به التزام در قبال    تیچون رضا  گردد؛ ی م نامه محسوب  المللی طرف موافقت و نظر به قواعد بین   1،  نیست

موافقت  اعالم کرده استتطبیق  بر آن سازمان ملل متحد مسئول اصلی و درجه   2.  نامه  قوه  عالوه  تأسیس  یک 

 3. باشد انتخابات می  ۀ ازجملگانه با همه ابعاد حقوقی آن سه

نوامبر    27ای را تحت عنوان کنفرانس بن از تاریخ  روزه   9کنفرانس    آمریکا  متحده  االتیاسازمان ملل و   

ی داخلی افغانستان تشکیل نمودند. این کنفرانس یک برنامه  هاگروه   حضور داشتبا    2001دسامبر    5الی    2001

اساسی و ایجاد نهادهای دموکراتیک به امضا رسانید که نخستین هدف از این کنفرانس،    اهداف   دونیم ساله را با

م  حکومت  به ؤتأسیس  اضطراری  جرگه  لویه  برگزاری  آن  دومین  و  قت،  انتقالی  حکومت  رئیس  تعیین  منظور 

 باشد. انتخابات پارلمانی و لویه جرگه قانون اساسی برای افغانستان می متعاقب آن 

 کشورهای ناظر بر کنفرانس بن  •

های ناظر بر  دولت   ۀازجملایران و پاکستان    ازبکستان  ، انگلستان، روسیه، آلمان، چین،آمریکا  متحده  االتیادولت  

متضرر بودن در قضیه نسبت به سایر    خاطربه   آمریکا  متحده  االتیا،  ادشدهیهای  دولت  در میانکنفرانس بودند.  

داشتدولت  بن  کنفرانس  بر  بیشتر  تأثیرات  از  ها  فراتر  گاهی  می   و  عمل  متحد  ملل  سایر  سازمان  ولی  نمود؛ 

 نبوده است.  ریچشمگ شان بر کنفرانس بن چندان ها تأثیرگذاری دولت 

که    اینجا  آنچه  باید  در  است  شودگمهم  جهانی،  فته  عصر  حقوق    ازجمله تجاوز    ،شدن  در  موضوعات 

افغانستان جز آن هستباشد ی م  المللنیب اند که چه در زمان    ،. تمامی اعضای سازمان ملل متحد که  پذیرفته 

المللی را مبنای عملکرد خود قرار  وده و معیارهای بین جنگ و چه در زمان صلح از قواعد بین المللی پیروی نم 

  ، آمریکامبنای بررسی حضور نظامیان ایاالت متحده  المللی  حاضر، همین قواعد بین تحقیق  در  خوشبختانه  دهند.  

 . استقرار گرفته   ناتو و قوای ایساف در افغانستان 

قوای نظامی یاد شده مجوز حضور  جی  در بعد خاراینکه؛    شودگرفته می   با توجه به موارد فوق نتیجه  

شورای امنیت سازمان ملل متحد و کنفرانس بن اخذ    2001اکتبر    27مورخ    1378خود را از قطعنامه شماره  

به  و در بعد داخلی   هبرخوردار بود  یالمللن یببنابراین حضور کشورهای خارجی در افغانستان از مشروعیت ؛ ند نمود

 گ ه افغانستان جمع شدند و با یکصدا جنگ روحانی در خیمه لویه جر  هزار  کیبیش از    1397جوزای    14  خیتار

دانستند  را حرام  از    4طالبان علیه حکومت  به آن کنفرانس کشورهای اسالمی که متشکل  پیوسته  کشور    57و 

 
 . 2001. کنفرانس بن، بخش اول، مادۀ پنجم، بند ششم.1
 . 126ص، ،  1392، 36چ تهران، گنج دانش، ، المللی. ضیایی، بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین2
 .2ضمیمه دوم، بند  پیشین،  ، کنفرانس بن. 3

 فارسی  BBC News - علمای افغانستان: طرفین جنگ آتش  بس اعالم کنند .4

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-44329545
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حضور کشورهای خارجی در افغانستان    پس  1.  طالبان را ناروا خواندند گروه    یبرادرکشو    گجن  باشد ی ماسالمی  

 .المللیهم از مشروعیت داخلی برخوردار بود و هم از مشروعیت بین

 گفتار دوم: داشتن رهبری واحد و پاسخگو 

رسول، گروه دیگر آن بنام طاهر    مالگروه  بنام  یک گروه آن    اند.بندی شدهگروه طالبان به چندین دسته تقسیم 

در والیت فاریاب، دیگر آن تحت رهبری مال هبت اهلل که اکنون در مذاکره با نماینده  یولداش از ازبکستان مستقر 

برند، گروه طالبان وابسته به شبکه حقانی، تحریک  و نمایندگان حکومت افغانستان بسر می   آمریکا  متحده   االتیا

هزار نیروی نظامی و    75تا    50گروه تروریستی با    24طور  جنگند( و همین طالبان پاکستان )علیه پاکستان می 

ند یعنی در کل گروه طالبان  ادر حین زمان با همدیگر مخالف   2.  جنگند رهبر وجود دارد، علیه افغانستان می   85

  نامه موافقت رهبری واحد ندارد. ولی در این اواخر صرف گروه وابسته به مالهبت اهلل به نمایندگی از گروه طالبان  

امضا کردند که خود وحدت رهبری گروه    آمریکادر حضورداشت وزیر خارجه ایاالت متحده    دوحه را با خلیلزاد

به نمایش   اکنون دیده نشده است و در  مگر    گذاشتطالبان را  به  تا  امکان    کیآکادم   یهاق یتحقمال هبت اهلل 

 رهبر گروه پذیرفت. عنوانبه را  غایب  چنین شخص ندارد که

یک ساختار سیاسی نزد طالبان جنبه دینی و معنوی دارد و امیر، امارت را یک    عنوانبه امارت اسالمی  

  و نزد   نظام مردم نزد امیر   این نوع در    .پندارند و سایه خداوند در روی زمین می   رمسئولیغ  االحترامواجب شخص  

  دید عمر از  ل مال  . به همین دلی  ی نداردیتمسئول هیچگونه  امیر نزد شهروندان  و برعکس    باشند ی مامارت مسئول  

گفته    1400ید فطر سال  : در ع مثالًطور مال هبت اهلل را تا به اکنون کسی ندیده است.  مردم غایب بود و همین 

غیابی کرده  امامت    یعنینشد؛  مردم نشان داده  به    یکرد؛ ولهبت اهلل نماز عید را در قندهار امامت  شد که مال  

 است. 

گروه  ؛ رهبر این  دومو    باشد نمی طالبان قابل اثبات  گروه  ؛ موجودیت رهبر  اول،  ذکرشدهبه موارد    با توجه

بنابراو نیستگ جامعه جهانی پاسخ  و   شهروندان نزد   رهبری  مشابهتی میان    گونهچیهگردد که  مشخص می   ،نی؛ 

 3.  ملی وجود ندارد بخشآزادی های نهضت رهبری بان و  گروه طال

 
 (afghanirca.com) آیا نشست  علمای دینی در  عربستان  جنگ را در  افغانستان متوقف می  کند؟ .1
2. https://www.google.com/amp/s/avapress/fa/amp/112828/ 

 
 com.afintl()  است شده برگزار   قندهار عیدگاه مسجد در  رهبرشان امامت به   عید نماز گویندمی طالبان . 3

 

 

https://afghanirca.com/fa/news/66896
https://www.google.com/amp/s/avapress/fa/amp/112828/
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
https://www.afintl.com/202205012155
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 المللی بین گفتار سوم: عملکرد طبق قواعد  

امی،  المللی با اسیران جنگی، افراد غیرنظملی رعایت نمودن قواعد بین  بخشآزادی های  های نهضتاز ویژگی   ییک

انسانی، منع ارتکاب جرایم    یهاارزش ذاشتن به  گعالوه بر آن احترام  باشد.  می   طفالنو    محاسن سفیدان، زنان

دیده شود که    با توجه به موارد فوق،.  شودی مروه محسوب  گی جز اصول سازمانی این  گ ضد بشری و جرایم جن

 یا خیر؟  استند هایی برخوردار ز چنین ویژگی گروه طالبان نیز ا

همه از  جن  ، قبل  جرایم  و  بشریت  علیه  جرایم  معرفی  گ مصادیق  به  مر  شودی م رفته  گی  در  بعد  و  حله 

مصادیق  گعملکرد   با  طالبان  داده    ذکرشدهروه  تحقیق حاصل    شودی ممطابقت  اساسنامه لهذاردد.  گتا هدف   ،

 .ابد یتذکر می  کیبه کیی بیان کرده  گ و جرایم جن یضدبشرجرایم  عنوانبه کیفری آنچه را   یالمللن یبمحکمه 

 کشتار عمدی؛  ●

 شکنجه یا هرگونه رفتار غیرانسانی؛ ●

 غیرقانونی اشخاص؛ حبس  ●

 گیری؛ گروگان  ●

 بار؛ویژه رفتار تحقیرآمیز و اهانتهتک کرامت فردی، به  ●

ای برای دفاع ندارد و به  ای که سالح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله کشتن یا مجروح کردن رزمنده ●

 شده است؛اختیار خود تسلیم 

 موجبات رنج عظیم یا صدمۀ شدید به جسم یا سالمتی انسان؛  آوردن فراهم  ●

 متخاصم؛  طرف  کی واداشتن اسیران جنگی یا دیگر اشخاص مورد حمایت به خدمت در نیروهای نظامی  ●

عامدان ● کردن  منصفانه،    ه محروم  منظم،  دادرسی  حق  از  حمایت  مورد  اشخاص  دیگر  یا  جنگی  اسیران 

 طرف؛ قانونی و بی 

های حفظ صلح  های بشردوستانه یا مأموریتعلیه کارکنانی که در خدمت کمک  هدایت عمدی حمالت ●

 شوند؛ملل متحد به کار گرفته می سازمان موجب منشور به 

ای باعث تلفات جانی یا صدمات جسمانی به افراد  که چنین حمله آغاز عمدی یک حمله با علم به این  ●

 . غیرنظامی خواهد شد 

ی ● غیرنظامیان  از حضور  برای  استفاده  اشخاص تحت حمایت  دیگر  یا  نگه   مصئون ا  مناطق  نقاط،  داشتن 

 نیروهای نظامی مشخص و متمایز از عملیات نظامی؛ 

عنوان یک روش جنگی از طریق محروم کردن آنان از موادی  داشتن عمدی غیرنظامیان به گرسنه نگه   ●

برای   است،    شانیبقاکه  کمک   ۀازجملضروری  راه  سر  بر  عمدی  مانع  در  ایجاد  مقرر  امدادی  های 

 های ژنو؛ عهدنامه
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نام از میان داوطلبان این سنین  سال به خدمت در نیروهای مسلح ملی یا ثبت   15فراخوان کودکان زیر    ●

 ها؛آنان جهت مشارکت فعاالنه در درگیری  کارگرفتنبه برای عضویت در نیروهای فوق یا 

 مثل علیه اشخاص و اموال مورد حمایت.به اقدامات مقابله  ●

حاال که مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی مشخص شد، دیده شود که رفتار گروه طالبان  

تحقیقاتی، جامعه مدنی، مطبوعاتی و چشم دید شهروندان    ی نهادهاشواهد و مدارک دولتی،    چگونه بوده است.

.  باشد ی م طالبان  گروه  ی  گ اب جنایت علیه بشریت و جنایات جنر ارتکگ افغانستان و حتی کشورهای خارجی بیان

 :میینمایم چند نمونه آن اکتفا  با  ی است؛ ولات بسیار یئهرچند جز

استاد  ترور  نخست؛   مسعود،  شاه  حاجی    نیالد برهان احمد  عبدالحق،  حاجی  مزاری،  عبدالعلی  ربانی، 

باشد که  می بارز ترور گروه طالبان   یهانمونه عبدالقدیر وزیر فواید عامه، داود داود، سید مصطفی کاظمی از جمله 

است شده  انجام  رهبری  سطح  ترور  در  فیفا،  انتخاباتی  مرکز  رئیس  رشید  اچکزی    1،  یوسف  عبدالرازق  ترور 

بر ریاست رجال برجسته ملی که در حدود صد نفر کارمندان این ریاست در    اسبق قندهار، حملهقوماندان امنیه  

   2.  گرددترین جنایت جنگی محسوب می یک روز و در یک حادثه به قتل رسیدند که در ذات خود کالن 

فراتر    دوم تحقیق  یک  حد  از  طالبان  جنگی  جنایات  ز اینکه:  می معموالً    رایرفته؛  مانند   افتد؛اتفاق 

کشته شد    تنچهلدر کابل بانک والیت ننگرهار صورت گرفت در حدود    1389حوت    اولای که به تاریخ  حمله

وجه رحمی به افراد  هیچهای ویدیویی را در خود دارد که به ترین صحنه ترین و خشنکه این حمله یکی از خونین 

طور طالبان دستان اسرای جنگی را  همین  3.  گرددی محریق    داروندارش ملکی نکرده و عالوه بر آن بانک با تمام  

سرباز ارتش افغانستان    32مدرک دیگری نیز وجود دارد که تیرباران    4.  کنند در عقب بسته نموده و تیرباران می 

  ، عالوه بر آن طالبان در والیت قندهار  5.  رساند صورت گرفت به اثبات می واسطه طالبان در والیت قندهار  را به 

 6.  رساندند عسکر پولیس ملی را بعد از اسارت شکنجه کرده و به شهادت  ،موسی

کابل  حمله :  سوم دانشگاه  قتل  که    1399عقرب    12بر  به  محصل    22منجر  کورس    ، حملهشد تن  بر 

ها متعلم  اتفاق افتید و منجر به قتل ده   1399عقرب    3به تاریخ    که  آموزشی کوثر دانش واقع دشت برچی کابل 

  48  و به تعداد   رخ داد   1397اسد    24به تاریخ    بر کورس موعود واقع دشت برچی والیت کابل کهگردید. حمله 

 ند.زخمی گردید   رگ دی تن  68متعلم کشته و 

 
1. https://8am.af/yusuf-rashid-fifa-chief-executive-was-assisanated-in-kabul/ 
2. https://tolonews.com/fa/afghanistan  وزارت داخله طراح حمله به ساختمان ریاست رجال برجسته کشته شد 
3. https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/02/110220.k01_east_bombing. 
4. https://m.youtube.com/watch?v=D8ZNYUKpapM. 
5. https://m.youtube.com/watch?v=2jdnfunyzcy. 
6. https://m.youtube.com/watch?v=uyefksf_FVM 

https://8am.af/yusuf-rashid-fifa-chief-executive-was-assisanated-in-kabul/
https://tolonews.com/fa/afghanistan
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/02/110220.k01_east_bombing
https://m.youtube.com/watch?v=D8ZNYUKpapM
https://m.youtube.com/watch?v=2jdnfunyzcy
https://m.youtube.com/watch?v=uyefksf_FVM
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ب مستعار(  خان   آزاد  نام شخصی  سال    )نام  از  سال    1378که  بود    1380الی  بندی  طالبان  زندان  در 

شد و در  شد، به خاک کشیده می هر روز به ظن وابسته بودن به گروه مقاومت کیبل کاری می   "کند  حکایت می 

شان حق مالقات را با ایشان نداشتند که  و در کنار آن خانواده   هشد محضر تمامی محبوسان با کیبل مجازات می 

 گرفت. صورت می وه مقاومت ملی وابسته بودن به گر   ظنبه مجازات  همهاین 

اکثریت مطلق مردمان شمالی و بخصوص باشندگان ولسوالی    1997در سال  یاد شده،    اتیجنابه ادامه  

یکتعداد    ، ند و بدون اجازه اولیاکلکان، سرای خواجه، شکردره و گلدره توسط طالبان از مناطقشان کوچانده شد 

بانوا دادند ن  محدود  انتقال  پاکستان  به  را  حاکمیت    طورنی هم.  شمالی  والیت    شاندوم در  در  محلی  ساکنان 

های مسکونی و قطع  انهدام خانهکردند.    هایشانکاشانهها و دایکندی را مجبور به ترک خانه و  پنجشیر، اندراب 

ی  گ و جنایت جنجنایات بشری  بیانگر    2و ولسوالی شکردره، گلدره و کلکان والیت کابل   1درختان در والیت قندوز 

 . باشد ی مروه طالبان  گ

نقض  نظامی مرتکب    عملیات و اقداماتگروه طالبان در  باتوجه به موارد فوق الذکر مشخص گردید که  

ارزش  بینصریح  قواعد  و  انسانی  بنابراینشدند المللی  های  گر  ،؛  این  نهضت عملکرد  عملکرد  با  تضاد  در  های  وه 

 . داردملی قرار  بخشآزادی 

 گفتار چهارم: داشتن یونیفرم خاص 

ملی عالمت مخصوص خود را دارند تا از این طریق شناسایی شوند چنانچه که اردوی هر    بخشآزادی های  نهضت

کشور یونیفرم خاص و نشانه نظامی بخصوص خود را دارد. گروه طالبان در قسمت یونیفرم و لوگوی نظامی اصالً  

اله قندهاری دارند، به  ، به سر لنگی و یا کد ندارد. لباسشان لباس بومینشانه خاصی که متفاوت از مردم عام باش 

پا   به  کرمچ  باشند  مدنی شده  زیاد  اگر  و  دارای ریش کنند ی مپای چپلک  قطیفه در سرشانه  ،  و    داشته ی مدراز 

حقیقت امر  کند.  باشند دقیقاً مشابه به یک فرد روستایی که در قریه جات والیات جنوبی افغانستان زندگی می 

یو  را  گروه طالبان چیزی این است که   لباس محلی    ،شناسند ی نمنیفرم  بنام  چنانچه که    .کنند ی ماستفاده  همه 

رئیس  اکثراً لباس  با  طالبان  افراد  لباس  و  کوچی  مردمان  حکمتیار،  گلبدین  سیاف،  استاد  غنی،  اشرف  جمهور 

 محلی اصالً تفاوت ندارد. به خاطر ثبوت موارد ذکرشده توجه فرمایید به تصاویر ذیل: 

 
1 https://avapress.com/fa/news/209427  قطع درختان مسیر شاهراه قندوز خان آباد سوی طالبان 
2.https://iranintl.com  شمالی افغانستان را سرزمین سوخته میگویند 

https://avapress.com/fa/news/209427
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اگر تصاویر یادشده به یک فرد خارجی و ناآشنا به افغانستان نشان داده شود بدون شک که میان تصاویر  

تفاوتی را نخواهند دید  به لحاظ شکل و شمایل لباس، هیچ  است در ارگ و    جمهورسی رئیکی    که ی درحالگونه 

 . باشند می  فرم ی ونیکه گروه طالبان فاقد   د یگردی مدیگری طالب است در سر سرک. با توجه به موارد فوق ثابت 



 

22 
 

مورخ   1378و قطعنامه  2001  دسامبر 5که؛ کنفرانس بن مورخ گفت  توان این مبحث می  بندیجمع در 

متحد،  2001اکتبر    27 ملل  سازمان  امنیت  ایساف،    شورای  نظامی  نیروهای  مشروط  و  مشروع  بر حضور  گواه 

، از طرف دیگر گروه طالبان رهبر پاسخگو و  رود میو ناتو بوده که خود بیانگر عدم اشغال افغانستان بشمار    آمریکا

بنابراین    ؛ه استبود  المللیبین خالف قواعد    عملکردشانمشخصه نظامی ثابت ندارند و با صدها ثبوت و شواهد  

اینکه؛  نتیج نهضت ه  با  شباهتی  نوع  هیچ  طالبان  گروه  ملی    بخشآزادی های  گروه  این  پس    ازجمله ندارند 

 . ند گردنمی ملی محسوب  بخشآزادی های نهضت

 

 الملل بین   حقوق مبحث دوم: بررسی مشابهت گروه طالبان با گروه تروریستی از منظر  

تخریب    یهات یشخصترور   کشور،  کشور  یهارساختیزسیاسی  سازی  ناامن    ن یتأم   درمجموع و  ها  اقتصادی، 

  به وجود تروریستی باشد چنانکه دیده شد با  روه  گ  یر یگشکلدالیل    ازجمله   تواند ی ممنافع کشورهای خارجی  

متقبل  روه  گآمدن   را  فراوانی  صدمه  اجتماعی  و  اقتصادی  لحاظ  به  افغانستان  و  سوریه  عراق،  دولت  داعش، 

 دیدند.رگ

هرا نوح  اسرائیلییووال  معروف  نویس  تاریخ  خطرناکترین    ، ری  را  یک  چالش تروریسم  و  بیست    قرن 

نباید  این پدیده    1دانسته است. ابعاد  ر گ  کمدسترا  به حدی  دارند سترده  گفت،  پنهانی  یا چند  تا    و  و  که یک 

در   خارجی  قدرتمند  باشد    عنوانبه   شانعقبه کشور  نداشته  وجود  محال  روهی  گ چنین    یریگشکل حامی 

بهد ینمای م بهره .  گروه منظور  چنین  از  دولت   ،هابرداری  در  بعضی  ملل ها  شواری  متحد    سازمان  در  بخصوص  و 

سازمان ملل  تعریف    اند کرده   تالش   ،متحد   امنیت  تروریسم    واضحتا  از  دقیق  در چند    نگردد  ارائه و  باآنهم  ولی 

که در آن   صادرشد  ییهاقطعنامه و    ونیکنوانسمحدود  2001سپتامبر   11 هو بخصوص بعد از حملذشته گ یدهه 

  است. شدهگرفته تروریستی به معرفی  روه گعملکرد تعریف و 

نخست دارد.  وجود  رویکرد  نوع  سه  تروریستی  گروه  معرفی  را    : در  تروریستی  گروه  که  کنوانسیونی 

 اند ده یرس هایی که پیرامون معرفی اعمال تروریستی به تصویب کنوانسیون . دوم: استتعریف کرده  واضح صورتبه 

سوم: بین   ک یآکادمدیدهای    و  حقوق  می دکترین  تروریستی  گروه  مشخصات  و  تعریف  پیرامون   باشد. الملل 

ها که درمورد هر یک از رویکرد   دانمی مالزم    دانستن اینکه واقعاً تروریست کیست و چه مشخصات دارد،  خاطربه 

 گردد.  ارائه معلومات مفصل 

مصوب   ▪ عرب  اتحادیه  شده    : 1988اپریل    22کنوانسیون  تعریف  چنین  تروریسم  کنوانسیون  این  در 

خشونت "است. عمل  هر  از  عبارت  نظرداشت  تروریسم  در  بدون  که  است  خشونت  به  تهدید  یا  بار 

 
 . 206، ص 2،  ترجمه قیصری سودابه، چ 21درس برای قرن   21. یووال، نوح هراری، 1
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به خطر انداختن جان    فردی یا گروهی صورت گیرد و از طریق آسیب رساندن یا  صورتبهشان  اهداف

ایجاد وحشت در    به دنبالعمومی یا خصوصی و منابع ملی    ساتیتأس ،  ستی زط یمح مال، آزادی، امنیت،  

   .  "باشد  بین مردم

 : اند که اعمال تروریستی را به معرفی گرفته   یی ها ون ی کنوانس  ▪

 . 1963سپتامبر   14توکیو در مورد جرایم ارتکابی در هواپیما مصوب  کنوانسیون  •

 . 1970دسامبر   17هواپیما مصوب   ی رقانونیغکنوانسیون الهه در مورد توقیف  •

سپتامبر   23کنوانسیون مونترال در مورد اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمای ملکی مصوب   •

  .  1984می   10و پروتکل الحاقی  1971

بینکنوانسی • تحت حمایت  افراد  علیه  جرایم  مجازات  و  پیشگیری  از جمله  ون    مأموران المللی، 

 . 1973دسامبر  14دیپلماتیک مصوب 

 . 1979دسامبر   17 یر یگگروگان کنوانسیون علیه  •

 . 1982کنوانسیون علیه دزدی دریایی مصوب سال  •

   :الملل ن ی ب دکترین حقوق   ▪

از    المللن یبدکترین حقوق    به موارد فوق پیوسته   و منابع حقوق    هاقطعنامه ها و  کنوانسیون با استفاده 

که    المللبین را    گروه توانستند  نمایند:تروریستی  تعریف  نیت  "  چنین  به  که  باری  خشونت  عمل  هر 

جراحت  ایجاد  و  کشتار،  عمومی  و  خصوصی  اموال  انهدام  و  تخریب  غیرنظامی،  افراد  به  شدید  به  های 

المللی جاد رعب و وحشت در میان مردم یا جماعتی از مردم و یا اجبار کشور یا یک سازمان بین هدف ای

حقوق    دکترینبا توجه به تعریف تروریسم    1"شودبرای انجام فعل یا ترک فعل باشد، تروریسم تلقی می 

 اند:مشخصات این گروه را موارد ذیل شمرده آرا  اتفاقبه  المللنیب

جسمی و    یهاجراحت همراه با کشتار و    بارخشونت المللی یعنی عمل  عملکرد خالف قواعد بین  •

 روحی؛ 

 ایجاد ترس و هراس در جامعه؛  •

 منظور رسیدن به قدرت سیاسی؛ و داشتن هدف سیاسی به  •

 2.  منظور انجام فعل و یا ترک فعلالمللی به های بینها و سازمان اجبار دولت   •

 
 .58، پیشین، ص 1392 ، بشردوستانه. ضیایی بیگدلی، حقوق  1
2  .2011utledge handbook of terrorism research, written by Alex P.Schmid. published by Taylor and Francis,Ro  .  ضیایی

نظریه دکتر ملک ستیز پیرامون    https://www.youtube.com/watch?v=pZDkjG 2Yoqc   .58، پیشین، ص  1392  ،بیگدلی، حقوق بشردوستانه

 الملل در پاریس. سعید محمودی استاد حقوق بین  - YouTubeپرگار: تروریسم چیست؟ عناصر آن کدامند؟ مشخصات گروه تروریستی. 

https://www.youtube.com/watch?v=pZDkjG2Yoqc
https://www.youtube.com/watch?v=-VjfPeKmzYk
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روه طالبان با مشخصات  گکه مشخصات    کند ی مروه تروریستی روشن شد ایجاب  گحاال که تعریف و مشخصات  

روه طالبان یک  گمشابهت داشته باشند،  که ی درصورتمشابهت دارند یا خیر.  گر یباهم دمطابقت داده شود که فوق 

 1.  رددگروه تروریستی محسوب می گ

 طالبان گفتار اول: عملکرد گروه  

حکومت   علیه  گاهی  کردند،  حکومت  گاهی  داشتند،  گوناگونی  فعالیت  امروز  به  تا  پیدایش  زمان  از  طالبان 

نظام سیاسی هم  نوع  به هیچ  زمان حکومتشان، ساختار حکومت  در  با  جنگیدند.  با شهروندان  و  نداشت  خوانی 

می خشن رفتار  شیوه  )مانند  ترین  جزایی  رفتار  از  بخشی  و  در  کردند  را  خود  تیرباران(  و  اعدام  دست،  قطع 

شان علیه حکومت  د از حکومتگذاشتند و بعشان به نمایش می های کابل و سایر نقاط تحت حاکمیت چهارراهی

و )جمهوریت(    کنونی  این مدت  جنگیدند  انسانی  در  غیر  بی اعمال  انسان  کرده  شان حیات صدها  سلب  را  گناه 

 است 

دیده  امروز  تا  و  آنچه  ماین   شدهجربه ت شده  انفجاری،  انتحاری،  گروگاناست،  قتل گذاری،  های گیری، 

های  فعالیت   ۀازجمل  ستیزط یمحنقض حقوق زنان و نقض حقوق  افراد ملکی،    محالت مسکونیهدفمند، انهدام  

 م. یتذکر ده اختصاربه نه هر یک از عملکرد طالبان را  طور نمو؛ بنابراین بهتر است که به باشد می گروه طالبان  

 گیری در رستورانت اسپوژمی و هوتل انترکانتیننتالالف: گروگان

همه   گروگان طالبان  نظامی  فعالیت  چندین  می ساله  انجام  افغانستان  سطح  در  را  جمله  گیری  آن  از  که  دهند 

گیری که به تاریخ  یادآوری کرد، این گروگان  را بر رستورانت اسپوژمی واقع بند قرغه والیت کابل شود از حملهمی 

ضمناً    2.  شهروندان ملکی به شهادت رسیدند   ده ساعت طول کشید ده تن از  به مدت رخ داد و    2013جنوری    8

دو استاد آمریکایی و استرالیایی را از دانشگاه افغان امریکن واقع دارالمان کابل    2016اگست    8این گروه بتاریخ  

 3  دند که بعد از گذشت سه و نیم سال با انس حقانی تبادله شدند.اختطاف کرده بو

در  که  ساعت طول کشید    12در کابل اتفاق افتید و    2018/  01/  21  خ یبه تار  حمله دیگر در هوتل کانتیننتال

کنندگان کشته شدند و رسماً شاخه گروه  ها تن شهروندان ملکی داخلی و خارجی به دست حمله این حمله ده 

از    نیالد سراج   از چهار سال حقانی مسئولیتش را به عهده گرفت و بعد   از زبان یکی  حقانی رهبر شبکه حقانی 

 
بع  ندر صورت نیاز با ذکر نام و تاریخ میتوانید به مباشد  ل دسترس میقاب . تمامی ادعاهای مطرح شده در این مبحث ضمن منابع اصلی در گوگل و یوتیوب  1

 ها از تذکر تکراری بعضی منابع خودداری شده است. شوید. بخاطر جلوگیری از تعدد رفرنس وصلمت
2. g3=9http://m.youtube.com/watch?v=ykbezip گروگان کاب پایان  در  طالبان  مورخ  ) ل.  گیری  گروگانگیری  ضد  کنوانسیون  اساس    17بر 

مورد هشتم اساسنامه محکمه بین المللی کیفری گروگانگیری از جمله    2بند    8و طبق ماده    گرددگروگانگیری عمل تروریستی  محسوب می  1979دسامبر  

 ( باشداعمال جنایت جنگی می
3.YouTube -VOA Ashna  -Taliban Prisoners swap 

http://m.youtube.com/watch?v=ykbezip9=3g
https://www.youtube.com/watch?v=Is20GTc6pRM
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حم  "که    نمود   قول نقل   رهایگگروگان  را حضرت  این  ) له  رهبری محمد  بین   1.  "کرد می   ص(  که  )اسناد  المللی 

 تذکر یافته است(  هاباشد در پاورقی ورزی اعمال طالبان می بیانگر خالف 

 و محاکمه صحرایی شکنجه خودسرانه، یفراقانون یهابازداشتب: 

گناه  بی الی اینکه ثابت بسازند    اند مجرم شان همه  و مخالفین درون قومی   ی رخود یغی اقوام  نزد گروه طالبان همه 

از    افرادی  تعداد  ک یبه همین دلیل    .هستند  اندراب، تخاروالیات  که    ، پروان سمت شمال و بخصوص پنجشیر، 

: پدر من )نویسنده( بنام  مثالً .  قراردادند شکنجه  وحشیانه مورد    صورتبه همکاری با جبهه مقاومت  به ظن  بودند  

شش ماه در ریاست    گرانمقاومت به دلیل اقارب بودن با    1997معلم نادر حیات از دو چشم نابینا بود در سال  

بود.   نابینا چنین رفتاری شود، شما فکر    کهی وقتتحقیق کابل زندانی شده  با دیگران چگونه رفتار    د یکن با یک 

گروه طالبان بود شکایت کرد که از وی  عضو  نایی حوزه یازدهم کابل که  جخواهد شد. دختری بنام آرزو از آمر  

به اثر شکنجه زیاد در زندان وفات نمود، فامیل وی    متأسفانهرا زندانی کردند    آرزو  ، تقاضای نامشروع کرده است

عالوه بر    2.  پنهانی و دور از انظار عامه دفن گردید   صورتبه را تهدید کردند که کسی از ماجرا خبر نشود و آرزو  

تیرباران به دریا  از  ها فرد در پنجشیر بعد  و ده خبرنگار شکنجه    150آن در یک سال حکومت طالبان به تعداد  

قوماندان یار محمد یکی از    در والیت پنجشیر   طالبان  2022سپتامبر    15  خیبه تارنمونه    به طور   3.  شدند   بپرتا

و بعد    کردند بعد از اسارت با دستان بسته تیرباران    را  قوماندانان جبهه مقاومت ملی همراه با هفت تن از افرادش 

پیوسته به آن دو روز بعد از این حادثه جوان     4. دفن کنند را  ها  جساد این که ا دادند از یکماه مردم محل را اجازه 

شان به مرکز نظامی والیت پنجشیر برده بعد چند روز جسدش را با چشمان  باسوادی را در جریان آبیاری زمین 

فرد پنجشیری به دالیل    5400نامه هشت صبح به تعداد  گزارش هفته طبق   5.  کردند   شانخانواده کشیده تسلیم  

6 برند.سیاسی در زندان طالبان به سر می 

 
1. af-http://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/fa طبق ماده  )  .بر هوتل اینترکانتیننتال کابل را به عهده گرفتندلیت حملهئوطالبان مس

 رود( بشمار میمورد اول اساسنامه محکمه بین المللی کیفری چنین عملی جنایت جنگی  1بند   8

 
  مورد اول و ششم 1بند  7بر اساس ماده )    YouTube میکند نامشروع  اوتقاضای از  حوزه ودر کرده  لت اورا  طالبان که عادارد اد که  دختری  یوید وی .2

 (.گرددالمللی کیفری چنین عملی جنایت علیه بشریت محسوب میاساسنامه محکمه بین

پنجشیر پیدا شد   .3 تیرباران شده یک مرد از دریای  بینبند دوم مورد اول    8بر اساس ماده  )   . )am.af)8صبح8روزنامه    |جسد  المللی  اساسنامه محکمه 

 ( رودکیفری چنین عملی از جمله جنایات جنگی بشمار می
4. Taliban Committing War Crimes in Panjshir, UNAMA Simply Voices Concern: NRF Spokesman - Hasht-e Subh Daily 

(8am.af)   )طیق ماده 8  اساسنامه محکمه بین المللی کیفری این عمل از جمله جرایم جنگی بشمار میرود( 
اساسنامه محکمه بین المللی کیفری این عمل از جمله  بند دوم مورد اول    8طیق ماده  ).  فارسی -  BBC Newsطالبان غیرنظامیان را در پنجشیر کشتند.  5

 ( رودجرایم جنگی بشمار می
مورد ششم و    1بند    7ماده  طبق  ).   )am.media)8صبح8روزنامه    |اند  باشنده پنجشیر را زندانی کرده   5400: طالبان  ادعای جبهه مقاومت  .6

بینهشتم   محکمه  میاساسنامه  بشریت محسوب  علیه  عملی جنایت  کیفری چنین  ژنو مصوب    گرددالمللی  کنوانسیون  اول  بند  ماده سوم  اساس  بر    12و 

 ( هیچ فردی بدون موجب قانونی و بدون حکم محکمه ذیصالح نباید به زندان انداخته شود  1949اگست 

http://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/fa-af
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https://www.youtube.com/watch?v=REyzhusslJk
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https://www.youtube.com/watch?v=REyzhusslJk
https://8am.af/the-shot-dead-body-of-a-man-was-found-in-the-panjshir-sea/
https://8am.af/eng/taliban-committing-war-crimes-in-panjshir-unama-simply-voices-concern-nrf-spokesman/
https://8am.af/eng/taliban-committing-war-crimes-in-panjshir-unama-simply-voices-concern-nrf-spokesman/
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58552869
https://8am.media/resistance-front-claims-taliban-have-imprisoned-5400-residents-of-panjshir/
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رفتار   سبببه   از  خارجی  کشورهای  دوره  اینکه  دو  هر  در  نشوند  آگاه  گروه  این  فراقانونی  های 

ندادند   شانتیحاکم اجازه فعالیت  را  آزاد  و مطبوعات  بستند  را  بشر    باآنهم شهروندان   دروازه کمیسیون حقوق 

به  ،  شریک ساختند   های حقوق بشریو نهاد  یرساناطالع های  اخبار داخل کشور را از مجراهای مختلف به شبکه 

طالبان اعتراض  گروه  غیرقانونی    یهابازداشت نسبت به شکنجه و  های اروپایی  و دولت   آمریکادولت  همین سبب  

متحد   ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  نماینده  بنت  ریچارد  و  و    یهابازداشتنمودند  شکنجه  فراقانونی، 

  1.  نموده است د ییتأدر نیز  طالبان را   محاکمه صحرایی گروه

 ج: انتحاری

چنانچه که  در افغانستان هستند    ک یتاکتو طالبان مخترع این  است  طالبان  جنگی    یهاک یتاکتانتحاری از جمله  

نمودند  تجربه  مسعود  احمدشاه  ملی  قهرمان  جان  به  افغانستان  در  را  انتحاری  استاد  همین   و  اولین  طور 

افغانستان    جمهورس یرئالدین ربانی  برهان به را  اسبق  انتحاری به شهادت  نیز  این  .  رساندند واسطه    ک یتاکتحاال 

انتحاری در تشکیالت وزارت داخله و دفاع این گروه    کندکو دو  گردد  محسوب می   جز فرهنگ نظامی این گروه

 د.  نکنایفای وظیفه می رسمی  صورتبه 

انفجار موتر بمب چهارراهی زنبق در مقابل سفارت جرمنی که بیشتر از صد نفر    2018می    31  به تاریخ

دانشکده حقوق    ه ب  حمله   1399عقرب سال    12. به تاریخ  ند زخمی گردید   تن دیگر  چهارصد کشته و بیشتر از  

  29/07/2019به تاریخ  2.  محصل و اساتید گردید  22 شدنیزخمتن و   19 شدنکشته کابل که منجر به  دانشگاه

قتل    هب  حمله به  منجر  که  امراهلل صالح  و    20دفتر سیاسی  و  ده   شدنی زخمتن  امراهلل صالح  به شمول  تن  ها 

شد  همین   3.  محافظینش  به  و  منجر  که  افغانستان  ملی  امنیت  برجسته  رجال  ریاست  به  انتحاری  حمله  طور 

ها شان تحت نام قدردانی از انتحاری پیروزی   یهاماهدان این نهاد شد. طالبان در اولین  شهادت صد تن از کارمن

انتحاری    1050حقانی رهبر شبکه حقانی انجام    نیالد سراج در هوتل انترکانتیننتال محفلی برپا کردند و در آنجا  

حاال شما   شودی مصرف مربوط شبکه حقانی    ذکرشدهارقام    کرد.   د ییتأرا از طرف این شبکه در دو دهه گذشته  

 طالبان به چه تعداد انتحاری را به افغانستان سوق داده باشند. یهاگروه فکر کنید که سایر  

 
1. https://subhekabul.com /un-spécial-rapporteur-Richard-Bennett-panjshir-provinc 

2. .html30925298http://www.google.com/amp/s/da.azadiradio.com/amp/ بند   8طبق ماده ). پایان حمل گروهی به پوهنتون کابل

اگست    12کنوانسیون ژنو مصوب    1بند    3المللی کیفری چنین عملی جنایت علیه بشریت بشمار رفته و طبق ماده  کمه بیناساسنامه مح  مورد اول و دوم    2

   (کشتن افراد ملکی توسط گروه های نظامی جواز ندارد 1949
3  .http://www.google.com/ama/s/per.euronews.com/amp نفر رسید  20شدگان حمله به دفتر امراهلل صالح در افغانستان به  شمار کشته.  

   (رودکمه بین المللی کیفری این عمل جنایت جنکی شمار میمورد اول اساسنامه مح 2بند  8طبق ماده )

https://subhekabul.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/un-special-rapporteur-richard-bennett-panjshir-provinc
http://www.google.com/amp/s/da.azadiradio.com/amp/30925298.html
http://www.google.com/ama/s/per.euronews.com/amp


 

27 
 

 ماین گذاری و های هدفمندد: قتل

های تضعیف نظام، همیشه دست به ترور نظامیان افغانستان زدند و حتی در این اواخر قتل   خاطربه گروه طالبان  

نموده آن آغاز  را  امنیه  الین  قوماندان  رازق  قوماندان  قتل  افغانستان،  پارلمان  نماینده  بارکزی  عبیداهلل  قتل  اند. 

اجرایی فیفا، قتل مالله خبرنگار محلی در    س یرئقندهار، قتل نظامیان قوای مسلح افغانستان، قتل یوسف رشید  

قتل سید مصطفی کاظمی و شش نفر    ز در قندهار، سیاسی طلوع نیو  یهابرنامه ننگرهار، قتل نعمت روان مجری  

میر عبدالباری امین رئیس شورای علمی وزارت    1399اسد    29به تاریخ    طورنیهمهمراهانش در والیت بغالن و  

گذاری در موتر رنجر حوزه دوازدهم پولیس ملی که منجر به  گذاری به موترش جان داد و ماینمعارف در ماین 

  1. تن دیگر شد یک فرد و مجروح شدن یک  شدنکشته 

   و کوچ اجباری های افراد ملکینانهدام مسک ،ه: تخریب آثار باستانی

در سال  در کنار آن  اند.  خبر  بااست که همه    جنایاتی  ازجمله  2001در سال  تخریب بت بامیان توسط طالبان  

اینکه گروه مقاومت را شکست دهد، در مناطق شکر دره،    خاطربه زمانی که طالبان کابل را تسخیر نمودند    1376

های ملکی از سوی مقام جنگی  ملکی زدند و فرمان تخلیه مسکونه   هاینگل دره و کلکان دست به انهدام مسک

پنج  جنگ  این  در  گردید.  صادر  اکثریطالبان  خانه ساله  مطلق  تبدیل  ت  مخروبه  به  ساحات  این  در  ملکی  های 

باشندگان ولسوالی کلکان، گلدره و    که ی نحوبه استفاده نبودند. بنده شاهد این رویداد بوده  گردیدند و دیگر قابل 

را به سفارت روسیه )مشهور به سفارت شوروی واقع   هان یاشکردره به مرکز کابل سرازیر شدند، طالبان یک تعداد 

پناه بردند و    اقاربشانهای خویشاوندان و  فرار کرده به خانه   گرشانید  تعداد  کیکارته چهار کابل( انتقال دادند،  

دختران   تن  به چند  طالبان  غنیمت  را  در  جنگی  عنوان  حدی  به  طالبان  عملکردشان  چنین  با  بردند.  خود  با 

و   یک  افغانستان  و  بودند  افغانستان  از  فرار  در صدد  همه  که  بودند  کرده  ایجاد  وحشت  کابل  والیت  بخصوص 

 ماندن نداشتند. جزبه کسانی بودند که هیچ انتخابی  ازجمله باقی ماندند تعدادی که در کابل 

در کابل    1376در سال  "  کند ی م از شاهدان صحنه، وضعیت همان زمان را چنین روایت    تنک ینادری  

با اعضای  می کردی مرخانه( زندگی  )خی با وضعیت روحی آشفته و ترسیده و  ناگهان خویشاوندان  به    شانل یفام، 

  2. "کردند ی م منزل ما پناه آوردند و از آتش زدن خانه، کشتن حیوانات و بریدن درختان با چشمان گریان حکایت  

اجباری    والیت  باشندگان   اکثریت   شاندر حاکمیت دوم   به همین سلسله جنایات گروه طالبان  را کوچ  پنجشیر 

ترک محل  و یا    نمایند ت را مجبور به ترک جنگ  اند که یا مبارزین مقاومدادند، برای هر منطقه شرایط گذاشته 

خانه  طالبان  تخار  والیت  بهاوالدین  خواجه  ولسوالی  در  همینطور  به  کنند.  را  محل  بومی  مردمان  های 

 
1. ez-http://tolonews.com/fa/afghanistan ماین های مغناطیسی انفجار  افزایش  از  باشندگان کابل  ماده  ).  نگرانی  یازدهم    1بند    7طبق  مورد 

 (گردداساسنامه محکمه بین المللی کیفری چنین عملکری جنایت بشری محسوب می
المللی کیفری چنین عملی جنایت علیه بشریت  مورد چهارم اساسنامه محکمه بین  2بند  مورد چهارم و    1بند    7طبق ماده  )  .1399/حوت/ 01. نادری، کابل،  2

 ( گرددمحسوب می

http://tolonews.com/fa/afghanistan-ez
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که منجر به کشته   در مزار شریف  1377ها در سال  نسل کشی هزاره   1های پاکستان مصادره کردند.وزیرستانی 

 2  نیز جمله جناباتی است که ثبت تاریخ شده است. شدن هزاران تن گردید 

 ستیزطیمحنقض حقوق و: 

خیز ولسوالی شکردره، گلدره و قره  های حاصلهای انگور، طالبان اکثریت تاک جلوگیری از حاصالت تاک   خاطربه 

کار در این ساحه   باغ را قطع نموده و یا آتش زدند تا مردم نتوانند از حاصالتش استفاده نموده و منجر به کشت و 

قطع درختان ادامه داشت و در بسیار    1380الی    1376خالی ساختن منطقه از سکنه در سال    منظور به گردد.  

حاصالت از درختان خود    گونه چ یه، کلدره، شکردره و کلکان درختان قطع شده بود و مردم محل  باغقره مناطق  

برگشتند، درختان و نهاالن   مناطقشان طالبان، زمانی که مردم ساحه دوباره به    حکومتنداشتند و بعد از سقوط  

پسین به دلیل جوان بودن و تازه بودن نهاالن، مردم از حاصالت محروم بودند    یهاسالجدید غرس نمودند و تا  

شان ن شان دوباره صاحب حاصالت از درختاکه مردمان منطقه با سعی و کوشش  شودی مو در حدود یک دهه  

  شدند.

 زنان نقض حقوق ز:

فکری   فلسفه  طالبان، در  گروه  سیاسی  تحصیلزنان    و  صرف    ندارند.  حق  زن  امن    یایجغرافبه  محل  را  خانه 

 شانحاکمیت شان و هم در مرحله دوم  نخست  حاکمیتهم در  طالبان  و بس، به همین دلیل    دانند ی می  گزند 

سفر بصورت مستقالنه  منع کار، منع آزادی بیان و منع    اکثراًآن    زنان را از حق تحصیل ممنوع کردند، عالوه بر

 3.شده اند 

علیه   معترض  زنان  از  یکی  کوهستانی  گروه  وسیمه  تاریخ    طالبان حاکمیت  توسط    1400جدی  11به 

در جریان تحقیق سرم را به داخل  "  :کند طالبان بازداشت شده بود و از جریان بازداشت خود چنین حکایت می

فرو   همین  بردند آب  و  بگیرند  اجباری  اعتراف  شکنجه  تا  نحوی  به  را  دختران  تحقیق  جریان  در  طالبان  طور 

4  ."زدند در سینه و شرمگاه دختران با کیبل می به کسی معترض شده نتواند یعنی از شرم ینده آکردند که در می 

ترتیب   همین  گرفتند    طالبانگروه  به  زنان  از  را  اعتراض  حق  به  حتی  و  شکنجه  را  معترض  زنان  یکتعداد  و 

 
از پاکستان جایگزین دهکوچ .1 بند    1بند    7طبق ماده  ).   (etilaatroz.com)شوندنشینان میاجباری در تخار؛ مهاجرین برگشته  مورد    2مورد چهارم و 

 ( گردد المللی کیفری چنین عملی جنایت علیه بشریت محسوب میچهارم اساسنامه محکمه بین
2.  I Sharif | HRW-zarAfghanistan: The Massacre in Ma   مزار   و عام  طالبان  -  1998قتل  به دست  غیرنظامیان  از کشتار    ...- روایتی 

YouTube .  ( گرددمحسوب میقتل عام چنین عملی المللی کیفری  اساسنامه محکمه بین 2 و 1 بند  6طبق ماده ) 
اشتراک در انتخابات و... از جمله  ،  حق آزادی، برابری و عدم تبعیض  1948دسامبر    10اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب    21، و  3،  2،  1. بر اساس ماده  3

 باشد و هیچ حکومتی حق نقض آن را ندارد.  میمرد و زن حوق اساسی 
بین  1بند    7طبق ماده  ).  1401/ سنبله/01  پاکستان،   . کوهستانی، وسیمه،4 بشریت  مورد ششم اساسنامه محکمه  المللی کیفری چنین عملی جنایت علیه 

 ( گرددمحسوب می

https://www.etilaatroz.com/153972/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1/
https://www.hrw.org/report/1998/11/01/afghanistan-massacre-mazar-i-sharif
https://www.youtube.com/watch?v=HGjy4y4gNlw
https://www.youtube.com/watch?v=HGjy4y4gNlw
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کردند  تجاوز  دیگرش  افغانستان    1.یکتعداد  ملی  امنیت  ریاست  و  دفاع  داخله،  وزارت  زن  کار    اکثراً کارمندان  از 

طالبان نحوه پوشش زنان را همیشه    گروه و نهی از منکر    معروف امربه وزارت    2  .ب قرار گرفتند و تحت تعقی  برکنار

 3 .ند ینمای معام مجازات  محضردر حتی زیر کنترل داشته و متخلفین را 

اعمال عملکرد گروه طالبان با  گردد که  گفتار چنین استنباط می از این    ،ذکر شد باتوجه به مواردی که  

شورای امنیت سازمان ملل   ، پنج قطعنامهدر  استنباط نگارنده،  د. عالوه بر  نتروریستی مشابهت و مطابقت دارگروه 

   4دانسته شده است.  تروریستی  اعمالرا به نحوی  عملکرد گروه طالبان نیز  متحد 

 شهروندان. )سیاست ترس( گفتار دوم: ایجاد رعب و ترس در میان  

باشد.  ان مردم می یانگیزی و اشاعه ترس در مداست عبارت است از هراس یگونه که از خود واژه پهدف ترور همان 

شه در این  یتواند افراد را هماست که این امر می   یصورت اتفاقترور گزینش اهداف مورد حمله به   یعصاره اصل

انجام    ی مشخص و در مکان مناسبی قرار داشته باشند؛ زمان و مکانی که برادارد که مبادا در زمان  وحشت نگه 

گونه  ها قرار داشته باشد. فرار از این وضعیت ممکن نیست، چرا که هیچ یک حمله تروریستی، مدنظر تروریست 

ای خاص  ها را در زمانه افراد است که آن  یگزینش در انتخاب این زمان و مکان خاص وجود ندارد و تنها بدشانس

دن  یرس   یشود. برا ها می شانسی آنان است که باعث فرار آنان از این محلدهد و خوش ن اماکنی قرار می یدر چن

برا  یتنها هدفت ملکی نه یجمع  ،به این منظور تروریستی    یساده  ن  هدفی  بلکه  است؛اقدامات  ز محسوب  ی مؤثر 

به می  اهداف  این  انتخاب  که  چرا  تصادف شود،  ایصورت  باعث  م،  در  اضطراب  این  ی یجاد  شد.  خواهد  مردم  ان 

ممکن است هدف    هرزمانیو در    هرکجا ام این حمله روشن است؛ هر کس،  یآور یک وحشت است. پاضطراب پیام 

 5.  کند است که اضطراب حاصل از اقدامات تروریستی را مضاعف می  یزیرد و این چیقرار گ ی حمله بعد 

که    یدر موارد   یو حت  گرددمحسوب می افکنی یکی از اهداف و کارکردهای تروریسم  بدین ترتیب هراس 

در اقدامات تروریستی خود را    یعنوان یک تأثیر جانبم تروریسم مدنظر نباشد، به ی عنوان هدف مستق وحشت به 

کند آن  ک می ی ها تفکخشونت  و   جرائم نشان خواهد داد. آنچه ترس از ترور را از وحشت و ترس موجود در سایر  

 
المللی  مورد ششم و هفتم اساسنامه محکمه بین  1بند    7طبق ماده  )   - YouTubeطالبان شماری از زنان معترض را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده اند .1

 ( گرددبشریت محسوب میکیفری تجاوز و شکنجه افراد جنایت علیه 
خوستی سخنگوی وزارت داخله باالی الهه دانشجوی طب  تجاوز سعید   و   - YouTube زندگی مخفیانه زنان پلیس افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان .2

 ( گرددالمللی کیفری تجاوز و شکنجه افراد جنایت علیه بشریت محسوب میمورد ششم و هفتم اساسنامه محکمه بین  1بند   7طبق ماده )  - YouTubeکابل
المللی  مورد ششم اساسنامه محکمه بین  1بند    7طبق ماده  )   - YouTubeوضعیت زنان در افغانستان تازه شالق زدن زنی در سرک او هم ناقی طالبان  .3

 ( گرددمحسوب میکیفری شکنجه افراد جنایت علیه بشریت 
،  2008جون    11مصوب    1817. قطعنامه شماره  3، مقدمه، پاراگراف  2014دسامبر     12مصوب  شورای امنیت سازمان ملل متحد،    2189. قطعنامه شماره  4

پاراگراف   شماره  6مقدمه،  قطعنامه  پاراگراف  2007سپتامبر    19مصوب    1776.  مقدمه،  شماره  8،  قطعنامه  مقدمه،  2006ر  سپتامب  12مصوب    1707.   ،

 .  3، مورد 2، بند 2003جنوری   20مصوب  1456و قطعنامه  7پاراگراف 
طبق  )  .6، ص  1397شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیق،  روان  . کارگری، نوروز و مهرا، نسرین، ) 5

 (گرددالمللی کیفری شکنجه روانی افراد جنایت علیه بشریت محسوب میبینمورد پنجم اساسنامه محکمه    2بند    7ماده  

https://www.youtube.com/watch?v=gM6pD0XfDvw
https://www.youtube.com/watch?v=p81bZ3VkLa4
https://www.youtube.com/watch?v=TkZ2P3WQdP4
https://www.youtube.com/watch?v=TkZ2P3WQdP4
https://www.youtube.com/watch?v=sPAecEc5dsM
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از رفتار او    ی و ثانو  یفرع  صورتبه   بلکه  نیست؛مجرم    یدیگر ایجاد ترس و وحشت هدف اصل  جرائماست که در  

از  می   یناش  و  سایر    روستهمین شود  برخالف  به جرائمکه  تروریستی  اقدامات  صورت  ،  آشکار  کامالً  صورت 

های تکثیر مجازی با کمک  کار کردن آن ولو با استفاده از شیوه گیرند و مرتکب، تمام تالش خود را برای آش می 

 یستیترور اقدامات به نسبت که یاحساس  و یروان هایواکنش  دیگر یسو از؛  گیرد، به کار می یهای مجازرسانه

 هستند. منطبق هاتروریست  اهداف با ناخودآگاه گیردمی  صورت

 با دوباره رودررویی احساس  از ویورکین شهروندان از یاریبس 2001 سپتامبر 9 از بعد  نمونه عنوانبه 

 یک یاعضا اگر که کرد تصور توانمی داشتند. هراس  خود روزمره هایفعالیت انجام نیح در مشابه ایواقعه 

 ت یامن تأمین و حفظ  مسئول دولت  که اعتقاد این با اغلب کنند، پذیریآسیب احساس  و باشند  زدههراس  اجتماع

 .آورد خواهند فشار هاآن از  یکیزیف حمایت نیتضم جهت هادولت  به است، کرده یکوتاه راه این در و بوده هاآن

 از هاآن  به نسبت شهروندان اعتماد است ممکن دهد  انجام خوبیبه  را خود کارکرد این نتواند  دولت چنانچه

 .هستند  آن به  یدستیاب ی پ در  یتروریست اعمال با هاتروریست  اغلب که است اینتیجه  همان این و برود  دست

 جماعت گروه از مسلح افرادی روز این در   دید.نیز   مصر در 1971 نوامبر 7 در توانمی را مورد این از هاینمونه 

 توریست 18 حمله این در کردند  حمله بودند  "شاه دره" از بازدید  حال در  که هاتوریست از گروهی به اسالمی

 بابت  از هنگفتی درآمد  ساالنه مصر که داد رخ حالی در اتفاق این .شدند  زخمی دیگر نفر 23 و شدند  کشته

 چراکه یافت، توجهیقابل کاهش مصر در توریسم پذیرش  حادثه، ازاینپس هایسال در .داشت توریسم صنعت

 به اعتمادیبی .بیندازند  خطر به را خود جان مصر در خود تعطیالت گذراندن برای نبودند  حاضر خارجی افراد

 این اصلی  علت است، محتمل بسیار مشابه تروریستی اقدام بودن بعدی قربانی که گمان این با همراه دولت

 1.  بود مصر به مسافرت کاهش

  ی کس چیباور برسند که ه   نیاست تا مردم به ا نیحمالت طالبان ا  ی از اهداف راهبرد  ی کیمبنا،    ن یبر هم

هدف قرار    یمختلف اجتماع  یهاف ی خود را در ط  انیرو قربان  ن ی. از همستین  تیدر امن   یزمان و مکان  چ یدر ه

جنازه و    ، یدر مراسم عروس   ی ها و حتیی دانشگاه، گردهما ابان،ی: در آموزشگاه، مکتب، مدرسه، مسجد، خدهند ی م

طیخوانفاتحه  ن  ی .  و  مکان   یدهه   م یدو  تمام  در  طالبان  کرده   یهاگذشته  حمله  تفهفوق  آن  هدف  و    م ی اند 

  م، یکه خواسته باش   یو هرزمان  ستین  تیافغانستان در امن  یجا  چیدر ه  کسچیبه مردم بوده است که ه  زیچکی

  که ی ببرند، درحال  به سر   یشگ یهراس و اضطراب هم  کی است که مردم در    دهامر سبب ش   نی. امیبُکش  میتوانی م

ا با عمل  تواند ی . طالب نمستین  گونه ن یدر عالم واقع  اما   خواهد، ی بخش م  کی در    ی ستیترور  اتیهمه را بکشد؛ 

 کنند.   یروان  یرا شکنجه  ه یبق

 
 . 7. کارگری، نوروز و مهرا، نسرین، پیشین، ص 1
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  قدرت   خواهند می  طالبان  که   ندارد   این  از  غیر   معنایی   هیچ  خشونت  تشدید   و   حمالت  افزایش 

  به   نسبت  را  شهروندان  کهآن   ضمن  شدن،کشته   و  ترور  از  ترس .  ببرند   بلند   مذاکرات  میز  روی  را  شانزنی چانه

  گاهی   که   کند می   تبدیل   مضطربی  و  زدهوحشت   هایگروه   به  را  آنان   سازد،می   اعتمادبی   و   ناراضی  دولت  کارکرد 

  این .  هستند   آن  یشایسته  ملت   یک  عنوانبه   که  شود  هاییخواسته  از  هاآن   کشیدن  دست  سبب  است،  ممکن

.  کند   پر  ناامیدی   و   اعتمادیبی   فضای   را  هاآن   جای   و  شود   تخریب   اجتماعی  اعتماد  که  شودمی   سبب  وضعیت

  هر   که  شودمی   باعث  و  سازدمی   دور   دولت  از  را   مردم  آید،می   وجود   به  افکنی  هراس   یدرنتیجه   که   اعتمادیبی

  همین   در .  دهد   برتری   جمعی  اهداف  بر   را   اش شخصی  اهداف   و  کند   فکر  خود   امنیت  به   تنها  جامعه   افراد   از   یک

  یک   که   ماناساسی  اهداف  از   ملت   یک   عنوان به   ما   که   خواهند می   ترور   عمل   به  توسل  با  طالبان   که   است  راستا

  ماندن   زنده  به  تنها  و   بکشیم  دست   است،  شهروندی   اساسی  حقوق  و   پسین  یدهه   دو   هایارزش  حفظ   آن   بخش

  .دارد جریان  حاضر حال در  که  میپردازمی  مواردی  به   اکنون، فوق موارد   با توجه با . باشیم قانع

به دل  نیوز و چند تن دیگر چنان ترس و هراس  آریانا  تلویزیون  امامی، خبرنگار  فردین  قتل  از  ها بعد 

دولتی، خصوص،    یهادانشگاهاساتید    تعداد  کی  طورنی همافگند که باعث فرار خبرنگاران ورزیده کشور گردید.  

، سارنواالن، قاضیان،  و مدنی  مطرح سیاسی، زنان فعال در عرصه سیاسی  یهاتیشخصکارمندان جامعه مدنی،  

افراد    تاجران به پناهندگی به کشورهای خارجی شدند   رگذاریتأثو  شواهد و قرائن    آنچهبنابراین  ؛  کشور مجبور 

 خوانی دارد. گروه طالبان با گروه تروریستی هم   ،در خصوص ایجاد ترس و وحشت دهد ی منشان 

 تهدید دولت به فعل و یا ترک فعل به هدف رسیدن به حکومت گفتار سوم:  

و ایجاد ترس در صدد کسب   یضدانسانگروه تروریستی در کنار عملکرد   ،چنانچه که در شروع مبحث ذکر گردید 

تا از این طریق  قدرت حکومتی می  تر در داخل و  سیستماتیک اهداف خود را به شکل گسترده   صورتبه باشند 

کشور   و    ن یتأم  منظور به خارج  گروهی  علت    ن یتأممنافع  همین  به  نمایند.  تعقیب  خارجی  کشورهای  منافع 

 تا خود به قدرت حکومتی دسترسی پیدا کند.  کنند ی م گیری از قدرت های مشروع را تهدید به کناره دولت 

در سال   از سقوط حکومت طالبان  ان  2001بعد  با  ترور، گاهی  با  گاهی  گروه  این  اکنون  به  تحاری،  تا 

تا    اند آورده همیشه باالی نیروهای خارجی فشار    طورنی همو  اند  تهدید کرده را  جمهوری  دولت    … گاهی با انفجار

که در نبود نیروهای خارجی و در تبانی با مسئولین درجه اول سیاسی    دانند ی مافغانستان را ترک کنند چون  

پنج  توانند می  شوند.  را صاحب  اعضایقدرت حکومتی  از  ستانکزی،    تن  عباس  محمد  مشمول  که  طالبان  گروه 

الرحمان مدنی و محمد سهیل شاهین در نشست دوحه به نمایندگی از  الدین دالور، ضیاعبدالسالم حنیفی، شهاب

گویند که یگانه راه تأمین امنیت در افغانستان بیرون شدن نیروهای  گروه طالبان شرکت دارند. این نمایندگان می 

ییان  آمریکاما اکنون با  "طالبان گفت:    ندگان ینماشور است. محمدعباس ستانکزی، یکی از این  از این ک خارجی

نیروهای  بیرون شدن  افغانستان گفت دربارۀ  از  نیروهای وگو میشان  بیرون شدن  به  کنیم. وقتی درباره    ک یشان 
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گروه    1.  "ها خواهیم رفت تا دریابیم که چگونه صلح بیاید وگوها در میان افغان برسیم، به مرحله دوم گفت   حلراه

طالبان تهدید به گسترش حمالت تروریستی کردند و در مقابل خواهان رهایی طالبان اسیر شده از نزد حکومت  

و   با وساطت  افغانستان  و حکومت  ا  یفشارهاافغانستان شدند  و  نماینده  سیاسی    آمریکا   متحده   االتیاقتصادی 

طالبان خواهان رهایی تمامی زندانیان    اکنون  2.  طالب از زندان شد   5000)زلمی خلیلزاد( وادار به رهایی بیش از  

شود که حکومت  مانده از نزد حکومت افغانستان شدند ورنه تهدید به ترک مذاکره کردند و بازهم معلوم می باقی

 نمایند.خواستشان می  را مجبور به پذیرش 

رسیدن به قدرت حکومتی بودند که بآلخره در تباهی با    به دنبالحقیقت اینکه با فشارها، گروه طالبان  

ن  شوند. قبل از سقوط نظام جمهوری، طالبا  یجمهوراستیرحلقات خارجی و داخلی توانستند دوباره وارد ارگ  

مالی فساد  و  افغانستان  جمهوریت    را   اشغال  نظام  علیه  جنگ  عمده  دلیل  پیروزی    ؛خواندند می دو  از  بعد  اما 

دامان   به  دست  که  بود  این  کارشان  دولت    هایی آمریکانخستین  تا  رسمیت    آمریکازدند  به  را  طالبان  حکومت 

  ن یترگ بزرکه    باشد ی مگان مالی به افغانستان  دعوت از فساد پیشه   شاناقدامبشناسد و حمایت مالی کند. دومین  

به    ،جمهوریحکومت  گر  اختالس    و صدیق چکری   خیالی  یهامکتب فاروق وردک وزیر پیشین معارف معروف 

متقلب جمهوریت    ن یتربزرگتقال دارند که    هنوز هم را به کابل پذیرایی کردند و    پول حجاج  اختالس محکوم به  

کابل   به  نیز  را  غنی  سرلوحه    ینوازمهماناشرف  را  آنچه  که  دادند  نشان  طالبان  عملکردهایی  چنین  با  کنند. 

 ای بیش نبوده است. مبارزه خود قرار داده بودند همه فریب و بهانه 

با به قدرت رسیدن دوباره این گروه دیده شد که قوای مسلح کشور منحل، اقتصاد ملی ورشکست، زنان  

قوم خاص از   و مردان  کار    از  حق تحصیل  ندارد،  شدند   محروم حق  بیان وجود  آزادی  نحوی    طالبان   ر یغبا  .  به 

به عقب    وسطاقرون فرار مغزها صورت گرفت و در کل افغانستان به    گویی بردگان معاصر باشند،  شودی م برخورد  

 . خوانی داردآشکار با مشخصات گروه تروریستی هم  صورتبه  ییهانشانه چنین به هر صورت . کشانده شد 

و بخصوص    متحد   های سازمان مللالمللی، قطعنامه های بینکنوانسیون با توجه به    ،مبحثدر اخیر این  

بین  حقوق  طالبان  می گیری  نتیجه الملل،  دکترین  گروه  مشخصات  که  گروه    صورت به شود  مشخصات  با  کامل 

و چنین گروهی حق    شدهتروریستی محسوب    هایگروه   ازجملهبنابراین، گروه طالبان  ؛  د نتروریستی مطابقت دار

 د.  را ندار کردن حکومت
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2. https://tolonews.com/fa/afghanistan/ برگزاری-نشست-مسکو؛ -طالبان-خواهان-خروج -نیروهای-خارجی-از -کشور-شدند 
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https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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حقوق  زدور و گروه شورشی از منظر  بررسی مشابهت گروه طالبان با گروه م مبحث سوم:  

 الملل ن ی ب

مبحث،   این  گروه  نخست  در  دوم مشخصات  گفتار  در  و  مزدور  گروه  با  طالبان  گروه  اول، مشخصات  گفتار  در 

 شود.طالبان با گروه شورشی مطابقت داده می 

 گروه مزدور   گفتار اول: بررسی مشابهت گروه طالبان با 

غرب بر کشورهای   اکثراًاخیر  یسده و در  بودهطلبی غرب و شرق علیه همدیگر تاریخ جهان پر از جنگ و سیطره 

دوم   جهانی  جنگ  از  بعد  که  است  داشته  نظامی  و  سیاسی  سیطره  کشورهای    وضوح به شرقی  گردید.  معلوم 

روند که  کشورهای فاتح بشمار می   هجمل  از، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان  آمریکا  متحده  االتیامتفقین مانند  

از همین دلیل ک و  بهانه سیاست جهانی را در کنترل خود داشتند  به  های مختلف به کشورها  شورهای متذکرِه 

می  رقابت تجاوز  هم  میان  فاتح  کشور  پنج  آن  بر  عالوه  و  نمی کردند  چون  داشتند  تنگاتنگ  که  های  خواستند 

  آمریکا   متحده  االتیایکدیگرشان از هم پیشی گرفته باعث تضعیف کشور رقیب گردد به همین لحاظ، زمانی که  

کند دولت شوروی سابق )روسیه امروز( مخالفت نشان داده و عمالً جنگ سرد را علیه  می به ویتنام حمله نظامی  

در    آمریکا   متحده   االتیامنجر به شکست نظامی    تیدرنهانماید و  در کشور ویتنام آغاز می   آمریکا   متحده   االتیا

؛ اما دیری نگذشت آمد یم   حساببه آورد بزرگ به دولت شوروی سابق    کدستیکه به لحاظ سیاسی    ویتنام شد 

ای  که دولت شوروی سابق در افغانستان حمله نظامی کرد و افغانستان را در اشغال خود قرارداد و این اشغال بهانه

همین دلیل    داد تا انتقام شکست ویتنام را از دولت شوروی سابق در افغانستان بگیرد، به  متحده   االتیاخوبی به  

های نظامی، مالی و ... را به مجاهدین آغاز نمود و شوروی سابق را در افغانستان  کمک  آمریکا   متحده   االتیادولت  

قرار    آمریکاشکست داد و عمالً شوروی سابق از هم پاشید و به روسیه امروز مبدل شد و قدرت جهانی در اختیار  

 گرفت.  کنترل هان را در  برتر جهان شد و هژمونی جگرفت و رسماً قدرت 

خود  جناح پیروز    ، که علیه شوروی سابق جنگیده بودند   ینیمجاهد مبصرین سیاسی به این باور اند که؛  

حفظ هژمونی    خاطربه   آمریکا  متحده   االتیانشد و    آمریکا  متحده   االتیارا قهرمان میدان دانسته، تابع خواست  

خود درصدد بدیل برای مجاهدین گردید که باالخره طالبان را با کمک استخباراتی انگلستان، فتوای عربستان و  

وزیر   بن کلنتن  و  پاکستان  اسبق  بوتو صدراعظم  بینظیر  مرحومه  آورد.  وجود  به  پاکستان  توسط  برنامه  تطبیق 

ایجاد طالبان توس به   آمریکاخارجه اسبق   از  را فاش  طالبان    یریگشکلپرده برداشت و راز    آمریکاط  طور علنی 

 1. ساخت

 
1. https://m.youtube.com/watch?v=yzf9  سال از ظهور جنبش طالبان گذشت 18و (afghanpaper.com) 

 

https://m.youtube.com/watch?v=yzf9و
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=42557
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ی خوبی از افراد مزدور باشد که در بدل پول  تواند نمونه ها در گروه فاطمیون می ستانیامروزه جذب افغان

  ی کیندارند؛ چون  و به لحاظ وابستگی زیاد فرقی با طالبان    اند قرار گرفته و منفعت مادی در خدمت دولت ایران  

 رزمد و دیگری به منافع شرقی.  به منافع غربی می 

کارگیری، تأمین  ملل متحد تحت عنوان منع استخدام، به   1989اجماالً ضوابط مزدوری در کنوانسیون  

به  است، یکی    قرار گرفته این کنوانسیون، دو تعریف مدنظر    1شده است؛ در مادۀ  هزینه و آموزش مزدوری بیان

ژنو و دیگری درصدد گسترش مصادیق این تعریف برآمده است.    1روتکل الحاقی شماره  کامل، برگرفته از پ  طور

 داند.پروتکل الحاقی برای شناسایی مزدور، چهار مشخصه را الزم می 

 های درگیری نباشد؛یکی از طرف تبعه یا مقیم سرزمین هیچ   ●

به  ● کشور  از  خارج  یا  کشور  داخل  در  ماختصاصاً  درگیری  یک  در  نبرد  بین منظور  المللی  سلحانه 

 شده باشد؛ استخدام

 المللی شرکت داشته باشد؛مستقیم در یک درگیری مسلحانه بین   به طورعمالً  ●

 1. المللی اساساً نفع شخصی باشد ای وی از شرکت در درگیری مسلحانه بین انگیزه   ●

بیگانه  حاضر می   ی منفعت شخص  خاطربه در کل مزدور   اردوی  از  نیابت  به  یا  بیگانه  اردوی  به  شود که 

شود تا دیده  علیه دولتی جنگ و دشمنی کند. حاال مشخصات گروه مزدور با گروه طالبان به بررسی گرفته می 

 شود که در کدام جهات اشتراکات و در کدام جهات اختالف دارند. 

 ی درگیر نباشدهایک از طرفالف: تبعه و عضو مسلح کشور هیچ

ول های گذشته تسجیل شده  های دهه های مزدور بیشتر در کنوانسیون مشخصات و ویژگی  ظاهراً  امروز    یاست؛ 

متفاوت   ولقضیه  در   تیماه  ی است؛  پابرجاست.  ژنو،  کنوانسیون  الحاقی   1شماره    پروتکل  آن  چهارگانه  های 

های با توجه به جنگ امروزه    ی بوده؛ ولمشخصات و شرایط مزدور به نحوی ذکرشده است که مقتضی همان زمان  

 مشخصات متفاوت.با   یباشد؛ ول نیابتی غرب و شرق یک گروه ممکن مزدور 

قرن   بخصوص  و  بیست  اتم و سالح کمیوستیبقرن  نظامی    یهستههای  ، عصر  پیشرفت  این  که  است 

  ای هیچ های هسته جنگ رودررو و با استفاده از سالح با    را یاست؛ زای شده  یی کشورهای هسته باعث عدم رویارو

کره مریخ خواهد شد،  یک از کشورها در کره مریخ دیگر جا نخواهد داشت و حتی سبب انهدام و محو زمین از  

غیرمستقیم در کشورهای دیگر مانند سوریه، عراق، یمن، اکراین    به طور ای نیاز دارند تا  هسته   هایدولتبنابراین  

امور سیاسی تحلیلگران  از دید  و  بجنگند  افغانستان  برای    قرارگرفتن میدان جنگ    ،و  شانس  بهترین  افغانستان 

هم   آمریکا لحاظ  لحاظ  به  به  دلیل  همین  به  است.  روسیه  با  بودن  نزدیک  و  ایران  با کشور چین،  بودن  سرحد 

 
 .74ماده  1977سال  1پروتکل الحاقی شماره  .1
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و متحدانش در افغانستان بجنگند و یکی از دالیل    آمریکاو نظامی طالبان شکل داده شد تا به نیابت از  سیاسی  

می  همین  افغانستان  شمال  به  جنوب  از  جنگ  موقعیت  همینتغییر  و  سیستم  باشد  و  پذیری  صلح  عدم  طور 

نشانه مخدر  مواد  قاچاق  و  منمافیایی  و حفظ  افغانستان  بردن  به جنگ  از  در  ای خوبی  خارجی  افع کشورهای 

 گردد اینکه: بنابراین دو فرضیه مطرح می ؛ افغانستان است

که طالبان    شودی ماگر جنگ افغانستان را جنگ کشورهای غربی و شرقی بدانیم در این صورت   .1

 امریست ناممکن. یالمللن یبقواعد کردن آن از مجاری ثابت   یخواند؛ ولرا گروه مزدور 

بنامیم بازهم گروه طالبان در این کتگوری قرار  ا جنگ با گروه تروریستی  اگر جنگ افغانستان ر .2

، داعش، گروه انصاراهلل به رهبری مهدی  وابسته به طالبان بنام القاعده  یهاگروه ولی    ؛ گیردنمی

جنگجویان  و نیروهای پاکستانی و یا عرب که بنام    یازبکستان  انیجنگجو ارسالن تاجیکستانی،  

و    هااندارب  ، پنجشیرمقاومت ملی در    جبهه دارند و علیه  داشتند و یا  حضور    افغانستانطالب در  

می  مناطق  می  ازجملهجنگند  سایر  محسوب  مزدور  شورای    شوند گروه  ارتباط  همین  در  که 

قطعنامه  در  متحد  ملل  سازمان  گروه  -2002سال    امنیت  از  استفاده  به  محکوم  را  طالبان  م 

 1مزدور نموده بود.  

 کسب منافع شخصی منظوربهب: استخدام 

ولی گروه طالبان، مردمان موجود در افغانستان را متهم به    ؛اند فیصد مردم افغانستان مسلمان   نود و نه بیشتر از  

درست و دقیق از اسالم    به طورکه اکثریت این گروه  دانند درحالیصرف خود را مسلمان می   ، کفر و الحاد کرده

ندارند و فقط  به گروه طالبان  به   آگاهی  و منفعت شخصی  اعاشه روزمره  تأمین  اکنون  اند وسته یپمنظور  . همین 

مذاکره  به هیئت  منصور  حفیظ  بخصوص  و  افغانستان  حکومت  که  کننده  است  خواسته  طالبان  گروه  از  کرات 

ست حاضر  مشروعیت دینی جنگ خود را توضیح دهند مگر گروه طالبان تا به اکنون به دلیل نداشتن دالیل در

 به مناظره نیستند. 

ادیان مختلف هستند، گروهی مسلمان، گروهی یهودی، گروهی   به  وابسته  اکثر مردمان  در کره زمین 

  بناً، نامند  ها پول می اند که آن مسیحی، گروهی بودائی و... ولی یک ارزش عمومی وجود دارد که همه در گروه آن 

ند نه معنوی. دینی که اولین و نخستین حرفش سالم و سالمتی  گروه طالبان عمالً وابسته به ارزش مادی هست

بود بعد از  دینی می   یهاارزش باشد. اگر هدف گروه طالبان تحقق  است، هرگز به ریختن خون انسانی موافق نمی 

 .کشیدند نمیدار نظام جمهوری را به آغوش و افراد فاسد و دوسیه  زدند ینم آمریکاپیروزی دست به دامان  

 
 .  7، مقدمه، پاراگراف 2002جنوری   22ملل متحد، مصوب شورای امنیت سازمان   1390قطعنامه  شماره . 1
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اگر امتیازات مادی گروه طالبان از نزدشان گرفته شود، ممکن فردا به حکومت افغانستان مدغم شوند. 

ها داده نشود و حشر و زکات و استخراج  مثالً؛ زمینه کشت و فروش مواد مخدر از بین برده شود، اجازه اخاذی 

به ط و کمک کشورهای خارجی  منع شود  افغانستان  معادن  مافیایی  این صورت  غیرقانونی  در  گردد  البان منع 

ماند. جنگ طالبان امتیاز خیلی گزاف دارد که یک تعدادشان میلیونر شده  ای برای ادامه جنگ نمی هیچ انگیزه 

مثال عباس استانکزی در جرمنی، مالبرادر و مالهبت اهلل در    به طور اند.  گذاری نموده در خارج افغانستان سرمایه 

 نمایند. کشورهای امارات عربی زندگی و تجارت می  پاکستان و یکتعداد دیگرش در

  و  گردد این است که نیروهای نظامی شرقمطرح میاین گفتار  اختتامیه    عنوان به که    یسؤالدر زمینه  

آیا    خاطربهها  غرب در مقابل یکدیگر قرار نداشتند پس کی بلوک شرق و غرب جنگیدند؟   شدهاستخداممنافع 

یا   اهلل  خاطربه بودند  می رضای  جواب    اگر  دقیق    سؤاالترزمیدند؟  و  صادقانه  که    ارائهفوق  شک  بدون  گردد 

طالبان را یک گروه مزدور ثابت    شودی نم  یالمللنیبوابستگی این گروه برمال خواهد شد. با آنهم به لحاظ قواعد  

 کرد. 

 گفتار دوم: بررسی مشابهت گروه طالبان با گروه شورشی 

شده به لحاظ معنایی جنگ و اغتشاش را گویند و در اصطالح  از اسم شورش گرفته   insurgencyشورشی یا  

شده با منظور فروپاشی و یا تضعیف مشروعیت حکومت قانونی و یا حکومت گرفته عبارت از یک جنگ نظامی به 

 1. باشد کودتا و در کل غیرقانونی می 

عم  ا یهرگاه اشخاص یا گروهای انسان"یف شده است الملل شورشی چنین تعردر حقوق بشردوستانه بین 

نظر از هدف و منظوری که دارند، مسلحانه یا غیرمسلحانه علیه  جمعی و صرف دسته  به طوراز شهروند یا بیگانه  

با حکومت قانونی   اقدامات علنی، مخالفت خود را  بپا خیزند و با تظاهرات و راهپیمایی و سایر  قانونی  حکومت 

و کنند  اقدامات    زدن برهم موجب    اعالم  با  مواجه  مقابل،  در  و  گردند  جامعه  عمومی  نظم  و  امنیت  آرامش، 

خشونت   انه یگراسرکوب برخوردهای  شوند  و  انتظامی  نیروهای  ابار  داخلی    نیدر  شورش  یا  و  آشوب  صورت 

 شود.  صرف دو مورد آن به معرفی گرفته میشورشی انواع گوناگون دارد که  2"یافته استتحقق 

 طلباصالحالف: شورشی 

جو  و واکنش شهروندان صلحکنش   ۀازجملمدنی علیه حکومت  العملعکستجربه نشان داده است که تظاهرات و 

از آن حمایت شده است و گروهی که  باشد که در حقوق بین جامعه می   ریپذ قانون و   نظمی و  بی  خاطربه الملل 

ایستادن علیه حکومت  اد ماجراجو و فرصت افر  معموالًبرند  ناامنی جامعه دست به سالح می  با  طلب هستند که 

گروه دومی هستند که دست به سالح    ۀازجملباشند. گروه طالبان  می   یرقانونیغقانونی در صدد کسب امتیازات  

 
1. Guide to analyses of insurgency. Published by U.S government, 2012. Accessible in Google.  
2. Guide to analyses of insurgency. Published by U.S government, 2012. 
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بی  باعث  بی برده  و  بخش نظمی  تمامی  شدهثباتی  افغانستان  نه های  طالبان  گروه  هدف  بی اند.  که  تنها  نظمی 

 سرنگون کردن حکومت است تا برای خودشان جای حکمروایی خالی گردد. 

تواند دو مفهوم داشته باشد؛ یکی ایستادن  در تعریف شورشی، منظور از ایستادن در مقابل حکومت می 

منظور  وارد نمودن اصالحات در عملکرد و یا قوانین حکومتی و دوم اینکه؛ ایستادن و مخالفت کردن به   خاطربه 

استراتژیک دولتی  سرنگو منافع  بردن  بین  از  و  متأسفانه    خاطربه نی حکومت  که  باشد  بیرونی  منافع کشورهای 

تاریخ و عملکرد گروه طالبان نشان داده است که این گروه در صدد سقوط حکومت به منافع کشورهای بیرونی  

 .اند بوده 

در   معاصر  عصر  مردمانش    یکشورهادر  اگر  سوم  حتی  و  دوم  اول،  حکومت  جهان  باشند   یناراضاز 

قانون    توانند ی م به  بخواهند؛    نافذ مطابق  از حکومت  را  و مطالبات خود  نمایند  اظهار عقیده  کرده  تجمع  کشور 

  ی کردند؛ ول هزار نفر اشتراک    هاده در کابل برگزار شد که    1395عقرب    21چنانچه که تظاهرات تبسم به تاریخ  

 . اند نکرده خو و عادت  یاه ی ورتا به اکنون با چنین روحیه و  طالبان 

 ب: شورشی تجارتی

. امروزه گروه طالبان از طریق حشر و زکات، کشت و قاچاق مواد مخدر، اخاذی پول صرفیه برق در مناطق تحت  

از شرکتکنترلشان پول  دریافت  و جهان  ،  از کشورهای منطقه  پول  دریافت  اکماالتی،  و  تجارتی  دنبال های    به 

 کسب منافع هستند. 

. شوند و قبایل اداره می طالبان  های نزدیک به گروه  های قدرتمند مواد مخدر عمدتاً توسط خانواده شبکه

خواهند و  سازند و در مقابل حفاظت می قاچاقبران مواد مخدر برای طالبان سالح، بودجه و دیگر وسایل مهیا می

می  قاچاق  را  مخدر  مواد  طالبان  از رهبران  را  خود  عملیات  تا  هم    کنند  هنوز  باشند.  کرده  کمک  مالی،  نگاه 

رود که نزدیک به هشتاد درصد از هروئین  حساب میترین تولیدکننده و صادرکنندۀ تریاک به افغانستان از بزرگ 

یک    آمریکا  جمهورس یرئکند. جان سوپکو، رئیس سیگر توصیه کرده است که دونالد ترامپ،  جهان را تولید می 

سازد منظور کاهش تجارت غیرقانونی که بخش عمدۀ از درآمد طالبان را مهیا می در را به راهبرد مبارزه با مواد مخ

بیانات رییس سیگر بیانگر افزایش روزافزون مواد مخدر بوده و فیصدی کشت مواد مخدر نسبت به    1را ایجاد کند. 

به  طالبان  افزایشزمان  است. مراتب  اعالهمین  2یافته  یک  در  متحد  ملل  سازمان  به طور  خود  بیان  میه  صراحت 

 3ورند.آداشت که طالبان اکثریت مصارف خود را از کشت و فروش مواد مخدر به دست می 

 
1. https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/رکورد تازه افغانستان در تولید مواد مخدر، قابلدسترس در: 
2. united nation office on drug and crime, Afghanistan opium survey 2018 cultivation and production. 
3. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714. 

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%80-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714
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دلیل   به  که    کی تیژئوپلافغانستان  است  مکان  بهترین  متخاصم  کشورهای  برای  روسیه    آمریکاخود  با 

ایران و همین   نینشعربرقابت کند، عربستان سعودی و سایر کشورهای   اذهان عمومی    خاطربه طور  با  کنترل 

نتیجه و  شهروندان کشورهای عربی ناگزیر هستند که امور امنیتی افغانستان را مختل نمایند تا دموکراسی را بی 

یه زمامداران خود جلوگیری کرده باشند به همین دلیل  پایه اعالم کنند و از روشن شدن اذهان مردم عرب علبی

  متحده   االتیاکشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، قطر، امارات، روسیه و کشورهای فرامنطقوی مانند  

شرکت   آمریکا انگلستان  آمریکاهای  )بخصوص  و  افغانستان(  در  مستقر  که    ۀ ازجملیی  هستند    اکثراً کشورهایی 

 نمایند.یم بخشی از طالبان )طرفداران خود را( تمویل می صورت غیرمستقبه 

تنها از    م  -2008اعالم داشت که طالبان در سال    آمریکا  متحده   االتیاسی آی ای یا مرکز استخباراتی  

ساالنه تا    کشورهاو در یک روایت دیگر از طرف همین    اند دست آورده میلیون دالر به   106فارس  کشورهای خلیج 

مالی    500 دالر حمایت  و چندین کشور خلیج    1.  شوند ی م میلیون  پاکستان  عربستان    ۀ ازجملشهروندان کشور 

اند. استخبارات عربستان و  ترین تمویل کنندگان طالبان دانسته شده سعودی، امارات متحده عربی و قطر بزرگ 

کنند، همچنان اظهار  به درخواست پاکستان حمایت مالی می   هاستسالقطر خود اظهار نمودند که طالبان را  

اند، یکی  اکستان به دو دلیل به طالبان کمک کرده ها دالر به درخواست پهای گذشته میلیون نمودند که در سال

 2. باشد یی و جلوگیری از پیشرفت و گسترش دولت ایران در خاورمیانه می آمریکاجنگ با دموکراسی 

ضمناً حامد  3. کشورهای تمویل کنند تروریسم شامل شد  فهرستپاکستان در   2006طور در سال همین

عنوان معاونین اول  امراهلل صالح به   ،ن، مارشال فهیم، احمد ضیا مسعود تاپیشین افغانس  ی رؤساکرزی، اشرف غنی  

کرات پاکستان  و قوماندان عبدالرازق قوماندان امنیه قندهار به   شورای امنیت   سیرئ، دکتر اسپنتا  یجمهوراستیر

کسانی که از مدارس پاکستان فارغ    ودش امروزه دیده می   4.  را به تمویل مالی و تسلیحاتی طالبان متهم نمودند 

اکثریت می  و  داشته  افغانستان  حکومت  به  نسبت  افراطی  دیدگاه  همه  افغانستان  شوند  حکومت  علیه  شان 

 گردد.  ن یتأمدر منطقه    گند تا منافع پاکستان جنمی 

اند تا علیه ناگفته هویداست که کشورهای فرامنطقوی نیز در قسمت تمویل طالبان سهم خود را داشته 

منظور   همین  به  باشند.  داشته  را  خود  غیرمستقیم  تهدیدات  ایران  و  چین  روسیه،  کشور  یعنی  خود  رقیب 

نمایند و به  اصالت مواد مخدر و معادن افغانستان با طالبان اغماض می صورت غیرمستقیم در قسمت برداشت حبه 

نیروهای  نحوی برخورد صورت می  نه  افغانستان است  یی و  آمریکا  تا دندان مسلحگیرد که گویا مقصر حکومت 

 
1. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714. 
2. https://howd.org/index.php/44-22-11  طالبان چگونه تمویل مالی و مهمات میشوند 
3. https://da.azadiradio.com/a/29325687.html. 
4.https://tolonews.com/afghanistan/regional-countries-funding-taliban-kandahar-police-chief. 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714
https://howd.org/index.php/44-22-11
https://da.azadiradio.com/a/29325687.html
https://tolonews.com/afghanistan/regional-countries-funding-taliban-kandahar-police-chief
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های  اند عالوه بر آن شرکت در قسمت منع کشت مواد مخدر کارنکرده   آمریکا  متحده  االتیاتنها که دولت  ناتو. نه 

 1. اند دهی کرده شان به طالبان باج تأمین امنیت  خاطربه یی در افغانستان آمریکاامنیتی، لوژستیکی و ساختمانی 

به  طالبان به دریافت کمک  از طرف کشورهای منطقه و فرامنطقوی قناعت ننموده به چشم  های مالی 

ذیل نام برد که از طرف طالبان اداره و یا جزیه  توان از معادن  معادن افغانستان دوختند که در این قسمت می 

گردد: معدن الجورد بدخشان، معدن طالی راغستان، معادن لیتیم هلمند، فروش چوب جنگالت خوست،  اخذ می

های اکماالتی شمال به کابل، جنوب به کابل و  سنگ بغالن، اخاذی گیری از ترانسپورتیشنپکتیا و پکتیکا، زغال 

از مردم برعکس آن. دریافت   برای    سازپول همه موارد    2پول صرفیه برق مناطق تحت کنترلشان، حشر و زکات 

متأسفانه حکومت    استند طالبان   خودش  به   آمریکا  متحده  االتیاکه  نه  افغانستان  دولت  ناجی  و  حامی  عنوان 

 کند.شود و نه دولت افغانستان را دستگیری می دست بکار می 

بر    عملکردشانو همیشه    اند نکرده عمل   زیآممسالمت  صورتبه هیچ زمانی    با توجه به اینکه گروه طالبان

 خوانی با گروه شورشی تجارتی دارند. بنیاد امتیاز طلبی بوده به همین خاطر گروه طالبان به نحوی هم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://www.thenation.com/articale/archive/how-us-funds-taliban. 
2. https://howd.org/index.php/44-22-11  طالبان چگونه تمویل مالی و مهمات میشوند 

https://www.thenation.com/articale/archive/how-us-funds-taliban
https://howd.org/index.php/44-22-11
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 در چارت ذیل مشاهده کرد:  تواند ی م را مشابهت و مطابقت گروه طالبان  خالصه        

 

 

 شماره  

 

 

 نام 

 

 

 

 

 

 عملکرد 

 

 

ایجاد ترس  

و وحشت در  

 جامعه 

 

 

 

 فعل و ترک فعل 

 

 

 نتیجه 

  ی ها نهضت  1

 ملی   بخش آزادی 

طبق قواعد  

 یالمللنیب

  در جهت بهبود کشور  ندارند

 

 

  مطابقتبا توجه به 

گروه   مشخصات

تروریستی با گروه  

  این گروه  طالبان،

  هایگروه  ازجمله

تروریستی  

 . گرددی م محسوب 

خالف قواعد   گروه تروریستی  2

 یالمللنیب

جز  

استراتژی  

 شانیجنگ 

 بود 

در جهت خرابی  

  منظوربه کشور 

رسیدن به قدرت  

 حکومتی 

خالف قواعد   گروه مزدور  3

 یالمللنیب

کنش و واکنش شان   ندارند

اختیار کشورهای  در 

 خارجیست. 

خالف قواعد   گروه شورشی  4

 یالمللنیب

در جهت خالف   ندارند

 کشور منافع  

خالف قواعد   گروه طالبان  5

 یالمللنیب

در جهت خرابی   دارند 

  منظوربه کشور 

رسیدن به قدرت  

 حکومتی 
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 ی الملل ن ی ب در محاکم ملی و    مبحث اول: تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان 

و رهایی از استعمار و استثمار با    مادروطن   خاطربه هایی که  که تاریخ بشریت نشان داده است، گروه  طوریهمان

رفتار   احسن  نحو  به  ملکی  افراد  و  متخاصم  اسیران طرف  با  نبرد  زمان  در  و  اجنبی جنگیدند  نظامی  نیروهای 

هایی که بر ضد منافع ملی کشور خود جنگیدند و در  و برعکس گروه  اند قرار گرفته نمودند، مورد تقدیر و تمجید  

چنین گروهی در    گردیدند را رعایت نکرده و باعث صدمه به افراد ملکی و نظامی  المللی  جریان جنگ قواعد بین 

 . اند ه مجازات نیز شد  آن الملل مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته و عالوه بر سطح بین

جرایم    مرتکب ، بیانگر مجازات افرادی هستند که  روآنداالمللی نورنبرگ، یوگسالوی، توکیو و  محکمۀ بین 

  ست که در محاکم یادشده محکوم بودند و اعمالی را که گروه طالبان مرتکب شدند شبیه کسانیده  ش   المللیبین

 .گردیدند به مجازات 

عمومی مورد قبول    صورتبه   ( مجازات مجرم)اصل  تحت عنوان  المللی اصل حقوقی  ح ملی و بیندر سط

رمی را مرتکب شود باید مجازات گردد؛  ها قرار گرفته و هر فردی که در هرجای از دنیا جدولت های حقوقی  نظام

گردد؛  می  محسوبجرم  ،شدن اعمال تروریستیهای گروه طالبان به سبب مرتکب حاال که مشخص گردید فعالیت

المللی  در سطح ملی و بینپیرامون مجازات این گروه    باید   المللیو قواعد بین   داخلی  بنابراین، طبق اصل حقوق 

 گرفت.تمهیداتی را روی دست  

 : تعقیب عدلی و قضایی گروه طالبان در مراجع ملی اول گفتار  

سیاسی و از    طرفک ی  از  اقدامشان  یکردند؛ ولپیرامون تعقیب عدلی و قضایی اعضای گروه طالبان کشورها اقدام  

قواعد   خالف  در  دیگر  است  یالمللن یبطرف  وزیر  مال    آمریکادولت  ،  مثالً  ؛ بوده  خیرخواه  و  خیراهلل  اطالعات 

امنیت ملی، نوراهلل نوری وزیر سرحدات، فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، مالی   فرهنگ، عبدالحق وثیق رئیس 

والی عمری  نبی  ملی،  امنیت  معاون  ضعی ،  خان  عبدالسالم  پاکستان  فمال  در  اسبق  نورزی  سفیر  بشر  حاجی   ،

بین طالبان قاچاقبر  گروه  مالی  و حامی  مخدر  مواد  گروه  دیگر    تعداد   کیو   المللی  را اعضای  زندان    طالبان  در 

تروریستی اعمال  اتهام  به  دولت  کردمحبوس    گوانتانامو  به  می   آمریکا.  محاکمه  جهت  را  متذکره  افراد  بایست 

 شد. کاربه دست ی، المللنیود مگر بر خالف قواعد بنمتسلیم می   کیفری  یالمللن یبمحکمه 

سال    طورنیهم در  انگلستان  از    2002دولت  و  نمود  زندانی  لندن  در  زرداد  قوماندان  بنام  را  شخصی 

دولت افغانستان جویای معلومات در خصوص این شخص شد و دولت وقت در زمینه معلومات ارائه نمود و عالوه  

تاد و بعد از تکمیل  قوماندان زرداد به کابل فرس   جرائممستندسازی    خاطربه بر آن دولت انگلستان خبرنگاری را  

اسناد و شواهد، محکمه لندن بر اساس قوانین کشوری خود حکم ده سال حبس را به زرداد فریادی صادر نمود و  

 بعد از ختم حبس، وی را به کابل فرستاد. 
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خصوص  همین در  نیز  ایران  اسالمی  دولت  اعدام    جرائمطور  حد  تا  شدیدی  خیلی  احکام  تروریستی 

 1.  ه که عبدالمالک ریگی را به جرم اعمال تروریستی به دار آویختند کچنان ؛بینی کرده استپیش

یافته و در خصوص اعمال تروریسم اختصاص موضوع  به  نیز  خوشبختانه فصل دوم کد جزای افغانستان  

نموده است و به همین اساس حمله انتحاری، معاونت در حمله انتحاری، انفجار، زهرآلود    یانگارجرم تروریستی  

گیری، قتل اشخاص خارجی  ختن مواد غذایی، حمل و انتقال مواد انفجاری، تخریب تأسیسات عمومی، گروگان سا

حمله  مصونیت،  کشت دارای  و  طیاره  را    یبر  تروریسم  تمویل  هریک    ۀ ازجملو  برای  و  دانسته  تروریستی  اعمال 

از  قوه قضاییه دولت افغانستان هزاران تن    ،افغانستانی  کد جزابا توجه به    2.  مجازات مستقل تعیین نموده است

طالبان  افراد   اگروه  جرم  به  در ررا  با  و  نموده  زندان  به  محکوم  تروریستی  اعمال  و    تکاب  ناتوانی  نظرداشت 

افغانستان   بین می مداخالت کشورهای خارجی، دولت  از محکمه  اعضای  محاکمه  ،  المللی کیفری تواند  این  سایر 

المللی  خود محکمه بین   ،ورزد ز این کار ابا می ملحوظاتی ا  بنا بر و اگر دولت افغانستان    ست نماید درخواگروه را  

 وارد عمل شود.  ماًیمستقتواند می کیفری 

 المللی در مراجع بین   عدلی و قضایی گروه طالبان : تعقیب  دوم گفتار  

کشی و تجاوز  المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل بین   جرائم المللی رسیدگی به  در سطح بین 

سه    ،آغاز تعقیب قضایی   . جهتالمللی کیفری صالحیت رسیدگی آن را دارددی است که محکمه بین رموا  هازجمل

  دارند. نخست؛ دولت متبوع، یعنی دولتی که در آن جرم اتفاق افتاده است را به محکمه مرجع صالحیت پیشنهاد  

المللی کیفری  و توان مجازات مجرمین را ندارد. دوم؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سوم؛ خود محکمه بین 

 وارد قضیه شود.   ماًیمستقتواند باشد و می می 

شورای طالبان،  گروه  به  پیوند  تعداد    در  به  متحد  ملل  سازمان  از    15امنیت  گروه  تن  ارشد  مقامات 

 نیالد سراج ،  بر آنعالوه    3اجازه سفر دارند.   هنوز هم های مختلف  بهانه به   یاست؛ ول   را ممنوع السفرساخته   طالبان

وی    کهی درحالدر کابل زندگی دارد    کند و آزادانهوزیر داخله ایفای وظیفه می   عنوانبه حقانی رهبر شبکه حقانی  

تروریستی    خاطربه  استخباراتی    فهرستدر  جرایم  سازمان  و    آمریکاسیاه  دارد  معلومات    خاطربه قرار  دریافت 

بودوباش وی   داده  نقدی  دالر جایزه   ونیلیم  کیپیرامون محل  ترتیب معاون    4.  است  شده  اختصاص  به همین 

متحده   ایاالت  سیاه  لست  در  نیز  آغا  احمد  نور  مولوی  به  مشهور  بانک  دافغانستان  دارد.    آمریکابرحال  قرار 

  تر جالب موضوع  .  باشد ی مشواهد و مدارک گواه بر اغماض و تعامل شورای امنیت سازمان ملل با طالبان    متأسفانه 

 
1. https://fa.wikipedia.org/wiki/   ٔ  دستگیری_و_ابهامات _عبدالمالک _ریگی#نحوه

 
 .280مادۀ ، 1396مصوب ، کد جزای افغانستان. 2

3. United Nations Security Council Consolidated List | United Nations Security Council 
4 .Counterterrorism Guide - National Counterterrorism Center (dni.gov) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#entities
https://www.dni.gov/nctc/index.html
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بنیاد  اینکه؛   از    آمریکا  متحده   االتیا  ،دوحه  نامهتوافق بر  اعضای گروه    5000مانع تعقیب عدلی و قضایی بیش 

 1.  بردند ی مبه سر های افغانستان در زندانبه اتهام اعمال تروریستی  شد که  انطالب

ازمان  های بودند که جنایت کردند و در نهایت توسط س همانند جنایت گروه طالبان گروه   در قرن بیست 

یک   در  متحد  بینملل  بیندادگاه  دادگاه  شدند.  مجازات  گردیده  محاکمه  دادگاه  المللی  نورنبرگ،  المللی 

بینبین دادگاه  توکیو،  بین  روآنداالمللی  المللی  دادگاه  سابق  و  یوگسالوی  که    ۀازجملالمللی  بودند  محاکمی 

ک عضو گروه طالبان  یحتی  به اکنون ما شاهد محاکمه شدن  تا    ی بود؛ ول  شدهلیتشکمجازات مجرمین    خاطربه 

 .میانبوده المللی محکمه بیندر 

 ها در قبال گروه طالبان تعهدات دولت   مبحث دوم: 

  2شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه بخارست   2001سپتامبر   18مورخ  1373بر بنیاد قطعنامه شماره 

از    یهاگروه   2001  دسامبر باید  دولت تسلیحاتی  و    مالی  یهاکمک تروریستی  و  شده  شناسایی  منع  اجازه  ها 

 : گرددی م جداگانه شرح  صورتبه گیرد، هریک می موارد فوق چگونه صورت اینکه  سیاسی چنین گروهی را ندارند.

 های مالی و تسلیحاتی به گروه طالبان گفتار اول: منع کمک 

زده  اقدامات  تخمین  عملیاتی  هزینه  که  بالغ   11شده  پانصد سپتامبر  کشور  تا شش   بر  از  که  بوده  دالر  هزار  صد 

  4حساب بانکی متفاوت و در    24ارسال شده که این مبلغ در    آمریکا ها در  امارات متحده عربی برای تروریست

  11ت پس از حوادث  المللی از همان روزهای نخسبانک مختلف در جریان بوده. از معدود مواردی که جامعه بین

هایی تأمین  نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز ردیابی یا یافتن سرچشمه ن وحدت  آسپتامبر بر سر  

گروه  از کمک مالی  و جلوگیری  تروریستی  نتیجه های  تروریستی  عملیات  به  زیرزمینی  منابع  مالی  بخش  رسانی 

بود می   2.  خواهد  مشخص  را  تروریسم  مالی  تأمین  با  مبارزه  اهمیت  موضوع  تأمیناین  مالی  کننسازد.  دگان 

تروریستسازمان تروریستی و  باشند که این ها هم می های  ها را در زمره بودجه  گونه کمکتوانند عوامل دولتی 

پنهانی و یا آشکار گروه تروریستی را تمویل    صورتبه دهند و هم عوامل غیردولتی یا خصوصی که  کشور قرار می 

 ورند. آق پول بدست میتروریستی از دو طری هایگروه مزید بر آن،  نمایند. 

 وجوه و درآمدهای قانونی و مشروع،   ●

 غیرقانونی و نامشروع.  یدرآمدهاوجوه و   ●

 
  (khaama.com)و طالبان آمریکا متن کامل توافقنامه صلح میان . 1
هایی پس از یازدهم سپتامبر، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله  شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش. نورتون، ژوزفجی؛ و شمس، هبا، قانون پول2

 . 216، ص 1382 29المللی، شماره حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین

https://www.khaama.com/persian/archives/69871
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مشروع   به   معموالًوجوه  دیگر  عواید  و  خیریه  امور  حبه  طریق  طریق  دستاز  از  نامشروع  وجوه  و  آمده 

بین  و سطح  داخلی  در سطح  که  اقداماتی  مجرمانه  برخی  و  غیرقانونی  میالمللی  مانند تلقی  مواد    :شود،  قاچاق 

سالح،   غیرقانونی  تجارت  می   دوفروش یخرمخدر،  و...  قاچاق  ازاینکاالهای  ناشی  عواید  و  وجوه  گونه  باشد. 

ها به هر شکل ممکن بایستی مسدود شوند، حتی اگر ثابت نشود که قرار است صرف اقدامات تروریستی  فعالیت

کار به ها در صورتی قابل انسداد هستند که قرار است در عملیات تروریستی  ، اما وجوه و عواید مشروع تنگردند می 

ای  عنوان پدیدهشویی را به اکنون بخصوص پس از حوادث یازدهم سپتامبر بسیاری از کشورها پولشوند. هم   برده 

کرده تلقی  نموده   مجرمانه  تعیین  مجازات  آن  مرتکبان  برای  با    نیبنابرا  1.  اند و  مبارزه  برای  راهکارهایی  ایجاد 

منظور  امات مجرمانه و نیز انجام هرگونه اقدام به شویی در رابطه به عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و اقد پول

می  نظر  به  ضروری  تروریسم  مالی  منابع  نمی خشکاندن  حاصل  مهم  این  و  اقدامات  رسد  طریق  از  جز  شود 

 هماهنگ و منسجم در سراسر جهان.

وقوع   از  پیش  تا  به    11اگرچه  مربوط  کنوانسیون  تصویب  با  بخصوص  متحد،  ملل  سازمان  سپتامبر 

ت قطعنامه سرکوب  تصویب  نیز  و  تروریسم  مالی  اعالمیه أمین  و  در جهت  ها  را  اقدامات خوبی  دیگر  متعدد  های 

توجهی آنان نسبت به اهمیت  ها از این کنوانسیون و بی تحقق اهداف فوق انجام داد، لیکن عدم استقبال دولت 

ها و کلیه مکانیسم   2001سال    1373مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد سرانجام شورای امنیت در قطعنامه  

ها تحمیل نمایند. گستردگی ابعاد حمالت  ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالب دولت 

منابع تخصیص  11تروریستی   و  امکانات  و حجم  نشان می سپتامبر  آن  اجرای  برای  اندازه  یافته  تا چه  که  دهد 

که به دنبال وقوع    1373درک است. قطعنامه  جا و قابل های به ها و سازمانه نگرانی از تأمین و تقویت مالی گرو 

به این حوادث صادر شده، خشکاندن سرچشمه تروریسم را  تأمین مالی  تروریسم  های  با  مبارزه  راه اصلی  عنوان 

امنیت  بین شورای  قطعنامه،  این  مقدمه  در  است.  داده  قرار  خود  توجه  کانون  در  و  ضرورت  به   "المللی  تقویت 

ها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب  المللی دولت هایی بینافزایش همکاری 

تأکید کرده است. عمده تعهداتی که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه جهت مقابله و    "فعالیت تروریستی 

ایجاد نموده همان است که کنوانسی تروریسم  ون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب  تأمین مالی 

تروریسم مصوب   مالی  تقویت  و  امنیت، چنان   1999تأمین  از سوی شورای  اقدامی  که  مقرر کرده است. چنین 

رویه گفته  بی شده  بشمار  ای  اعالم  د یآی مسابقه  منشور  هفتم  فصل  اساس  بر  و  قطعنامه  این  در  امنیت  شورای   .

 باید: هادارد که تمام دولت می 

 از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند؛  ●

 
، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی  آمریکامتحده  ها و مؤسسات مالی، نگاهی به قانون ضد تروریسم ایاالتشویی در بانک. خمامی زاده، فرهاد، مبارزه با پول1

 .8، ص  1382، 29المللی، شماره بین
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های مالی را از هر طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو  آوری داوطلبانه کمک جمع ●

 منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند؛ خود به 

شوند هایی کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی می ی و سایر دارایی بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصاد ●

آن  یا  مشارکت  تروریستی  اعمال  ارتکاب  یا  هستند  آن  ارتکاب  درصدد  می یا  تسهیل  مسدود  ها  کنند، 

 نمایند؛

طور مستقیم یا غیرمستقیم به این افراد تعلق  ها را که به منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر دارایی  ●

 ارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند؛ د

هایی اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور از این قبیل افراد و  منابع مالی و اقتصادی و دارایی ●

می عمل  کنند،  نهادها  مسدود  فوری  فراهم دارایی  ۀازجمل کنند،  اقتصادی های  منابع  از  که  شده  ای 

 قبیل افراد و نهادهایی وابسته تعلق دارند؛مستقیم یا غیرمستقیم به این 

اقتصادی   ● خدمات  هرگونه  و  مالی  امکانات  ارائه  از  را  خود  قلمرو  در  نهاد  یا  شخص  هر  یا  خود  اتباع 

صدد ارتکاب تسهیل آن  در  شوند یا  مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می 

 شامل نهادهای وابسته به تشکیالت تروریستی نیز بشود، هستند، منع کنند، این ممانعت باید 

 کنند خودداری کنند؛ به کسانی که اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی می  دادنپناه از  ●

اقدامات   ● که  شوند  کسانی  توسط  کشورها  سایر  یا  خود  شهروندان  ضد  بر  خود  قلمرو  از  استفاده  مانع 

 نماید؛تروریستی را حمایت مالی می

شود،  که هر کس در پشتیبانی مالی از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده می از این ●

 اطمینان حاصل کنند، 

های مالی و غیرمالی از اعمال تروریستی  های کیفری مربوط به حمایتدر تحقیقات جنایی یا رسیدگی  ●

در    ی اریهمبیشترین   امنیت  شورای  ترتیب  بدین  دارند.  مبذول  یکدیگر  با  مالی  را  تأمین  با  قالب  دو 

 تروریسم به مقابله پرداخته: 

 تروریسم، مالی  تأمین   با مبارزه برای المللیبین  هنجارهای  ایجاد ✓

 1.  تروریستی هایسازمان  و هاتروریست   دارایی انسداد ✓

تروریستی در این تحریم دیده می  با وصف اعمال  ها به شکل آشکار و قاطع قرار  شود که گروه طالبان 

از   و  طور   هادولت نگرفته  می   به  دریافت  نقد  وجه  گزارشات خود  کنند مستقیم  از  یکی  در  ای  آی    اذعان . سی 

و    اند دست آورده یون دالر به  میل  106فارس  تنها از کشورهای خلیج   م   -2008در سال  که گروه طالبان    داردی م

 
1. Resolution 1373, 2001, September 18. 
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شهروندان کشور    1.  شوند یم میلیون دالر حمایت مالی    500ساالنه تا    کشورهادر یک روایت دیگر از طرف همین  

ترین تمویل کنندگان  عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر بزرگ   ۀازجملپاکستان و چندین کشور خلیج  

شده  دانسته  را  طالبان  طالبان  که  نمودند  اظهار  قطر خود  و  عربستان  استخبارات  درخواست    هاستسالاند.  به 

می  مالی  حمایت  سال پاکستان  در  که  نمودند  اظهار  همچنان  میلیون کنند،  گذشته  درخواست  های  به  دالر  ها 

کرده پ کمک  طالبان  به  دلیل  دو  به  دموکراسی  اکستان  با  جنگ  یکی  و  آمریکااند،  پیشرفت  از  جلوگیری  و  یی 

 2.  باشد گسترش دولت ایران در خاورمیانه می 

ضمناً حامد  3. کشورهای تمویل کنند تروریسم شامل شد  فهرستپاکستان در   2006طور در سال همین

غنی   اشرف  مسعودافغانستاپیشین  جمهور    یرؤساکرزی،  ضیا  احمد  فهیم،  مارشال  به   ،ن،  صالح  عنوان  امراهلل 

اول   اسپنتا  یجمهوراست یرمعاونین  دکتر  امنیت  سیرئ،  قندهار   شورای  امنیه  قوماندان  عبدالرازق  قوماندان  و 

 4.  کرات پاکستان را به تمویل مالی و تسلیحاتی طالبان متهم نمودند به 

اند تا علیه ناگفته هویداست که کشورهای فرامنطقوی نیز در قسمت تمویل طالبان سهم خود را داشته 

غیرمستقیم تهدیدات  ایران  و  چین  روسیه،  کشور  یعنی  خود  منظور    رقیب  همین  به  باشند.  داشته  را  خود 

نمایند و به  صورت غیرمستقیم در قسمت برداشت حاصالت مواد مخدر و معادن افغانستان با طالبان اغماض می به 

نیروهای  نحوی برخورد صورت می  نه  افغانستان است  یی و  آمریکا  تا دندان مسلحگیرد که گویا مقصر حکومت 

های عالوه بر آن شرکت   نکرده   در قسمت منع کشت مواد مخدر کار   آمریکا   متحده   االتیاتنها که دولت  ناتو. نه 

ساختمانی   و  لوژستیکی  امنیت   خاطربه افغانستان    مقیم یی  آمریکاامنیتی،  باج نیز  شان  تأمین  طالبان  دهی  به 

 یعقوب وزیر دفاع  المللی مواد مخدر به وساطت مالاینکه بشر نورزی یکی از قاچاقبران بین  ترجالب  5.  اند کرده 

 6.  گروه طالبان از زندان گوانتانامو رها شد و طالبان همانند یک قهرمان در میدان هوایی از وی استقبال کردند 

کمک  دریافت  به  به  طالبان  چشم  ننموده  قناعت  فرامنطقوی  و  منطقه  کشورهای  طرف  از  مالی  های 

  ه یجزئ توان از معادن ذیل نام برد که از طرف طالبان اداره و یا  معادن افغانستان دوختند که در این قسمت می 

یتیم هلمند، فروش چوب  ، معادن لوالیت بدخشان  گردد: معدن الجورد بدخشان، معدن طالی راغستاناخذ می

های اکماالتی شمال به کابل،  سنگ بغالن، اخاذی گیری از ترانسپورتیشن جنگالت خوست، پکتیا و پکتیکا، زغال

تحت   مناطق  برق  پول صرفیه  دریافت  آن.  برعکس  و  کابل  به  شرکت   ،شانکنترل جنوب  از  های  دریافت جزیه 

 
1. https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714. 
2. https://howd.org/index.php/44-22-11  طالبان چگونه تمو یل مالی و مهمات میشوند 
3. https://da.azadiradio.com/a/29325687.html. 
4.https://tolonews.com/afghanistan/regional-countries-funding-taliban-kandahar-police-chief. 
5. https://www.thenation.com/articale/archive/how-us-funds-taliban. 
 YouTube - بحث روز: آمریکا  بشر نورزی را چگونه و در بدل چه آزاد کرد؟ .6

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-46679714
https://howd.org/index.php/44-22-11
https://da.azadiradio.com/a/29325687.html
https://tolonews.com/afghanistan/regional-countries-funding-taliban-kandahar-police-chief
https://www.thenation.com/articale/archive/how-us-funds-taliban
https://www.youtube.com/watch?v=LWZiWmit19c
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بی  افغان  اتصامخابراتی مانند شرکت  ان.  سیم، روشان،  تی  ام  از مردم   الت،  و زکات  موارد    1حشر   ساز پول همه 

متحده   ایاالت  حکومت  متأسفانه  که  هستند  طالبان  نه  به   آمریکابرای  افغانستان  دولت  ناجی  و  حامی  عنوان 

 کند.شود و نه دولت افغانستان را دستگیری می خودش دست بکار می 

 البان منع حمایت تبلیغاتی و شناسایی گروه ط   : گفتار دوم 

طالبان در جنگ تبلیغاتی علیه دولت افغانستان و نیروهای امنیتی و همچنین نیروهای خارجی مستقر در این  

ای و تبلیغاتی  های رسانه کنند. بدون تردید فعالیتگسترده استفاده می   به طورکشور از فضای مجازی و اینترنت  

آن  نظامی  حرکت  از  بیش  فعالیت طالبان  از  بخش  همین  است.  بوده  تأثیرگذار  تا ها  شده  باعث  طالبان  های 

 ترین تحرک این گروه در صدر اخبار جمعی قرار گیرد. کوچک 

ها، دهند. خبرنامه طریق انجام مییغات خود را از همینسایت دارند و بیشتر تبلگروه طالبان چندین وب 

ها های خود را توسط پست الکترونیکی و تلفن همراه به خبرنگاران و رسانه ها و پیامها، بیانیهها، اطالعیه اعالمیه 

م جدی  ، اگر عزند ینمای مو کانادا استفاده    آمریکاسازند. طالبان از دامنه و فضای مجازی با مرکزیت  شریک می 

برای سرکوب طالبان در افغانستان از سوی حکومت و یا کشورهای خارجی مدعی مبارزه با تروریسم وجود داشته  

 های تروریستی را گرفت. ای و تبلیغاتی طالبان و سایر گروه توان جلو فعالیت رسانه راحتی می باشد به

بر طریق  عالوه  از  است  توانسته  اواخر  این  در  طالبان  گروه  وب شبکه   این،  اجتماعی،  هایی سایتهای 

تلفن همراه، خبرها و اعالمیه بانام ایمیل و  به زبان های مختلف،  انگلیسی،  های خود را  های فارسی دری، پشتو، 

هم  عربی  و  ده اردو  به  بین زمان  و  محلی  آن ها خبرنگار  بفرستند.  انواع  المللی  انتشار  و  به طرح  امروزه حتی  ها 

اساس   ن یبر اهای خود اضافه کرده و  قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی را نیز در جمع رسانه   اینفوگرافیک، یکی از 

 2.  اند میزان بازدیدکنندگان خود را افزایش داده 

های اینترنتی االماره، صدای جهاد، امارت اسالمی، مجله الصمود، رادیو شریعت، اسالم وب پانه،  پایگاه

رسانی طالبان هستند. آخرین  روزترین منبع اطالع ترین و به عنوان مهم حقیقت به   داراالفتاء، سنگر جهاد و مجله

کنند. در زیر متن  های پشتو، اردو، عربی، فارسی و انگلیسی منتشر می لحظه به زبان بههای خود را لحظه فعالیت

 .شد بای مهای اجتماعی ها در شبکه ها، هر کس قادر به ارائه دیدگاه و همرسانی آن گزارش 

دامنه  سرو بیشتر  و  پایگاهها  میزبانی  دامنه  رهای  ثبت  معتبر  شرکت  توسط  طالبان  تبلیغاتی  های 

(Enom« شرکت ترن کامرس ،)Turn Commerce « نیمزو ،»Nimzo « برایت نیم   ،»Name Bright  و »

 
1. https://howd.org/index.php/44-22-11  طالبان چگونه تمویل مالی و مهمات میشوند 
2. https://tebyan.af  آمریکا مبارزه صادقانه برای مبارزه با تروریسم ندارد 

https://howd.org/index.php/44-22-11
https://tebyan.af/
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و شرکت تیم    آمریکا شود. همچنین خدمات اینترنتی نیم چیپ در  « تأمین می Cloud flareسرویس کلودفلر »

 1.  دهندگان فضای مجازی برای طالبان هستند از دیگر ارائه  Team Internet AGاینترنت آلمانی  

برداری کرده و آن را بالفاصله از  طالبان حمالت خود به نیروهای ارتش، پلیس و نهادهای دولتی را فیلم 

کنند. همچنین  رسانی خود نیز منتشر می اطالع فرستند و پایگاه  های اجتماعی به مخاطبان خود می طریق شبکه 

را   تلفات  می   چندبرابر شمار  به گزارش  آنان  مواقع  برخی  در  پخش  دهند.  برای  مدرن  ابزار  از  تخصصی  صورت 

ها و  طوری که در فوق ذکر گردید طالبان ویب سایتهمان   2.  نمایند ها و رسیدن به اهداف خود استفاده می پیام

 : گرددخالصه معرفی می  به طور د هر یک مستند و با ثبوت رادیوهای فعال دارن

روه، روی امواج  برای نخستین بار پس از سقوط رژیم طالبان، رادیو شریعت مربوط به این گ رادیو صدای شریعت:

 3ام در والیت غزنی نشراتش را شروع کرده است. .اف 99.2رادیویی 

های گروه طالبان را به نشر رسانده و  قابل دریافت است و فعالیت این سایت در گوگل   سایت اینترنتی صدای جهاد: 

 4.  دارند های افراطی برای مردم ضمناً پیام

دسترس است و گروه طالبان همیشه مطالب اسالمی  این سایت نیز در گوگل قابل سایت امارت اسالمی افغانستان: 

عنوان پیام سچه اسالمی مورد قبول مردم  گنجانند تا به می را نشر کرده و در محتوای آن موضوعات افراطی را  

 5.  افغانستان واقع گردد

های اینترنتی گروه طالبان حاوی مطالبی است که همه به  این سایت مانند سایر سایت  : سایت اینترنتی سنگر جهاد

 6. چرخد نفع گروه طالبان می 

عنوان سخنگوی رسمی گروه طالبان همیشه  اهلل به ذبیح  ن: اهلل مجاهد سخنگوی گروه طالبا بوک ذبیح تویتر و فیس 

بوک و  ضمناً همیشه در فیس  ؛ داردوسقم اخبار معلومات ارائه می های تلویزیونی در تماس بوده و از صحت با شبکه

فعال  است.  توییتر  ارائه   بوده  جمله  شدهمعلومات  طالبان    از  گروه  استفاده    باشد می امکانات  خود  نفع  به  که 

وجود   یول  ند؛ینمای م )  که  یبا  سایت Domainدومین  مرکزی  سرور  یا  در  (  رادیوها  و  اروپا      آمریکاها  یا  و 

صورت غیرمستقیم اغماض شده است. ضمناً تلویزیون خصوصی  اقدام جدی علیه آن صورت نگرفته و به   ،قراردارد 

به  دارند که تا حدی  هایی تهیه می برنامه یگان مرتبه  های مربوط به موبی گروپ  طلوع، طلوع نیوز و سایر شبکه

طالبان در  راجع به گروه  تندی که  گردد. مثالً: مسغیرمستقیم حمایت تبلیغاتی از گروه طالبان محسوب می   طور

که حاکمیت ساحه مطلق به دست  شود  نمایش داده می ویدیو به نحوی  شده است،  هیه والیات جنوب افغانستان ت

 
1. https://tebyan.af  آمریکا مبارزه صادقانه برای مبارزه با تروریسم ندارد 
2. https://tebyan.af  آمریکا مبارزه صادقانه برای مبارزه با تروریسم ندارد 
3. https://www.etilaatroz.com/60709/ 
4. http://alemarahdari.net/?cat=75 
5. https://alemarahdari.net/ 
6. https://www.iribnews.ir/fa/news/2941208/ 

https://tebyan.af/
https://tebyan.af/
https://www.etilaatroz.com/60709/
http://alemarahdari.net/?cat=75
https://alemarahdari.net/
https://www.iribnews.ir/fa/news/2941208/
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و طالبان   دارد و جنگ میان گروه داعش  قرار  اخیر گروه داعش شکست    گرفتهصورتگروه طالبان  در  و  است 

مقابلشان  در  ی دارد؛ ولنماید، گویا حکومت وجود منفی یادآوری می  خورد؛ در این مستند، از حکومت به شکلمی 

  ن یتأمسطح در مقابل حکومت قرار دارد و بهتر از حکومت  د و هم نکنگروه طالبان در این ساحه حکمرانی می 

علنی از فکر و عملکرد گروه    به طورگاهی  گهبه همین ترتیب تلویزیون شمشاد و ژوندون    1.  امنیت کرده است

 . نمایند می طالبان حمایت 

ارائه  بر معلومات  باشد آنچه  با گروه طالبان می   آمریکا  متحده  االتیاشده، مذاکرات مقامات ارشد  عالوه 

است،  امروزه سؤال  انتقاد  قابل  و  امور خارجه  در حضور  برانگیز  زلمی خلیلزاد آمریکا  متحده   االتیاوزیر  مال   ،    با 

های جهانی نشسته، سندی را تحت عنوان مذاکرات صلح میان  مسئول سیاسی گروه طالبان در مقابل رسانه   برادر

طالبان  و   آمریکا  متحده  االتیا گروه    گروه  یک  نفع  به  تبلیغاتی  حمایت  بیانگر  خود  این  که  رساندند  امضا  به 

می  ایشان    که   یکسانباشد.  تروریستی  با  امروز  بودند،  گوانتانامو  زندان  در  دیروز  تا  تروریستی  جرم    تعامل به 

از راه مسالمتسیاسی صورت می  اگر بحث، بحث صلح و رسیدن به یک توافق  باشد در این صورت  گیرد.  آمیز 

مسالمت طریق  از  اختالفات  رفع  میانجیگری،  مکانیزم  مذاکره،  آن  در  و  شود  گرفته  مدنظر  باید  مساعی  آمیز 

که به    شودی م  یکسان  بامنظور رسیدن به صلح روی دست گرفته شود. حاال مذاکره  جمیله، تحقیق و سازش به 

یک امر    چنین گروهی با    نمودن مذاکره    یالمللنیبگردند و بر اساس قواعد  لحاظ حقوقی تروریست محسوب می 

مشروعیت سیاسی به طالبان داده است    ،هانج  ابرقدرتواسطه  و از طرف دیگر شناسایی این گروه به   بودهمردود  

   .داردرا بیان می که این خود نوعی حمایت غیرمستقیم از یک گروه تروریستی 

مرا به    ،های تروریستیها با گروه رویه دولت ، کالم آخر اینکه  به هر صورت کتاب حاضر به پایان رسید  

 .  یک نعمت است هادولت موجودیت تروریسم برای بعضی این عقیده باورمند ساخت که 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://m.youtube.com/watch?v=6xawcmavxrg.  داعش در افغانستان 

https://m.youtube.com/watch?v=6xawcmavxrg
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 گیری نتیجه 

؛ مانند: برادران ناراضی، مخالفین  اند داده از زمان پیدایش گروه طالبان تا به امروز، این گروه را عناوین مختلفی  

  ز یآمابهام  ی رحقوقیغ، گروه مزدور، گروه شورشی و گروه تروریستی. چنین القاب  یمل  بخشی آزاد سیاسی، نهضت  

نه. به همین سبب این گروه مورد    دارد یا   یالمللن یببوده است و تا هنوز معلوم نیست که این گروه مشروعیت  

گردد    تا  گرفتقرار    کنکاش  به   ،المللبین   حقوق   اساس بر  معلوم  چیست؟  طالبان  گروه  حقوقی  منظور  ماهیت 

  1977مصوب    1المللی و بخصوص پروتکل شماره  طبق منابع حقوق بین  که   شد الزمی دانسته  دریافت پاسخ،  

ژنو،  کنوانسیون  چهارگانه  گروه های  چهارگانه مشخصات  گروه  ملی،    بخشآزادی   یها نهضت )  ی ضددولت  یهای 

ریم. مبتنی بر  گ به بررسی ب  ،مطابقت دادهرا با مشخصات گروه طالبان،    شورشی(گروه  مزدور و  گروه  تروریستی،  

 که:  دهد ی منشان تحقیق  یهاافته یاین مطابقت، 

بین  یمل  بخشی آزادهای  نهضت   نخست: تابعان حقوق  از  از چنگال  یکی  آزادی کشور  به هدف  که  بوده  الملل 

نژادپرست   و حکومت  انسانی  ،  نمایند می   اندامعرض اشغال  اساس عملکرد  رهبر  بین   یها نورم   بر  داشتن  المللی، 

گردند. با  مشخصات این گروه محسوب می   ازجملهداشتن یونیفرم خاص همانند قوای مسلح کشورها    و  پاسخگو

  2001اکتبر    27مورخ    1378المللی حضور نیروهای خارجی در افغانستان طبق قطعنامه  توجه به مشروعیت بین

امنیت سازمان ملل و کنفرانس بن   المللی گروه طالبان، نداشتن رهبر  ، عملکرد خالف قواعد بین 2001شورای 

قرار    یمل  بخشی آزادهای  قالب نهضت پاسخگو برای مردم و جامعه جهانی و نداشتن یونیفرم خاص، این گروه در  

 تواند.گرفته نمی 

بین   :دوم  در حقوق  تروریستی  مکلفیت گروه  این گروه جز  علیه  مبارزه  و  نداشته  دولت الملل مشروعیت  ها های 

المللی، ایجاد ترس و وحشت در جامعه به  های انسانی و خالف قواعد بین و عملکرد ضد ارزش   د یآیم  حساببه 

مشخصات این گروه دانسته شده است. با توجه به عملکرد گروه طالبان    ازجمله هدف رسیدن به قدرت حکومتی  

متوسل به ایجاد ترس و  و در امر پیشبرد مبارزه،    اند شده  ی جنگ   تیجناو    ت یبشر  هی علمرتکب جنایت      اکثراً که  

و   گردیدند  جامعه  در  اوا  ضمناًوحشت  این  همه  در  که  شد  دیده  به    رسیدن  منظوربه   شانی مبارزاتف  اهد اخر 

گذارد که تمامی مشخصات این گروه با گروه  را باقی نمی   یاشبهه پس جای شک و    ،قدرت حکومتی بوده است

،  یالمللن یببنابراین گروه طالبان یک گروه تروریستی محسوب شده و بر بنیاد قواعد  ؛  د نتروریستی همخوانی دار

حق   گروهی  و    کردن حکومت چنین  ملی  محاکم  در  باید  تروریستی  گروه  اعضای  آن  بر  عالوه  و  نداشته  را 

 . رند یقرار گد تعقیب عدلی و قضایی المللی موربین

بین  :سوم  حقوق  در  مزدور  بیگانه  گروه  جغرافیای  در  مادی  منفعت  هدف کسب  به  و  نداشته  مشروعیت  الملل 

از طرف یکی  نفع  به  درگیر  شامل جنگ  مشابهت شوند می های  مزدور  گروه  با  طالبان  گروه  تا حدی،  هرچند   .
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و غرب در افغانستان    جنگ در جغرافیای متبوع و از طرف دیگر ثابت نشدن جنگ شرق  به توجه  با    ی ؛ ولند دار

 مزدور بنامیم. ، ظاهراًاین گروه را محال است که ، یالمللن یبجنگ  عنوانبه 

اینکه  یا  گروه   : چهارم  شورشی  منفعت   اند طلباصالح های  یا  گروه و  اصالح طلب.  شورشی  با  های  همیشه  طلب 

بی  ایجاد  و  تظاهرات  ابراز    شانیهاخواست نظمی  برپایی  به طورن یهمو    نمایند می را  تجارتی  شورشی  منظور  ، 

بر به سالح  بی   ،ده دریافت منفعت دست  توسل    د گردنظمی در جامعه می باعث  به اصل عدم  با توجه    زور به که 

بین  مشروعیت  گروه  این  باعملکرد  ندارد.  معامالت    المللی  و  چندگانه  ابعاد  گسترده،  تشکیالت  درنظرداشت 

 . ردیجا گاز آن است که در قالب این گروه  تربزرگاستخباراتی، گروه طالبان 

ذاشتن منشور سازمان ملل  گفته شد و همچنان نفی آشکار و زیر پای  گر که به بررسی  بر بنیاد مشخصاتی    ،بناً

به این نتیجه منطقی و حقوقی    المللی، و سایر قواعد بین   ژنو   چهارگانه   یهاونیکنوانس  1پروتکل شماره  متحد،  

ازجمله    گروهکه    میرس ی م شده    یهاگروه طالبان  محسوب  ازتروریستی   یالمللن یبمشروعیت    گونه چ یه  و 

 د.نباش دار نمی برخور
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