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 10/08/2016          ف، هیرمند
 

 چگونه حالتی است؟ "Etat D’urgence"حالت اضطرار
 

 «طرارحالت اض» نیس فرانسه و کودتای ناکام ترکیه اصطالح شهر بر وقوع حوادث تروریستی در این شب و روز بنا

و تطبیق حالت اضطرار سخت ابراز انفاذ ده ای از ع، قرار می گیردزیاد مورد استفادۀ سیاستمداران و رسانه ها 

کس عبر  .یک نظام خود کامه و دکتاتور معرفی می کنندبه و آنرا مستبدانه و آغاز برگشت می نمایند نارضایتی 

ر می بندند تا حالت حکومات و سران سیاسیی که خواهان اِعمال حالت اضطرار می باشند همه توانایی خویش را به کا

به دور از سخت گیری های موجود در آن، نشان بدهند، مگر  ومالئمتر آنچه که است از  کمترچه اضطرار را هر

چه وضعیتی شرایط تحقق آن فراهم کدام ها اند و درآن ، خصایل بود آخر این حالت اضطرار چه گونه حالتی خواهد

  می شود، این مقاله سعی  خواهد نمود پاسخ های روشن به این پرسش ها را رویهم کند.

 زا واضح این مسائل ما را کمک خواهد کرد تا نیاز واقعی به برقراری حالت اضطرار را تشخیص کنیم و نیزدرک 

 یوقوع می پیوندد، باخبر شویم و همچنان وضعیت هایه استفاده های سیاسیی که از برقراری حالت اضطرار ب ءسو

ار رطری حالت اضابرقربه موکراسی!" یبر نمایش "د که واقعاً نیاز به اِعمال حالت اضطرار دارند ولی سیاستمداران بنا

 خوب و ناخوب دیگر تطبیق حالت اضطرار که در ذیل آنرا خواهیم دید.نتایج عواقب و  نیز وکنند نیازی احساس نمی

برخی در حالی که  ،دانندیکی از عناوین مهم حقوق اساسی و ادارۀ سیاسی می را رم یا اصطالح "حالت اضطرار" تِ 

موضوع "حالت اضطرار" در آثار حقوقیی شان اجتناب  عنوان و از شامل ساختن ،حقوقدانان بخش حقوق اساسیاز 

مکلفیت های دولت در قبال  آن بالذات، علیه بخش با اهمیتین دلیل که چون کاربرد و اِعمال نموده اند، شاید به ا

ی گونه ابناًء آنرا  دولت حقوق تلقی نمی کنند ونوعی از خصایل ی مردم می باشد آنرا سحقوق اسااحترام و رعایت 

 روش سیاسی قدرتمندان می شناسند.

می آید که به معنی عجله، شتاب، با شتاب،  urgens" از کلمۀ التینی  urgenceریشۀ کلمه شناسیی لغت "اضطرار  

می باشد. اما وقتی لغت "حالت" در کنار "اضطرار" آورده می  "عجله در زود و به سرعت انجام دادن"اقدام عاجل، 

حالت اضطرار یک نوع : »شود، اصطالح ترکیبی "حالت اضطرار" معنی حقوقی و سیاسی مشخصی را میرساند

ر به صورت وخیم به خطدر شرایطی که منافع عامه و ملی  ؛رژیم استثنایی است که توسط حکومت استقرار می یابد

برقرار گردیده و  ،رحالت اضطرا ،میسر گردددشواری تأمین منافع عامه با به مواجه بوده و دسترسی و مصیبت 

اکمیت ای جبری حیعنی ابزار ه نیرو های پولیسی را ایجاب می کند، گستردۀ تقویت قوۀ اجرائیه، مخصوصاً صالحیت

ق فو صالحیت های وسیع غیر معمول و، استخبارات و یا اطالعات و پولیس بیش از پیش حائز مانند قوای نظامی

حاکمیت بر سر اقتدار که  دستور حالت اضطرار را صادر نموده  به خط و طرز فکر و  خاصتاً اگر ،می شوند العاده

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Hermand_F/f_hermand_haalat_e_ezteraar.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Hermand_F/f_hermand_haalat_e_ezteraar.pdf


  

 

 

 5از 2

، این همه تدابیر اجباری قدرت را برای استیال و تسلط خط سیاسی خودش به خدمت باشدایدیولوژی معینی وابسته 

به دنبال می داشته هم را زمینۀ تضیق و محدودیت برخی از آزادی های عمومی و فردی سیاست این خواهد گرفت.  

چنین رویه های  و قرار می گیرند افراددر مغایرت با حقوق اساسی و انسانی که این محدودیت ها باالخص  باشد

 ؛ گسترش می یابندبه طور قابل مالحظه ای  ،با حقوق بشری موافقنا

 کنترول رسانه ها،سانسور و  -

 اخراج از قلمرو ملی،   -

 محدودیت گشت و گذار افراد  و عراده جات  در زمان و مکان های معین،  -

 ، ممنوعیت اجتماعات و تظاهرات -

 ،سهل گردانی تالشی و تفتیش منازل رهایشی -

 نظر بند کردن در محل رهایش،   -

 معیاد توقیف مؤقت، بی موجب تمدید  -

 و یا حتی توقیف بدون دلیل اشخاص گسترش علل توقیف اشخاص  -

" سیاسیون هواخواه برقراری حالت اضطرار اسباب بی شماری را برای و در این چند "وغیرهوغیره ... وغیره 

ممکن است در یک  دساتیر مربوط به حالت اضطرار «می چسپانند. "حالت اضطرار" نامه خود شان ب اجرای دساتیر

 .قرار داده شود ءملی یک دولت زیر اجرامنطقۀ مشخص و یا در تمام قلمرو 

 موکراتیک، پارلمان یا قوۀ مقننه منحل گردیده و یا قسماً غیر یاز کشور های کمتر دتعدادی  ،بعضاً در حالت اضطرار 

فعال میگردد و یا بخشی از صالحیت های آن به حکومت )قوۀ اجرائیه( مؤقتاً انتقال میکند. در حالت اضطرار قانون 

 خواهند گرفت.سیاسیون قرار  یگاهی حتی قضاء زیر تأثیر احکام سیاسی گزاری و

سیاسیون بر سر اقتدار با استفاده از "حالت اضطرار" به بهانۀ حراست از منافع همگانی بعضاً  واقعیت این است که

به شدت مخالفین سیاسی خویش را سرکوب و مصدوم می کنند و یا اقالً به تضعیف جدی آنان مبادرت می ورزند و 

کردن  سیاسی عمل، می گردندلیق به لحاظ اینکه قوانین حمایه از حقوق اساسی افراد یا رعایت نمی شوند و یا قسماً تع

 در زیر چتر"حالت اضطرار مبهم و نا پیدا می نماید.  ،حاکمیت

 ، اتباع آن فرقآن اند معی که پیشینۀ عمیق نظام های بسته و خود کامه را سپری کرده و یا در حال سپری کردنجوا

بناًء نمی توانند دالیل اعتراض علیه آنرا و حس نمی کنند را  "اضطرار " حالتو  "حالت عادی"عمده و بنیادی میان 

خودکامگی ارگان های پولیسی  برای شان عادت نموده اند وخود حقوق اساسی چشم پوشی به زیرا  منسجم نمایند

خود سرانه و برای همیشه نیرو های حاکمیت  ، در حالت اضطرارامر روزمره و "قانونی!" تلقی می گردد ،حاکمیت

وانمود یک امر معمول و عادی در این مرحله می نمایند و سرکوب نیرو های اپوزیسیون اجرای وظیفه آمرین خویش 

موکراتیک گردیده اند، خصایل "حالت اضطرار" ی، حتی ممالکی که تازه وارد جو مراحل ابتدایی نظام های دمی گردد

 .برای ایشان طور الزم محسوس نخواهد بود
  

معموالً از قبل پیش بینی شده و تمام ابعاد آن در قانون مشخص می باشد  حالت اضطرارموکراتیک یدر نظام های د

و حاکمیت قانون و نظم  ، صیانت از تمامیت کشورگذاشتن آن حفاظت از منافع عامه ءهدف و مقصد به اجراکه 

 یا  سیاسیون مفسد وۀ استفاد ءگاهی مورد سو و این مفاهیم خیلی وسیع، عام و کلی اند عمومی توصیف گردیده است.

جهت توجیه منافع مشخص می شود که به حاالت زیادی، ند زیرا نموکراتیک قرار گرفته می تواینظام های غیر د
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 ،حتی همین حاال دولت های مشتاق حالت اضطرار ،سیاسی خود چنین توصیف های را رقم نمود. چنانچه در گذشته ها

 متوسل می شوند.ها شیوه  دالیل و به همین جهت توجیه وضعیت خود،

حالت اضطرار" در جوامع دیروزی و امروزی، با رعایت شرایط ضروری برقراری آن، یکی باید اذهان نمود که "

از نیاز های مهم سیاسی و ادارۀ کشور می باشد که حفظ تمامیت ارضی، دفاع از منافع واقعیی ملی، امنیت عمومی، 

یت نظم و ثبات عمومی، دفاع از دارایی های مادی و معنوی مردم و کشور حفاظت حیات عادی اتباع، تأمین و رعا

شود که "حالت اضطرار" صرفاً یک وسیله و حتمی می سازد، و بناًء تصور نو ... گاهی برقراری آنرا اجتناب ناپذیر 

 .ر منفی به دست سیاسیون باشدابزاو یا 

  ؛و حدود و ثغور آن تا حد ممکن توصیف گردیده است نیز معرفیحقوق بشری حالت اضطرار در متون بین المللی 

این تصویر را مجسم نموده  خود از "حالت اضطرار" 1، بند 4در مادۀ  1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

فوق العاده( موجودیت ملت را تهدید کند و خطر رسماً اعالم گردد، کشور ) هرگاه یک خطر عمومی استثنایی»است: 

که وضعیت ایجاب می  اندازه ایبه  ،رف این میثاق می توانند تدابیر خارج از الزامات تعهد شدۀ این میثاقهای ط

کند، اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت 

 .«  شودند، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی  باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژانداشته 

مادۀ مذکورتعیین شده است، یعنی مواردی که  1همین ماده انقیاد های مشخصی در استفاده از بند  3و  2البته در بند 

 :عبارت اند از ،نمی توانند "تدابیرخارج از الزامات" به شمار آیند

 ،"مصونیت حق حیات"   -

 "اجرای خیلی محتاطانه و محدود مجازات اعدام" ،  -

را داشته باشد، تطبیق مجازات اعدام  "در صورتی که اجرای مجازات اعدام مجرم، افادۀ کشتار دسته جمعی -

 ،قطعاً ممنوع است"

 منع آزمایشات طبی بدون رضایت شخص، " منع شکنجه، تظلیل، و  -

 بردگی و غالمی بر اشخاص منع خواهد بود"   -

 اند. نشده شناخته ه نقض و چشم پوشی رعایت آن مجاز میثاق نامبرده از مواردی اند ک 18و  16، 15، 11مندرجات مواد  نیز و

صد ها انسان بی گناه و  ،که در آن واقعات –پاریس  2015دولت فرانسه مخصوصاً بعد از وقایع تروریستی نوامبر 

رلمان حالت اضطرار را قانون اساسی فرانسه، به تصویب پا 16 بر اساس ماده –ملکی جان شان را از دست دادند 

به طور محدود نافذ نمود، ممنوعیت بعضی از اجتماعاتی که تدویر آن برای امنیت عامه نامناسب و مخاطره آمیز 

 تشخیص گردد، تسهیل تفتیش منازلی که پولیس دالیل کافی برای اجرای آن در دست داشته باشد، و اجرای منع عبور

د کثیر قوای پولیس و مرور عرداه جات و افراد در زمان های وقوع حوادث در محالت رویداد حادثه، توظیف تعداو 

در مناطقی که نیاز آن محسوس گردد، ترصد مناسبات دیجیتلی و سایر روابط افراد مشکوک و کنترول قوای نظامی 

 آنرا به صورت قانونی مؤجه اعالم می کند.   آن و... از جملۀ تدابیری است که حالت اضطرار فرانسه تطبیق

هرگاه نهاد های جمهوری، استقالل ملی، تمامیت ارضی، و یا ایفای تعهدات بین » چنین است: مذکور 16متن مادۀ 

المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند فعالیت عادی قوای حاکمه مختل گردد، 
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تصمیمات متقضی را پس از مشورت رسمی با صدراعظم و رؤسای مجلسین و رئیس شورای قانون رئیس جمهور 

 .اساسی اتخاذ می نماید

رئیس جمهور از طریق اعالمیه مردم را در جریان امورقرار می دهد این تصامیم می باید به ترتیبی باشد که قوای 

ای طبعی خود انجام دهند شورای قانون اساسی در این حاکمه بتواند در کوتاه ترین زمان وظایف محوله را در مجر

 خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت

 در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند

 «مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اِعمال اختیارات فوق العادۀ مذکور در این ماده، منحل نمود.

اگست را ممنوع اعالم نمود، همچنان رواج بازار  15برگزاری آتش بازی بر اساس همین ماده حکومت فرانسه، 

اگست در شهر لیل فرانسه باید به راه می افتاد، ممنوع گردید و  7بزرگ فروش انتیک و لوازم کهنه که به تأریخ

د، قانونی انهم منع شد، متباقی سایر آزادی ها و فعالیت های افراد که  آن کشور مسابقۀ بایسکل دوانیی شهر نیس

 مصون می باشند.

 این ها تدابیر عمدۀ حالت اضطرار در فرانسه بودند.

اقتدار در آن کشور برای اعالم مؤجه برای دولت بر سرسبب یه باعث آن گردید تا اخیر در ترککودتای نافرجام  

 عمال حالت اضطرار فراهم شود، این حالت اضطرار در نوع خود بی سابقه و بی مانند است؛ او ِ

در جاده ها برآمده به پشتیبانی دولت قانونی آن کشور هزار اتباع ترکیه ها ده در قدم های نخست وقوع کودتاه،  -

قدرت رسیده است، حمایت و  در برابر کودتاچیان از حکومت قانونی که از طریق انتخابات بهمظاهره نمودند و 

  .گردید هپشتیبانی به عمل آوردند که همین نیروی مردم خود باعث شکست کودتا

و میثاق اروپایی حقوق بشر و  ور ترکیه از این فرصت استفاده نمودههاما بعداً حکومت اردوغان رئیس جم -

یر ز در و ق در آوردیرعایت آنرا به حالت تعل ،ملزم به تطبیق آن بود ،را که بنابر تعهد" 1953"آزادی های اساسی 

اساتیذ پوهنتون ها، اکادمیسن ها، را اعم از نظامیان، کارمندان ملکی دولت، افراد مظنون ده ها هزار  یق،لچتر این تع

ه یا ب ژورنالیستان، تلویزیون ها، رادیو ها، روزنامه ها، سایت های انترنتی، شبکه های اجتماعی و ... رامحصالن، 

ون فوتبال یاعضای فدراستن  94در حدود پانزده پوهنتون را مسدود کرد،  زندان انداخت و یا از کار ایشان خلع نمود،

 .ترکیه را دستگیر و یا بر طرف نمود

موکراسی است، در جوامع غیر یباید ایضاح گردد که کودتاه در جوامع دیموکراتیک به تعبیری تیرباران کردن د

ت، ، که بعضاً یغماگران قدراستقدرت سیاسی بوده چور کردن یا  کودتاه ها در واقع به یغما بردن ودیموکراتیک نیز 

قسماً فرصت های قلیل به طور استثنایی محدودی از کودتاه ها تعداد  ،و بالنتیجه دزدان مهربانی ظاهر می شدند

 پیشرفت را فراهم می ساختند.

امر مسخره، یک حرکت کهنه و باسی که عامه را به تهوع می اندازد،  در دوران کنونی توسل به اقدام کودتاه یک

برقراری حالت برای صفت بهتری نمی توان از آن ارائه داد، معموالً کودتاه ها بهترین و قاطع ترین موجب مؤجه 

 ، یعنی غالباً هر کودتا زمینۀ اجرای حالت اضطرار را مساعد ساخته است.انداضطرار تشخیص شده 

صالحیت گسترش اعمال و اقدامات خشونت بار  -یک حاکمیت سازمان داده شده باشدبه هر شکلی علیه ولو  –وع کودتاه اما وق

یعنی حالت اضطرار بعد از کودتاه می باید موارد مندرج ، و منافیی حقوق اساسی و بشری انسان ها را به دولت بعدی نمی دهد

 رعایت کند.در اسناد بین المللی را در نظر گرفته و 
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و  الغیب عند هللا(()) را علیه وی سازمان داده بودنداردوغان مدعی است که "غربی ها" این کودتاه  رئیس جمهور در ترکیه

ان را ی" کرده و یا کودتاچسازکاین کودتاه را یا "سلطه اش اپوزیسیون اردوغان ادعا دارد که خود اردوغان برای توسعۀ 

 الغیب عند هللا((.))تا در سایۀ آن مخالفان فکری و سیاسی خود را از صحنه برون کند  وسوسه به کودتاه نموده است

دهند، شکل بدانه های بی ثباتی فردای جمهوری ترکیه را شود که خدای ناکرده با کودتاه ها و عواقب ناگوار آن، نبه هر ترتیب 

 بی ثباتیی که ممکن یکی از ابعاد سناریوی مهم منطقوی را به دسترس بگذارد... 

بینی شده است، برای آن یک فصل کامل  میالی( افغانستان نیز "حالت اضطرار" پیش 2004ه ش ) 1382در قانون اساسی سال 

حالت  شرایط انفاذ ه و عمومیتقریباً همان خطوط عمدماده  6ماده در نظر گرفته شده است، محتویات این  6) فصل نُهم( حاوی 

در قلمرو ؛ اضطرار می باشد که قبالً توضیح شد، در این خصوص آنچه جالب و تعجب بر انگیز می نماید این خواهد بود

کامل حاکمیت قانون و نبود غیابت و می شود  بیگناه که باعث مرگ و میر اتباع ُرخِ می دهد افغانستان هر روز حوادث داغی 

ولی هیچ کسی در قصۀ انفاذ "حالت  وضع پُت و پنهانی نیستحضور حاکمیت قوای جبریۀ دولت در گوشه و کنار کشور ما 

، آیا ما و حاکمیت مستقر در وطن ما چنان نیرومندیم نبوده و نیازی به فوق العادگی های آن حالت احساس نمی کنداضطرار" 

ر و یا فک ایفای وظایف مبرم حفظ حیات ملی می باشیم؟؟ دفع مخاطرات "اضطرار گونه" و اصلی" قادر به که حتی در "حالت 

و یا اینکه ما بدون اعالم رسمی "حالت اضطرار" در یک "حالت میکنیم وقتی آب از سر پرید چه یک نیزه چه صد نیزه...؟؟ 

 ؟؟ستولی است و ما در آن قرارداریممما بر  شخصایل ،آن ن تذکروبداضطرار مزمن" به سر می بریم که 

سال به زندگی کردن در حالت تشویش، نگرانی، اضطرار،  40ما طی کمتر از چگونه است؟؟ اما تعریف وضعیت واقعی ما 

حمل تو ما مکلف به ، است ده ایم که زندگی خود حالتی از اضطراریشتابزده گی به سر برده ایم ما به این باور رس تعجیل و

ه فقدان ب خو کرده باشیم؟؟ به مستحق نبودنکرده ایم، به بی حق بودن، نزندانی شدن، نظارت شدن، پاسخگو بودن به کاری که 

؟؟ یا حاکمیت های ما هرگز به فرق میان ر اجتناب ناپذیر ناگزیر بوده ایمبه طو نبود نظم و شفافیت به قانون،کامل حاکمیت 

به همین جهت آنچه را که در حالت عادی میباید یرعهده بگیرند، انجام  بوده اند ؟؟ ون" باورمند "حالت عادی" و "حالت اضطرار

و لذا  دوران حالت عادی به کار میگیرند ؟؟ عمل نمایند به طور"اضطراری" در داده و آنچه را که نباید در دوران حالت عادین

گردۀ اتباع اش،  خالصه برای ما یکی از نام های زندگی تحمل  یعنی تحمل لگد های قوه های جبری حاکمیت بربرای ما حیات 

 گشته باشد...؟؟ ""حالت اضطراربرای ما زندگی خودش  باشد؟؟ظلم و جفا بوده 
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