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ی ازآجنايی که امنيت در نيک بود آحاد ملت نقش        
حمــوری دارد، ضروريســت کــه ديــدگاه هــای مــردم 

. ار گرفتـه شـود    کـ ه  درمورد سياست امنيت ملی ب    
 اين چنني سياستی بايد در برگرينـده آن دسـته از          

گسرتش  ارزشها واصول امنيتی باشد که کشور در پی       
 .و محايت ازآاست

بدينسان بر منايندگان منتخب ملت است کـه بـا          
دولت و دستگاه امنيتی کشورمهکاری نزديک داشـته        

گرچه آنان برای رسيدن به يک هدف واحـد         . باشند
 کننــد، وظايفشــان بايــد اساســًا بــا تــالش مــی

جملس مسئوليت تدوين   . يکديگرمتفاوت بوده و باشد   
قوانني، تنظيم بودجه و نظارت بـر فعاليـت هـای           

واند  ت امنيتی را برعهده دارد و تنها زمانی مي       
مسئوليت خود را بگونه ای شايسته اجنام دهد کـه          
اطالعات و ختصـص هـای الزم را در اختيـار داشـته             

 يز ازچنان قدرت و اختيارعملی برخوردار     باشد ون 
که بتواند دولت را ملزم به ارائه ی داليـل          باشد

اين به نوبـه ی خـود       . موجه در موارد خاص سازد    
نيازمند کالبدی است که با اعتماد و گفتگو پـي          

 .ريزی شده باشد
در شيلی مناسباِت جامعـه و نريوهـای مسـلح در           

امـروزه،  . های متوالی هببود يافته است     طول سال 
ی جهانی در اين کشور شاهد فضـای احـرتام           جامعه

رود درآينـده    - ومهکاری متقابل است که اميد می     
براين باور هستيم کـه کتـاب       . حتکيم بيشرتی يابد  

حاضرراهنمايی خواهد بود بـرای حصـول اطمينـان         
امنيـت  ی  ازاينکه مهگی کارگزاران کليدی درعرصه      

اهم ســاخنت خــود را درراســتای فــر ســعی مشــرتکًا
 .کارمی گرينده کاميابی عموم مردم ب

 
 

 
 1سنادور سرجيو حائز ورديگو

                                                           
1 Senador Segio Páez Verdugo 
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 پيشگفتار
 
 

از دير باز حاکميت و امنيـت ملـی بـرای يـک             
. است -دولت کار آمد، امری حياتی قلمداد می شده       

امروزه، نقش دست اندرکاران تـأمني امنيـت ملـی          
گونه های جديد   . ات چشمگريی شده است   دستخوش تغيري 

تعارضات نظامی و روابط رو به افزايش دولت هـا          
 تفکـری   موجب اجياد واکنش های مبتکرانـه و خلـقِ        

 11محلـه ی    . نوين پريامون مفهوم امنيت شده اسـت      
 و پيامد های آن نياز به خلق ايـن          2001سپتامرب  

 .تفکر جديد را مورد تأييد قرار می دهد
 نظارِت اثر خبِش جملـس بـرای حصـول          بدين ترتيب، 

اطمينان از اينکه ايـن واکـنش هـای جديـد بـا             
 کامـل طـرح ريـزی و        پاسخ گـويی  شفافيت و قدرت    

اجرا می شوند، بـيش از هـر زمـان ديگـر تعـيني              
در صورت عدم نظارت جملس، بيم آن می        . کننده است 

رود که دستگاه هـای امنيتـی برداشـت غلطـی از            
نند دولتی در درون دولـت      اهداف خود داشته و ما    

ديگر عمل کنند، که اين خود منجر به استفاده ی          
بی رويه از امکانات حمدوِد موجـود و يـا ِاعمـال            

.  حـد مـی گـردد      نفوذ سياسی و اقتصادی بـيش از      
گري حبران ـ هر چند که موقتی  جوامع جنگ زده و در

در معــرض خطــر ويــژه ای هســتند؛   ـــ  و گــذرا
ه نيز بايد با مناسـبات      دموکراسی های تثبيت شد   

نظامی دست و پنجه نرم کـرده وبـرای            ـ  مدنی
 متغري حميط پريامون، ايـن      هم راستا شدن با امنيتِ    

ــنرتل آن   ــاخته و ک ــون س ــط را دگرگ را در  رواب
 .اختيار گريند

خصوصيت پويايی دستگاه امنيتی،     ذاتی و  ويژگی
 حمسـوب مـی     مؤثرچالشی جدی برای نظارت پارملانی      

نوع مسائل غالبـًا بسـيار ختصصـی موجـود،          ت. شود
تعداد قابل توجه پرسـنل امنيتـی و سـازماندهی          

ی، مقررات و   پيچيده ی آن و اغلب وجود قوانني سرّ       
روش ها، فعاليـت کـار آمـد مناينـدگان جملـس را             

اين امر زمانی حادث می شود که       . دشوار می سازد  
منايندگان امکان حتقيق نداشته و از ختصص های الزم         

 .هبره مند نباشند
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 و  ١بر طبق مهني پيشينه، احتاديـه ی بـني اجملـالس          
 ٢ نريوهـای مسـلح در ژنـو        دموکراتيکِ مرکز نظارتِ 

 هتيه ی راهنمايی موجز و آسان فهم کـه بـه            برای
 در  مـؤثر بررسی روش ها و مکانيسم های جـامع و          

شکل گريی نقش نظارتی جملـس بـر دسـتگاه امنيتـی            
کتــاب . اس کردنــداحســنيــازی مــربم پــردازد، ب

در طـی   . راهنمای حاضر حاصل آن طرز تفکـر اسـت        
مرحله ی پيش نـويس کتـاب، مطالـب توسـط هيئـت             

دقـت مـورد بررسـی      ه  نويسندگان جمالس گوناگون ب   
توسط متخصصني خمتلـف بـازبينی       به   قرار گرفته و    

 . شده است
اين کتاب، با اذعان بر اين نکته که برای مهه          

ارملـانی واحـدی وجـود      ی کشورها الگوی نظـارت پ     
قوانني و  .   به رشته ی حترير در آمده است       ،ندارد

 مـؤثر روش هايی که در يک کشـور قابـل قبـول و             
قابـل  ی تواند نا مناسب و غري     جای ديگر م  است، در 

عالوه بر ايـن، مهـه ی جمـالس از          . تصور جلوه کند  
بـر اسـاس    . اختيارات يکسان بر خوردار نيسـتند     

 ارائـه شـده در ايـن        یاين واقعيات، توصيه هـا    
 از حـد    نـاگزير، ممکـن اسـت بـيش        ،کتاِب راهنما 

مهچـنني، طبيعـت    .  آرمان گرايانه به نظـر برسـد      
پيچيده ی مسائل امنيتی پرداخنت بـه متـام جنبـه           

.  سازد -های اين مسائل را در يک کتاب ناممکن می        
در نتيجه می توان کتاب حاضـر را بـه ديـد يـک              

 اصــالح نظــارت مقدمــه ی امجــالی بــرای توســعه و
پارملانی بر دستگاه امنيتی نظاره کرد که اميـد         
می رود بتواند خوانندگان را به حتقيق بيشـرت در          

در پايان اميد اسـت کـه       . اين زمينه ترغيب کند   
اين کتاب سهمی بسزا در حصـول اطمينـان از هـم            
راستايی حقيقی تـدابري و روش هـای امنيتـی بـا            

ی آنان تدوين شده    تی که اين تدابري برا    خواسِت ملّ 
 .است، داشته باشد

 
 
 

                                                           
١ IPU) (  Inter-Parliamentary Union 
٢ Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
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Ambassador Dr. Theodor H. Winkler ١ 

٢ Anders B. Johnsson 

  
. سفري دکرت تئودور اچ

 ١وينکلر
  ٢جانسون. آندرس  ب

 
 مرکز نظارتمدير

 دموکراتيک نريوهای مسلح
 ژنو در

 دبري کل
 احتاديه ی بني االس



 2003نظارت پارملانی بر دستگاه امنيتی، 

8 

آنچه در اين کتاب راهنما 
 خواهيد يافت

 
 

اين آتاب به هشت خبش تقسيم شده است و هر يك 
تواند به   ها شامل چند فصل مي باشد آه مي  از خبش

ي آامل  مطالعه .ي متفاوت مطالعه شود دو شيوه
آتاب امكان درك جامعي از مسائل امنييت و نقش 

با اين وجود  .آورد نظارت پارملاني را فراهم مي
هايي  ها و فصل اي نيز قسمت شود به صورت گزينه مي

لعه  مورد مطا،را آه مورد نظر خواننده است
 .قرار داد

در سراسر آتاب آادرهايي جمزا وجود دارد آه 
هايي  سازد، مثال ي منت را روشن مي مسائل پيچيده

دهد و نظارت  از قوانني يا مقررات را ارائه مي
پارملاني بر دستگاه امنييت آشورهاي خمتلف را 

ها  در پايان بيشرت فصل. دهد مورد تأآيد قرار مي
 ی ه مشا به عنوان منايندهآنچه آقسميت حتت عنوان 

 وجود دارد آه به  مي توانيد اجنام دهيدجملس
با اين . پردازد هاي قابل ملس مي ي توصيه ارائه

ها  وجود، مهانطور آه ازقبل گفته شد، اين توصيه
بايست با توجه به شرايط حميطي مورد توجه  مي

 .قرار گريد
دو خبش اول چارچوبي نظري و حتليلي جهت بررسي 

 مشخص مي  رارت پارملاني بر دستگاه امنييتنظا
مفهوم رو به تكامل امنيت را مورد  1خبش . دآن

توجه قرار داده ونگرشي آلي نسبت به نقش جملس و 
ساير مؤسسات دوليت در رابطه با مسائل امنييت را 

به آن  1سئواالت اصلي آه در خبش  .         دهد ارائه مي
 :باشند شود موارد زير مي پرداخته مي

 اند؟  هاي اخري در حميط چه بوده پيشرفت 
ها چه  ها نسبت به آن خماطرات جديد و واآنش 

 باشد؟ مي
چرا نظارت پارملاني بر دستگاه امنييت الزم  

 است؟
ي دموآراتيك دستگاه امنييت  اصول اصلي اداره 

 چيست؟
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ي قضاييه  جملس چه نقشي در مقابل دولت و قوه 
 دارد؟

اي سياست امنيت ملي و  ورهمتامي مراحل د 2خبش 
املللي موجود در اين باره را  مهينطور مقررات بني

ي  دو فصل آخر خبش دو، نقش جامعه .آند توصيف مي
هي بر اساس جنسيت در  ها و ديدگا مدني، رسانه

سئواالت   .آند ي مسائل امنييت را ارائه مي باره
          :اصلي عبارتند از

به سياست امنيت ملي نقش جملس در تصميماتي آه  
 شود، چيست؟ مربوط مي

هاي سياسي امنيت  املللي فرصت چگونه قوانني بني 
 دهد؟ ملي را حمدود ساخته و يا افزايش مي

ها به خبش دستگاه  ي مدني و رسانه چگونه جامعه 
تواند از  شوند؟ چگونه جملس مي امنييت مربوط مي

 هاي خمتلف آا هبره گريد؟  مشارآت
تواند به جامعه معريف  ل امنييت ميچگونه مسائ 

 شود؟
 نقش زنان در دستگاه امنييت چيست؟ 

پردازد  به معريف اجزای دستگاه امنييت مي 3خبش 
هاي اطالعاتي، ساير  آه شامل ارتش، پليس، سرويس

 .باشد هاي امنييت خصوصي مي هاي نظامي و شرآت ارگان
عملكرد اصلي و ويژگي های هر سرويس امنييت  

 چيست؟
هاي پاسخ گويي داخلي و سياسي  ه نوع مكانيسمچ 

 مورد نياز است؟
هاي امنييت   بر دستگاهمؤثرچگونه جمالس نظارت  

 آورند؟ را به اجرا در مي
به بررسي امكانات جمالس براي نظارت بر  4خبش 

دستگاه امنييت پرداخته و در آنار ساير مطالب، 
 :دهد به اين سئواالت نيز پاسخ مي

ي جمالس  تواند مورد استفاده يي ميچه دستاويزها 
 نظارت بر دستگاه امنييت را تضمني تاقرار گريد 

 آند؟
توان ختصص پارملاني را در مورد مسائل  چگونه مي 

 امنييت افزايش داد؟
نقش حتقيق و بررسي جملس در مورد مسائل امنييت  

 چيست؟
تواند مؤثرتر  چگونه آميسيون دفاعي جملس مي 

 عمل آند؟
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  رسيدگي به شكايات چيست؟نقش مأمور 
ي رسيدگي به شكايات وزارت  ي عملكرد موسسه حنوه 

 دفاع چيست؟
هاي  بايست از پايگاه چرا منايندگان جملس مي 

 هاي امنييت بازديد به عمل آورند؟ دستگاه
 خاصي را براي  به بررسي شرايطی آه چالش 5خبش 

هاي  آنند از قبيل موقعيت امنيت اجياد مي
هاي  يدات امنيت ملي، تروريسم و جرماضطراري، هتد

مهچنني مسائل شرآت در  .پردازد  مي،اينرتنيت
امللل را طرح  هاي طرفداري از صلح بني مأموريت

ها در مناطقي آه  آند آه اغلب اين مأموريت مي
اصوًال فاقد امنيت و يا ـ در هبرتين شرايط ـ 

 .گريد داراي امنيت ناپايدار است، صورت مي
در آنار ساير مسائل به سئواالت  5خبش بنابراين، 

 :پردازد زير مي
هاي  توان توازني دقيق بني موقعيت چگونه مي 

اضطراري و امنيت ملي حفظ آرد و براي حقوق 
 بشر نيز ارزش قائل بود؟ 

 هاي شرايط اضطراري چيست؟ اهداف و حمدوديت 
سپتامرب تاآنون چه تغيرياتي اتفاق  11از  

توان تروريسم را از  افتاده است؟ چگونه مي
اعرتاضات دموآراتيك قانوني متيز داد؟ نتايج و 

املللي آشورها چيست؟ نقش  پيامدهاي امنيت بني
 جملس در اين زمينه چيست؟

ها جهت اعزام  گريي ارتباط نقش جملس در تصميم 
نريوهاي نظامي به خارج از آشور در عمليات 

 امللل چيست؟ طرفداراي از صلح بني
به جتزيه و حتليل سه دسته از   8و  7 ، 6هاي  خبش

پردازد، آه مرتبط با دستگاه امنييت  منابعي مي
ي دفاعي و آنرتل آن توسط  به بودجه 6 خبش .هستند

جملس و سپس  به توسط گروهي از حسابرسني دوليت 
  .پردازد مي

تواند عاملي آليدي براي  چگونه بودجه مي 
 امنيت باشد؟

تواند در تنظيم   ميچگونه شفافيت و پاسخ گويي 
 ي امنييت بكار گرفته شود؟ بودجه

ي  چه شرايطي براي نظارت صحيح تنظيم بودجه 
 امنييت وجود دارد؟
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توان حسابرسي آرد؟   چگونه دستگاه امنييت را مي 
چرا وجود يك حسابرس مستقل ضروري است و 

 عملكرد آن چگونه است؟
ي پرسنل دستگاه امنييت است  بارهدر 7خبش 
ش آمك به منايندگان جملس در ساماندهي به واهداف

هاي  عضوگريي، گزينش و آموزش افراد نظامي، طرح
دريافت مستمري، سربازگريي و خدمت ، بازنشستگي

 .باشد جايگزين آن مي
هاي دموآراتيك را در ذهن  توان ارزش چگونه مي 

 پرسنل دستگاه امنييت پروراند؟
 اي اين دستگاه چيست؟ هاي حرفه ويژگي 
 مقررات رفتاري براي افراد نظامي وجود آيا 

املللي در اين  دارد؟ آيا استانداردهاي بني
 خورد؟ رابطه به چشم مي

هايي از مديريت پرسنل دستگاه مذآور  چه جنبه 
 شود؟ به منايندگان جملس مربوط مي

با منابع مادي دستگاه امنييت  7ش ، خبايتًا
يداري چه چيزي خر  از چه آسي،(خصوصًا تدارآات  

 .ونقل سروآار دارد  جتارت اسلحه و محل)شود
هاي قانوني وجود  چه حمدوديتدر اين باره  

 دارد؟
تصميمات عمده در تدارآات راجع به چه چيزي  

 باشد؟ مي
 آند؟ چه شرايطي حمرمانه بودن را توجيه مي 
 آند؟ جملس چگونه اين مسائل را ارزيابي مي 
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 فهرست کادرها
 

در زمـان   ساير خماطرات امنيتـی      1 ي   آادر مشاره
  ًا به تفكيك و يا تؤامحال

 شيوه های خمتلف برقراری امنيت 2 ي   آادر مشاره
وظايف حمتمـل شـاخه هـای اصـلی          3 ي   آادر مشاره

 دولت در ارتباط با دستگاه  امنيتی
ارزشی : اداره ی شايسته ی کشور     4 ي   آادر مشاره

ــر   ــک ب ــارت دموکراتي ــرای نظ ــم ب مه
 دستگاه امنيتی

 بررسی سياست امنيت ملی 5 ي   آادر مشاره
دموکراسی بـی واسـطه و تصـويب         6 ي   ر مشارهآاد

 -پيمان های بني املللی و ديگر موافقـت       
 سوئيس: نامه های مهم، منونه

: جامعه ی مدنی در آمريکای التني       7 ي   آادر مشاره
 -مثالی عملی از نقش و امهيـت سـازمان        

 های موجود در جامعه ی مدنی 
اری روزگ: گونه ی جديدی از جنگ      8 ي   آادر مشاره

 سخت برای آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات پس از واقعـه ی        9 ي   آادر مشاره

 سپتامرب11
 سايت اينرتنتی جملس  10 ي   آادر مشاره
 جملس ها و رسانه ها 11 ي   آادر مشاره
 جنسيت در فرآيند صلح 12 ي   آادر مشاره
عمليات و روند صلح از ديـدگاه        13 ي   آادر مشاره

 جنسيت
تعداد زنـان در ارتـش ـ مثـال      14 ي   هآادر مشار

 هايی از کشورهای عضو ناتو
مشارکت زنان در سياسـت امنيـت        15 ي   آادر مشاره

 در جهت جاری سازی جنسيت
چــالش هــا و زمينــه هــای     16 ي   آادر مشاره

جديد بوجود آمده در پی حضـور زنـان         
 امنيتی  در دستگاه 

 کشورهای فاقد ارتش 17 ي   آادر مشاره
 هدف چيست؟: اصالح نظام دفاعی 18 ي   آادر مشاره
ــ 19 ي   آادر مشاره ــريوی  ه ب ــش در ن ــارگريی ارت ک

 انتظامی آفريقای جنوبی
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مثال هـايی از سـاير خبـش هـای           20 ي   آادر مشاره
 نظامی در چند کشور منتخب

ــرد    21 ي   آادر مشاره ــدی عملک ــای کلي ــی ه ويژگ
 دموکراتيک پليس

 ادها و حتريف های خطرناکرخد 22 ي   آادر مشاره
ـ منونـه ی     نريوی پليس در اريرته    23 ي   آادر مشاره

 در حال توسعه
جملس و اختصـاص بودجـه ای          24 ي   آادر مشاره

 ويژه به سازمان های اطالعاتی  
 آرژانتني :منونه 
يسيون هـای   برخی از روش های کم     25 ي   آادر مشاره

 اسناد حمرمانه پارملانی برای بررسی
ــی   26 ي   آادر مشاره ــامی و امنيت ــای نظ ــرکت ه ش

خصوصــی و برخــی از خطــرات احتمــالی 
 آنان برای دموکراسی

دستاويز های جملـس بـرای تـأمني         27 ي   آادر مشاره
 نظارت دموکراتيک بر دستگاه امنيتی

اسرتاتژی مبتکرانه برای نظـارت      28 ي   آادر مشاره
  جملس بر دستگاه امنيتی

مکانيسم ها و روش های افـزايش        29 ي   آادر مشاره
مهــارت هــای جملــس در خصــوص دســتگاه 

 چند پيشنهاد: امنيتی
ــکيالت و   30 ي   آادر مشاره ــرتک تش ــای مش ــه ه مشخص

 -روندهای پارملانِی نظـارت بـر قـوه ی        
 جمريه

 پيشنهادهايی چنـد بـرای پرسـش       31 ي   آادر مشاره
 هايی سودمند
ون هـای   يسيمشخصه های کليدی کم    32 ي   آادر مشاره

 حتقيقاتی جملس
ون حتقيِق استقرار نريوهـای     کميسي  33 ي   آادر مشاره

منونـــه ای : کانـــادايی در ســـومالی
ازاثرات ملی گزارش های جملس در مورد       

 دستگاه امنيتی
وظايف حمتمل اما کليدی کميسيون      34 ي   آادر مشاره

 دفاع و امنيت جملس
های امور جلسات مشرتک کميسيون  35 ي   آادر مشاره

 خارجه و دفاع جملس نروژ
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مأمور رسيدگي به شكايات      36  ي آادر مشاره
 از دستگاه دوليت

نگاهي امجايل به مأمورين    37 ي   آادر مشاره
 رسيدگي به شكايات در چند آشور

 38ي  آادر مشاره
39ي   آادر مشاره
 40 ي  آادر مشاره
 41 ي  آادر مشاره
 42 ي  آادر مشاره
 43 ي  آادر مشاره
 44 ي  آادر مشاره
 45 ي  آادر مشاره
 46 ي  آادر مشاره

   (ETS no.108)
 47 ي  آادر مشاره
 48 ي  آادر مشاره
 49 ي  آادر مشاره
 50 ي  آادر مشاره

 51 ي  ارهآادر مش
 52 ي  آادر مشاره
 53 ي  آادر مشاره
 54 ي  آادر مشاره
55ي   آادر مشاره
 56 ي  آادر مشاره
 57ي   آادر مشاره
 58ي   آادر مشاره
 59ي   آادر مشاره
 )2001در سال ( 
 60ي   آادر مشاره
 61ي   آادر مشاره
 62ي   آادر مشاره
 63ي   آادر مشاره
 64ي   آادر مشاره
 65ي   آادر مشاره
 66ي   آادر مشاره
 67ي   آادر مشاره
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68ي   آادر مشاره
 69ي   آادر مشاره
 70ي   آادر مشاره
 71ي   آادر مشاره
 72ي   آادر مشاره
73ي   آادر مشاره
 74ي   آادر مشاره
 75ي   آادر مشاره
 76ي   آادر مشاره
 77ي   آادر مشاره
 78ي   آادر مشاره
 79ي   آادر مشاره
 80ي   آادر مشاره
 81ي  آادر مشاره
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     اولفصل 
 ريای متغيدر دن متغريتيامن

 
 

 امًالکـ ري اخ  ی ت جهـانی در طـی دهـه       ي امن شرايط
 بـاخنت   -مهزمـان بارنـگ   .  شـده اسـت    يريدستخوش تغ 

د ورعب آوری پا به     يی، چالش های جد   ميدهای قد يهتد
اد تفکری  جيعرصه وجود گذاشته است که خود باعث ا       

ت، تعـارض و    يـ م اساسـی امن   ي مفاه خصوصن در   ينو
 .صلح گشته است

 ت دردموکراسی هايصلح و امن

. کنند ید من يت را هتد  ي تعارضات صلح و امن    یمتام
دگاه هـای  متفـاوت و اغلـب         يـ  جوامع د  مهه ی در  

مسـائل گونـاگون    طيف وسيعی از    متضادی در مورد    
ان ي آزادی ب  تيکک حکومت دموکرا  يدر  . وجود دارد 

دهـد کـه     ي مـردم مـ     ی ن امکان را بـه تـوده      يا
ندگان منتخب  ي را به منا   يشهای متفاوت خو   دگاهيد

خود ی  ه  ز به نوب  يندگان ن يمنا. خود منتقل سازند  
ن مسائل را در جلسات جملس بـه        يموظف هستند که ا   

ن روند موجب خواهد شـد      يا. حبث و بررسی بگذارند   
صـله داده و در     يکه دموکراسی ها تعارضـات را ف      

ست که  يجای تعجب ن  . پی راه کارهای دائمی باشند    
 تنش ها بـه     ،ک کارآمد يبا نبود ادهای دموکرات   

افتـه و بـه     يش  ي قابـل کـنرتل افـزا      ري غ  ای گونه
حکومـت هـای    . د منتـهی مـی شـود      يکشمکش های شد  

ک با توجه به ساختار درونی شان بـرای         يدموکرات
ونـد  يت پ يـ بـا صـلح و امن       کنرتل تعارضات، ذاتاً  

 .خورده اند
ز قابل اثبـات    يگری ن ي د  ی گونهه  وند ب ين پ يا
ت به خـودی خـود      ين نکته که امن   يامروزه ا . است

ک بودآحـاد   يـ بـه ن  د سراجنام   يست بلکه با  يهدف ن 
 .رفتـه شـده اسـت     ي پذ  کامالً ،اجنامديمردم کشور ب  

 ي مـ  داردشه  ي جملس کار آمد ر     يک دموکراسی که در  
 :خبشدا  معنيرشه ذيتواند درعمل به اند

ــت و  « ــه، ملـ ــه، منطقـ ــدار جامعـ  اقتـ
ک يـ دا می کند کـه از       ي پ اکشورزمانی معن 
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عنی مهان قدرت انسانی سرچشمه     يل  يقدرت اص 
  ١وليواکلوهـ  ».گرفته باشد

بـه   حفاظـت ازکشـور   ز بـر    مترکـ  ت ملی با  يامن
 اولويـت ت انسانی که فـرد و جامعـه را در           يامن

، کشـورها   درعمـل . ل می گردد  يدهد، تبد  يقرار م 
با اختاذ تدابري زير به طور گسـرتده ای جوابگـوی           

 :هتديدات عليه امنيت می باشند
 مهچــون درگــريیی ازري جلــوگ:اقــدام بازدارنــده •

صـله دادن تعارضـات     ي راه حل بـرای ف     ی ارائه
 ؛انهيمردمی و اقدامات صلح جو

گـر  ي چنانچه در موارد حاد اقدامات د      :مداخله •
 مداخله در مناقشات داخلـی      به شکست بياجنامد،  

  ؛ت از مردميبه منظور محا
ب ي اقدام برای کاهش آمـال آسـ       :اقدام واکنشی  •

 ؛ا پـس ازآن   يـ دگان در زمان جنگ داخلـی و        يد
ی اردوگـاه بـرای جنـگ زدگـان،         يبرپامهانند،  

ش ي آسـا  نيمأان و ت  ياعطاء پناهندگی به پناهجو   
 .آنان

 از امنيت نظامي تا امنيت آامل

ترانگاشـنت    با وسـيع   »امنيت انسانی «توجه به   
 مـی   حمـض فراتراز مالحظات نظامی    , »امنيت«مفهوم  

توافق فزاينده ای در خصوص موضوع امنيـت        . باشد
يد بانگرشی جـامع و نيـز       به چشم مي خورد آه با     

 غري نظامی مورد توجه قـرار       عواملبا درنظرگرفنت   
 )مراجعه شود 1  یبه آادر مشاره( .گريد

 ١ی آادر مشاره 
 به تفكيك و    در زمان حال  خماطرات امنيتی    ساير

 :، شامل موارد زير می باشد يا تؤامًا

از قبيل بـی ثبـاتی سياسـی         هتديدهای سياسی  ›
فق، تروريسم وزيرپـا    داخلی، حكومتهای نامو  

 ؛گذاشنت حقوق انسانی
افـزايش    از قبيـل فقـر،     هتديدهای اقتصـادی   ›

فاصله بني آشورهای غنـی و فقـري، رآـود بـني            
های مهسـايه آـه      ثري دولت أدی، ت املللی اقتصا 

                                                           
١ Vaclav Havel 
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از نظر اقتصادی قدرمتند و يا بی ثبات حمسوب         
 ؛ادبیـمی شو ند وتاراج فرهنگي

  دسـت انسـان     ساخت هتديدهای زيست حميطی و يا     ›
، تغيريات جهانی زيسـت     مانند فجايع هسته ای   

حميطی، تنزل وضعيت آب و خاك، فقـدان مـواد          
 ؛غذايی و ساير منابع

هـای    از قبيـل آشـمكش     هتديد هـای اجتمـاعی     ›
 جنايـات اقليت و اآثريـت، ازديـاد مجعيـت،         

سازمان يافته، قاچاق بني املللي مواد خمـدر،        
 توده   ی نشدهجتارت غري قانونی، مهاجرت آنرتل      

 .های مردم وامراض

تر امنيتی در اين     مزيت استفاده از طرح وسيع    
يتـی و راهكارهـای مـورد       است آه از خماطرات امن    

مقابله با آا درك جامع تری ارائـه        نياز برای   
دسـتگاه هـای    ،  طـرح  ضـعف ايـن       ی نقطه. مي کند 

دولت و يـا    به منظور محايت از      امنيتی هستند که  
و يـا    قدرت قانونی اعمال زور    خود از    شهروندان

 اگر ايـن  .  برخوردارند هتديد به استفاده از زور    
دسـتگاه هـا در نـواحی غـري نظـامی فعـال              گونه

. گردند، می توانند بـيش از حـد قدرمتنـد شـوند           
 خبش غري نظامی ممكـن اسـت فاقـد ختصـص الزم             ،بعالوه

 .برای مقابله با چنني چالشهای جديدی باشد

تا مهكـاری    حكومتی هاز امنيت دريك دستگا   
 حكو متها بني امنيتی

 ملـت   مهياری بااين عقيده آه امنيت ملی تنها       
دست يافتنی نيست بلكه مهكاری امنيتی بني دولتها        

در . را می طلبد، از دير باز پذيرفته شده است          
ی در درجـه    » تـوازن قـدرت   « ی   وهيدهم ش زقرن نو 
 ستم سازمان های  يدر قرن ب  . ت قرار داشت  ياول امه 

 آن ني ملــل و جانشــ یمهچــون جامعــه ت مجعــیيــامن
ماننـد  مجعـی    سازمان های دفاع     نيزسازمان ملل و  

 .افتنديناتو، رشد 
 داخلـی بـه سـرعت       درگـريی هـای   پس ازجنگ سرد    

 عنـوان   کـامالً  سـم يتازگی ترور ه  ب. افتيش  يافزا
  ی دهيـ پد. های خربی را به خود اختصاص داده است       

 ازمجله در عرصـه     را وابستگی کشورها    ،جهان وطنی 
ت يد امن ي هتد ،امروزه. ش داده است  يت افزا يامنی  
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  امنيـت  افته ومی تواند  يک کشوربه آسانی گسرتش     ي
. ا حتی صلح جهانی را بی ثبـات سـازد         يمنطقه و   

 مهـراه بـا گسـرتش برنامـه هـای           ريقت اخـ  ين حق يا
 املللی  نيشرتی به مهکاری های ب    ي ب  ی زهيتی انگ يامن
 . ده استيخبش

 ٢  یرهکادرمشا
 ت يوه های خمتلف برقراری امنيش

 مجعیدفاع  ›
 چنـد  ايـ  دو نيمان بـ  يبه معنای پ   دفاع مجعی  

ی  به هنگام محلـه   گريکدي ت از يمحا برای کشور
ــان  ــتبيگانگ ــال گو. اس ــمث ــای اي ــوع ي ن ن
 نـاتو و سـازمان کشـورهای      ،  تيبرقراری امن 

 .  ی استيکايمرآ
 مجعیت يامن ›

گونــه ن نظــام، جامعــه هــر يــبــابرقراری ا 
اری يـ  بـه    امااستفاده از زور را رد کرده       

زور به گر يدطرف که   در صورتی ـ گر اعضايد
ن نظام ازواکـنش    يا.  می شتابد  ـ متوسل شود 

 املللی در قبـال بـه       ني ب  ی جامعهی   -قاطعانه
ت يـ امن. ت می کند  يخطرافتادن صلح جهانی محا   

 ، بـا محلـه    مجعی درمقابله بر خالف دفاع     ،مجعی
ــود ــت از درون خ ــد گرف ــکل خواه ــه ش .  جامع
ت يـ  بارزی از نظـام امن      ی نهوسازمان ملل من  

ــی  ــتمجع ــاده  . اس ــاس م ــر اس  ۴٢ و ۴١  یب
 املللـی موظـف     ني ب  ی منشورسازمان ملل جامعه  

 نظامی  ريد غ ياست ناقض صلح را چه از راه هتد       
وی نظـامی حتـت     ريو چه از راه استفاده از نـ       

 . فشارقرار دهد
       ١٩٩۵ سازمان ملل،منشور: ، برونو١مايس: خذمأ

 

 ک مساعیيق تشريت ازطريامن ›

بـه   مـی توانـد      ک مساعی يق تشر يت ازطر يامن 
 تعريف شود که چند بعـدی        جامع یروش«عنوان  

می باشد، بر اعتمـاد سـازی و نـه سـلب آن             
 - منــیو احنصــاری بــوده ريفــراگتأکيــد دارد، 

                                                           
١, Bruno  SIMMA 
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 درآمـدن   تي عضـو   به برایی را   تيحمدود ؛باشد
رتباطات چند جانبـه را بـه        ا ؛قائل منی شود  

را  راه حل نظـامی      .دو جانبه ترجيح می دهد    
 بر اين   ؛ ارجح منی داند    نظامی ريبه راه حل غ   

باور است که دولت ها جمريان اصلی قانون می         
باشند، اما عامالن غري دولتی نيز می توانند        
در اين زمينه نقـش مهمـی را ايفـا کننـد؛            

 یتـ يامنس ادهـای رمسـی      أسياگرچه خواستارت 
 ماز مهـه مهـ     منی کند و    رد هم   آا را  ،نبوده

 چنـد جانبـه     ینه شدن گفتگو  ي برارزش اد  تر
    ».داردد يکأت

 ١٩٩٣ اری برای صلح،يمه: ١وانز گارثيا: خذأم

ن يتـر  افتنیيدست ن از کیي »مجعی دفاع    ی وهيش«
 ای ازمهکاری    -بعالوه، شبکه . است وه های مهکاری  يش

درقالب توافق هـای    ،  کمرتتی با انسجام    يهای امن 
ی و  ک سازمان رمسـ   ي چند جانبه بدون حضور     يا و دو
 .نظامی وجود داردی ا سازمان برجسته ي

ت و خبصـوص    يـ ک سـازمان مهکـاری امن     يوسنت به   يپ
ت يــ در موقعبســزايی ريأثتــ ســازمان دفــاع مجعــی

  مهکـاری  ني، چـن  تّيـ در کل . ک کشـور دارد   يتی  يامن
 خواهـد کـرد و      شايانیت ملی کمک    يی  به امن   ياه

د هـا   يـ  در برابـر هتد    »مشـت حمکمـی    « ی به مثابه 
ش را  ي سازمانی هبای خـو    نيت درچن يعضو. خواهد بود 

کشورجمبورخواهد شد که خود را با اهداف و        : دارد
جـه  يش وفق دهـد و در نت      ين خو يخواسته های متحد  

ت ملـی   يـ اسـت امن  يارات خود را برای وضع س     ياخت
اعث خواهد شد کـه     ن، ب يعالوه برا . حمدود می سازد  

نده تا حدی جمبورشود    ريم گ يجملس به عنوان اد تصم    
  ی ت ملـی، برصـحنه    ي امن یبه جای نظارت برعرصه     

 . املللی نظارت کندنيت بيامن

                                                           
١ Gareth EVANS 



 2003ه امنيتی، نظارت پارملانی بر دستگا
 

25 

 دومفصل 
 دستگاهت نظارت پارملانی بر يامه

 امنيتی
 
 

يی ه ازآجنـا  ي جمر  ی ن است که قوه   يباورمهگان برا 
 وهم می توانـد     که هم ازدانش کافی برخورداراست    
 »هیيبـد « ی   فـه يبه سرعت دست به عمـل بزنـد وظ        

بـا  .  کشوررا برعهـده دارد    یتي امن تدوين تدابري 
 زمان  ،تي امن  ی نکه پرداخنت به مقوله   يتوجه به ا  

طالعـات و   اار داشـنت    ي در اخت  ازمنِديبر بوده و ن   
ش است، جملـس آنچنـان ـاد مناسـبی          يختصص خاص خو  

ن يـ  نظـارت بـر ا     .سـت ين مقوله ن  ي ا بررسی یبرا
ک کشـور، بـه     يگر در   ياسی د يامرمهچون موضوعات س  

 چهار  ،ن وجود يبا ا . ذار می شود  گه وا يجمری  قوه  
 نظـارت جملـس بـر دسـتگاه         ،تيـ امه حـائز ی  نکته  

 :امنيتی را ضروری می سازد

ی از  ريشـگ يپه منظور    دموکراسی ب   ای برای  شالوده
 ک حکومت استبدادیياد جيا

، زمانی  ١، جورج کلمنسو  ر اسبق فرانسه  يخنست وز 
سـت کـه بـه       ا جنـگ مهمـرت از آن     «ان داشت که    يب
 فراتر از وجه طنـز      .»وهای نظامی واگذار شود   رين

ن است که در    يادآور ا ين کالم   ي فوق، ا  بآلود مطل 
ــی، منا  ــای دموکراس ــت ه ــردم از يحکوم ــدگان م ن

ک از  يـ چيارات فراوانی برخوردارهسـتند و ه     ياخت
. ت جملس مستثنی باشـد    د از نظار  يخبشهای دولت نبا  

 ،دولتی که از نظارت جملس بردستگاه امنيتی کشور       
ن يدرهبرت  حتی دي را با  دخاصه ارتش برخوردار نباش   

ی ريا در حال شکل گ    يک دموکراسی نامتام و     ي طيشرا
 . انگاشت

ی، يکـا يرآمحمقق برجسـته     و بر طبق نظردانشمند  
ربنـائی و   ي ز  ی ن مسـأله  يمهمرت«،  ٢رابرت ای دال  

 اجتنـاب از حکومـت اسـتبدادی        ،استيدر س داريپا
کـی از   ي  کـه دسـتگاه امنيتـی     يی  از آجنا  .»است

ک نظام بـرای    يدستگاههای مهم هر دولت است، به       
                                                           

١ Georges Clemenceau 
٢ Robert A Dahl 
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ی برقراری توازن در حمدوده     نيزدگی ونظارت و    يرس
 ،نيـ بنـابر ا  . ازاسـت يه، ن ي جمر  ی ارات قوه ياخت

نظارت جملس بر دستگاه امنيتی عامل اساسی بـرای         
ارات دردولت است و در صورت عملکـرد        ياختم  يتسه
 ئـيس ا ر يـ ه و   يـ  جمر  ی ارات قـوه  يح، جملس اخت  يصح

 . مجهوررا حمدود می سازد

 عمال نظرات در صورت عدم ِاي مالوضععدم 

ی کـنرتل   رام های جملس ب   يسکی از مکان  يتا کنون   
ازآغـاز  . اسـت  - کشور بوده   ی ه، بودجه ي جمر  ی قوه
 جهـان غـرب، جمـالس        گردمهائی ها و جمامع در     نياول

اسی بوده اند و    يخواستار اعمال نظر در مسائل س     
  وضـع  اتيـ  مال ،عمال نظـر  بدون اِ «ادعا می کردند  

که سازمان هـای مربـوط       یيجناآ از   ».دکرد  نخنواه
ی به دستگاه امنيتی قسمت قابل توجهی از بودجه         

 که جملـس    يستکشور را خبود اختصاص می دهند، ضرور      
 منابع حمـدود     از نهي هب  ی هنظارت کامل بر استفاد   

 . دولت داشته باشد

 تیي قانونی مسائل امنضوابط تدوين 

تی کشـور در عمـل      ي امن نيس قوان ينو شي پ  ی هيهت
  ،وجــود نيــبــا ا. ه اســتيــ جمر یبرعهــده قــوه

 شين پـ  ي برای بررسی ا   مهم یندگان دارای نقش  يمنا
آنان می توانند اصالحات الزم را      . س ها هستند  ينو

شنهاد کنند که   يس ها پ  ينو شين پ يازاک  يبرای هر 
ی هـای   ري موضع گـ    ی  بدرستی منعکس کننده   کدامهر  
ح ين لـوا  يـ بر جملس است که ا    . تی باشد يد امن يجد

 . اجرا شوندگانی خاک خنورده بلکه کامًاليدر با

 پلی برای برقراری ارتباط با مردم

تی ي از مسائل امن   ه ممکن است الزاماً   يجمر ی   قوه
شـرتی برخورداراسـت،    يت ب يـ لوواکه برای ملـت از    

وسته يندگان جملس پ  يمنا. آگاهی کامل نداشته باشد   
با آحادمردم در ارتبـاط هسـتند و مـی تواننـد            

از .  رابررسـی ومنتقـل سـازند      اندگاه های آن  يد
شرتی بـه   يت ب يحساس  مردم نسبت به جملس      ،ن جهت يا

د مهـواره از    يـ  با  نيـز  نـدگان ي منا می دهند، خرج  
ه يــجمری ای مــردم بــه قــوه دگاه هــيــانتقــال د

 . نان حاصل کنندياطم
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  بـر  نظـارت پارملـانی   يی فـراروی    چالش ها 
 دستگاه امنيتی

دست کم سـه حـوزه در دسـتگاه امنيتـی بـرای             
 :ن استينظارت پارملانی چالش آفر

ت را  يدن بـه شـفاف    ي تالش برای رس   ،تیي امن نيقوان
بـر    نظـارت پارملـانی      نين قوان يا. ناکام می کند  

خاصه در حکومت های دموکراسـی  ـ منيتی  دستگاه ا
ی که در اثر کشمکش از هم گسسته        ينوپا و کشورها  

. ا دچار مشـکل مـی سـازد       ي را حمدود کرده     ـ اند
ده را می توان در نبود مصوبه هـای         ين پد يعلت ا 

 .افتيآزادی دسرتسی مردم به اطالعات دولتی 
ده ای اسـت کـه      يـ چي پ  ی دستگاه امنيتی حـوزه   

د اسـلحه،   يـ د بر مسائلی مهچون خر    يدرآن جمالس با  
ســازمندی  و يــا  آمــادگی،وهــای مســلحريکــنرتل ن

ن در حـالی اسـت      يا. واحدهای نظامی نظارت کنند   
ندگان جملس نه تنها ختصص الزم و دانش        ي منا  ی که مهه 

ن امر را ندارنـد،     ي بر ا  مؤثرکافی برای نظارت    
نـدگی  يمنای  ل که دوره    ين دل يبلکه ممکن است به ا    

دود بوده و دسرتسی به منـابع الزم چـه در           آنان حم 
سـر منـی    يشه م يداخل کشور و چه در خارج از آن مه        

ار نداشته  يباشد، زمان و فرصت مناسب را در اخت       
 .باشند
  ی نـه ي اللملـی در زم    ني برمهکاری های بـ    يدکأت

ت و يت مــی توانــد از شــفاف  يــبرقــراری امن
ک کشـور   يـ تـی   ياست هـای امن   يک بودن س  يدموکرات
ن نکته خود می تواند منجـر بـه حـذف           ي ا .بکاهد

سـت کـه    يرضرو رو نياز ا . ن روند شود  يجملس از ا  
جملس بتوانـد نظـارت خـود را اعمـال کـرده، در             

 املللـی   نيی های حـوزه هـای بـ       ريم گ يمباحث و تصم  
 .   ی کندريگي و اقدمات آنان را پمنودهشرکت 
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 سومفصل 
هاي جملس و ساير  وظايف ومسئوليت

 وليتهاي د دستگاه
 
 

 وظايف مشرتك
هـاي متفـاوتي را در        اگر چه دولت و جملس نقـش      

  نگهـداري   آننـد، مسـئوليت     مسائل امنييت ايفا مي   
 .ي مشرتك آنان اسـت       وظيفه ،آارآمد امنييتدستگاه  

اين مسئوليت مشـرتك در روابـط رهـربان سياسـي و            
ايـن دو خبـش را      . خـورد   نظامي نيز بـه چشـم مـي       

 بـا اهـداف متضـاد       توان بـه عنـوان رقبـايي        مني
 اين دو گروه بـراي رسـيدن بـه          ،بالعكس. دانست

سياست امنـييت مـؤثر، جـامع و مـردم حمـور، بـه              
 نظارت دموآراتيك   ،بنابراين. يكديگر نيازمندند 

بايد شامل گفتگو بر اساس اعتماد، ارتباط آزاد        
ــه  ــور دو جانب ــور و  ی و حض ــي آش ــربان سياس ره

م چـنني   مزيـت مهـ    .فرماندهان ارشد ارتـش باشـد     
 جلــوگريي از بيگانــه شــدن ،تبــادل نظــر مهيشــگي

حتكـيم   هنتيجـ سياستمداران و رهربان نظامي و در       
 .ثبات امنييت است

 بندي وظايف تقسيم
جمريه، مقننـه، و قضـاييه،      : ي دولت   هر سه قوه  

ي اساسـي در سياسـت امنيـت ملـی ايفـا            يهـا   نقش
 وظـايف خـاص عوامـل       3ي    در آادر مشـاره   . آنند  مي

 دولـت و    هيئـت ي جمريـه؛ رئـيس دولـت،          هاصلي قو 
بـا توجـه بـه      . آارمندان آن شرح داده شده است     

اين آه نظام سياسي هر آشور بـا ديگـر آشـورها            
 ت در جدول فوق سعي شده است آه آليّ        ،متفاوت است 

 .بندي شود وظايف ممكنه دسته
ي    جمريـه و جامعـه     ،ي قضاييه   عالوه بر جملس، قوه   

ي سياست امنييت آشور سهم     گريي و اجرا    مدني در شكل  
ايـن در حاليسـت آـه       . غري رمسي اما مهمي دارنـد     

هــا، عمــوم مــردم را از نّيــت و عملكــرد  رســانه
 مراجعـه   ششمبه فصل   . (سازند  دولتمردان آگاه مي  

 ) شود
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ه اين آـه، دو عامـل سـازماني ديگرــ           امتدر خ 
بـه فصـل    (مأموران رسـيدگي بـه شـكايات مـردم          

بـه فصـل     (سابرسان کل حو  )  مراجعه شود  شانزدهم
شـي حيـاتي در     قــ ن  )  مراجعه شود  بيست و چهارم  

هـاي    نظارت بر اجراي سياست امنيت ملي و بودجـه        
 .مربوطه دارا هستند

 پذيري سياسي مسئوليت
  ی هاي امنييت بايد در مقابل هر سه قوه         دستگاه
 .گو باشند دولت پاسخ

هاي مرآـزي،     نظارتي مستقيم بر خبش     جمريه  ی قوه •
ي    تعـيني آننـده    ،اي و حمّلي دولـت داشـته       منطقه

ــه ــت و   یبودج ــلي اس ــاي اص ــت و راهربده  دول
هـاي امنـييت را       هاي دستگاه   بندي فعاليت   اولويت

 .بر عهده دارد
ــوه • ــه ق ــا  ي مقنن ــرتبط ب ــوانني م ــع ق ــر وض  ب

ي اختيارات هـر يـك و         هاي امنييت، حيطه    دستگاه
ايـن نظـارت    . ي آـا نظـارت دارد       ختصيص بودجه 

سيوني براي رسيدگي به شكايات     يشكيل آم شامل ت 
 .تواند باشد مردمي هم مي

 امنـييت در    دستگاه ضمن نظارت بر     ي قضاييه   قوه •
 اقامه  ي  صورت لزوم، ختلفات نظاميان را بوسيله     

 .آند  دعواي مدني و يا جزايي پيگريي ميی

 ٣ ي   آادر مشاره
 شاخه های اصلی دولـت در ارتبـاط         حمتملف  يوظا

 یتينبا دستگاه ام
ــوه   یق

 مقننه
ــوه  یقـ

 ييهقضا
 هيجمری قوه 

 سئير   
 سيرئنهيکاب دولت

 ستاد
فرمانده

ــلی   کـ
 قوا

در 
ــی برخـ

از 
کشورها
جملس پس

از 
مذاکرا

ت 
پارملان

ی 

ــتيه ئـ
ــای هــ
قانونی 
يمشروع
سئيت ر 

مجهور و
نه يکاب

وی را
ــه بـــ
ــوان عن

در برخی
از 

کشــورها
رئــــيس
دولــــت
نقـــــش

فاتيتشر
ی دارد
و  در
برخــــی

در زمان
جنـــــگ
دولــــت
فرمانده
ی کــــل

وهـــارين
را بـــر
عهــــده

 .دارد

ــی در برخ
از 

ــورها کشـ
ــها در تن

زمان جنگ
ی فرمانده

 کل
ــش ارتـــ

 انتخاب
 شــود مــی
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فرماند
ــل ه کـ
قوا را
انتخاب

و 
منصوب 
ــی مـــ

 . کند

فرماند
ــل ه کـ
ــوا قــ
ــی بررس
ــی -مـــ

 . کنند

گر ازيد
قــــدرت
ميتصـــم
یريگـــــ

برخوردا
؛ر اســت
مهاننـــد
فرمانده
ی کــــل
قــوا در
زمــــان

 . جنگ

و در
ــی برخـــ

نيگر ا يد
ــت پســــ

ــگیيمه شــ
 .است

ــتيس اسـ
 تيامن

مباحثه
ــپس و س
ــو بيتص

ــوم مفه
ــامن تي

ــع و وض
 نيقوان

ءامضـــا 
نيقـــوان
مربـــوط
بــــــه

اســـتيس
 تيامن

شنهاديپ
یو اجرا 

اســـتيس
 تيامن

ی يراهنما
ــت، دولــ
ــه برنامـ

ــر زی،يــ
ــ اری ويـ

ــرای اجــ
ــتيس اســ

 تيامن
ــو بودجه بيتص

 بودجه
شنهاديپ  

 ودجهب
ی يراهنما
 دولت

ــوان نيقـ
 دفاعی

ــو بيتص
 نيقوان

ــتيه ئـ
ــای هــ
قانونی 
يمشروع

ت 
ــوان نيق

را 
ــی بررس
ريو تفس 
ــی مـــ

 .کنند

ديـــأيت
انتشــار
رمســـــی

 نيقوان

شنهاديپ
 ونيقوان

بيتصـــو
ــنيآ -يــ

نامــــه
هـــــای

 داخلی

ی يراهنما
ــت، دولــ
ــرای اجــ

 نيقوان

ــري وینــ
 انسانی

در 
ــی برخـ

از 
کشورها
جملس از

راياخت
ــأيت دي

ــ بمنصـ
ــای هــ
ــف خمتلـ
ــر بـــ
خوردار

ــاوت قض
در 

ــورد مـ
قانونی 
ــودن بـ

ــالَا عم
 آنان

انتصــاب
فرمانده
ان ارشد
ارتــش و
بيتصـــو

ــرح -طــ
هـــــای

ویرينــــ
 انسانی

انتصــاب
فرمانده
ان ارشد

 ارتش

ی يراهنما
هـای -طرح

ــ ویرينـــ
ــانی، انس
ــرای اجــ
ــا، آـــ
ــاب انتصـ
فرماندها

 ءزن ج
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 ممكـن اسـت در      ،مهانگونه آه در بـاال ذآـر شـد        
ي دولـت وظـايف       آشورهاي خمتلف، هر يك از سه قوه      

بـا وجـود ايـن، بـراي        . گوناگوني داشته باشند  
ــتفاده  ــه سوءاس ــوگريي از هرگون ــي از ی جل سياس

دستگاه امنييت به نظام واحدي براي تقسيم قـدرت         
 با در نظر گـرفنت ايـن نكتـه آـه در             .نياز است 

 اساسي در   بسياري از آشورها، دولت نقشي عمده و      
مسائل امنييت بر عهده دارد، الزامي است آه جملس         
قدرت نظارت آارگر و مهچنني منابع آايف در اختيار         

امهيـت ايـن نكتـه در آن اسـت آـه            . داشته باشد 
)  مراجعه شـود    اول به فصل (هاي جديد امنييت      چالش

ادهاي ملي را به تعريف جمدد وظايف خود ترغيـب          
 .آند مي

 . است
بررسی تدارکات

 و
ا ي 

ب يتصو
 طرح

های 
هم م

تدارکا
تی 
 ارتش

ــاوت قض
در 

ــورد مـ
ــف ختلــ
دادگاه 
ــا در ه
ارتباط 
ــا بـــ
فساد و
کالهربدا

 ری 

 ی ارائه 
ــرح -طــ
هـــــای
تدارکات
 ی ارتش

ــاز و آغـ
ــرای اجــ

ــد رکاتات
 ارتش

ــزام اعـ
ــ ویرينــ

ــامی نظـ
به خارج
از کشور 

 و
زبانیمي
ــایرين وه

ــامی نظـ
 خارجی 

ــ شيپــ
ب،يتصو

ــس پـــ
ــو بيتص

 ا ردي

ــاوت قض
در 

ــورد مـ
قانونی 
ــودن بـ

ــالَا عم
 آنان

مــذاکره 
پريامــون
مشــارکت
در صحنه
های بـني
املللی و
تصـــميم
گــريی در
مــــورد

وابطضـــ
 مشارکت

ــدور صـــ
ــان فرمــ

 عمليات

ــانيپ مـ
نيهای بـ  
ــی، امللل
ــق ملحــ
شدن بـه

 نيمتحد

انعقــاد  بيتصو
ــان -پيم
های بـني

 املللی

مسئوليت
مذاکرات

درون 
 کشوری

راهنمايی 
 دولت
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 راتيك و پارملانياصول نظارت دموآ

حاآميت ی  آه امنيت و دفاع در حوزه        از آجنايي 
گونـه معيـار     هيچ ،دوشور تعريف مـي شـ     کملي هر   

ــني ــده  ب ــق ش ــي تواف ــه امللل ــارت  اي در حيط ي نظ
امـا ايـن    . دموآراتيك و پارملاني وجـود نـدارد      

. توانند در يـك منطقـه يكسـان باشـند           وابط مي ض
 يـاد  OSCEني   مباني و قوان    از توان  براي منونه مي  

 66ي    براي اطالعـات بيشـرت بـه آـارد مشـاره          (آرد  
با ايـن مهـه، اصـول معـيين بـراي           ). مراجعه شود 

 ـ نظـامي وجـود     تنظيم روابط دموآراتيـك مـدني  
 :دارد

دولت احنصار قانوني و مشروع قوا در جامعه را          •
هـاي امنـييت      دار است؛ دسـتگاه     به تنهايي عهده  

موآراتيـك  گـوي مراجـع قـانوني د       بايد پاسـخ  
 .باشند

جملس از اقتدار برخوردار بوده و با تكيه بـر           •
توســعه، اجــرا و  ي جمريــه را مســئول  قــوه،آن

 .داند بازنگري سياست امنيت و دفاع مي
ز و بررسـي دقيـق      وي صدور جم    جملس قانونًا وظيفه   •

 . امنييت و دفاعي را بر عهده دارد یبودجه
ضـعيت  ي اعـالم و     سازي در زمينه    جملس نقش سرنوشت   •

اضطراري، لغو آن و يا اعالم موقعيت جنـگ بـر           
 ) مراجعه شودهجدهمبه فصل ( .عهده دارد

ي   به آادر مشـاره   (ي آشور     شايستهی  اصول اداره    •
 قانون مشمول   و برقراري حكومتِ  ) مراجعه شود  4

هاي دولت شـده و در نتيجـه دسـتگاه            متام شاخه 
 .گريد امنييت را نيز در بر مي

ي خـود در      ييت هر يك به نوبه    پرسنل دستگاه امن   •
هاي قضايي آشـور در مقابـل هرگونـه           حمضر حمكمه 

ختلفـات جزايـي و     (املللـي      قوانني ملي و بني    ضنق
 .گو هستند پاسخ) مدني

هاي وابسته بـه دسـتگاه امنـييت داراي           سازمان •
 .اي هستند طرفانه موضع سياسي بي

  4ي  آادر مشاره
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نظارت  رايمهم ب ارزشي: آشور ي ي شايسته اداره
 دموآراتيك بر دستگاه امنييت

گـذاري    ي آشور آه با سياسـت       ي شايسته   اداره«
بيين، شفاف و روشنفكرانه عينيت پيدا        قابل پيش 

لهم از ختصص افـراد يـك        ديوان ساالري مُ   ،آند  مي
 عمومي، برقـراري    رفاهآشور است و در راستاي      

حكومت قانون، اجياد فرآيندهاي شفاف و ترغيـب        
ــه ــراي  ي جامعـــــــ ــدني بـــــــ  مـــــــ

 ي ي نامطلوب آشور دارا        از طرف ديگر اداره      .  دارد  مشارآت در امور آشور گام بر مي          
گذاري مستبدانه، نظـام اداري       هاي سياست   مشخصه
آفايـــت، نظـــام قـــانوني ناعادالنـــه و  بـــي

ــوه   ــتفاده از ق ــفانه، سوءاس ــه،  غريمنص ي جمري
ي مـدني فـارغ از امـور آشـور و فسـاد               جامعه

 .»فراگري است
ي  جتربه: ي حكومت اداره. 1994بانك جهاني، : ذمأخ

 بانك جهاني
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  2خبش 

نظارت بر سياست امنيت 
 ملي



 2003ه امنيتی، نظارت پارملانی بر دستگا
 

35 

  چهارمفصل 
 طراحي سياست امنيت ملي

 
 

 مفاد سياست امنيت ملي
است دولت در قبال امنيت     يسياست امنيت ملي، س   

اخـذ  . آند  و چگونگي دستيابي به آن را تعريف مي       
 دستگاه امنييت آـه امنيـت       تصميمات مهم در خصوص   

داخلي و خارجي دولت و جامعه را حتت تأثري قـرار           
دهد، از مجله موارد مورد حبث در سياست امنيـت            مي

ي اجياد امنيت، راه      اين سياست بر پايه   . ملي است 
آارهايي براي سياست نظـامي ارائـه آـرده و در           

املللـي و ملـی عمـل         هـاي بـني      نامـه  -چارچوب آيني 
 سياست امنيت ملي بـر اسـاس        ،نابراينب. منايد  مي

گذاري   فهم نيازها و اولويت هاي امنيت ملی پايه       
شود و عوامل خارجي متعدد، فشارها و تعهـدات           مي

 ايـن   ،ي مـوارد    در مهـه  . گذارنـد   در آن تاثري مـي    
هـا و اصـول قيـد         سياست بايد هم راستا با ارزش     

 .شده در قانون اساسي باشد

 5ي  آادر مشاره
  ملي امنيتستبررسي سيا

در مباحث مربوط به تصويب و اجـراي اسـناد           
هــاي خــاص،  سياســت امنيــت ملــي در موقعيــت

ي سـؤاالت     منايندگان مردم بايد برخي و يا مهه      
 :زير را مطرح آنند

راتي طچـه خمـا   و  جامعه در مقابل چه هتديدها       •
هـا و     بايد حمافظت شود؟ آدام دسـته از ارزش       

ايـد حمافظـت    هاي مربوط به آدام قشـر ب        ارزش
شود؟ و در نتيجه چه نوع امنييت مورد نيـاز          

 است؟
 مهچـون    ی آيا سياست امنيت ملی خماطرات جديد      •

جنايات سـازمان يافتـه و يـا تروريسـم را           
 مدنظر دارد؟

  نياز است؟ موردچه ميزان امنيت •
 پيوسـنت   :هبرتين راه برقراري امنيت ملی چيست      •

 طريف؟ به ديگر آشورها و يا حفظ بي
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ي امنييت چـه نـوع عمليـات نظـامي را           نريوها •
آيا تنها به دفاع بسنده     : داجنام خواهند دا  

خواهند آرد يا در عمليات نظـامي پاسـداري         
  آنند؟ از صلح نيز شرآت مي

هايي بايد براي برقراري      چه منابع و دستگاه    •
 براي چه يك امنيت مطلوب مداخله آنند؟

 مدت و حتت چه شرايطي؟     
 

 چنـد وقـت يكبـار بايـد         سياست امنيـت هـر     •
 بازنگري شود؟

منابع مايل و اقتصادي مورد نياز آدامند؟ و         •
آنندگان ماليات تا چه حد در پرداخت         پرداخت
هاي برقراري امنيـت مشـارآت خواهنـد          هزينه
 آرد؟ 

سياست امنيت و اجراي آن تا چـه ميـزان در            •
ثري أروابط خـارجي و مهچـنني ثبـات منطقـه تـ           

 خواهد گذاشت؟
ي حقيقي و اسرتاتژي ملی آتي در قبال        گري  موضع •

 هاي آشتار مجعي چيست؟ الحس

بر طبق يك اصل آلي به آارگريي سياسـت امنيـت           
هاي دولـيت و      ها و خبش    ملی نيازمند مشارآت سازمان   

 الزم است آـه     ،بنابراين. مهچنني اسناد سياسي است   
آشور سياست امنيت ملي جـامع و فـراگريي آـه در            

امـل مربـوط و جوانـب امنـييت         ي متامي عو    برگرينده
اين رويه فرصـت    .  طراحي آرده و توسعه دهد     ،ستا

هاي سياست امنيـت      بررسي آامل و جامع متامي جنبه     
مقابله با خماطرات   . آورد  را براي دولت فراهم مي    

املللي نيازمنـد     جديدي چون تروريسم و جنايات بني     
تالشي ويژه و مهاهنگ است، زيرا مقابله بـا ايـن           

هاي خمتلف ماننـد ارتـش،         دستگاه ، مشارآتِ هتديدات
وزارت دارايــي، پلــيس، نريوهــاي مــرزي و وزارت 

 .اطالعات را مي طلبد

 امهيت مشارآت جملس

بر اين اساس و با به خـاطر سـپردن ايـن آـه              
هـا و نظـرات        انتقال ديدگاه  ،مأموريت اصلي جملس  

 آنمردم است، داليل متعددي براي مشارآت آشـكار         
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ي سياسـت امنيـت ملـي وجـود           وسـعه در تصويب و ت   
 :دارد

از آجنــايي آــه سياســت امنيــت ملــی، زنــدگي،  •
 آحـاد مـردم را حتـت تـأثري          بودها و نيك      ارزش

ي جمريـه و      دهد، نبايد تنها بدست قـوه       قرار مي 
 ارتش سپرده شود؛

سياست امنيت ملی تأثريات مهمـی بـر آينـده ی            •
  ارتش و اعضای آن دارد؛

اي مايل بسيار داشـته     سياست امنيت ملی پيامده    •
 قسـميت از آن را تـأمني        ،هاي مالياتي   و پرداخت 

 آند؛ مي
هـاي مـايل، اقـدامات امنـييت،          عالوه بر هزينـه    •

آزادي شهروندان را حمدود سـاخته و دموآراسـي         
 .دهد را حتت تأثري قرار مي

نقش جملس در دوران تـدوين سياسـت امنيـت          
 ملي

س اسـت،   ي اختيارات جملـ     آه در حمدوده   ييتا آجنا 
مباحث سياست امنيت ملی يك رخـداد واحـد نيسـت           

: گـريد   بلكه روندي است آه در چهار مرحله شكل مي        
اگـر چـه    . گريي، اجرا و ارزشـيابي      تدوين، تصميم 

ريزي و اجراي ايـن سياسـت         نبايد در امر برنامه   
 جمريه مداخله آـرد، ايـن رونـد          ی در وظايف قوه  

االمكـان را    بايد آشكار بوده و اجازه مشارآت حيت      
به جملس بدهد تـا بـدين ترتيـب تـوازن نظـارتي             

گذاري   هاي درگري در امر سياست      صحيحي بني متامي طرف   
هاي نظامي و     امنيت از مجله دستگاه امنييت و گروه      

 .صنعيت، برقرار گردد
در طول اين رونـد، مناينـدگان جملـس بايـد از            

هـاي شـفاهي و       متامي منابع موجود از مجلـه پرسـش       
هـــا، حتقيقـــات   درخواســـت پيشـــنهادها،آـــتيب، 
ي رمسي و   ها  هاي ويژه، گزارش ها و بيانيه       آميسيون

ها و ادارات دوليت به       انهارسال مناينده به وزارخت   
ي جمريه از نيازهاي امنـييت        منظور آگاه ساخنت قوه   

بــه فصــل ( اســتفاده آننــد ،و انتظــارات مــردم
ي جملـس در      ساختار به آار گرفته شـده     چهاردهم ،   

 ). مراجعه شود،دستگاه امنييت
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 تدوين

دود در  هاي پارملاني، جملس نقشي حمـ       در متام نظام  
. آند  روند تدوين سياست امنيت ملی نوين ايفا مي       

هـا و     ي سازمان   ي طراحي اين سياست بر عهده       وظيفه
 جملـس و    ،با وجـود ايـن    . ستا  صالح دوليت   هاي ذي   خبش

منيـت   مهم نظارت بر سياسـت ا       ی اعضاي آن وظيفه  
را بر عهده دارند تا از تطابق تدابري وضع شـده           
با نيازهاي مردم اطمينان حاصل آرده و در صورت         

 .لزوم خواستار بازبيين و اصالح آن شوند
آمال مطلوب آن است آه نظريـات جملـس در ايـن            

 آـه احتمـال رد و يـا     ـ زمينه بصورت سند رمسـي 
 بلكـه در آغـاز      ،ـ ارائه نگردد   تصويب آن باشد  

هاي ختصصي را مورد مشـورت        ن امر بايد آميسيون   اي
 جملس  احزابهاي سياسي     ي ديدگاه   قرار داد تا آليه   

در اسناد سياسي و مهچنني قـوانني در حـال تصـويب            
بدين ترتيب نه تنها به نظرات      . جملس منظور گردد  

گـذاري   هاي مردم در مراحل خنست سياسـت          و خواسته 
ی ان مذاآره    بلكه در زم   ،  امنيت توجه خواهد شد   

پارملاني براي تصويب اسناد سياسي، فضاي مهكـاري        
منافع ملـت در    . شود  جملس اجياد مي   پايدار نيز در  
ي اقليـت و اآثريـت      اه  منايي گروه   مقايسه با قدرت  
 برخوردار است و اختالف نظـر       بيشرتیجملس از امهيت    

اين دو گروه نبايـد مـانع مـذآرات دموآراتيـك           
ن ترتيب، جملس   يبد. لي شود پريامون اسناد امنيت م   

پيشـنهاد بـراي تغـيري      ی  بايد توانـايي ارائـه      
 .اسناد را داشته باشد

 گريي تصميم

گـريي ايفـا       تصـميم   ی جملس نقش مهمي در مرحلـه     
زماني آه طرح سياست امنيت ملی براي حبث        . آند  مي

 بـه   »هاي جملس   دارايي«گردد از     به ملجس ارائه مي   
هاي مستقيم    مسئوليتحساب آمده و بدين ترتيب از       

بديهي است آـه بايـد زمـان        . رود  جملس به مشار مي   
آايف براي بررسي آن در اختيار گذاشته شـود تـا           
از هر گونه شتاب در تصويب سياسـت امنيـت ملـی            

 .جلوگريي بعمل آيد
جملس خمتار است آـه لـوايح طـرح جديـد سياسـت             

 ،شـود   امنيت ملي را آه به توسط  دولت ارائه مي         
و نظر موافق خود را اعالم آند و يا آن          پذيرفته  
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در . را رد آرده و اصالحات الزم را پيشنهاد دهـد         
اين مرحله جملس بايد در صورت نياز اقدام آـرده          
و از حق مشروع خود هبره جويـد و در صـورت عـدم              

ديدي ارائه  ج یرضايت از اسناد قبلي، پيشنهادها    
هــاي اصــلي آــه در خــالل مــذاآرات  پرســش. آنــد
گريي ممكن اسـت بـراي        ي تصميم   ني و طي مرحله   پارملا

هاي قبلـي بيـان شـده          شود در خبش    مطرح منايندگان
 .است

عمال نظر جملس در اين مرحله مربـوط        ترين اِ   مهم
  6 براي اطالعات بيشرت به خبش    (به ختصيص بودجه است     

جملـس بـه    ). موضوع منابع ملـی مراجعـه شـود       با  
ه منظـور   صـالح بـ     هـاي ذي    هنگام تشـكيل آميسـيون    

گريي در مورد ختصيص بودجه براي هـر          يرأمذاآره و   
  ی يك از موارد مربوط به امنيت و تصويب بودجـه         

عمال نظر را داشته    تواند بيشرتين اِ    ي امنييت مي  آّل
لوايح دفاعي بايد در زمان مناسب بررسـي        . باشد

شده و داراي ارتباطي شفاف با نيازهـاي بودجـه          
ان از مشــروعيت جملــس ضــمن حصــول اطمينــ. باشــد
اي در اجياد و افـزايش        هاي ايي، نقش عمده     مصوبه

شـفافيت در   . محايت آحـاد مـردم بـر عهـده دارد         
مذاآرات پارملاني مسـائل امنـييت امـري        ی  اداره  

هـاي    حياتي است و اين نكتـه آـه ملـت و رسـانه            
 در جريـان جلسـات و مـذاآرات         گروهي بايد آامالً  

 . مهيت استجملس قرار گريند، بسيار حائز ا

 اجرا

جملس در قبال امنيت ملـی بـا تصـويب           ی   وظيفه
پذيرد،   قوانني مربوطه و حيت ختصيص بودجه پايان مني       

ت بر و بازرسي اجراي طـرح اوليـه از          ربلكه نظا 
ي اجـرا و      در مرحلـه  . امهيت بيشرتي برخوردار است   

بكارگريي اين قانون، جملس بايد با بكارگريي متامي        
و )  مراجعه شود  چهاردهمه فصل   ب( امكانات موجود 

بـراي مثـال    (هـاي نظـارتي       با آمك ديگر دستگاه   
 بيسـت و چهـارم    ي حسابرسي ملي، بـه فصـل          اداره

هـاي دولـت      ناظر بر متـامي فعاليـت     ) مراجعه شود 
توانـد بـا اختـاذ تصـميمات          مهچنني جملس مـي   . باشد

عمال نظـر آـرده و      مناسب در مورد ختصيص بودجه اِ     
هاي حسابرسي را بـراي       اي اداره   هصالحيت فين و حرف   

 .نيل به حسابرسي صحيح و گويا بررسي آند
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عمال تغيريات اساسـي در     ران و يا اِ   در مواقع حب  
نظام حكوميت آه نيازمند تأييد جملـس اسـت، ايـن           

بـه  . تواند در امور دولـت مداخلـه آنـد          اد مي 
توان از اعزام نـريوي نظـامي بـه           عنوان مثال مي  
)  مراجعه شود  بيست و دوم  ه فصل   ب(خارج از آشور    

بـه فصـل    (العـاده در آشـور        يا اعالم وضعيت فوق   
بعـالوه، چنانچـه    . نام بـرد  )  مراجعه شود  هجدهم

دولت مرتكب خطاهاي جدي و بـزرگ شـود جملـس حـق             
 در چنني مواردي، دولت بايد پاسـخ      . مداخله دارد 

گوي سؤاالت جملس باشد و يا حـيت در مـوارد حـاد،             
ق و بـازجويي از دولـت را دارا         جملس قـدرت حتقيـ    

 .است

 ها ها و آموخته يافته

در يك فضاي دموآراتيك دولـت موظـف اسـت آـه            
آارآيي سياست امنيت آشـور را بررسـي و نتـايج           

ي و آيفي خويش را بـه جملـس ارائـه           ارزشيابي آمّ 
ي وظـايف جملـس اسـت،         تا جايي آه در حمدوده    . آند

قـام و   اين ارزيابي شامل رسيدگي به آمـار و ار        
بررسي بودجه درخواسيت دولت براي سياسـت امنيـت         

اين ارزيابي حيت در صورت طـوالني شـدن         . ملی است 
نيز براي تأييد سياسـت مـورد نظـر و يـا وضـع              

عــالوه بــر جملــس، . تــدابري جديــد الزامــي اســت
هاي غري دوليت در جوامـع مـدني پويـا بـه              سازمان

سـي  بررسي و ارزيابي تدابري امنيت ملی مهچون برر       
اعزام هيئت برقراري صلح، نظـام تسـليحات مهـم          

خاصه (و مهچنني نظام پرسنلي وزارت دفاع        پرهزينه
بعـالوه، جملـس نيـز      . پردازند  مي) نظام سربازگريي 

تواند بـراي اسـتماع نظـرات خمتلـف درخواسـت             مي
 .تشكيل جلسات مشاوره و رايزني بدهد

 

 آنچه آه مشا به عنوان
  اجنام دهيدتوانيد جملس مي ی مناينده

 سياست امنيت
اي منطقي بني سياست      اطمينان يابيد آه رابطه    ›

        هـاي    هـاي اجرايـي، طـرح       امنيت ملي، نظريـه   
هـاي ختصـيص بودجـه بـراي          دفاعي و درخواسـت   

 .موارد فوق وجود دارد
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هـاي    در صورت نيـاز، پـس از بررسـي سياسـت           ›
مشـابه،   موجود در آشورهاي ديگر با شـرايط      

ــه ــييت   ي من در زمين ــت امن ــودن سياس ــب ب اس
پيشــنهادي و يــا بــه روز در آوردن سياســت 

هـايي را    موجود با توجه به حتوالت اخري پرسش      
ي تـدوين      در بـاره   1بـه خبـش     . (مطرح آنيـد  
 ).و آارگزاران آن مراجعه شود سياست امنيت

گـريي، اجـرا و       در طول مراحل تدوين، تصـميم      ›
 ملي و تعريف نقش جملس    ت  ارزيابي سياست امني  

ي فوق، لوايح الزم را تصـويب         در چهار مرحله  
 .آنيد

 هاي مربوط پرسش
هاي مطرح شده    اطمينان يابيد آه متامي پرسش     ›

، بررسي سياست امنيت ملي،     5ي    در آادر مشاره  
 تعريف سياست امنيت، مورد توجه       ی در مرحله 

 .قرار گرفته است
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  پنجمفصل
هاي  نامه سياست امنيت ملی و آيني

 املللي بني
 
 

 املللي موازين بني
 ی  املللـي در برخـي مواقـع ارائـه          معاهدات بني 

هاي امنيت داخلي را تسهيل منوده        تعريف از سياست  
اي از اوقات نيز رسيدن به يك تعريـف           و در پاره  

آـه بسـياري     يياز آجنا . آامل را مشكل مي سازند    
باشـند،     عضو سازمان ملـل مـي      ،از آشورهاي جهان  

 منشـور   4/2 و 3/2هـاي     ملزم به تبعيت از مـاده     
 :سازمان ملل هستند

املللـي    اند آه مذاآرات بني     متام اعضا موظف  «
ريزي و پيگريي آنند      اي طرح   خود را به گونه   

املللـي بـه      آه صلح، امنيـت و عـدالت بـني        
 ».خماطره نيافتد

 زاملل خـود ا     متام اعضا بايد در روابط بني     «
ور بـر متاميـت     ز هتديـد يـا       ِاعمال هرگونه
 کشورهاخودداری و استقالل سياسي ديگر    ارضي

 آـه بـر     کرده و از هرگونه اقدام ديگـری      
 اجتنـاب   ،خالف اهـداف سـازمان ملـل اسـت        

 ».آنند
املللي ديگـري     ي باال، اصول بني     عالوه بر دو ماده   

 بـراي   ینيز وجود دارند آه چارچوب آاري مناسـب       
 2625ي    بيانيـه . آنند  تدوين سياست ملی ارائه مي    

سازمان ملـل در مـورد اصـول قـوانني          جممع عمومي   
املللي مرتبط با روابط و شرايط مهكاري آشورها          بني
به عنوان اصل معترب منشور سـازمان ملـل         ) 1970(

به رمسيت شناخته شـده و در نتيجـه بـراي متـامي             
در . جـرا اسـت   ال ا  عضو اين سـازمان الزم     یآشورها

ناپذير زيـر آـه از         هشت اصل جدايي   ،اين بيانيه 
 : بيان شده است،يكساني برخوردار هستندامهيت 
ــه زور و    :1اصل  ــدن ب ــل ش ــاب از متوس اجتن
 .هتديد
 .املللي آميز مناقشات بني حل صلح :2اصل 
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 .حفظ مرزها و متاميت ارضي آشور :3اصل 
حفظ حق ملت براي تعيني سرنوشت خـويش          :4اصل 

آميز در خاك خود با مرزهـاي       و زندگي صلح  
 . شناخته شدهاملللي به رمسيت بني

هـا و عـدم        قـدرت حكومـت     برابری پذيرفنت :5اصل 
 .دخالت در امور داخلي يكديگر

 .احرتام به حقوق بشر :6اصل 
 .مهكاري بني آشورها :7اصل 
پذيرش احكام جهاني صادر شده بر طبق         :8اصل 

 .املللي قوانني بني

 امنيت و دفاعی معاهدات چند جانبه 
ســياري وجــود  معاهــدات ب،ي امنيــت حــوزه در
هاي اصـلي چـنني معاهـداتي در زيـر            شاخه. دارند

فهرست ياد شده آامـل نيسـت و تنـها          (آمده است   
 ):هايي است از معاهدات در هر شاخه مثال

 .منشور سازمان ملل :معاهده تنظيم امنيت جهان

املللي قوانني بشـر دوسـتانه آـه بـه            معاهدات بني 
ملللــي ا اللمللــي و غــري بــني بررســي تعارضــات بــني

 و مهچنني   1949 سا ل  چهارپيمان ژنو در   :پردازد  مي
 .دو يادداشت تفاهم

املللي در مورد انواع خمتلـف جتهيـزات          معاهدات بني 
هـاي     پيمـان ضـد موشـك      :نظامي و نظـام مربوطـه     

پيما، پيمان آاهش تسليحات نظـامي، پيمـان          قاره
Landmines پيمان Tlatelolcoو غريه . 

هــاي  اي تأســيس ســازماناملللــي بــر معاهــدات بــني
منشـور   :اي با هدف بررسـي مسـائل امنـييت          منطقه
  ی ، پيمان احتاديـه    آمريکایهاي آشورهاي     سازمان

قــانون ، CSCE/OSCE-CSCEي ــايي  اروپــا، مصــوبه
 . ی آفريقاتأسيس احتاديه

هاي نظامي و     اي براي مهكاري    هاي منطقه   نامه  موافقت
ناتو، مشارآت   پيمان   :هاي دفاعي دو جانبه     مهياري

آشورهاي غـرب   ی  در قرارداد صلح، پيمان احتاديه      
، پيمــان مهكــاري متقابــل آشــورهاي    1اروپــا
 .يآمريکاي

                                                           
1 WEU 



 2003نظارت پارملانی بر دستگاه امنيتی، 

44 

املللي با هدف تقويت      دستيابي به تعريف روابط بني    
هـاي دو     ايش مهكـاري  زاي و نيز افـ      جهاني و منطقه  

جانبه و چند جانبه، دليل حمكمي است براي تصويب         
هـاي    دولـت املللـي بـه توسـط         بنيهاي امنييت     پيمان
ــان ــوًال. جه ــوه  معم ــق وزارت ی ق ــه از طري جمري

 .آند امورخارجه روند مذاآرات را رهربي مي

هـاي    هاي دوجانبـه يـا پيمـان        نامه  موافقت
 نظاميی دوسيت، مهكاري و مهياري دو جانبه 

در رونــد تــدوين سياســت امنيــت يــك آشــور،  
. آنند  فا مي هاي دوجانبه نقش حموري اي      نامه  موافقت

   در مـواردي آـه تنـها       ــ  ا  مفاد اين قراردادهـ   
ـ تا سر حـد امكـان بـا در             دوآشور دخيل باشند  

، موقعيـت و نيازهـاي خـاص هـر          ضوابطنظر گرفنت   
وان بـه پيمـان     تـ   از مجله مي  . شود  آشور تنظيم مي  

بني احتاد مجاهري شوروي سـابق       آاهش تسليحات نظامي  
 .و اياالت متحده اشاره آرد

ي   به عنوان مثـال معاهـده     (ها     گونه پيمان  اين
دوسيت، مهكـاري و مهيـاري دوجانبـه بـني روسـيه و             

نه تنها بـراي ابـراز      ) 1997گوست  آـ    ارمنستان  
شـوند بلكـه در       دوسيت و سياست غري هتامجي امضا مـي       

در برخي از   : براي مثال . عمل نيز آاربرد دارند   
در موارد پياده آردن نريو و يا جتهيـزات نظـامي           

، روسيه چندين پيمان    1990ي     طي دهه  .خاك يكديگر 
 هاي استقالل يافتـه   ی  مهكاري نظامي با ديگر مجهور    

 . احتاد مجاهري شوروي امضا آردی
هـاي   ها در صورت نياز شامل مهكـاري        اين پيمان 
در ايـن   . شـوند   ي نظـامي نيـز مـي        عميق و گسرتده  
ــي ــه، م ــارآت   رابط ــور مش ــويب منش ــوان از تص ت
مريكـا و   آي    نامـه    در پي موافقت   1994دموآراتيك  

  یاهگشــاي توســعهر آــه 1992لقزاقســتان در ســا
 .وابط نظامي دو جانبه بود، نام بردر

ــ ان و از معاهــدات دو جانبــه بــه عنــ ل،در آ
سياسـت امنيـت    ی  ريـزي اوليـه       ابزاري براي طرح  

خارجي، افزايش روابط دوستانه با ديگر آشـورها        
بـراي تصـويب    . ودو حل مشكالت حاد استفاده مي ش      

هـاي    هاي دو جانبه، در مقايسه بـا پيمـان          پيمان
متـداول، جمـالس از قـدرت       ی  امنيت چنـد جانبـه      

دارند و مهچنني آزادي عمـل      رگريي بيشرتي برخو    تصميم
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ی هاي پيشنهادي به قوه        طرح  ی بيشرتي براي ارائه  
جمريه بـراي حبـث و بررسـي بيشـرت در رابطـه بـا               

 .تواي آنان دارندتغيريات الزم در منت و حم

 امهيت مشارآت جملس و مردم
در آشورهايي آه مشارآت جملس و مردم در رونـد          

املللي متدوال نيست، مردم را       هاي بني   تصويب پيمان 
بايد به اين امر ترغيب آرد زيرا اين خود سـبب           

بـر طبـق اصـول      . شـود   هاي مردمي مي    افزايش محايت 
يه بـدون   ي جمر   موجود، در آشورهاي دموآراتيك قوه    

ي را  ّرهـاي سـ     تواند پيمـان    اطالع و تأييد جملس مني    
اي  آــه توافــق نامــه الزامــي اســت. امضــا آنــد

املللي آـه حاآميـت، متاميـت ارضـي و موقعيـت              بني
دهنـد، در     جهاني يك آشور را حتت تأثري قـرار مـي         

جملس به حبث و بررسي گذاشته شده و به تصويب اين           
 .اد برسند

يس، بايـد بـراي     ئمهچون سو در برخي از آشورها     
. پرسي اجنـام شـود      هاي مهم و اساسي مهه      عقد پيمان 

 مـدني در تغـيريات       ی بدين ترتيب مشارآت جامعـه    
در . گـردد   اساسي سياست خـارجي آشـور تضـمني مـي         

 مراجعـه   6ي    به آادر مشـاره   (پرسي     اجنام مهه  ئيسسو
هـا الزامـي      قبل از تصويب اين گونه پيمان     ) شود
 .است

 6ي  هآادر مشار
املللي   هاي بني   واسطه و تصويب پيمان     دموآراسي بي 

 ئيسسو: هاي مهم، منونه نامه و ديگر موافقت

و ملت  ) دولت(، جملس، شوراي مرآزي     ئيسدر سو 
 ه ـ  هــای  نامــ مهگــي در رونــد تصــويب توافــق

هاي مهـم     نامه  موافقت. آنند  املللي مشارآت مي    بني
سد بلكه  ر  در مورد آشور تنها به تصويب جملس مني       
از . شـود   به توسط مردم نيز به حبث گذاشته مـي        

 پرسي، طريق مهه
 

هاي    جامعه نظر خود را در مورد توافق نامه       
عالوه بر اين، جامعه از     . آند  ذآر شده بيان مي   

اختيـار  ) دولت(پرسي به شوراي مرآزي       طريق مهه 
 آغـاز و يـا توقـف حبـث و مـذاآره              ی و اجازه 
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در . آنـد   را تفويض مي  پريامون قراردادهاي آتي    
گروهي  صورتي آه دولت خبواهد به سازمان امنيت      

ونــدد، برگــزاري يپه و ياجامعــه فــراملييت بــ
ــ ب از    140 ه ی مـاد . (رفراندوم الزامـي اسـت    

 )ئيسقانون اساسي سو

 

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 مذاآرات پريامون عقد پيمان
هـاي     آـه جملـس يـا آميسـيون        اطمينان يابيد  ›

 : ي آن مربوطه
از طريـق شـرآت دادن مناينـدگان احـزاب          ـ     

    خمتلف سياسـي در گـروه مـذاآره آننـده، در           
 ؛آنند روند مذاآرات شرآت مي

م پريامون مسائل مربوط بـه      داز نظرات مر  ـ     
هـاي مربوطـه و       طور عـام و نظـرات سـازمان       

گـاهي  هاي وابسته به طور اخـص آ        نتايج حتقيق 
 دهند؛ پيدا آرده و آنان را مد نظر قرار مي

نظرات خـود را بـه منظـور اطمينـان از           ـ     
هــاي مــردم مــورد  اينكــه عقايــد و ديــدگاه

استفاده قرار گرفته است، به صورت رمسي بـه         
 .آنند دولت منتقل مي

 حتليل تأثريات
اطمينان يابيد آه جملس در جريان روند حتليل         ›

سياسـي،  ) مدت   و دراز  مدت  ميان(ريات  أثآامل ت 
ــت  ــاعي، زيس ــادي، اجتم ــر  اقتص ــي و ديگ حميط

 .نامه قرار گرفته است تأثريات يك موافقت
 تصويب

اطمينان يابيد آه جملس به موقـع در جريـان           ›
  .نامه قرار گرفته است تصويب يك موافقت

بررسـي و تصـويب     در حال   از سازگاري پيمان     ›
ر ي اجيـاد تغيرياتـي د       با قوانني مدني بوسيله   

 و ز ـ  در صـورت نيـا   ـ هاي قانون ملـی  ماده
هـاي قـانوني تفسـريي و         امكان تصـويب مـاده    

املللـي،    ي بني   نامه  مشروط در ارتباط با توافق    
 .اطمينان حاصل آنيد
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 بررسي مواد قانوني تفسريي و مشروط 
مـي  ئاطمينان يابيد آـه اعتبـار و صـحت دا          ›

مواد قانوني تفسريي و مشروط وضـع شـده بـه           
اي سياسـت     ر در هنگام بررسـي دوره     توسط آشو 

 .شود امنيت ملی، بررسي و بازبيين مي
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 ششمفصل 
 ها ي مدني و رسانه نقش جامعه

 
 

دستگاه امنييت به صورت فزاينده در حال رشد و         
 را براي   یاين روند چالش رو به رشد     . توسعه است 

آند، زيـرا جمـالس مهيشـه منـابع و            جمالس اجياد مي  
راي نظارت بر عملكرد دولت     پرسنل متخصص ضروري ب   

د، امـا   ن امنيت ملي را بر عهده دار       ی در زمينه 
هاي بسياري براي تكميل نقش اين ـاد شـكل            گروه
تواننـد     مـي   ها ي مدني و رسانه     جامعه. اند  گرفته

جملس را در بررسي و نظارت بر دستگاه امنـييت در           
 .چارچوب ارائه شده از طرف اين اد، ياري دهند

 دنيي م جامعه
ــارت  ــه«عب ــدني جامع ــازمان »ي م ــه س ــاي   ب ه

سسات دوليت  ؤشود آه حد ميان م      خودگرداني اطالق مي  
و خبش خصوصي است آه خـود شـامل طيـف بزرگـي از              

هـاي داوطلبانـه و اقـدامات اجتمـاعي و            مشارآت
توان به طيفـي وسـيع        مجله مي  از آن . شود  مدني مي 

ــ    اه  با تنوع فعاليت ـ  ها ها و گروه از سازمان
انـد،    آه در راستاي منـافع جامعـه شـكل گرفتـه          

هاي زير بـه حتليـل نقـش          در پاراگرف . اشاره آرد 
ي مدني در نظـارت بـر آارآمـد بـودن             مهم جامعه 

آنـيم آـه ايـن        دستگاه امنييت پرداخته و ذآر مي     
شود؛ مهچـنني بـه چگـونگي         نقش شامل چه مواردي مي    

 ي مــدني در نظــارت بــر جملــس ســهيم شــدن جامعــه
 . پردازمي مي

 ي مدني و دموآراسي  جامعه
ي مدني متجلي روند دموآراتيك شدن يـك          در حقيقت جامعه  
ــوده و ن  ــت ب ــدول ــده ق ــم و فزاين ــرد  ش مه اي در عملك

اين جوامع در عمل    . آند   ايفا مي  ،هاي تأسيس شده    دموآراسي
سـازند آـه نيازهـا        رهربان سياسي را متوجه اين نكته مـي       

ود دارنـد آـه بايـد هنگـام         ومنافع متفاوت متعـددي وجـ     
عمومي و اختاذ تدابري دوليت، در       ي ها گريي براي هزينه    تصميم

پويا مدنی  ي    به مهني دليل وجود يك جامعه     . نظر گرفته شوند  
ايـن  ی  قدرت بالقوه   . و فعال براي دموآراسي الزامي است     

تواند حيت از قدرت دولت بيشرت باشـد؛ در مقابـل             جامعه مي 
گـراي ايـن گونـه        به سبب طبيعت آثـرت    استبداد بايستد و    
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 خـاص قـرار     ایجوامع، دولت ابزار دست يك عده و يا گروه        
 .گريد مني

  مدني و دستگاه امنيتی یجامعه

لـه  از مج ي مـدني      هاي خمتلف در يـك جامعـه        گروه
سســات حتقيقــاتي، ؤسســات علمــي و آآادميــك، مؤم
ري دوليت فعال   غسسات  ؤسسات غريدوليت حقوق بشر، م    ؤم

توانند   ي سياست، با آوشش مداوم خود مي        ينهدر زم 
بــر تصــميمات و تــدابري دســتگاه امنــييت تــاثري  

 .بگذارند
هاي غري دولـيت را بـه         توانند سازمان   ها مي   دولت

شرآت در مذاآرات مهگاني و عمومي در مورد امنيت         
اه گگذاري و نيـز دسـت       ملی؛ نريوهاي مسلح، سياست   

ي    بـه نوبـه    اين مـذاآرات  . اطالعاتي ترغيب آنند  
 .دهد خود شفافيت عملكرد دولت را افزايش مي

هـاي غـري دولـيت و         نقش خاص و دستاوردهاي سازمان    
 سسات حتقيقاتي دستگاه امنيتیؤم

هــاي   معمــوًال ســازمان١هــاي غــري دولــيت ســازمان
غريانتفاعي هستند آه در راستاي منافع جامعـه و         

شـوند،    سـيس مـي   أدر ارتباط با موضـوعات خـاص ت       
هـاي غـري دولـيت        ت پژوهشي نيز يـا سـازمان      سساؤم

هستند آه هيچگونه وابستگي به دولـت ندارنـد و          
يا بر عكس با دولت ارتباطاتي نظـري محايـت مـايل            

 .دولت دارند
ــازمان ــيت و م  س ــري دول ــاي غ ــي ؤه ــات پژوهش سس

ــي ــق روش  م ــد از طري ــر  توانن ــاي زي ــارت ،ه  نظ
 :دموآراتيك و پارملاني را تقويت و حتكيم خبشند

هاي مستقل و انتقـال اطالعـات در          تشار حتليل ان •
مورد دستگاه امنييت، روابـط نظـامي و مسـائل          

 ها و ملت؛  دفاعي به جملس، رسانه
نظارت و ترغيب بر تبعيت از حكومـت قـانون و            •

 احرتام به حقوق بشر در دستگاه امنييت؛
قرار دادن امنييت حائز امهيت بـراي جامعـه در           •

 ؛دستور آار سياسي خود

                                                           
١NGOs 
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اري و آمك بـراي افـزايش توانـايي جملـس و            مهك •
پرورش استعدادها از طريق برگزاري مسينارها و       

 ؛هاي آموزشي دوره
 نظر ختصصي جـايگزين در مـورد سياسـت           ی هئارا •

امنييت دولت، بودجه دفـاعي، تعـيني اختيـارات         
سياسي، اداره و نظارت بـر مشـارآت مـردم در           

 هاي ممكن؛ مسائل امنيت ملی و تدوين سياست
 بازتاب تصميمات اختاذ شده در رابطـه         ی ارائه •

 با سياست امنيت ملی و چگونگي اجراي آا؛
هــا و مباحــث  آمــوزش مــردم و تســهيل منــاظره •

 .ي مردمي جايگزيين در حوزه
ي مدني در آمريکای التـني        حضور و مشارآت جامعه   

هـاي غـري      هاي وسيعي است آـه سـازمان        گر نقش   بيان
توانند در نظـارت بـر         مي دوليت و مراآز حتقيقاتي   

 7ي  بـه آـادر مشـاره     (دستگاه امنييت ايفـا آننـد       
 ).مراجعه شود

 

 

 

 7ي  آادر مشاره
 :ي مدني در آمريکای التني جامعه
هـاي موجـود       عملي از نقش و امهيت سازمان      مثايل

 ي مدني در جامعه

هاي موجود در اين جمـامع در         بسياري از گروه  
دي با هدف ترويج     ميال 90ي     و دهه  80ي    اواخر دهه 

. گفتگو بني افراد غري نظامي و نظامي تأسيس شد        
هــاي غــري نظــامي منتخــب  در ايــن دوران دولــت

آمريکــای التــني در تــالش بــراي تغــيري ســاختار 
هـا    ايـن گفتگـو   . نريوهاي نظـامي خـود بودنـد      

نريوهاي نظامي را از انزوا خارج منوده و روند         
ــه  ــني جامع ــر ب ــادل نظ ــدي در تب ــدني جدي ، ي م

 ارشـد نظـامي     ندولتمردان منتخب و فرمانـدها    
از آن زمان تاآنون، اين جمامع نقش       . اجياد آرد 

آنند و منابع مهـم       بيشرتي در اين امر ايفا مي     
ختصصي غري نظامي و مهكاري ختصصي در مورد امنيـت          

روند و مسـئوليت بيشـرتي در         و دفاع به مشار مي    
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هده هاي نظامي و ختصيص بودجه بر ع        بررسي سياست 
 .دارند
 مثال

 درSER en 2000  تـوان از گـروه   براي منونـه مـي  
ايـن گـروه آـه بعـد از         . آرژانتني يـاد آـرد    

سـيس شـد در ابتـدا بـه         أ ت 1990آودتاي نظامي   
عنوان فضايي براي تشويق گفتگو بني مناينـدگان        
مردم، احزاب سياسي و ارتش شروع بـه فعاليـت          

 SER enاين گفتگوها بنيان مهمي را براي . آرد
ي آن افراد غرينظـامي        بنا اد آه بر پايه     2000

هـاي    نويس خبش   نظرات خود را در خصوص طرح و پيش       
آليدي قوانني آه چارچوب آـاري سياسـت دفـاعي          

 . ارائه آرد،داند آتي را شكل مي
مهچون آرژانـتني، در مجهـوري دومينـيكن نيـز          
متخصصني غري نظامي امنيت و دفـاع آـه خبشـي از            

FLASCO  دهند، با مهكاري خبش نظامي       شكيل مي  را ت
 و  دهاي براي اصالح نريوي پلـيس تنظـيم آـر             الحيه

جمريه و آنگـره را در ارتبـاط بـا          ی  سپس قوه   
 .اين الحيه راهنمايي آردند

هاي موجود در آمريکای التـني        بسياري از گروه  
به منظور پرورش استعدادهاي انسـاني و نـريوي         

خود براي نظارت   گذاري    متخصص در دستگاه قانون   
هاي دفاعي و امنـييت       بر عملكرد ارتش با آميته    

 .مهكاري تنگاتنگي دارند
هــاي   در قالــب آميســيونIDEPE١گــروه پرويــي

پارملاني، مناينـدگان و آارمنـدان جملـس را در          
 نظــامي  یي اداره و ختصــيص بودجــه مــورد حنــوه

 .دهد آموزش مي
ل و  جملس را براي حتليFLASCOدر گوامتاال، گروه 

 بررسي قوانني متعددي در مورد 
ارتش، مهانند اصالح نظـام اطالعـاتي و خـدمت          

 .سربازي، ياري آرده است
  

 عدم وجود ختصص غرينظامي

ي دفـاع و امنيـت در         ختصص غرينظامي در حـوزه    
ختصـص  . آمريکای التني به حد آـايف وجـود نـدارد         

هـاي    ناآايف نظامي تأثري مثبـت نظـارت دسـتگاه        
                                                           

١Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos 
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گذاري بر ارتش را خمتل سـاخته         نوناجرايي و قا  
ي مـدني     هاي جامعـه    با وجود اين، سازمان   . است
توانند در آوتـاه مـدت از طريـق آمـك بـه               مي
ي رو به     سسات دوليت و آموزش آادرهاي مربوطه     ؤم

ـ خـالء    آه از شهروندان تشكيل شده استـ رشد  
 .نبود ختصص آايف را پر آنند

 شبكه
 ًا اخريSER en 2000 براي نيل به اين هدف، گروه

سسـات حتقيقـاتي و     ؤاي از م    يا منطقـه  ای    شبكه
هاي غري دوليت خمتص امنيت و دفاع تشكيل         سازمان

ــت ــام    . داده اس ــا ن ــبكه ب ــن ش    RESDALاي
)www.ser2000.org.ar( بــانكي اطالعــاتي از مــواد و 

قوانني مربوط به امنيت و دفاع هتيه آرده اسـت          
هـا    ديدار از سازمان  هاي حتقيقاتي و      آه برنامه 

 .آند را براي افراد غرينظامي تنظيم مي
ـ ارمغان ملی براي  ١یآريس سباتين: خذأم

 2002. سي. واشنگنت دي،دموآراسي

 رسانه ها
 مسـتقل، مـردم و مناينـدگان        سانه های معموًال ر 

گريي آگاهانه، ياري     سياسي آنان را در امر تصميم     
ي   د سه قوه  آنان در امر نظارت بر عملكر     . آنند  مي

حكوميت سهيم بوده و حمتوي و چگونگي مسـائلي آـه           
شـوند را حتـت تـأثري         هاي دوليت مطرح مي     در مباحثه 
خـود، دولـت،    ی  دهند آه اين بـه نوبـه          قرار مي 
ي مـدني را حتـت        م علم و ادب و جامعـه      اَلجتارت، ع 

هاي گروهي    بدين ترتيب، رسانه  . دهد  تأثري قرار مي  
در . هاي دموآراسي هسـتند     عضو حموري حكومت   ،آزاد

اي آـه      به مسائل و مشـكالت عديـده       8ي    هرآادر مشا 
نگــاران منتقــد دولــت بــا آن مواجــه   روزنامــه

ــي ــت  م ــده اس ــاره ش ــوند، اش ــت . ش ــمني امني تض
نگاران شرط ضروري براي آزادي مطبوعـات         روزنامه

 . است

  8ي  آادر مشاره

                                                           
١Chris Sabatini 
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روزگـاري سـخت بـراي      : ي جديـدي از جنـگ       گونه
 عاتآزادي مطبو

تقريبًا يك سوم مـردم جهـان در آشـورهايي          «
ــي ــدگي م ــات در آن آزادي   زن ــه مطبوع ــد آ آنن

اران آشته شـده در     گبايد بني خربن  ) …. (ندارند
مهاننـد  مناطق جنگي آه بعلـت شغلشـان، هرگـز          

شدگان جنگ مـورد توجـه آـايف قـرار            ديگر آشته 
ــه ــه  نگرفتـ ــه بـ ــاني آـ ــد و آسـ ــت انـ  علـ

 ر مورد مسائل حساس و يا به دليل حمكوم آردن رفتاهايي در تفحص و نوشنت مقاله
 

 جرم و جنايت،  استبدادي، اختالس، ناعداليت،
 اند،  به قتل رسيدهًاآالهربداري و شيادي عمد

انـواع جديـد جنـگ نـه بـني          . ل شـد  ئـ متايز قا 
هـا،    ولوژيئهاي رمسي بلكه بني نژادها، ايد       ارتش

ر مذاهب و يا افرادي با مقاصد تبهكارانه، ام       
 گزارش را بيش از پـيش خطرنـاك سـاخته            ی هتيه

نگــاران در  اســت، مــرگ و يــا آســيب روزنامــه
هـا اغلـب تصـاديف        اينگونه مناقشـات و درگـريي     

هــا حــيت اعضــاي  گــاهي اوقــات رزمنــده. نيســت
سيدن به اهداف خويش بـه      رهاي رمسي، براي      ارتش

  ».دهند عمد اين شاهدان مزاحم را هدف قرار مي
 ، خربنگاران بدون مرز2002  یاليانهگزارش س: مأخذ

هاي   در آشورهايي آه مطبوعات مستقل از دستگاه      
ي    گـاهي مـورد سوءاسـتفاده      ،آننـد   دوليت عمل منـي   

درچنني . گريند  اتي سران آشور قرار مي    غمقاصد تبلي 
توانند شـفافيت     هاي مجعي مني    سانهر ئنًامواردي مطم 

ايش و نظارت دموآراتيك بر دستگاه امنييت را افز       
 .دهند

ي مردم به     با ظهور اينرتنت، امكان دسرتسي عامه     
. اطالعات رمسي، به طرز چشمگريي افزايش يافته است       

ي گذشــته گرايشــي فــراگري بــه ســوي  در طــي دهــه
يي دوليت و دسرتسي به اطالعات رمسي       وگ  شفافيت، پاسخ 

اين روند، از آجنايي آه آگـاهي       . پديد آمده است  
مذاآرات دولت در خصـوص     شهروندان و آيفيت برتر     

ي آشـور     مسائل مهم سياست آه خود منجر به اداره       
شود را در پـي دارد، بايـد ترغيـب و تشـويق               مي
نت اين است آه    اما ايراد استفاده از اينرت    . شود
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هـايي    هاي تندرو در زمينه     گروهتواند به توسط      مي
چون ترويج نژادپرسيت، مورد سوء اسـتفاده واقـع         

هـاي    سانهرتعارضات اخري، ديگر    در برخي از    . شود
هـاي راديـويي بـه عنـوان          گروهي مهچون ايسـتگاه   

هاي تنـدرو عمـل آـرده و در           تريبوني براي گروه  
هاي خمتلف جامعه، شرايطي حبراني بوجود        ميان گروه 

 .اند آورده

آوري و انتقال اطالعات مربوط به مسائل         مجع
 امنييت

ك ي يــ ي دموآراتيــك و شايســته از منظــر اداره
آوري و انتقـال      هاي گروهـي حـق مجـع        آشور، رسانه 

 آـه در   ـ اطالعات پريامون مسائل مربوط به امنيت
 را داشـته و      ــ   باشـد   راستاي منـافع ملـت مـي      
ي خـرب آـه مطـابق بـا           مسئوليت مشاهبي براي هتيـه    

موازين حقيقت، درسيت و عدالت باشد را بر عهـده          
 .دارند

وانند دولـت   ت  هاي گروهي مي    بدين ترتيب، رسانه  
و جملس را در امر انتقـال و توضـيح تصـميمات و             

ـ آـه بـه حـق          هاي خود به شهروندان     گذاري  سياست
بايست در جريان امور قرار گرفته و در رونـد            مي

.  ياري رساند ـ سياسي آشور آگاهانه شرآت جويند
توانند از طريـق      هاي گروهي مي    براي مثال، رسانه  

هـاي امنـييت،      ولني خبش ئانتقال اطالعات در مورد مس    
نوع سياست امنيـت اختـاذ شـده، اسـتقرار نـريوي            
نظامي در خارج از آشور، مشي نظامي، تـدارآات،         

هـا، آـارگزاران،      نامـه   ها و ديگر موافقـت      پيمان
هاي امنييت آتي و ديگر مباحث مربوط، مـردم           چالش

بـا وجـود    . را براي رسيدن به حق خودياري دهند      
 نظر حمرمانه باشد، عقايد     اين، اگر اطالعات مورد   

ديگران به آا حتميـل شـده و يـا دسـتخوش خـود              
 .شود سانسوري مي

هاي گروهي و     تدوين قوانني مربوط به رسانه    
 مسائل امنييت

متام آشـورها داراي قـوانني مربـوط بـه آزادي           
اين اصل در   .  راديو و تلويزيون هستند    ،مطبوعات

ايـن  جهـاني حقـوق بشـر       ی   از بيانيه    19ي    ماده
 : شده استآوردهگونه 
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هر آس داراي حـق آزادي عقيـده و بيـان           «
حـد و     اين حق شامل داشـنت آزادي بـي       : است

حصر هرگونه عقيده، بدون مداخله و تفحص،       
دريافــت و انتقــال اطالعــات و عقايــد از 

  ».رسانه استگونه طريق هر 
املللـي    هاي بـني    اينكه دستورالعمل  وجود اما با 

 ميزان آزادي مورد نظر وجود      توافق شده در مورد   
ندارد، بايد به اين نكته اشاره آـرد آـه اصـل            

قيـدو شـرط و عـاري از          املللي فوق، صريح، بـي      بني
هـاي آلـي مربـوط بـه          هرگونه ارجاع به حمـدوديت    

 .مسائل امنييت، بيان شده است

  9ي  آادر مشاره
 سپتامرب 11 ي آزادي مطبوعات پس از واقعه

 عنـوان روز جهـاني      سوم ماه مي هر سال بـه      
موضـوع  . شـود   آزادي مطبوعات گرامي داشته مـي     

 بررسي تأثريات   2002مورد توجه اين روز در سال       
احتمايل اقداماتي اسـت آـه آشـورها در مـورد           

 سـپتامرب   11آزادي مطبوعات پس از محالت تروريسيت       
املللـي بعمـل      براي افزايش امنيـت ملـي و بـني        

 . اند آورده
: گويـد   مـدير يونسـكو مـي     ،  ١يچريو متسورا ئآو
عمـال آزادي    بـني اِ   یمَلَسـ  حمـرز و مُ    ش تـن  چهاگر

اوليــه و نيــاز بــه امنيــت بيشــرت در برابــر 
 آلي هر فعاليـت ضـد       رحمو تروريسم وجود دارد،  

 .تروريسيت بايد پاسداري از آزادي مهگاني باشد
 2002مي ،  6ها، مشاره ی  جهان پارملان: مأخذ

 اجملالس  بني یاحتاديه،

لـس بـا مـردم در مـورد مسـائل           اط جم ارتب
 امنييت

نظارت دموآراتيك تنها در صورتي به عنوان يك        
تواند مؤثر باشـد      اصل در فرمانروايي آارآمد مي    

آه آحاد مردم از مسائل اصلي و مهم جملس آه بـه            
 .شود، آگاه باشند حبث و بررسي گذاشته مي

اثر خبشي انتقال مسـائل امنـييت بـه ملـت بـه             
حت اطالعاتي آه از طرف دولت و جملـس         فراواني و ص  

                                                           
١Koïchiro Matsuura 
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جملس بايد امهيت ويژه    . شود، بستگي دارد    منتشر مي 
داري مردم از اطالعاتي آه درك وضعيت       ربراي برخو 
گــريي در جملــس را ممكــن  رونــد تصــميمی و نتيجــه 

 .ل باشدئ قا،سازد مي

فــراهم آوردن امكــان دسرتســي مــردم بــه  
 مستندات

جملس از انتقـال     اطمينانهاي حصول     يكي از راه  
اطالعات و اسناد مربوط به مسائل امنييت به مردم         
اين است آه اين اد بـا مهكـاري دولـت يـا بـه               

 و يـا    اسناد قالب   درتنهايي، اطالعات مربوط را     
 .دهد سايت اينرتنيت خود در اختيار آنان قرار مي

  10ي  آارد مشاره
 سايت اينرتنيت جملس

 آشور به   180 در    جملس 244 تاآنون،   2002از مي   
).  جملس هستند  2 داراي   کشور 64(وجود آمده است    

 سـايت ايـنرتنيت     165اجملالس از وجود      بنيی  احتاديه  
هاي   در برخي از پارملان    (مطلع است  آشور   128در  

دو جملسي، هـر جملـس داراي وب سـايت جداگانـه            
هـاي    راهنماي مطالب و ساختار سايت    «). باشد  مي

ظيم شده بـه توسـط  شـوراي         ـ تن   » ساينرتنيت جمل 
در سـايت   ـ   2000 اجملـالس در مـي    بـني  یاحتاديـه 

 http://www.ipu.orgايـنرتنيت ايـن احتاديـه بــه آدرس    
 .باشد براي استفاده عموم موجود مي

هايي از اطالعات مربـوط بـه مسـائل           در زير مثال  
دستگاه امنييت آه بايد در اختيار عموم قـرار         

ـ آمـده      پسندانه  واييت عامه به ر ًا  ـ ترجيح   گريد
 : است

كي برخـوردار   ياسنادي آـه از امهيـت اسـرتاتيژ        •
 سياست امنيت ملی؛ ، هستند؛ مهچون

 ؛)يهاي سّر به غري از بودجه(دفاعي ی بودجه  •
ي مطبوعات در مورد مـذاآرات        شر شده تمطالب من  •

ي جملس    مهم، تصميمات، پيشنهادها، قوانني و غريه     
 منييت؛در ارتباط با دستگاه ا

و ) آنهاي    و آميسيون (يات متامي جلسات جملس     ئجز •
غري از مذاآرات   (مذاآرات پريامون مسائل امنييت     
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 هـايی  يات بايد شامل گزارش   ئاين جز ). غري علين 
ي اختيارات چنني جلسات غري علـين         درحوزه و حيطه  

 باشد؛
ي مربوطـه بـه تفحـص جملـس           مطالب منتشـر شـده     •

 پريامون مسائل امنييت؛ 
ي جملس يـا بررسـي عملكـرد          های ساليانه  شگزار •

 هاي امنييت؛ دستگاه
آه مأمور رسيدگي به شكايات مردم       هايی گزارش •

و بازرس آـل در خصـوص مسـائل امنـييت ارائـه             
مأمور رسيدگي به شـكايات ممكـن اسـت         . آنند  مي

هـاي    گـزارش از برخـي بررسـي      ی  جماز به ارائه    
ه  ممكـن اسـت از وي خبواهنـد آـ          يلويژه نباشد و  

. هاي خاص تسليم آند     گزارش خود را به آميسيون    
 هر اقـدامي آـه بـر مبنـاي           دولت بايد گزارش  

گزارشهای واصله اجنام داده است را به مسع جملس         
 برساند؛ 

هـاي يـك و چنـد         نامـه   اطالعات در مورد موافقت    •
 جانبه؛

اطالعات پريامون آراي اخذ شـده از هـر يـك از             •
ي در مـورد    هـاي سياسـ     اعضاي جملس و يـا جنـاح      

مهچون بودجه، پيوسنت به نريوهـاي      (مسائل امنييت   
 ؛)متحد، مسائل سربازگريي و تدارآات

 .رساني وضع قوانني آزادي اطالع •

 هاي پارملاني تسهيل مشارآت مردم در فعاليت

از جملس يا دولت بـه      (انتقال يك طرفه اطالعات     
جملس بايد امكان ارتباط مستمر     . آايف نيست ) مردم

ارتبـاط  . اد را براي مردم فراهم آنـد      با اين   
به داليل زيـر حـائز امهيـت         دو طرفه و يا گفتگو    

 :است
مشارآت و نظـارت مسـتمر شـهروندان را تضـمني            •

 آند؛ مي
اعتماد عموم مردم نسبت بـه عملكـرد جملـس را            •

 دهد؛ افزايش مي
ي غـري مسـتقيم آـنرتل         سوء مديريت را به گونـه      •

ران پارملـاني   ومأبراي مثال از طريق م    (آند    مي
 ؛)رسيدگي به شكايت مردم
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هاي دولـت     محايت مردمي، مشروعيت قوانني، سياست     •
ي آن ثبــات دموآراتيــك را تضــمني  و در نتيجــه

 .آند مي
ارتباط دو طرفه، از طريق اطالعـات پارملـاني،         

هـاي خـربي، ميزگردهـاي        استماعات، آـنرتل سـرويس    
 هـا   تلويزيوني و خربهايي آه خاص اعضاي آميسـيون       

 .يابد شود، افزايش مي هتيه مي

 11ي  آادر مشاره
 ها  و رسانه  هاجملس

ـ جممع شـوراي اروپـا از جمـالس ملـي دعـوت             11«
آند آه با فوريت اقداماتي با اهداف زير          مي

 :بعمل آورند
هاي جملـس و جلسـات        ـ شفافيت بيشرت فعاليت      الف

هاي خمتلف نه تنها در مـورد سياسـت           آميسيون
ط با مردم بلكـه بـه عنـوان         برقراري ارتبا 

 اولويت مهم سياسي با تأثري مستقيم بر 
 عملكرد دموآراسي؛      

هاي سنيت برقـراري      هبينه از روش  ی  ـ استفاده      ب
ارتباط و خبصوص تكنولوژي جديد بـراي اطـالع         

 : رساني
 

از طريق فراهم ساخنت هبرتين شرايط ممكن بـراي          )1
   خمربهاي ها و خمصوصًا رسانه

 جملس؛      
اطمينان يافنت از اينكه اطالعات مربـوط بـه          )2

مذاآرات جملس به سرعت از طرق خمتلف از مجلـه          
جز و دقيق جلسات به اطالع عموم         انتشار جزبه 

 رسد؛ مي
اليـن بـراي ارتبـاط        فراهم سـاخنت خـدمات آن      )3

 مستقيم الكرتونيكي با مردم و خربنگاران؛
در دسرتس قرار دادن اسناد جملـس بـه منظـور            )4

گريي در مـورد      يأظردهي عموم مردم قبل از ر     ن
 يك الحيه؛

اســـتفاده از صـــالحديد متخصصـــني علـــوم  ـ   ج
 ارتباطات؛

سازي دسرتسي آسان افراد غـري متخصـص          فراهم ـ  د
 به متون قانوني؛
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اجنام اقداماتي آه شـرايط ذهـين در مـورد           ـ ه 
بـراي  . سـازد   تر مـي    وشنرمناظرات سياسي را    
هايي آه در آن روال آـار        مثال، تشخيص حوزه  

گـريي سـاده شـده        براي تسريع در امر تصـميم     
 است؛

هاي اطالعاتي و ارتباطي براي       ترغيب سرويس  ـ  و
 جمموعـه اطالعـاتي آـه در آن قـوانني،            ی هتيه

هـا بـراي      هـاي خـاص آن      ارائه شده و ويژگـي    
خربنگاران و گروه متخصصني ذيربط توصيف شـده        

 است؛
هـاي    ي با موضوع فعاليت   برگزاري مسينارهاي  ـ  ز

سـازي    جملس براي خربنگاران بـه منظـور آشـنا        
گـذاري و جلسـات       آنان بـا رونـدآار قـانون      

پارملــاني و ارتقــاء ســطح آگــاهي آنــان در 
. املللـي   ي روابط جمـالس و مؤسسـات بـني          زمينه

هــا و نشــريات  خربنگــاران داخلــي، روزنامــه
دار راي بايــد از توجــه ويــژه برخــو منطقــه
 شوند؛

ي اطالعـاتي در اينرتنـت بـراي          اجياد شـبكه    ح ـ
اينكه شهروندان بتوانند با اعضـاي جملـس و         

 هاي خربي آن ارتباط برقرار آنند؛  سرويس
هـاي تلويزيـوني     ـ ترغيب به تأسـيس آانـال    ط

هاي جملـس؛ مهچـون، چنـدين         مستقل خمتص فعاليت  
 آشور اروپايي، اياالت متحده و آانادا؛ 

هـايي    رسـانه )  يا غري مايل   آمك مايل (ـ مهياري    ي
طرفانـه تـالش      آه بـراي انتقـال اخبـار بـي        

آنند و به علت فشارهاي بـازار در معـرض            مي
 .نابودي هستند

جممع پارملاني شوراي ) 1997 (1147  یقطعنامه: مأخذ
 اروپا

مشارآت عمومي براي ثبات بلند مدت دموآراسي،       
و ميـزان آن در ميـان       بـوده   در يك نظـام مهـم       

در برخي از آشـورها     . ي خمتلف متفاوت است   آشورها
هاي جملس شـرآت      توانند در جلسات آميسيون     مردم مي 

هاي غـري     هاي سازمان   اين امر براي فعاليت   . جويند
گـريي    دوليت و افرادي آه عالقمند به رونـد تصـميم         

نفس حضـور   . اي برخودار است    هستند از امهيت ويژه   
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ا را نيـز    هـ   اين افراد حيت اگر حق مداخله در حبث       
 .نداشته باشند با ارزش است

  آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

فراهم آوردن اطالعات براي سياسـت امنيـت بـه          
  رمسي غري توسط آارگزاران

جملس از اطالعات مناينـدگان     ه  اطمينان يابيدآ  ›
مدني در ارتباط با مسائل امنـييت و        ی   جامعه

 .آنند آن استفاده ميمسائل مربوط به 
در صورت لزوم، براي نيل به ايـن هـدف، از            ›

سسـات  ؤتصويب قوانيين پشتيباني آنيـد آـه م       
هـا را     رسـانه  و هاي غري دوليت    صالح، سازمان   ذي

پارملاني، بـراي   ) هاي( به مهكاري با آميسيون   
 .سازد بررسي مسائل امنييت جماز مي

 آگاهي عمومي
رساني بـه     العاطمينان يابيد آه جملس براي اط      ›

يماتي آه مسائل امنييت را     صممردم، پريامون ت  
دهد و مهچنني در خصوص روند        الشعاع قرار مي    حتت

امنييت، داراي روشـهاي     ی   گريي در حوزه    تصميم
 .روابط عمومي استی مؤثري در زمينه 

 هاي پيوند امنيت و آزادي مطبوعات رشته
از اينكه از آزادي مطبوعات پريامون مسـائل         ›

ييت در قــانون و در عمــل محايــت شــده و امنــ
يـل شـده نيـز نـاقض اصـول و           مهاي حت   حمدوديت

املللي بشر نيستند، اطمينـان       مباني حقوق بني  
 .حاصل آنيد

ــوص آزادي    › ــب درخص ــوانني مناس ــدوين ق از ت
 . يابيدرساني، اطمينان اطالع
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 هفتمفصل 
ديدگاهي جنسييت پريامون سياست 
 امنيت

 
 

ي   وضـوعات مـورد عالقـه     ي جنسيت يكي از م    بربرا
امروزه اين مسأله به عنـوان      . آمابيش تازه است  

هاي مهـم مسـائل امنـييت بـه مشـار             يكي از ويژگي  
زيرا نه تنـها بـدين سـبب آـه زنـان و             . رود  مي

مي اآودآان طيف وسيعي از درگريان در تعارضات نظ       
ــگ ( ــدگان و جن ــون پناهن ــان مهچ ــكيل ) زدگ را تش
 بيشـرت مجعيـت      نـيمِ  دهند، بلكه زنان به عنوان      مي

جهان، از حقوق برابر با مردان برخوردار بـوده         
اي بـراي سـهيم شـدن در حـل مسـائل              و حق مشابه  

بكـارگريي اسـتعداد و     . باشـند    دارا مي   را امنييت
هاي مردم حمـور     بصريت زنان موجب فراهم شدن پاسخ     

هـاي امنيـت انسـاني، بـراي          و سازگار با شـيوه    
آـه در نتيجـه دوام      هاي امنييت خواهد بـود        چالش

 رسـيدن بـه     ولـه ی  به مق . بيشرتي را در پي دارد    
ــر   ــت از دو منظ ــيت در سياســت امني تســاوي جنس

خنسـت آن آـه، سياسـت       . شـود   متفاوت نگريسته مـي   
امنيت بايد بر مسائل مربـوط بـه جنسـيت مترآـز            

هـاي ممكـن      بايد راه حل  . آرده و به آا بپردازد    
ه در آن   را ارائه و سـاختارهايي عرضـه آنـد آـ          

دوم آنكـه   . حقوق و منافع زنان حلاظ شـده باشـد        
گـريي و     ضروريست مشارآت زنان در متام سطوح تصميم      

هـاي سياسـت امنيـت پشـتيباني و           در متام زمينـه   
 .ترغيب گردد

 زنان و راه حل تعارضات
حل تعارضـات، پاسـداري از صـلح و نيـاز بـه             

آنندگان مسـتقيم     پيگريي آن، تنها مربوط به شرآت     
 آـه اغلـب مـردان      ـ  هاي نظامي جنگ و درگرييدر 

با اين وجـود، حضـور زنـان در         . شود  ـ مني    هستند
ـ حيت در مـواقعي آـه در          مذاآرات مربوط به صلح   
هاي نظامي جمبور بـه پـذيرش         مدت جنگ و يا درگريي    

اند آـه معمـوًال از آن مـردان           هايي بوده   مسئوليت
ــ     تـه رف  بوده و وراي وظايف جنس خود بشمار مـي        
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بـه هـر حـال،      . رنـگ اسـت     اي و آـم     حضوري حاشيه 
هـاي    ها، ديـدگاه    امروزه ارائه و بكارگريي مهارت    

با ارزش و دانش زنان در امـور امنـييت بـيش از             
در . پيش مورد توجه و تصديق قـرار گرفتـه اسـت          

گـريي، حـل      يممعمل، مشارآت مستقيم در رونـد تصـ       
د هـاي محايـت از صـلح نيازمنـ          مناقشات و فعاليت  

تغيري ديد سنيت نسبت به نقـش مـردان و زنـان در             
 .جامعه و به هنگام بروز تعارض است

 

 

 

 12 ي   آادر مشاره
 جنسيت در فرآيند صلح

هر روند صلح آه در آن نيازها و نقش زنان          «
ثبات    بي ًايده انگاشته شود غري طبيعي و ذات      ناد

در طول حتوالت پس از درگـريي،        «…و» .خواهد بود 
هاي   رت به زنان براي از سرگريي توسعه      تفويض قد 

ــ     زنان. اجتماعي و اقتصادي امري حياتي است     
هـاي    هـاي خمتلـف و در زمينـه         اگر چه به گونـه    

ـ اما مهچون مردان، قربانيان و عوامل          متفاوت
در . درگري در جنـگ و مناقشـات نظـامي هسـتند          

هـاي جديـد شـرآت        هنگام جنگ، زنان در فعاليت    
هـاي    متفاوتي را بـا مسـئوليت     هاي    جسته و نقش  

 علريغم اين تغـيري وظـايف،       .آنند  بيشرت ايفا مي  
نقش زنان در اجياد صلح درجـوامعي آـه پـس از            

گرينــد و نيــز در تــدوين و  مناقشــات شــكل مــي
ــق     ــلح از طري ــراري ص ــدابري برق ــارگريي ت بك

 ».شود هاي مربوطه، ناچيز مشرده مي فعاليت
 منزوي آردن از: امنيت بشر سازي جنسيت در جاري

 تا بكارگريي زنان
 روابط  یسسهؤ م،2002،  در روند اجياد صلح

 امللل نروژ   بني

 1325ي    اي است از قطعنامـه       گزيده 13ي    آادرمشاره
آـه در آن    ) 2000(شوراي امنيـت سـازمان متحـد        

ي  بــرتغيري ديــدگاه نســبت بــه زنــان بــه مثابــه
ه از مجله خشونت و جتاوز ب     (قربانيان حمض تعارضات    
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با نگاهي تـازه و بـه       ) عنوان ابزاري براي جنگ   
عنوان عاملني حل تعارضات، اجيـاد و پاسـداري از          

آيـد شـده    أصلح با جايگاهي برابر با مـردان، ت       
ايـن دگرگـوني بيـنش، مسـتلزم توجـه بـه            . است

هاي مردان و زنان و وظـايف آنـان قبـل،             فعاليت
ايـن  . هنگام و بعد از جنگ و درگريي نظامي اسـت         

 معناست آه تساوي جنسيت و مسائل مربوط به         بدين
 تعـيني سياسـت و وضـع و          ی ي اوليـه    آن در مرحله  

ــي و    ــاهي مل ــه، از جايگ ــوانني مربوط ــدوين ق ت
 .املللي برخوردار است بني

 13ي  آادر مشاره
 عمليات و روند صلح از ديدگاه جنسيت

 )…(شوراي امنيت 
هـاي   آشورهاي عضو را بـه افـزايش محايـت    ـ  7«

هاي آموزشي     و جليستيكي از فعاليت    ی ختصص مايل،
در مورد مسـائل مربـوط بـه جنسـيت ترغيـب            

هـا،    هـا شـامل برنامـه       اين فعاليـت  . آند  مي
هاي گوناگون، از مجله،      گذاري  ها و سرمايه    طرح

صندوق زنان سازمان ملـل و صـندوق آودآـان          
سازمان ملـل و آميسـارياي عـايل پناهـدگان          

 .شود  مربوط، ميهاي سازمان ملل و ديگر گروه
زمان خواهد آه در ام عاملني درگريمي از مت  ـ 8

 مهچنني هاي صلح و نامه مذاآره براي توافق
در هنگام اجراي آن جنسيت را نيـز در                

خاص زنان   نيازهاي) الف: (نظر بگريند، از مجله   
 و

 
دخرتان در هنگام بـاز گردانـدن و يـا                 

جمـدد و     احلـاق  اسكان پناهندگان، بازپروري،  
اقـداماتي آـه در     ) ب(بازسازي پس از جنگ؛     

ــانوان در   ــار بـ ــقدمي و ابتكـ  آن از پيشـ
هاي بـومي بـراي حـل         برقراري صلح و فعاليت   

تعارضــات محايــت آــرده و زنــان را در متــام 
هاي صلح سـهيم      نامه  هاي اجراي توافق    مكانيسم

اقداماتي آه در آن حقوق زنـان       ) ج(آند؛    مي
شـود بـه      ت شده و حمرتم مشرده مـي      و دخرتان محاي  

ويــژه آن دســته از حقــوقي آــه بــه قــانون 
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ي   اساسي، نظام انتخاباتي، نريوي پليس و قوه      
 .)…(شود قضاييه مربوط مي

ـ مايل است آه مسـائل مربـوط بـه جنسـيت و             15
ن مشورت با   وهاي خمتلف مهچ    حقوق زنان با شيوه   

 ي   در جمموعـه   ،املللي زنـان    هاي حملي و بني     گروه
 .اهداف و وظايف سازمان امنيت قرار گريد

شوراي امنيت ) 2000 (1325ی منتخيب از قطعنامه 
 ،سازمان ملل

 2000 اآترب 31 اقتباس در تاريخ 

، دبـري آـل     )2000 (1325ي    راستا با قطعنامـه     هم
زنـان، صـلح و     « حتـت عنـوان      یسازمان ملل گزارش  

ايـن گـزارش    . ارائه آرد ) 2002   اآترب 16 (»امنيت
ي تأثري درگريي نظامي بر زنـان و دخـرتان،            بارهدر

املللي، مشارآت زنان در فرآيند       ساختار قوانني بني  
صــلح، عمليــات پاســداري از صــلح، عمليــات     

دوستانه، بازسازي و بازپروري و مهچـنني در          انسان
سالح، اعالم وضعيت عادي و اجياد انسـجام جمـدد            خلع

ان ايـن   برخي از شرايط آن در پايـ      . گويد  سخن مي 
 .فصل در قسمت پيشنهادها آمده است

 هاي دفاعي جملس زنان در آميسيون
اجملـالس    ي بـني    درپي احتاديه   هاي جهاني و پي     پژوهش

 سـال   25در مورد نقـش زنـان در سياسـت در طـي             
گر اين نكته است آه زنان مهچنـان در           گذشته بيان 

هاي دفاعي جملس بطور آل حضور نداشته يا          آميسيون
الزم به ذآـر نيسـت آـه        . اند  رنگي داشته  حضور آم 

يس آميسـيون، معـاون     ئآنان به ندرت به عنوان ر     
. شـوند   موران ويـژه انتخـاب مـي      أآميسيون يا مـ   

مـردان و زنـان     (اجملالس    بنيی   احتاديه   1997پژوهش  
نشـان  ) ي وقـوع    دموآراسي در آسـتانه   : در سياست 

رمـورد حضـور     جملسي آه اطالعـاتي د     97اد آه از    د
هاي جملس ارائـه آـرده بودنـد،          ر آميسيون زنان د 

از آا، زنان رياست آميسيون را بر       % 3تنها در   
از متـاي   % 6/18درآل، زنان تنـها     . عهده داشتند 

هـاي پارملـاني را       ي آميسيون   هاي رياست در مهه     پست
دو عامل آليدي، وضعيت موجود را      . اند  دارا بوده 
در خنسـت آن آـه، در حـال حاضـر           . دهند  توضيح مي 

سراسر دنيا هنوز زنـان آمـي عضـو جملـس هسـتند             
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دوم آنكه آه در متام دنيا،      ). 2002در مي   % 3/14(
 باور ريشه دوانده است آـه       ندر اذهان عمومي اي   

مسائل مربوط بـه جنـگ، صـلح و امنيـت مسـائلي             
آفرين است، زيرا      نگرش مشكل   نوع اين. اند  مردانه

 تأثري قرار   ي مجعيت يك آشور را حتت       شك مهه   ها بي   جنگ
اند آه بـيش از مـردان         دهند و اغلب اين زنان      مي

 .پذيرند آسيب مي

 زنان در ارتش
حضور زنان در نريوهاي مسلح از ديرباز در متام         
سطوح مديرييت، تدارآاتي و خدمات پيشتياني رايج       

هاي مـرتبط بـا       حضور زنان در جايگاه   . بوده است 
 اوقات  ـ نه هتا در زمان صلح بلكه گاهي         پشتيباني

 ًاهاي مسلحانه نيزــ نسـبت       در زمان جنگ و درگريي    
در مقابل، حضور در سپاه جنگي و       . مهم بوده است  

.  جديـد اسـت    اي آـامالً    در سطوح عمليـاتي پديـده     
اطالعاتي آايف در مورد حضـور زنـان در ارتـش در            

 14آـادر مشـاره ی      . املللـي موجـود نيسـت       سطح بني 
نـاتو را در    مشارآت زنان در ارتش آشورهاي عضو       

 .دهد قالب اعداد و ارقام نشان مي

 14ي   آادر مشاره
 مثـال هـايی از کشـور    ـتعداد زنان در ارتش  

 های عضو ناتو
 وهارياز کل ن%  تعداد کشور

  %6/7 3202 کيبلژ 
  %4/11 6558 کانادا

  %7/3 1991 مجهوری چک
   %0/5 863 دامنارک
  %5/8 27516 فرانسه

 %  8/2 5263 آملان
   %8/3 6155 وناني

  %6/9 3017 جمارستان
  %1/0 438 ايتاليا

  %6/0 47 لوکزامبورگ
  %0/8 4170 هلند
  %2/3 1152 نروژ

  %1/0 277 هلستان
  %6/ 6 2875 پرتغال
  %8/5 6462 اياسپان
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 %1/0 917 هيترک
  %1/8 16623 ايتانيبر
االت يا

  %0/14 198452 متحده

 2001تابستان  -و گزارش نات: مأخذ

، منطقي است آه بگوييم مشارآت زنان به        کلدر  
اي   عنوان سرباز و يا در خبش هـاي ختصصـي و حرفـه            

هاي رهربي افزايش يافته      تواند با سياست    ارتش  مي  
 یسازماني دستگاه امنيتـ    پي حتوالت درون  و يا در    
رسد اين مشارآت در پـي دو         به نظر مي  . حتقق يابد 

آننـد، حاصـل      ز يكديگر عمل مي   پديده آه مستقل ا   
 :شود مي
ضرورت بسيج مهگاني براي محايت و افزايش امنيت         •

 ملي؛
د ديگـر   نـ به روز ساخنت نريوهاي مسـلح آـه مان         •

ثر از حتـوالت اجتمـاعي و در        أهاي دولت مت    شاخه
اي فزاينده متـأثر از مفهـوم         نتيجه، به گونه  
 .تساوي جنسيت است

 15ي  آادر مشاره
سـازي    در جهت جاري   سياست امنيت مشارآت زنان در    

 جنسيت

توانـد از نطقـه نظـر         سياست امنييت دولـت مـي     
 در چهارمني آنفرانس جهاني     .جنسيت ارزشيابي شود  

ايـن  » زنان در پكـن   «متحد با موضوع      سازمان ملل 
سازي جنسيت به عنوان يـك تـدبري          سازمان به جاري  

جهاني براي محايـت از برابـري زن و مـرد رمسيـت             
ـ اجتمـاعي سـازمان ملـل،         وراي اقتصادي ش. خبشيد
 …«آنـد     گونه تعريف مـي     سازي جنسييت را اين     جاري

روندي است آه در آن زنان و مـردان در هرگونـه            
گـذاري،    ريـزي شـده، از مجلـه قـانون          فعاليت طرح 

هـا و     ريزي در متـامي حـوزه       گذاري و برنامه    سياست
اين فرآيندي است آـه      .اند  سطوح، شرآت داده شده   

عد تكميلي  هاي زنان و مردان را بُ       ات و مهارت  نظر
ها و    ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي سياست       برنامه
 اجتمـاع    و ها در قلمرو سياسـت، اقتصـاد        برنامه

ع شـده و    فـ دانسته تا زنان و مردان يكسـان منت       
ي رسـيدن بـه     ئاغـ  هـدف . نابرابري تدوام نيابـد   

 .»تساوي جنسيت است
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ـ اجتماعي   قتصاديي شوراي ا نامه تفاهم: مأخذ
 2/1997سازمان ملل 

ي مسـلح بـه     هـا ي زنان در نريو     مشارآت فزآينده 
ويه از دفاع سنيت به امنيت      ر ي خود در تغيري     نوبه

بـراي اسـتفاده از نتـايج       . انساني سـهيم اسـت    
و ) مهچـون بانكـداري   (حتقيقات، تكنولوژي اطالعات    
هـا    يا بـه جـاي روش     و  عمليات اطالعاتي در آنار     

اتي آه نيازمنـد قـدرت اجرايـي و آمـوزش           وعملي
ايـن رونـد    . آيد شده اسـت   أپيش ت   يش از بهستند،  

هـاي جديـدي را بـراي زنـان بـه ويـژه در                فرصت
آشورهايي آه مردان و زنان از امكانات آموزشـي         

 .ساني برخوردارند، پديد آورده استيك

 16ي  آادر مشاره
هاي جديد بوجود آمـده در پـي          ها و زمينه    چالش

  زنانضورح

  در دستگاه امنييت

افزون زنان در دستگاه امنـييت و         مشارآت روز 
خاصه در ارتش و نريوي پليس اين سؤال را مطرح          

بـه ويـژه آمـوزش      (سـازد آـه آيـا آمـوزش           مي
 و انضباط بايد براي زنان و مردان ) فيزيكي

 

 يكسان باشد؟ 

 ضروريست آه مقرراتي مربوط به مسائل جنسيت      
هاي نظامي    تش و ديگر سازمان   آه تاآنون درار  ـ  

 ناديـده گرفتـه شـده       آشور و نريوي پليس آامالً    
نيازهـا و  : به عنـوان مثـال  . وضع شود ـ  بود

ها در ارتش و مهچنني مسائل مربوط به          منافع زوج 
مادران و پدران ارتشي بايد مورد توجه قـرار         

 .گريد
ي لبــاس پوشــيدن و  مســائل مربــوط بــه حنــوه

هـاي جنسـي سـؤال          ذابيتشناسي و حـيت جـ       زيبايي
 آيا لباس فرم زنان ومردان بايـد        .برانگيزند

اس بـ يكسان باشد؟ آيا بايد در متـام شـرايط ل         
 فرم مردانه داشت؟ 

. اين مسائل نيازمنـد تفكراتـي نـوين اسـت         
هاي نظـامي     قانون اساسي، ارتش و ساير دستگاه     
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و نيز مقررات پليس بايد بسط داده شده و بـا           
 .ازگار گرددهاي جديد س واقعيت

 زنان در وزارت دفاع و عمليات پاسداري از صلح

 نـاتو، تعـداد     2001بر طبق گـزارش تابسـتان       
عمليـات پاسـداري از     در   شرکت کننـده  پرسنل زن   

تنـها  . صلح پس از جنگ جهاني دوم، نـاچيز اسـت         
چند آشور آانادا، جمارسـتان، فرانسـه، هلنـد و          

ود را  نريوهاي پاسدار صلح خ   % 5پرتغال هستند آه    
ي سـازمان ملـل       جتربه. ند ا به زنان اختصاص داده   

دهد آه مـردم از حضـور زنـان اسـتقبال             نشان مي 
ثري أي عمليـات تـ      آنند و اين حضـور در نتيجـه         مي

جه بيشرتي اسـت آـه در       وبراي مثال ت  . مثبت دارد 
 . شود اثر اين مشارآت به مسائل زنان و خشونت مي

م ئ يـا قـا    مت وزارت اطالعات  انتصاب زنان به سِ   
آمـار  . مقامي اين اد هنوز بسـيار نـادر اسـت         

 مـبني آن    2000اجملالس در مـارس       ي بني   جهاني احتاديه 
هـاي    متـام وزرا بـا مسـئوليت      % 3/1آه تنها    است

متام معاونني وزرا و يا      %  9/3امنيتی و   : دفاعی
وزارتي مهچون معاونني جملس را زنان      ديگر پست های    

اي آـه سـازمان       ي جهاني   هبه نقش . (دهند  تشكيل مي 
 «اجملالس به طور مشرتك حتت عنوان       ي بني   ملل و احتاديه  

 ،انـد    منتشـر آـرده    »2000سـال   : زنان در سياست  
 ).مراجعه شود

 

 

 

 

 

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 اطالعات
هاي خمتلـف     در مورد تناسب تعداد زنان در خبش       ›

هاي نظامي آشـور، نـريوي        اهارتش، ساير دستگ  
هـاي امنـييت و مهچـنني مراآـز           پليس، دسـتگاه  
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آموزشي مربوطـه، اطالعـات الزم را درخواسـت         
عالوه بر آن، در ارتبـاط بـا تعـداد          . آنيد

ــت ــان در مس ــايل زن ــاي ع ــت ه ــه و پس ــاي  رتب ه
ــميم ــع   تص ــا در مج ــور آ ــنني حض ــده و مهچ گرين

منايندگان آشورشان در سازمان ملل، نـاتو و        
ي   املللي فعـال در زمينـه       هاي بني   ديگر سازمان 

ــت   ــات الزم را درخواس ــييت، اطالع ــائل امن مس
 .آنيد

 *نقش جنسيت در حل و فصل تعارضات و بازسازي
آننده تا    هاي مذاآره   اطمينان يابيد آه هيئت    ›

حد امكان از نسبت مساوي زن و مـرد تشـكيل           
 شده است؛

هـاي صـلح بـه        نامه  اطمينان يابيد آه توافق    ›
ــه ــام گون ــدهاي   اي نظ ــكار، پيام ــد و آش من

تعارضات نظامي مرتبط با زنان، سـهم آنـان         
هاي   در روند صلح، نيازهايشان و نيز اولويت      

 .دهند پس از جنگ را مورد توجه قرار مي
ــارب و    › ــش، جت ــه از دان ــد آ ــان يابي اطمين

 تعـارض بدسـت     هنگامهاي زنان آه در       قابليت
اي   نـه آمده است، در زمان  بازسـازي بـه گو         

 .شود مفيد استفاده مي
 *آميز هاي صلح موريتأجنسيت و م

آميـز و     هاي صلح   از مشارآت زنان در مأموريت     ›
 ؛بازسازي پس از جنگ محايت آنيد

در صورت لزوم بـا وضـع قـوانني، از اينكـه             ›
املللـي،    پاسداران صـلح و ديگـر پرسـنل بـني         

هاي آموزشـي فرهنگـي و جنسـييت الزم را            دوره
 ؛طمينان حاصل آنيداند ا گذارنده

 پرسـنل   ربر جمـازات پاسـداران صـلح و سـاي          ›
انـد،    املللي آه حقوق زنان را نقـض آـرده          بني

 .نظارت داشته باشيد
 دولت

هاي هم تراز    از اينكه زنان و مردان مسئوليت      ›
بـراي مثـال در طـول ده سـال گذشـته در             ـ  

هـم در   ، و   اند  ـ بر عهده داشته      وزارت دفاع 
رصت زنان بـراي تصـدي      قانون و هم در عمل ف     

گرينده، بـا     هاي تصميم   رتبه و مقام    هاي عايل   مست
اطمينـان  .،اي مردان برابر بوده است     ه فرصت

  .حاصل کنيد
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 جملس

هـاي دفـاعي و       ساختار پيشني و فعلي آميسيون     ›
ايـن   امنييت جملـس و ميـزان وظـايفي آـه در          

زنان است را بررسـي     ی  ها به عهده     آميسيون
 .آنيد

هـا    آميسـيون کـه   عمـال آنيـد     ي اِ آنرتل بيشرت  ›
توجهي آايف به مسائل مربوط به جنسيت داشته        
باشند و در صورت لزوم بـراي اجيـاد تـوازن           

 .بيشرت بني دو جنس زن و مرد، پافشاري آنيد
 16 از گزارش دبريآل سازمان ملل در اقتباس  )*

 ح با موضوع زنان و صل2002اآترب 
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 3خبش 
ر اجزاي اصلي عملياتي د 

 ▪یدستگاه امنيت
 

 
 

                                                           
اي مهم براي درك  ـ صنعيت مقوله  اگر چه واحد نظامي    ▪

دستگاه امنييت است، اما بيشرت بدين سبب آه قسميت از 
شود، در اين خبش به آن  دستگاه امنييت آشور حمسوب مني

 .پرداخته نشده است
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 هشتمفصل 
 ارتش

 
 

تشكيالت نظامي در طول تاريخ وجود داشته و به         
. عنوان مششري و سپر حمافظ آشـور تلقـي شـده اسـت            

ي سـا      نشان مي دهد آه در ميانه      17آادر مشاره ی    
 تنها تعداد آمي از آشورهاي جهـان فاقـد          2002ل

 .اند ي نظامي بوده شاخه

 17ي  آادر مشاره
  فاقد ارتشآشورهاي

. باشند  برخي از آشورها فاقد نريوي نظامي مي      
ــوبي  ــانوس جن ــك اقي ــورهاي آوچ ــه، آش : از مجل

يبـاتي، سـاموآ، جزايـر      رورو، مالـديو، آِ   ئنا
ــ ــاال س ــو، پ ــا  ئليمان، توال ــو و ي و، وانوات

 ،يب مهچـون سـنت وينسـنت      ئآشورهاي درياي آارا  
لوســيا،   ســنت آيــتس و نــويس، گرنــادينز، ســنت

سـتاريكا، ايسـلند،    اآ. رانـادا دومينيكا و گ  
در حال حاضـر    (ماورتيس، تيمورشرقي، سوماليا    

ــه ــت  در مرحل ــش اس ــكيل ارت ــدورا، )ي تش ، آن
 هسـتند   يیييت از ديگر آشورها   ئمارينو، و ها    سن

بسـياري از   . باشـند   ي نظامي مـي     آه فاقد شاخه  
ــ مهاننـد       هاي خمتلـف پارملـاني      اين آشورها خبش  

 .ـ دارند  مرزيحمافظان آشور و نگهبانان 

 وظايف ارتش
هـا     حتوالت امنييت پس از پايان چنگ سـرد، ارتـش         

. تـأثري قـرار داده اسـت        را در سرتاسر جهان حتـت     
ارتش در حاليكه موظف به اجنام وظايف حموري قبلي         

باشد، وظـايف جديـدي را نيـز بـر عهـده              خود مي 
ي   هـاي زيـر از مجلـه        امروزه، فعاليت . گرفته است 

 : هاي سرتاسر جهان است ارتشوظايف متداول 
يت ارضي و   محراست از استقالل آشور، حكومت، متا      •

 در آل حفاظت از شهروندان؛ 
املللــي پاســداري از صــلح و  هــاي بــني مأموريــت •

 برقراري صلح؛
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  در هنگام وقوع حادثه؛ امدادرساني •
آمك بـه نـريوي انتظـامي       (وظايف امنييت داخلي     •

 ؛)ييموارد استثنا براي برقراري نظم در
 .)ي اجتماعي وظيفه(مشارآت در سازندگي جامعه  •

ميزان اجنـام وظـايف فـوق نسـبت بـه سـاختار             
 . قانوني و شرايط امنييت آشورها متفاوت است

 پاسداري از حكومت و جامعه
ي   علريغم حتوالت و هتديدهاي جديد امنـييت، وظيفـه        

ي دفاع از وطن و آشورهاي متحد در مقابل           ديرينه
ي   اي بيگانه، مهچنان مهمرتيـن وظيفـه      رهوهتامجات آش 
اين وظيفه نه تنها شامل حراست      . هاست  اغلب ارتش 

از خاك آشور و حاآميت سياسي آن، بلكه به طـور           
 .ي حفاظت از آل جامعه است  برگرينده-مشروح در

از پايان جنگ سرد تا به حال رهربان سياسـي و           
اند آه    پيش به اين نكته واقف شده       يش از بها    ارتش

هـاي بيگانـه حاآميـت ملـی را هتديـد             نها ارتش ت
آنند، بلكـه هتديـدهاي جديـد غرينظـامي مهچـون             مني

هاي داخلي، جنايات سازمان يافته،       تروريسم، جنگ 
اي و فسـاد نيـز آن را بـه خمـاطره              هتامجات شـبكه  

).  مراجعـه شـود    1  ی بـه آـادر مشـاره     (افكنـد     مي
وند تقريبًا متام نريوهاي مسلح، در حال حاضر در ر        

ي   در آـادر مشـاره    . اصالح نظام دفاعي دخيل هستند    
 . سه روند اصلي اصالحات توضيح داده شده است18

 18ي  آادر مشاره
 هدف چيست؟: اصالح نظام دفاعي

هـا    ي از ارتـش   ر تاآنون ساختار بسيا   1990از  
دستخوش تغيري شده و اصالحات در آشورهاي خمتلـف         

 بـه   .با اهداف گوناگون اجنـام پذيرفتـه اسـت        
تـوان    اين اصالحات مي   بيان ساده، سه هدف براي    

 .باز شناخت
 برقراري دموآراسي ›

هدف از اصـالح نظـام دفـاعي در بسـياري از            
آشورهايي آه دوران پس از يك نظام آمونيسـيت،         

عـــد از جنـــگ را يـــا ديكتـــاتوري و يـــا ب
 :، برقراري دموآراسي بوده استگذارنند مي
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ــه     ــه بگون ــربي آ ــال ره ــش را در قب اي  ارت
 دموآراتيك انتخاب شده است مسـئول و پاسـخ        
گو انگاشنت، در غري ايـن صـورت ارتـش خطـري            

 خواهد بود براي دموآراسي
اجياد توازن در منابع مورد نياز ارتـش بـا           

 هاي ديگر جامعه  نيازهاي خبش
 سازگاري با فضاي جديد امنييت ›

ي ارتــش بــا  ســازگار آــردن وســعت و بودجــه 
 هتديدهاي جديد امنييت 

هاي جديد، به     سازي ارتش براي مأموريت       مادهآ 
 پاسداري از صلح : عنوان منونه

 املللي آردن بني ›
ي ملـي فعاليـت       ارتش، ديگر تنـها در حـوزه      

 آند، بلكه بيش از گذشته هم راستا با ديگر          مني
هـا     اين فعاليـت   .پردازد  آشورها به فعاليت مي   

هـاي غـري رمسـي چـون          تواند به صـورت مهكـاري       مي
هاي صلح سـازمان ملـل بـوده، و يـا بـر              هيئت
 براي (هاي دراز مدت و سازماني  ي مهكاري پايه

 

هاي دو و يـا       و يا بر اساس مهكاري    ) مثال ناتو 
 .چند جانبه باشد

ارتــش را تــا حــدودي حتــت آــنرتل فرمانــدهي  
 .دهد املللي و ساختار سازماني قرار مي بني

توان ارتـش بـراي مهكـاري بـا ارتـش سـاير              
ي جتهيزات، تعليم، اطالعات،       در زمينه  آشورها

را ) قابـل اجـرا   (فرماندهي و نظام سرپرسيت     
 . دهد افزايش مي

 :ميئاملللي نظامي دا هايي از واحدهاي بني منونه
 اولني سپاه آملاني ـ هلندي 
 ) استوني، لتوني ليتواني،(سپاه بالتيك  
 سپاه آملاني ـ دامنارآي ـ هلستاني 
 متشكل از آشـورهاي     گردان مهندسي چند ملييت    

اســلوواآي، جمارســتان، رومــاني و اوآــراين 
 )١گردان تيسا(

                                                           
١TISA 
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 امللل مهكاري با صلح بني
هاي صلح    آم به دو دليل در مأموريت       ها دست   ارتش
 خنست، به منظور ممانعت از درگريي و        .آنند  شرآت مي 

مد فراگري مهچون بـرهم زدن      يااجتناب از هرگونه پ   
ردن نظـام اقتصـادي و      ثابت نواحي خمتلف، خمتل آـ     

دوم . توليد سيلي غري قابل آـنرتل از پناهنـدگان        
اي در    آننـده   توانند نقـش تعـيني      ها مي   آن آه ارتش  
ها داشته و از مردم بـومي منـاطق          امنيت انسان 

هـا، خاصـه،      امنيت انسان . نگ حمافظت آنند  جدرگري  
برخورداري از حقوق بشر پس از آنكـه خشـونت در           

زپيش افزايش يافتـه و زنـدگي       ا  تعارضات اخري بيش  
شعاع قرار داده اسـت، يكـي از          مردم بومي را حتت   

. رود  املللي بشمار مـي     اهداف مهم سياسي جوامع بني    
هاي صلح آن است      از اثرات جانيب شرآت در مأموريت     

هاي نظامي و آسـب جتربـه در          انگآه فرصت تعليم ي   
 . آورد سناريوهاي واقعي را فراهم مي

 هنگام وقوع حادثهامدادرساني در 
 مهچون،  ؛ي دست بشر   ها  حوادث طبيعي و يا ساخته    

هاي عظيم و سـقوط هواپيمـا در          زلزله، سيل، آتش  
مناطق شهري براي هـر آشـوري اتفـاق افتـاده و            

هـاي اضـطراري ايـن چنـيين،          در موقعيـت  . افتد  مي
مقامات آشوري، ارتش را بـراي امدادرسـاني بـه          

 اين مواقع ارتـش     در. خوانند  ديدگان فرا مي    آسيب
وظايف گوناگوني مهچون برقـراري نظـم و قـانون،          
تأمني غذا، دارو و مهچنني برقراري خطوط ارتبـاطي         

هويـدا شـدن نقـش      . ونقل را بر عهـده دارد       و محل 
هـاي    مثبت ارتش در جامعه و مهچنني افـزايش محايـت         

 از اين ارگان از اثرات جانيب حضور ارتـش          یمردم
 .استدر عمليات امدادرساني 

 ياري رساندن به نريوي انتظامي آشور
ها آمك به نريوي      هاي برخي از ارتش     از ديگر نقش  

با اين وجود، ايـن آـاربرد       . انتظامي آشور است  
از آجنـايي آـه     . برانگيـز اسـت     ارتش بسـيار حبـث    

 براي نريوي انتظـامي     هامقابله با برخي از هتديد    
 و پليس خطرآفرين است، محايت ارتش ضروري به نظر        

محالت تروريسيت، جنايات سـازمان يافتـه و        . رسد  مي
. ي ايـن هتديـدات اسـت        قاچاق مواد خمـدر از مجلـه      
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خطرات ياري ارتش به نريوي انتظامي مـوارد زيـر          
 :شود را شامل مي

تواند هتديدي باشد براي نظـارت مردمـي بـر            مي •
 ارتش؛

 شود؛  ناگزير منجر به سياسي شدن ارتش مي •
موقت نظـم و قـانون را       تواند به طور      ارتش مي  •

 سياسـي،   ءتوانـد منشـا     برقرار آند، امـا منـي     
ومرج را از     اجتماعي و اقتصادي تعارضات و هرج     

 بني بربد؛
نريوهاي ارتش براي ميـادين جنـگ و نـه بـراي             •

مقابله با شهروندان در خاك وطن و يا درگـريي          
 اند؛ در مسائل سياسي آموزش ديده

 و نـريوي    در عمل، خطر اجياد رقابـت بـني پلـيس          •
 .ارتش وجود دارد

 19ي  آادر مشاره
بكارگريي ارتش در نريوي انتظامي آفريقاي 

 جنوبي

در شرايط بسيار خاص، مثل بر هم رخيتگي   ) …(
آامل نظم آه برقراري جمدد آن خـارج از تـوان           
دستگاه پليس آفريقاي جنوبي است و يا شـرايط         
دفاع ملـي، از نـريوي دفـاع ملـي ايـن آشـور              

)SANDF( شود    تفاده مي  اس)… .(    بكـارگريي ارتـش
مني مشــروع حقــوق أنيازمنــد نظــارت جملــس و تــ

بنيادي است و بايد بـه توسـط قـوانيين آـنرتل            
 .شود

  »هاي دموآراسي دفاع در حكومت«: مأخذ
اي جنوبي، مي قآتاب سفيد دفاع ملي مجهوري آفري

1996 

 وظايف اجتماعي
ارتش و خاصه ارتشـي آـه از سـرباران وظيفـه            

 ملت سهيم است زيـرا      ل شده باشد، در پرورش    تشكي
هاي خمتلـف و بـا        از گروه ) مردانًا  غالب(جوانان  
نـژادي در آنـار      هاي گوناگون اجتماعي و     پيشينه

ايـن نكتـه بـه ويـژه در         . هم خدمت خواهند آرد   
جوامع مهاجرپذير و چند فرهنگـي، آـه ارتـش در           

هاي خمتلف است، مصداق پيـدا        واقع خملوطي از گروه   
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هاي اجتماعي ارتـش،      يكي از ديگر فعاليت   . آند  مي
. هاي آموزشي براي مـردم اسـت        فراهم آوردن فرصت  

افرادي آه دورمناي شغلي حمدودي براي خود متصـور         
. توانند با پيوسنت به ارتش منتفع شوند        هستند مي 

هـاي اجتمـاعي ارتـش خبصـوص در           از ديگر فعاليـت   
و يـاري   توان از محايت      آشورهاي در حال توسعه مي    

ي آشور نام برد آه در        هاي دور افتاده    ي خبش   اداره
هـاي    آجنا از سربازان قدميي براي آموزش، فعاليـت       

ي حميط بـومي      ي هبداشيت و پيشگريي از جتزيه       پيشگريانه
 .شود استفاده مي
هـايي هسـتند از       هاي اجتماعي فوق منونه     فعاليت

بـا  . ي ارتش در جامعـه      چگونگي سهيم شدن سازنده   
 حال، در برخي آشورها شاهد حضور منفي ارتش         اين

براي مثـال،   . در جامعه، اقتصاد و سياست هستيم     
در بعضي آشورها ارتـش در امـور سياسـي دخالـت            

. دهـد   آرده و دولت را در معرض هتديـد قـرار مـي           
سفانه، در برخي ديگـر از آشـورها ارتـش در           أمت

آنـد آـه افـزون بـر          دادوستدهاي جتاري شرآت مـي    
زاسـت، آـه ايـن        دوليت، بـراي آن درآمـد     ي    بودجه

اي دموآراتيـك آـنرتل و نظـارت          درآمد بـه گونـه    
 .شود مني

 آنچه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي  مناينده

 عملكرد ارتش
 :هاي ارتش اطمينان يابيد آه فعاليت ›
در قوانني و مقررات ارتش بـه خـوبي تعريـف            ـ 

 شده است؛
  سياست امنيت ملي است؛در راستاي مفاهيم و ـ 
 منطبق با نيازهاي واقعي امنييت جامعه است؛ ـ 
وظايف غري نظـامي از آمـادگي  ارتـش بـراي             ـ 

ي آن آـه مهـان دفـاع از           ي اوليه   اجنام وظيفه 
املللـي و     حاآميت ملي، مهياري با حاآميت بـني      

 .آاهد املللي است، مني آمك به اجراي قوانني بني
 اصالح نظام دفاعي

 ينکه کميسيون های ذی صالح جملـس گـزارش        از ا  ›
های جامعی از اصالحات پـيش بينـی شـده يـا            
اجنام شـده را بـه مهـراه حتليـل تـأثريات آن             
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 -دريافــت مــي مناينــد و در ايــن رابطــه مــی
توانند با تشکيل جلساتی به طـرح بعضـی از          

 .مسائل بپردازند، اطمينان يابيد
 بکار گريی ارتش در نريوی نظامی

ستفاده از ارتش در نريوي انتظامي      در اصل، ا   ›
 امري نامطلوب است اما در مواقعي آه راه 

 :حل ديگري وجود نداشته باشد، جملس بايد     
از اينكه مشارآت ارتـش در نـريوي انتظـامي           ›

و به توسط  قانون آـنرتل         تعريف، حمدود  آامًال
 :د، از مجلهيشود، اطمينان حاصل آن

ط و موقعيت پيشني    هايي آه ارتش به شراي      زمان ـ 
 گردد؛  باز مي

 هاي اين مشارآت؛ ها و حمدوديت ويژگي ـ 
 

 مدت مشارکت؛ ـ

هايي آه در هـر مـورد مشـارآت           واحدها و خبش   ـ 
 خواهند آرد؛ 

هايي آه براي مداخلـه و يـا پايـان            دستگاه ـ 
 توانند تصميم بگريند؛  ارتش مي یمداخله

 حقوق  حق قضاوت شايسته در صورت نقض قانون،       ـ 
 . بشر و غريه

قانوني را تصـويب آنيـد آـه بـر اسـاس آن              ›
داشــت، و آتــش هرگونــه تفتــيش منــازل، باز

صـالح    هـاي ذي    دسـتگاه گشودن بايد بـه توسـط       
 .ييد و جموز آن صادر شودأت

هـاي پارملـاني و شـبه آن          از وجود مكانيسـم    ›
ي ارتش بر     براي بررسي وتعديل اثرات مداخله    

نيـادي اطمينـان    هـاي ب    حقوق انسان و آزادي   
 .حاصل آنيد
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 هنمفصل 
 هاي نظامي در دولت ديگر سازمان

 
 

بر اساس  » هاي نظامي دولت    ديگر سازمان «عبارت  
شــرايط موجــود و نيــز آشــوري آــه در آن بكــار 

در هـر   . آنـد   رود، معناي متفـاوتي پيـدا مـي         مي
هاي نظامي خصوصي     ها از سازمان    صورت، اين سازمان  

املللـي مطالعـات      ي بـني    سسـه ؤبه زعم م  . متمايزند
هـاي نظـامي      ديگـر سـازمان   «اسرتاتژيك در لنـدن     

هـاي    آه گاهي از آن بـه عنـوان سـازمان         (» دولت
ي   مري، اداره ر شـامل ژانـدا    )شود  پارملاني ياد مي  

شود آه فنون نظامي را       اي مي   گمرك و نريوهاي مرزي   
 نريوهاي ارتـش جتهيـز شـده و         انندآموزش ديده، م  

 . آنند حتت فرمان ارتش عمل ميدرهنگام وقوع جنگ 
هـاي    تقريبًا متام آشورها درآنار ارتش، سازمان     

نظامي ديگري نيز دارند آه با ارتش در ارتبـاط          
در برخي از موارد ارتش جتهيزات الزم،       . اند  نزديك

هـاي مـورد      هاي نظامي و آمـوزش      دسرتسي به پايگاه  
 .آند نياز آنان را فراهم مي

هـاي     متعـددي از روش    ها در مـوارد     اين سازمان 
نظامي نامناسب درعمليات پليسي استفاده آرده و       

از . اند  جتاوز به حقوق بشر شناخته شده      يا مسئول 
ها مرز بني نريوي پليس       آه اين گونه سازمان    آجنايي

سازند، ضروريست آـه نقـش و         رنگ مي   و ارتش را آم   
ارجـح آنسـت آـه      .  تعريف شود  موقعيت آنان آامالً  

ظـامي ديگـر در عمليـات برقـراري         هـاي ن    سازمان
جملـس بايـد    . امنيت داخلي مشارآت نداشته باشند    

براي رسيدن به اين هدف قـوانني مناسـب را وضـع            
مجهور و    رئيس. آرده و بر عملكرد دولت نظارت آند      

وزيـر بايـد امكـان نظـارت پارملـاني را             يا خنست 
فراهم آورد نه تنها به اين علـت آـه بـر طبـق              

عمال زور از طرف دولت بايد حتـت        قانون هرگونه اِ  
ي مقننه باشد؛ بلكه، بـه علـت اجيـاد            نظارت قوه 

ي آاربرد وسـيع و بـدون         ها و خطرات بالقوه     چالش
 .ها نظارت اين سازمان
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 20ي   آادر مشاره
مثال هايی از سايرخبش های نظامی در چند کشور         

 منتخب 

مشار پرسنل  کشور
 ارتش در

مشار پرسنل 
 ديگردر 
حد های وا

 نظامی

خبش انواع 
 های نظامی

 کشور

 گارد مرزی 3400 31700 الندنف

ــاالت  ايــ
 متحده 

ــريوی 53000 1365800 ــت ن گش
 هوائی کشور

گارد مـرزی، 423000 1004100 روسيه
ــربازان ســـ
وزارت کشور،
نريوهای حافظ
دولت روسيه،
ــتگاه دســــ
ــی امنيتــــ
ــدرال، فــــ
ــازمان ســــ
ــزی مرکـــــ
ــات و ارتباط
ــات، اطالعـــ

رکتنفرات شـ  
ــن و راه آهـ

 غريه 

ژاندارمری و 42000 198500 مراکش
نريوی امدادی

 و غريه

 ژاندارمری 94950 294430 فرانسه

ــريوی 252500 250600 ايتاليا نــــــ
Carabineriخــاص

ــارد و گــــ
ــی امنيتــــ
عمومِی وزارت

 کشور

ژاندارمری ، 220200 609700 ترکيه
گارد ملـی و
 گارد ساحلی

ــا  بورکين
 فاسو

ــدارمری، 4450 10000 ژان
ــرکت ــای ش ه
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 امنيتی

نــريوی خــاص  29500 87000 شيلی
Carabineros  

ــوری  مجهــ
 کره

نــريوی دفــاع 3500000 683000
ــوری و کشـــ

 پليس

نريوی پلـيس، 195000 297000 اندونزی
پليس دريايی
و نريوی حملـی
ــتيباِن پشـــ

 ارتش 

                                             
 ، لندن2000 -2001، توازن نظامی،  IISS: مأخذ

 هاي نظامي در دولت هاي ديگر سازمان فعاليت

دهنـد    اي اجنام مي    هاي گسرتده   ها فعاليت   اين سازمان 
 :ترين آا در زير قيد شده است آه رايج

نظارت بر مرزها مهچـون پيگـرد قاچـاق آـاال و             •
 انسان؛

 ها؛ آنرتل شورش •
اري و  هـاي اضـطر     حفظ نظم و قانون در موقعيـت       •

ــد     ــم مانن ــات مه ــربي و تأسيس ــت از ره حفاظ
 .اي هاي هسته نريوگاه

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده
هاي مربوطه در فصول گذشته يا آتي آه          به خبش 

 ،آــاربرد دارنــد نيزآمــابيش در ايــن زمينــه
 .مراجعه شود
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  دهمفصل 

 ساختار نريوي پليس
 
 

 وآراسينريوي پليس در دم
عملكرد پليس در متامي شرايط بايد منطبـق بـر          

اين نريو ملزم به تبعيـت از       . قانون اساسي باشد  
مهان قانوني است آه مأمور اجرا و پشـتيباني از          

 نقش پليس بايد از وظايف ديگـر        ،بعالوه. آن است 
ــتگاه ــون    دس ــري مهچ ــام آيف ــدي در نظ ــاي آلي ه

فـاوت  دادستاني، نظام قضايي يا سيستم جمازات مت      
ها بايـد     از منظر يك حاآميت مناسب، دولت     . باشد

با حفظ آزادي و حقوق فـردي، امنيـت عمـومي را            
شهروندان در يك دموآراسي، حمق بـه       . فراهم آنند 

طريف در قضاوت و برخورد       برخورداري از عدالت، بي   
آردار پلـيس بـه     . مند از طرف پليس هستند      ضابطه

ي دموآراسـي   هاي اصلي چگونگ    عنوان يكي از نشانه   
 .در يك آشور است

  21ي  آادر مشاره
 هاي آليدي عملكرد دموآراتيك پليس ويژگي

نريوهاي پليس بايد به قانون اساسـي احـرتام          ›
  اخالقي عمل آنند؛اصولگذاشته و بر مبناي 

عملكرد دموآراتيك پليس در پي فراهم آوردن        ›
امنيت مهگاني آارآمد با حفظ احرتام به حقوق        

 ؛بشر ممكن است
گو بودن پليس نيازمند شفافيت و وجود        پاسخ ›

هاي نظارتي و آنرتل داخلي و خـارجي          مكانيسم
 .است

 آخـر بـه     دموآراتيك عمل آردن پليس رونـدي      ›
د و  ااست آه به نيازهـا و منـافع افـر         اول  
هاي موجود در جامعه پاسـخ گفتـه و در            گروه

پي جلب اعتماد، رضايت و محايت مردم اسـت و          
.  به شفافيت و گفتگو اسـت      در نتيجه وابسته  

از ايــن رو، پلــيس در بســياري از آشــورها 
گويي مناسب و سريع به نيازهـاي        براي پاسخ 

 .بومي داراي نظام غري متمرآز است
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 ضرورت وجود تدابري امنييت ويژه

 اي  ي جمريه در حكـم وسـيله        نريوي پليس براي قوه   
عمال فشار در جامعه بـه      ست آه از حق احنصاري اِ     ا

با ايـن   .  برخوردار است  ،منظور اجنام وظايف خود   
ي   قـوه لوجود، به دليل مهني موقعيـت، امكـان بـا           

ي ابـــزاري از ايـــن نـــريو در جهـــت  اســـتفاده
ها   هاي دوليت، خشونت، نقض حقوق انسان         سوءاستفاده

ي   خدمات پليس در يـك جامعـه      . و فساد وجود دارد   
اي اسـت آـه بـر         دموآراتيك نيازمند تدابري ويژه   

طبق آن بتوان از هـم سـويي عملكـرد پلـيس بـا              
اي آه بايد از آن حمافظت آند و نـه            منافع جامعه 

موران أهم راستايي با منـافع سياسـتمداران، مـ        
صـل  دوليت و يا حيت خود نريوي پلـيس، اطمينـان حا          

ل عمل   چه پليس بايد از آزادي و استقال       اگر. آرد
برخوردار باشد، در برقراري قانون بايد موضـعي        

ي خـود ماهرانـه       بيطرفانه اختاذ آرده و در حرفه     
 یافسران پلـيس بايـد از اصـول اخالقـ         . عمل آند 

ي خود آگاه بوده و به ايـن اصـول صـريح و               حرفه
، اي از ايـن اصـول       گوشـه . مطلق وفـادار باشـند    

احرتام به حق زندگي افراد، الزام بـه اسـتفاده          
از زور تنها در صورت نياز به محايـت از اهـداف            

عمـال بـيش از نيـاز و غـري          مشروع و مهچنني عدم اِ    
نريوهاي پليس در اسـتفاده     . باشد  قانوني فشار مي  

از زور بايــد مهــواره از قــانون اعتــدال پــريوي 
ن ـ   مضــاف بــر ســاختارهاي مســئول بــريو. آننــد

 مراجعـه   سـوم به فصـل    ( سازماني سياسي و قضايي   
 و يـا   سازمانيـ ن  هاي مسئول درو ، سازمان)شود

 بررسي درون    .اداري نيز بايد وجود داشته باشد     
 نسـبت داده شـده بـه پلـيس و            سازماني ختلفـات  

اي   شكايات مردمي بايد مهواره در درون نظام حرفه       
 .پليس باشد

 22ي  آادر مشاره
 هاي خطرناك فرخدادها و حتري

ــييت،   اداره« ــاي امن ــك نريوه ــري دموآراتي ي غ
. افكنـد   هاي امنـييت را بـه خمـاطره مـي           اولويت

گرايش به امنيت نظامي در بسياري از آشـورها         
آـه  (هـا     سبب نظامي آردن پليس به توسط  دولت       

و ) سازد  رنگ مي   اين تفاوت پليس با ارتش را آم      
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 توانـايي   شود مهچنني   ي آا مي    يا آم آردن بودجه   
اين نريو را بـراي حفاظـت از سـالمت و امنيـت             

بــه طــور اخــص، . آنــد هــا تضــعيف مــي انســان
درآمــد حقــوق افــراد پلــيس و  درآشــورهاي آــم

نريوهاي امنييت ديگر، به زمحت آفـاف زندگيشـان         
آموزش آنان در حد صفر و يا بسيار        . دهد  را مي 

ــد  ــد دارن ــديرييت فاس ــوده و م ــدود ب ــطح . حم س
 …» .ميان اين گـروه نيـز باالسـت       سوادي در     بي
لـب  غهـاي نوپـا ا      رهربان منتخب در دموآراسـي    «

براي باقي ماندن بر مسـند قـدرت، متكـي بـه            
. نريوهاي امنييت از مجله واحدهاي نظامي هسـتند       

گـويي   به مهني دليل ممكن است با جديت با پاسـخ         
بيشرت و شفافيت در ارتـش خمالفـت آننـد زيـرا            

اف خود به قدرت ارتش     آنان براي رسيدن به اهد    
 ».نيازمندند

 2002. انساني ی گزارش توسعه

 ي مردم گذاري توده حق قانو
تواند از طريق     پليس مي  نظارت دموآراتيك نريوي  

هـاي محايـت      مهچون سازمان آخر به اول    هاي    مكانيسم
هـاي حملـي      از حقوق بشـر در سـطوح مردمـي گـروه          

 افزايش يابد، آه اين امر برخـورداري پلـيس از         
هـاي نظـارت      تئـ هي .آند  اعتماد مردم را تضمني مي    

ي رسيدگي به شـكايات       مردمي مهچون مأمورهاي ويژه   
گويي برون سـازماني پلـيس       مردم از پليس، پاسخ   

هايي آه اين نريو براي آنان اجنام وظيفه          به گروه 
در برخي موارد، تشكيل    . دهد  آند را افزايش مي     مي

ي   هـاي جامعـه     وهشوراهاي امنييت حملي متشكل از گر     
مدني و رهربان بومي اثرات مفيدي بر گسرتش خدمات         

بايـد قـوانيين بـراي محايـت از         . حملي پليس دارد  
ي مدني در مقابل      افراد بازرسان و ناظران جامعه    

هاي امنييت و ارتش      هاي احتمايل پليس، سرويس     مزامحت
 .وجود داشته باشد

 23ي  آادر مشاره
 حال توسعهي در ونه ـ من وي پليس در اريرتهنري

ي نريوي پليس با اطرافيانش، مهواره تا         رابطه
عمـال زور بـراي     ِا. حدودي چند وجهي بوده است    

ي خدمات به عموم مردم       برقراري قانون و ارائه   
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هاي پليس است آه چند وجهي        دو جنبه از فعاليت   
در . دهـد   بودن عملكرد اين نريو را توضـيح مـي        

اريـرته، ايـن    آشورهاي در حـال توسـعه، مثـل         
اريرته سـي سـال بـراي       . دوگانگي مشهودتر است  

آسب آزادي در مقابـل اتيـوپي مبـارزه آـرده           
اي آـه از قـرار معلـوم پايـان            مبـارزه . است

 ها جمـدداً     درگريي 1998 ـ99 نيافته، زيرا از سال   
 نـريوي پلـيس     90ي    در اوايل دهه  . آغاز شده است  

بق از پنج هزار افسر آه اغلب آا افسران سـا         
. انـد، تشـكيل شـده بـود          بوده ی خبش ارتش آزاد 

 آشكار است؛ دولت بايد از      دليل اين امر آامالً   
آار حمافظت آـرده و بـه امـورات           نظاميان آهنه 
برخـي از افسـران اسـبق ارشـد         . آا بپردازد 
ي خدمت در نريوي پليس را داشـته و           ارتش سابقه 

 اتيوپي به عنـوان افسـران       ـ  تالف اريرته ئدر ا 
 . اند ش خدمت آردهارت

هـاي    هـاي ختصصـي در روش       مهچون ديگـر مشـارآت    
ي عايل پليس و      سيس مدرسه أي، ت يحتقيقي علوم قضا  

هاي آموزشـي آـه از طـرف دولـت            تنظيم برنامه 
آم   شد؛ ضرورت تغيريات فرهنگي دست      هلند محايت مي  
. سـرآمدان آشـور مشـهود اسـت       از  براي برخـي    

 داراي  انـد،   افرادي آه در ارتـش خـدمت آـرده        
 پليس انگلستان،   ديدگاه متفاوتي نسبت به مثالً    

. باشــند در مــورد بكــارگريي نــريوي نظــامي مــي
ي تغيري فرهنگ در نريوي پليس اريـرته آـه            پروژه

با مهياري دولت هلند صورت گرفت، با هدف حتقـق          
خبشيدن به عملكرد دموآراتيك نريوي پلـيس، آـه         

نريوي داراي ويژگي حفظ نظم و قانون با حداقل         
 .ممكنه است، اجنام شد

 

، ٢سرتيخا، دانشگاه م١ وروم.آسپر دبليو: خذأم
فرهنگ نريوي پليس غيريي ت هلند، سهيم در پروژه

 2002اريرته، 

 

 آنچه آه مشا به عنوان
                                                           

١ Casper W.Vroom 
٢ University of Maastricht 
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 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده
 نظام دموآراتيك

ي قـانون     اطمينان يابيد آه پلـيس در حيطـه        ›
 . آند عمل مي

ينان يابيد آـه پلـيس بـر اسـاس اصـول            اطم ›
اخالقي آه مردم از آا انتظار دارنـد عمـل          

ــي ــد م ــي: آنن ــه، ب ــار  عادالن ــه و رفت طرفان
در اين زمينه، اطمينـان  حاصـل        . مند  ضابطه

آنيد آه دولت مطبوع مشا تابع قوانني سازمان        
ملل در ارتباط با افسـران نـريوي انتظـامي          

مراجعـه   65ي    بـه آـادر مشـاره     (. است) 1979(
 )شود
 آموزش

اطمينان يابيد آه آموزش ختصصي نريوهاي پليس        ›
با هدف برقراري قانون و حفظ نظم با حداقل         

گريد و براي نيل بـه آن، خبصـوص           نريو اجنام مي  
معيارهـــاي اخالقـــي ودموآراتيـــك را در   

بـه فصـل    . (آنـد   هاي خود منظور  مـي       برنامه
 ) مراجعه شودهفتم

 در  8و   7 ، 6هاي     در خبش  ه شده ئهاي ارا   به توصيه 
خصوص منابع مايل، انساني و ابزاري مراجعـه        

 .شود
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 يازدهمفصل 
 دستگاه امنييت و اطالعات

 
 

هاي   گاهي به آنان سازمان   (هاي اطالعاتي     سازمان
هـايي مسـتقل در       حتليـل ) شـود   امنييت نيز اطالق مي   

خصوص اطالعات مربوط به امنيت آشـور و جامعـه و           
ــداري از  ــراي پاس ــه  ب ــي آن ارائ ــافع اساس من

تـرين اجـزاي هـر دولـيت          دهند، آه يكي از مهم      مي
ها وابسته به     اگر چه اين سازمان   . روند  بشمار مي 

ي جمريه هستند، جملس نقشي حياتي در نظارت بر           قوه
 .هاي آنان به عهده دارد فعاليت

هتديدات و خطرات جديدي آه امنيت داخلي را به         
يسـم جهـاني، قاچـاق      افكنند حاصل ترور    خماطره مي 

موادخمدر، قاچاق آاال، جنايات سـازمان يافتـه و         
 شهاي غـري قـانوني بـوده و لـزوم افـزاي             مهاجرت
به خصـوص   . سازد  هاي اطالعاتي را بيشرت مي      توانايي

هـاي     وجود سازماني  2001 سپتامرب   11ي    در پي واقعه  
هـاي پـس      در ماه . اطالعاتي متبحر، يك ضرورت است    

هـاي چنـدين آشـور اختيـارات          تاز آن محالت، دولـ    
يض آردند؛  وهاي اطالعاتي خود تف     بيشرتي به سازمان  

هـاي ايـنرتنيت، خطـوط        اختياراتي مهچون آنرتل سايت   
 با عنـوان تروريسـم      بيستمبه فصل   (تلفن و منابر  
 )مراجعه شود
 امكان حتـت نظـر قـراردادن،         هاي جديد،   فناوري

ه نـون را بيشـرت آـرد      ظتوقيف و بازداشت افراد م    
تـري بـني      هـاي گسـرتده     است و بدين ترتيـب مهكـاري      

هـاي اطالعـاتي داخلـي و خـارجي در حـال              سازمان
ي   ينـده اگريي است اجيـاد تـوازن بـني قـدرت فز            شكل

هاي اطالعاتي، اختيارات مدني و حقوق بشر         سازمان
 .تا حد زيادي بر عهده جملس است

 هاي اطالعاتي ماهيت سازمان
آوري و    اطالعـاتي مجـع   هـاي     هاي سازمان   از ويژگي 

حتليل اطالعات است آـه نيازمنـد رازداري بسـيار          
رود آـه ايـن       از طـرف ديگـر، بـيم آن مـي         . است

اطالعات به علت موقعيت سياسي داخل آشـور مـورد          
هــاي امنــييت  ســازمان. سوءاســتفاده قــرار گــريد

توانند براي جامعه و نظام سياسـي آـه بايـد             مي
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. آميـز باشـند    مورد محايـت قـرار دهنـد، خمـاطره        
ي جمريـه، نيـاز       بنابراين، عالوه بر نظـارت قـوه      

مربمي براي نظارت شفاف پارملاني و دموآراتيك بر        
تنـها يـك    . خـورد   هاي اطالعاتي به چشم مي      سازمان

ي   تواند از استفاده    نظام بررسي و اجياد توازن مي     
هـاي امنـييت      ي جمريه از سازمان     نادرست جملس و قوه   
 .ياسي خود جلوگريي آنددر راستاي اهداف س

هاي اطالعـاتي     انمدر يك حكومت دموآراتيك، ساز    
طـريف سياسـي،      بايد براي رسيدن به آـارآيي، بـي       

ي   اي، عمـل در حيطـه       وفاداري به اصول اخالق حرفه    
وابط مشروع  ضاختيارات قانوني و هم راستايي با       

قانوني و اصول دموآراتيـك هـر دولـت، اهتمـام           
 .ورزند

يـك بايـد در چـارچوب قـانوني         نظارت دموآرات 
هاي اطالعـاتي     شفاف و صريح اجنام گرفته و سازمان      

. ي جملـس تأسـيس آنـد        ي قوانني مصـوبه     را بر پايه  
ها،   مصوبات نيز بايد حدود اختيارات اين سازمان      

گـويي و    هايي آـه پاسـخ      هاي عملياتي و شيوه     روش
پذيري آا را در پي خواهد داشت، تعـيني           مسئوليت

 .آنند

  24ي  ادر مشارهآ
هـاي    اي ويـژه بـه سـازمان        جملس و اختصاص بودجـه    

 آرژانتني:  منونه؛اطالعاتي

 نـوامرب   27ــ       امنيت ملي  520/25ي    قانون مشاره «
ي ملـي     آميسيون دو جملسي آنگره   «: 37ي    ـ ماده   2001

صالحيت نظارت و آنرتل ختصيص بودجـه بـراي اجـزاي           
به ايـن   . متفاوت سازمان ملي اطالعات را داراست     

ي ملي خمتار اسـت       منظور، آميسيون دو جملسي آنگره    
به هر اقدامي در حدود اختيارات خود دست بزند،         

 : به ويژه
ي   ـ شرآت و مداخله در مـذاآرات قـانون بودجـه          1

ي جمريـه بـراي آنگـره         ي آن را قوه     ملي آه الحيه  
ي جمريـه متـام       به مهني سـبب، قـوه     . آند  ارسال مي 

دهـد،    ر اختيار جملس قرار مي    مستندات الزم را د   
اي،   پيوسيت براي بودجه هـاي ذخـريه      )  الف :خاصه

دود آه استفاده   ي و يا با دسرتسي حم     حمرمانه، سرّ 
)  ب؛از آن نيازمنــد اختيــارات قــانوني اســت
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هــا و اهــداف  پيوســيت آــه مقتضــيات، برنامــه
 .ها در آن قيد شده است هزينه

اتي آه در   هاي اطالع   ـ درخواست مهكاري از سازمان    2
اند و ناگزير به دادن       اين قانون گنجانده شده   

اطالعات، شرح وضعيت موجود و گزارشهای مربـوط        
در صــورت ضــرورت، . بــه عملكــرد خــود هســتند

 اين قـانون    39ي    اطالعات و اسنادي آه در ماده     
 .تواند درخواست شود ذآر شده نيز مي

ـ  بررسي اينكه ختصيص بودجه بـر اسـاس اهـداف            3
 .بودجه بوده استقانون ي  دهقيد نش

ي ملـي و      ي گزارش سـاليانه بـراي آنگـره         ـ هتيه 4
يابي مصـارف   زحتليل و ار  ) الف: مجهور شامل   رئيس
)  ب ؛هاي اطالعـاتي    ي سازمان   ي ختصيص يافته    بودجه

توضيحات در مورد نظارهتاي اجنام شده به توسـط          
 .الزمهای ي پيشنهاد آميسيون دوجملسي و ارائه

 27 اطالعات ملي آرژانتني، 520/25ي  ون مشارهقان: مأخذ
 2001نوامرب 

هــاي  هــا در قالــب آميســيون بســياري از دولــت
هاي رمسي با درجـات متفـاوتي         نظارتي جملس، نظارت  

ي فعاليـت     گاهي اوقـات حـوزه    . آنند  عمال مي ِارا  
هاي پارملاني موجود مهچون آميسيون دفـاع         آميسيون

ائل اطالعاتي بسـط    و نريوهاي مسلح براي بررسي مس     
هـاي    در آشـورهاي ديگـر، آميسـيون      . شود  داده مي 

اصلي و فرعي پارملاني به ويژه براي نظـارت بـر           
ي از سـوي جملـس تشـكيل        هاي اطالعاتي و سرّ     دستگاه

 .شوند مي
آميسيون نظارتي جملـس بايـد بـه اطالعـات الزم           

هـاي    سـاي دسـتگاه   ؤدسرتسي داشته و در انتصـاب ر      
. ي نظارتي سـهيم باشـد       ص بودجه امنييت و نيز ختصي   

هـاي ويـژه       در مـورد بودجـه     24ي    به آادر مشاره  (
 ). مراجعه شود

صالح پارملاني و يـا در        هاي ذي   در آنار آميسيون  
 هـا رمسـاً     صورت عدم وجـود آـا، برخـي از دولـت          

هاي نظارت بـر دسـتگاه اطالعـاتي جـدا از               آميته
. انـد   ي جمريه و هيئـت دولـت را تشـكيل داده            قوه

ي   هاي ناظر در سطح هيئت دولت و قوه         بازرسي هيئت 
 نظـارتي در سـطح مـديريت و نظـام           جمريه معمـوالً  
هاي پارملـاني     در مقايسه با آميسيون   . اداري است 
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هـاي سياسـي      آه متشكل از منايندگان متـامي گـروه       
هاي غري پارملاني متايل آمرتي به مستقل         است، آميته 

 .ارت خويش دارندهاي حتت نظ عمل آردن از سازمان

 25ي  آادر مشاره
هـاي پارملـاني بـراي        هاي آميسيون   برخي از روش  

 بررسي اسناد حمرمانه

در صــورت نيــاز آميســيون جلســات غــري علــين  ›
 برگزار خواهد آرد؛ 

آميسيون در جلسـات علـين جملـس گـزارش آـار             ›
در مورد مسـائل    (دهد آه با مذاآرات علين        مي

  آرد؛ادامه پيدا خواهد) غري حمرمانه
ـ به شرط      آميسيون جماز است هر گونه اطالعات      ›

آن اين اطالعـات در مـورد عمليـات در دسـت            
ــتگاه   ــدان دس ــامي و آارمن ــا اس ــام و ي اجن

 ـ درخواست آند؛ اطالعات نباشد
تواند هر گونه اطالعـاتي را آـه          آميسيون مي  ›

بـا  (افشاي آنان در راستاي منافع ملت است        
بـر  ) ثريت آم ي اآثريت واجد شرايط يا اآ     أر

 مال سازد؛ 
آميسيون نبايد خـود را حمـدود بـه اطالعـات            ›

 وزير يـا وزراي مسـئول     . درخواست شده منايد  
هاي اطالعاتي بايد به ابتكـار خـود،          سازمان

اطالعــاتي آــه بــه آگــاهي آامــل از مســائل 
شود را در اختيار آميسيون       اطالعاتي منجر مي  

 .قرار دهند

   دموآراسيهاي اطالعاتي در ضوابط سازمان
ي هاي اطالعاتي و سرّ     ي خاص نظارت بر سازمان      حنوه

حتت تـأثري آداب قـانوني دولـت، نظـام سياسـي و             
براي مثال، برخي از آشـورها      . عوامل تارخيي است  

باشند آـه     ثري قوانني حقوق عرف بريتانيا مي     أحتت ت 
 در مقابـل،    .آنـد   يـد مـي   أکبر نظـارت قضـايي ت     

ز آشـورهايي آـه     آشورهاي اروپايي و آن دسـته ا      
اي از تـاريخ      گر در برهه    سرآوب  ي وجود پليسِ    جتربه

اند، نظارت قـانوني را انتخـاب         معاصر را داشته  
هـاي    ي آمريكا بر مكانيسـم      اياالت متحده . آنند  مي

ي دولت    هاي جمريه، قضاييه و مقننه      نظارتي در قوه  
ــي  ــارت م ــزي نظ ــد مرآ ــورهاي  . آن ــي از آش برخ
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اي تأسـيس     ظـارتي ويـژه   هـاي ن    دموآراتيك دستگاه 
هـای   ي گزارش   اند آه جماز به حتقيق در زمينه        آرده

هـاي    رسيده از نقض حقـوق بشـر از سـوي سـازمان           
تواننـد عمـوم مـردم را از          اطالعاتي هستند و مي   

براي اطالعات بيشرت   . (ي حتقيقات آگاه سازند     نتيجه
ر رسيدگي بـه شـكايات بـه فصـل          أموي م   در زمينه 
 ).د مراجعه شوشانزدهم

 ي فعاليت حوزه
ي   نظارت سازمان هاي اطالعاتي بـه حلـاظ دامنـه         

ايـن حمـدوديت بـه نـوع        . باشـد   فعاليت، حمدود مي  
) ـ ضدجاسوسي يا اطالعات خـارجي       داخلي(ها    فعاليت

هاي عملياتي،    روش(نابه فعاليت   تهاي م   و يا حيطه  
 .مربوط است) اقدامات حمرمانه

 مذاآرات علين يا غري علين در جملس
طور آلي نظارت اطالعاتي در جوامع دموآراتيك       ب

هـا،    هاي دولت در ساير خبـش       در مقايسه با فعاليت   
بـراي منونـه،    . از شفافيت آمرتي برخـوردار اسـت      

هاي نظارتي اطالعات جملـس، معمـوًال         جلسات آميسيون 
و چه بسا آه بايد     . پذيرد  در جلسات علين اجنام مني    

اي   عات حمرمانـه  منايندگان دخيل نيز براي حفظ اطال     
 قسـم يـاد      آه در اختيار آنان قرار گرفته است،      

 نظارتي اختـاذ شـده،      وش خاصِ رصرف نظر از    . آنند
جوامع دموآراتيك در جستجوي رسيدن به توازن بني        

پـذيري چـنني      عملكرد قـانوني مناسـب و مسـئوليت       
تواند از طريـق بررسـي        هايي هستند آه مي     سازمان

 حفــظ رازداري و دقيــق و مســتمر از يــك طــرف و
آارايي در پاسداري از امنيت ملي از طرف ديگر،         

 .حاصل شود

 تقسيم وظايف
ت بـر سـازمان     ري بنيـادي بـراي نظـا        يك شيوه 

اطالعات احرتاز از احنصار عمليات اطالعاتي به يـك         
هـاي    افـزايش سـازمان   . سازمان و يا اداره اسـت     

هـاي     مرتبط با سازمان   ـ احتماالً   گوناگون اطالعاتي 
اي مهچــون نريوهــاي مســلح و پلــيس، يــا  داگانــهج

  ـ آارايي مناسيب نداشته  اطالعاتي داخلي و خارجي
شوند؛ اما در     هاي اداري مي    و باعث افزايش رقابت   

ها به نظـارت دموآراتيـك        آل ازدياد اين سازمان   
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هـا    در نتيجـه بسـياري از دولـت       . شـود   منجر مـي  
مهني . دسازمان اطالعات داخلي و نظامي جمزايي دارن      

نظارت دموکراتيـک مطلـوب     جداسازي از نقطه نظر     
آوري   مجـع است، اما سـبب از هـم گسـيختگی رونـد            

ايـن  . شـود   هـاي مربوطـه مـي       ي و حتليل  اطالعات سرّ 
مسأله به ويژه پس از محالت تروريسـيت بـه ايـاالت            

 .آفرين از آار در آمد ي آمريكا مشكل متحده

 آموزش آادراطالعاتي
هـاي    خصصان اطالعاتي از جنبه   آموزش و پرورش مت   

اي، پـذيرش      دانش حرفـه   ءالقا. آليدي نظارت است  
معيارهاي دموآراتيك و اصول حقـوق بشـر و نيـز           
احساس مسئوليت در قبال آشور، ابعاد مهم تعليم        

ها سـعي و تـالش در         دموآراسي. آادر اطالعاتي است  
هـاي    جهت آموزش و سـپس اسـتخدام بـراي فعاليـت          

گذاري اين امـر بـه خبـش نظـامي          اطالعاتي جباي وا  
 .دارند

 افشاي اطالعات حمرمانه
عامل اساسي ديگري آـه سـبب تسـهيل نظـارت و            

آه اطالعات مربـوط بـه       شود اين است    پاسخگويي مي 
پـس از مـدت زمـان خاصـي در          اطالعات  هاي    فعاليت

وجود قـوانني آزادي    . ي مردم قرار گريد     دسرتس عامه 
رمانه پـس از مـدت      رساني و انتشار اسناد حم      اطالع

 را پاســخ گــويی و زمــاني معــني، ســهولت نظــارت
 بـه   اين احتمال بالقوه شفافيت   . افزايش می دهد  

تعويق انداخته شده و بررسي دقيـق مهگـاني، بـه           
بيسـت و   به فصـل    . (آند  نظارت دموآراتيك آمك مي   

 ). مراجعه شوديکم

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده
 هاي نظارت پارملاني مكانيسم

اطمينان يابيد آه جملس داراي يـك آميسـيون          ›
اصلي و يا فرعي با قدرت ويژه براي نظـارت          

در مـورد   . (هـاي اطالعـاتي اسـت       بر سـازمان  
هاي گوناگون جملس بـه فصـل         ي آميسيون   مقايسه
 ).  مراجعه شودپانزدهم
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اطمينان يابيد آه حدود اختيارات گروه بـه         ›
شده و تا حد امكان حمدود نشـده        وضوح تعريف   

هـاي    است و اعضاي آن به متام اطالعات و ختصـص         
 .الزم دسرتسي دارند

اطمينان يابيد آه آميسيون جملس اقـدام الزم         ›
هـا،     يافتـه   را اجنام داده و بطور پيوسـته،      

 .دهد  خود را گزارش ميهاینتايج و پيشنهاد
 ي دموآراتيك و قانوني شالوده

هاي   قوانني مربوط به سازمان   اطمينان يابيد آه    
: آننــد اطالعــاتي مســائل زيــر را آــنرتل مــي

ي فعاليـت، عملكـرد، مهكـاري،         شرايط، حـوزه  
هـا و     ي گـزارش مأموريـت      تعيني وظايف، ارائه  
ه هـاي امنـييت؛ بعـالوه، بـ         نظارت بر سازمان  

ثبـت   و آوري اطالعـات    هاي خاص مجع      آارگريي روش 
ــ  ــي و وض ــات شخص ــورد اطالع ــدارك در م عيت م

      آارمنــدان ســازمان اطالعــات بايــد بــر     
 .طبق قانون اجنام پذيرد

هاي اطالعاتي به حلـاظ       نظارت آنيد آه سازمان    ›
طرف بوده و بر اسـاس اصـول          مواضع سياسي بي  

ــه ــاي   حرف ــذيرش معياره ــامل پ ــه ش ــود آ ي خ
 دموآراتيك و احساس مسئوليت در قبال 

 .آنند آشور است، عمل مي     
 

يد آه آميسيون پارملاني نظـارت      اطمينان ياب  ›
ي تعليم اصول و      بر سازمان اطالعات در زمينه    

موازين دموآراتيك و قوانني حقـوق بشـر بـه          
ــام   ــدامات الزم را اجن ــاتي، اق ــنل اطالع پرس

قـوانيين را تصـويب آنيـد آـه نقـش           . دهد  مي
ي آشـور قـرار       ي هر سـه قـوه       متممي بر عهده  

 :تر به عبادت دقيق. دهند مي

 ي ابـالغ وظـايف و       ي جمريه وظيفه    قوه   ـ      
هـاي اطالعـاتي را بـر         سازمان بندي  لويتوا

 عهده دارد؛
ي مقننه مسئوليت وضـع قـوانني،         قوه   ـ      

نظارت بر بودجه، عملكرد دولت و سـازمان        
اطالعات را بر عهـده داشـته و نبايـد در           

هـاي اطالعـاتي      هـاي جـاري سـازمان       فعاليت
 مداخله آند؛
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ي قضاييه در صورت نيـاز، جمـوز          قوه   ـ      
هــاي اطالعــاتي بــراي مداخلــه در  ســازمان

اموال خصوصي و يا وسايل ارتباط مجعـي را         
صادر آرده و بر قانوني عمـل آـردن آـا           

 .آند نظارت مي
 ييگو شفافيت و مسئوليت پاسخ

اطمينان يابيد آه آميسيون نظارتي اطالعـات        ›
عاتي آه به   در جملس در جريان سياست آّلي اطال      

ي جمريـه طراحـي شـده اسـت قـرار             توسط  قوه  
 .شود گريد و مورد مشورت واقع مي مي

 نظـارت   اطمينان يابيدآه آميسيون پارملـاني     ›
، بــا حمفــوظ نگهداشــنت بــر ســازمان اطالعــات

اطالعات ّسري، برعملكرد قـانوني، شايسـته و        
از .  دارد  نظارت هاي اطالعاتي   آارآمد سازمان 

 فراهم ساخنت شرايط قـانوني       ،توان  آن مجله مي  
در خصوص اسرتاق مسـع مكاملـات تلفـين را نـام            

 .برد
اطمينان يابيد آه ايـن آميسـيون بـه طـور            ›

هــاي  هــاي ســازمان جــامع در جريــان فعاليــت
اطالعاتي قرار گرفتـه و در انتصـاب رؤسـاي          

 . آا سهيم است
 مسائل مربوط به حفظ اسرار

ويي و  گـ  قوانني آزادي اطالعـات بـراي پاسـخ        ›
هـاي    نظارت مستقيم و غري مستقيم بر سـازمان       

 .اطالعاتي عامل مهمي است
ي   هاي ويژه در خصوص صرف بودجه       اجنام حسابرسي  ›

ي به منظور اجياد تعادل بني حفظ اسـرار و          سّر
 .، الزامي استنگويي مسئوال درخواست پاسخ

اطمينان يابيدآه ضوابط انتشار اسنادي آـه       
در چارچوب قانون بوده    اند    زماني حمرمانه بوده  

است تـا حصـول و افـزايش شـفافيت بـه تـأخري              
آه  هايی  عناوين گزارش . افتاده را تضمني آند   
توانـد در دسـرتس       رساني مـي    بر طبق قوانني اطالع   

به   . منتشر شود  عموم قرار گريد، بايد متناهباً    
بـا    6 با عنـوان تروريسـم و خبـش          بيستمفصل  

 .موضوع منابع مايل مراجعه شود
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 دوازهمفصل 
 خصوصي هاي نظامي و امنييت شرآت

 
 

ي مشروع از قـواي نظـامي را          دولت آه استفاده  
ن اجياد امنيت در    در احنصار خود دارد، تنها ارگا     

 اجنام اقدامات الزم براي حفظ      مسئولآشور بوده و    
امنيت داخلي و دفاع در برابـر هتديـدات خـارجي           

 در  با ايـن وجـود، مـوج تعارضـات داخلـي          . است
سـازي عملكردهـاي      خصوصـي   «ي    هاي اخري، پديـده     سال

 برخي آارگزاران   .ه است درا به وجود آور   » امنييت
 پا پيش گذاشـته و عليـه سـاختار          غري دوليت جمدداً  

 امنـييت بـه      سنيت نظارت دموآراتيـك بـر دسـتگاه       
 . اند خمالفت برخاسته

هاي امنييت و نظـامي        تعداد سازمان  90ي    از دهه 
اآثـر ايـن    . سرعت افزايش يافته اسـت    خصوصي به   

توان به سه گـروه عمـده تقسـيم           ها را مي    سازمان
هاي   ي خصوصي و شرآت   هاي نظام   مزدوران، شرآت : آرد

هـاي متـامي      ست آه فعاليـت    مهم اين  .امنييت خصوصي 
هـاي دولـت آـنرتل        ها از طريق مكانيسـم      اين گروه 

 .شود

امي و امنـييت خصوصـي و       هـاي نظـ     عملكردهاي شرآت 
 طرات آهناخ

 به  زده يا در اصطالح مغلوب عموماً       آشورهاي جنگ 
. افتنـد    خصوصي مـي    نظامي   هاي امنييت و    فكر شرآت 

 بـراي جـربان فقـدان       اين گونـه آشـورها معمـوالً      
توانايي و تعليمات نظامي الزمه، دسـت بـه چـنني           

سـازي    زنند چرا آـه قـادر بـه فـراهم           اقدامي مي 
. خمتلف نيسـتند  هاي    امنيت براي شهروندان و گروه    

عمال زور  عدم متايل به حفظ حق احنصاري دولت در اِ        
به منظور نظارت دموآراتيك واقعـي بـر دسـتگاه          

هاي داخلـي از      امنييت و يا مواجه بودن با درگريي      
ديگر عواملي است آه سبب توسـل بـه ايـن گونـه             

 . هاي خصوصي شده است سازمان
 و   امنـييت  هاي  شرايطي استفاده از شرآت   در چنني   

ز حلـاظ   نظامي خصوصي در آوتاه مـدت ممكـن اسـت ا          
هاي آموزشي    ي، قابليت هاي ختصصي مل   افزايش مهارت 

رشـد اتكـا بـه      اي از مواقع      آشور و حيت در پاره    
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لـيكن،  .  مثبت داشـته باشـد     نفس در آشور، تأثري   
 نشـان داده شـد،      26ي    مهانطور آه درآـادر مشـاره     

هـا در     گونـه شـرآت     امكان وجود تأثريات منفي اين    
روند برقراري دموآراسي و چند جانبـه بـودن آن          

 .بسيار باالست
ي   تر از مهه     عمومي و منتخب مردم و مقدم      مؤسسات

ها جملس هر آشور به ساختاري مناسب و آارآمد           اين
براي نظارت و آنرتل دموآراتيك نياز دارد تا نه         

 نظـارت داشـته     تنها بر سـازوآار امنـييت آشـور       
ــ نظـامي آـه در          امنييت صصانمتخباشد، بلكه بر    

 .استخدام دارد نيز نظارت آند

 

 26ي  آادر مشاره
هاي نظـامي و امنـييت خصوصـي و برخـي از              شرآت

 آراسيوخطرات احتمايل آنان براي دم

آارگزاران امنيت خصوصـي شـايد تـا حـدودي           ›
ي نظــامي و  باعــث اجيــاد اســتحكام در حــوزه

 امنييت باشند، ويل در طـوالني مـدت بعضـي از          
ها بيشرت به نريوي نظامي خود به عنـوان           دولت

 .آنند راه حل اصلي مشكالت داخلي تكيه مي
ي از  يهـا   الؤن خارجي، س  اصبه آار گرفنت متخص    ›

ـ امنييت آـا       هاي مشخص نظامي    قبيل مأموريت 
اي ايــن امــر را اجيــاد  هــاي بودجــه و جنبــه

از ديـدگاه يـك حكومـت آارآمـد و          . آنـد   مي
ها مهيشه بايد در      الؤيل س  اين قب  ،دموآراتيك

هاي عمـومي و مـذاآرات، بررسـي و پاسـخ             حبث
 .داده شوند

در بسياري از موارد، اين آارگزاران خصوصي        ›
هاي واسط تسليحاتي به آسوت       به عنوان آژانس  

هـاي مشـروع و       تئـ اغلـب هي  (هـا     تئـ ديگر هي 
 .آيند در مي) قانوني

 مزدوران
ي  قــدميي نســبتًا از يــك پديــدهمــزدوران خبشــي 

 اي اخري نشان داده اسـت آـه        ه   بيشرت درگريي  وهستند
آـار  ه  هـاي جهـان بـ       هنوز هم در بسياري از خبـش      

 .شوند گرفته مي
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ــزدوران«ي  واژه ــاد» م ــان  هدر م ــك از پيم ي ي
آـارگريي، تعلـيم و     ه  املللي عليه استخدام، بـ      بني

هـاي مـزدوران، آـه در جممـع عمـومي             تأمني هزينه 
رب  دسام 4 در   34/44امه  سازمان ملل، در قالب قطعن    

ايـن  . ، تعريـف شـده اسـت       به تصويب رسـيد    1989
 به اجرا گذاشـته شـد ويل        2001 اآترب   20مصوبه در   

. انـد   تاآنون آشورهاي معدودي آن را امضا آـرده       
 پروتكل احلاقي   47ي    اين قرارداد به تفصيل، ماده    

 را  1949يك از پيمان ژنو، منعقد شـده در سـال           
 با توجه به اشخاصي آه بـا        به خصوص (دهد    شرح مي 

اند تا دولـيت      آميز استخدام شده    هدف اعمال خشونت  
هاي حكـوميت را      را از قدرت ساقط آنند و يا پايه       

 ):در متاميت ارضي خود تضعيف آنند
 ـ در پيمان آنوني،1ي   ماده«
در داخـل يـا     ) الـف : (مزدور آسي است آـه      ـ1

هـاي    خارج از آشـور بـراي مبـارزه در درگـريي          
 بـراي شـرآت    ) ب(؛  شـود   لحانه اسـتخدام مـي    مس
و   جنگي تنها براي نفع شخصي جنگيده      رعملياتد

حقيقت به خاطر غرامت مادي آه در جريان        يا در 
 رده يا عـاملني     -ها به رزمندگان هم     اين درگريي 

نـه  ) ج(آند؛    شود، شرآت مي    اين جنگ پرداخت مي   
عضوملي احزاب درگري بوده و نه مقيم آشور حتـت          

عضـو نريوهـاي    ) د (؛باشـد   ي احزاب فوق مي    سلطه
از طرف  )هـ(مسلح حزب درگري در اين جنگ نيست؛        

آشوري آه نريوهاي مسلح آن در اين درگريي شرآت         
 .ندارد، فرستاده نشده باشد

:  مهچنني مزدور آسـي اسـت آـه در هـر شـرايطي            ـ 2
 بــه منظــور شــرآت در عمليــات خمصوصــًا) الــف(

 زير چه در داخـل      بار با اهداف و شرايط      خشونت
 :شود و يا خارج از آشور استخدام مي

هاي   براندازي يك حكومت و يا تضعيف پايه      ) 1 (
تضعيف متاميت ارضي يـك آشـور؛       ) 2(حكوميت؛ يا   

ي رسـيدن بـه       ها با انگيزه    شرآت در درگريي  ) ب(
هاي مـادي؛     اهداف شخصي و منتفع شدن از غرامت      

ه اين  نه تبعه و نه شهروند آشوري باشد آ       ) ج(
بـه عنـوان    ) د(گريد؛    عمليات عليه آن صورت مي    

ي رمسي از طـرف آشـوري فرسـتاده نشـده             مناينده



 2003نظارت پارملانی بر دستگاه امنيتی، 

98 

عضو نريوهاي مسلح آشوري آه درگريي      ) هـ(باشد؛  
 .گريد، نباشد در خاك آن اجنام مي

املللـي اگـر شخصـي بـه          بر طبق اين پيمان بـني     
آارگريي، تـأمني هزينـه و      ه  استخدام يك مزدور، ب   

ي و يــا هرگونــه عملــي از ايــن قبيــل تعلــيم و
مبادرت ورزد، خاليف جدي مرتكب شده اسـت و شـريك           

اما با اين وجود، در برخي از       . شود  جرم حمسوب مي  
 ن خارجي را براي وظايف خـاص      اموارد دولت متخصص  

ـ مهچون اسـتخدام خلبـان جـت، يـا عمليـات ضـد                
 .آند  استخدام مي ـ  تروريسيت و غريه
وران در آميسيون حقـوق بشـر       ي مزد   بازرس ويژه 

آنـد آـه      سازمان ملل در گزارش خود پيشنهاد مـي       
ي آه تـاآنون    ي از آشورها  جممع عمومي بايد جمدداً   «

ايــن قــرارداد را امضــا نكــرده و بــه آن تــن  
زمان بـا ايـن       هم. اند، دعوت به عمل آورد      نداده

دعوت، بايدآشورهاي عضو، قانون اساسـي خـود را         
با اين قرارداد هم راستا     نيز بازنگري آرده تا     

 ).70گراف ارپا(» شود

 هاي نظامي خصوصي شرآت
ــرآت ــه   ش ــي گون ــامي خصوص ــاي نظ ــوين و  ه ي ن

آـا نيـز بـه      . باشـند   مي» مزدوران«الشكل    متحد
هـايي مهچـون تعلـيم و         منظور آسب درآمد، فعاليت   

ي خدمات به ارتـش اجنـام داده و بـه طـور               هئارا
 غـري جنگـي     تـر بـه ايفـاي نقـش جنگـي يـا             دقيق
آـه نـريوي انسـاني       ييليكن، از آجنا  . پردازند  مي

ي ارتش آه ديگـر       ها از پرسنل بازنشسته     اين شرآت 
آنند تشكيل شـده اسـت،        در نريوهاي مسلح خدمت مني    

 در  ها از نظر قـانوني دقيقـاً        اين دسته از شرآت   
هـا    ايـن شـرآت   . گنجنـد   تعريف نريوهاي مزدور منـي    

ــيعي از شــرآت در جنــ  ــتيباني خــدمات وس گ و پش
عمليات گرفته تـا راهنمـايي و تعلـيم، تـدارك           

، عمليـات   تسليحات نظامي، تشكيل جلسات اطالعاتي    
ه بـه   بدون توج . آنند  ه مي ئگريي و غريه ارا     گروگان

ها   ي مشرتك اين شرآت     ه شده، مشخصه  ئنوع خدمات ارا  
 در زمـان    اين است آه طبق درخواست دولت خصوصـاً       

 .آنند بعد از جنگ عمل ميهاي  درگريي يا سازندگي
 MPRIمثال چـنني شـرآت نظـامي خصوصـي، شـرآت            

ايـن شـرآت، يـك شـرآت        . مستقر در آمريكا اسـت    
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ــدمات  ــی خ ــراي   ختصص ــد و اج ــه در عق ــت آ  اس
قراردادهاي دفاعي با مترآز بر محايـت و آمـك در           

ي   امور دفاعي؛ مانند، اجراي قانون و گسرتش حوزه       
توسط افسـران   به    اين شرآت . آند  رهربي فعاليت مي  

 تأسيس شد و هنـوز      1988اسبق ارشد ارتش در سال      
 توسـط پرسـنل سـابق ارتـش اداره           بـه  هم عمدتاً 

 .شود مي

 هاي امنييت خصوصي شرآت
ف محايت  هاي امنييت خصوصي خدماتي را با هد        شرآت
د و بنـابراين    نآن  ه مي ئوآار و اموال ارا     از آسب 
به مهني  . گريي از جرم و جنايت سهيم هستند       در پيش 

هاي امنـييت خصوصـي در مهـه جـا وجـود              معنا شرآت 
دهد آه استفاده     دارند؛ ويل روندهاي اخري نشان مي     

 در  ها رو بـه افـزايش اسـت خصوصـاً           از اين شرآت  
 يعين جايي آه جتارت به محايـت    ـ  مناطق درگري جنگ

سازد، نيـاز     بيشرتي نسبت به آنچه دولت فراهم مي      
هـاي    از آنكـه در جنبـه     ها بـيش      اين شرآت . دارد

نظامي يك درگريي دخيل باشند، به منظور محايت از         
امـا  . آنند  ها و پرسنل مربوطه فعاليت مي       دارايي
هاي امنييت و نظامي براي مناطق        ختصصآه   يیاز آجنا 

درگري به حنوي يكسـان مهـم و ضـروري اسـت، ايـن              
 .جويند  فوق هبره ميختصصها در عمل از هر دو  شرآت

هـاي    رنگ شـدن مـرز بـني شـرآت          سبب آم اين امر   
 .هاي امنييت خصوصي شده است نظامي خصوصي و شرآت

ــار     ــزايش مش ــده و اف ــت فزآين ــت امهي ــه عل ب
اسـت     آارگزاران خصوصي امنيت، حايز امهيت ويـژه      

 جملــس، معيــار آــه ادهــاي دموآراتيــك، خصوصــًا
حداقلي براي نظارت بر اين عاملني جديد دسـتگاه         

گريند؛ در غري ايـن صـورت، اصـول          در نظر ب   امنييت
ي دموآراسي در معـرض هتديـد قـرار خواهـد             اوليه
 . گرفت

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 گذاري قانون
بيـد آـه آشـورتان عضـو پيمـان          اطمينان يا  ›

عليه استخدام، بكارگريي، تعليم    1989للي  امل  بني
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شـد و در ايـن      با  ي مزدوران مي    و تأمني هزينه  
ل را بــه تصــويب وبــرابطــه قــوانني قابــل ق

 .رسانده است
اطمينان يابيد آه چـارچوبي قـانوني بـراي          ›

هاي نظـامي و امنـييت خصوصـي بـه آـار              شرآت
 .شود گرفته مي

 احرتام به ضوابط و ممنوعيت سالح
هاي نظامي و امنييت خصوصي       از آن جا آه شرآت     ›

 در خارج از آشور در مناطق درگري 
     

 يها عمال شرآتآنند، جملس را به حتقيق پريامون هم راستايي َا جنگ فعاليت مي
    

امل بنيي جي، قوانني مربوطهرخاي، سياست تأسيس شده در آشور مشا با سياست امنيت مل
 .ها ترغيب آنيد للي، ضوابط و قعطنامه

 

هـاي    از نظر قانوني مقـرر آنيـد آـه شـرآت           ›
ر منـاطق و    نظامي و امنييت خصوصـي نبايـد د       

 فعاليـت آشورهايي آه حترمي تسليحاتي هستند،      
 .آنند

 شفافيت
اطمينان يابيد آه هيچ شرآت نظامي و امنييت         ›

خصوصي خارجي اجازه ندارد بدون جموز جملس در        
؛  داشـته باشـد    فعاليتور  آش يك   ملیي    حمدوده
 به درخواست و يـا بـر        فعاليت اگر اين    حتی

 .طبق رضايت دولت باشد
ي دولـت     بيد آـه اختصـاص بودجـه      اطمينان يا  ›

هـاي نظـامي و امنـييت خصوصـي و            براي شـرآت  
 آا، با نظـارت جملـس صـورت گرفتـه           فعاليت

 .است
 گويي پاسخ

گـويي    پاسخ مسئوليت اطمينان يابيد آه جملس    ›
هاي نظامي و امنييت      در قبال متام اسناد شرآت    

خصوصي، چه از نظر قانون و چه در عمـل، در           
را به عهـده دولـت حمـول        خارج و داخل آشور     

 .آرده است
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 حتت بررسي دقيق ملیامنيت 
 جملس

 ها شرايط و مكانيسم
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 سيزدهمفصل 
 شرايط نظارت آارآمد پارملاني

 
 

نظارت پارملاني بر دستگاه امنـييت بسـتگي بـه          
ي اين اد با دولت و دسـتگاه          قدرت جملس و رابطه   

ه معنـاي   در چنني شرايطي، قـدرت بـ      . امنييت دارد 
هاي دولت    توانايي تأثريگذاري بر اختيارات و آنش     

ي مـردم در      شـده هاي مشرتك مطـرح        خواسته سو با   هم
مهچنني اين قدرت شامل قابليت نظارت بر       . جملس است 

ي   هـا، قـوانني، تصـميمات و بودجـه          اجراي سياسـت  
ايـن قـدرت نـه      .  توسط جملس اسـت     به   تصويب شده 

 آشـوري ناشـي     تنها از قـانون اساسـي و قـوانني        
هـاي    شود بلكه از روند حاآم بر جملـس و شـيوه            مي

 .آيد مرسوم به دست مي
شرايط نظارت آارآمد جملس بر دستگاه امنييت شامل        

 :موارد زير است
 اختيارات صريح قانوني و مشروع •
 هاي مرسوم  روش •
 ها منابع و مهارت •
 هاي سياسي خواسته •

 اختيارات قانوني و مشروع
مهمرتين ) يا قوانني مشابه  (آشور  قانون اساسي هر    

. مبناي قانوني نظارت جملس بر دستگاه امنييت است       
در حايل آه قانون اساسي هر آشـور بـا آشـورهاي            

ي سياسي، فرهنگي، اقتصـادي       ديگر بنا به پيشينه   
و اجتماعي آن آشور متفاوت اسـت، اآثـر قـوانني           

 :اند ي اصول زير تدوين شده اساسي بر پايه
وزيـر    هور، خنسـت  مج  رئيسبراي مثال    (ي جمريه   قوه •

 هاي دستگاه امنييت    فعاليت مسئول) يا وزيردفاع 
 .آشور است

 .گويي به جملس است  پاسخمسئولي جمريه  قوه •
ترين مرجع    آه شروط قانون اساسي مهم     يیاز آجنا 

قضايي است، مهم است آه اختيـارات جملـس را بـا            
ني توجه به دستگاه امنييت در قـانون اساسـي تعـي          

ي ه راحيت قابل تغيري نيستند و بـرا       قوانني ب . آرد
اصالح هر قانون بايد اآثريت اعضاي واجد شـرايط         



 2003ه امنيتی، نظارت پارملانی بر دستگا
 

103 

بنابراين، قوانني راهـي    . جملس حضور داشته باشند   
ي محايــت از اختيــارات جملــس در ايــن ر بــرامــؤث
چـنني اختيـاراتي    . دهنـد    مـي  ارائهي حساس     زمينه

ويـژه و   هـاي     گـذاري   شايد بيشرت از طريـق قـانون      
عـالوه بـر    . يابنـد   قوانني آاري جملس استحكام مـي     

هاي   اين، با گذشت زمان معيارهاي اجتماعي و روش       
گــويي بــه منظــور تســهيل نظــارت جملــس،   پاســخ
 .يافته است توسعه

 طيف وسيعي از اختيـارات جملـس        27ي    آادر مشاره 
. آنـد   براي نظارت بر دستگاه امنييت را بيان مـي        

هـاي بعـدي بررسـي        ر فصـل  اآثر اين اختيـارات د    
 .شود مي

 27ي  آادر مشاره
ــتاويز ــاي دس ــس ه ــراي جمل ــأمني ب ــك ت  دموآراتي

 دستگاه امنييتبر

 اختياراتـ 1
 تدوين قوانني ـ الف
 اصالح و يا بازنويسي قوانني  ب ـ
 ي جمريه ال قراردادن قوهؤمورد س  ج ـ 
فراخواندن اعضاي قوه ي جمريه بـراي          د ـ

 س شهادت در جلسات جمل
فراخواندن پرسنل نظامي و آارمندان         ـه

 دولت براي شهادت در جلسات جملس
ــدن   و ـ  ــنيفراخوان ــراي متخصص ــامي ب  نظ

 شهادت در جلسات جملس
 ي جمريه درخواست اسناد از قوه  ز ـ 
 اجنام حتقيقات و استفسار جملس  ح ـ 
 تشكيل جلسات ط ـ 

 نظارت بر بودجه  ـ 2
 اسناد مربوط به بودجهالف ـ دسرتسي به متامي 

 ي امنييت و دفاعي حق بررسي و اصالح بودجه ب ـ 
ها،    از طريق برنامه    نظارت بر بودجه    ج ـ 

 ها مشي حتقيقات و خط
ي   تأييد يا رد درخواست هر نوع بودجه       حق  د ـ 

 ي امنييت يا دفاعي العاده فوق
هاي صلح و استقرار نـريو در         مأموريت  ـ 3

 جملس براي تأييد يا رد حق :خارج از آشور
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گريي قبـل از فرسـتادن    الف ـ مشارآت در تصميم 
 نريوي نظامي به خارج از آشور

 حكم مأموريت؛ تأييد احكام سازمان ملل ب ـ 
 ي مأمورييت بودجه  ج ـ 
 خطرات احتمايل براي پرسنل درگري  د ـ 
 شرآت در عمليات ه ـ 
 ي فرماندهي ـ نظارتي زجنريه  و ـ 
 مدت مأموريتطول   ز ـ 
حـني اجنـام    حق بازديـد از نريوهـا در        ح ـ 

 مأموريت
 

 تدارآات ـ 4

رساني آامل  ي جمريه به اطالع واداشنت قوه الف ـ  
 مورد تصميماتدر
 حق تأييد يا رد قراردادها ب ـ 
ــه    ج ـ  ــراي هتي ــر ب ــل زي ــي مراح ي  بررس

 تدارآات
 ي جتهيزات جديد يني ضرورت هتيهتع ) 1
 نتخاب توليدآنندگانمقايسه و ا  )2
ــت    )3 ــارات و پرداخ ــربان خس ــنهادهاي ج پيش

 ها غرامت
حـق  : سياست دفـاع و امنيـت عمـومي         ـ 5

 تأييد يا رد
 الف ـ مفهوم سياست امنييت

 مفهوم مديريت حبران  ب ـ
 ساختار نريوي نظامي  ج ـ 
 تدابري و تعاليم نظامي  د ـ 

  ـ امنييت آادر دفاعي  ـ 6
 ي پرسنلي برنامهِد  يا رحق تأييد و الف ـ 

 تعيني سقف نريوي انساني ب ـ 
ــق  ردحــق تأييــد يــا  ج ـ  و يــا حفــظ ح

نظرخواهي براي تعيني باالترين مقـام نظـامي        
 ) ستادرئيسمانند (

 هاي مرسوم شيوه
 قـانون   به توسط ي مناسبات و روابط متقابل        مهه

 است آـه عـادات و       مهم بنابراين. شوند  تنظيم مني 
رت و سرپرســيت جملــس را بــر طبــق هــاي نظــا شــيوه
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هنجارهاي اجتماعي مثل احرتام و اعتماد متقابـل        
آـردن و    مطلـع ،  بـراي مثـال   . گسرتش دهيم بسط و   

هاي مناسب ـ در   دخالت دادن منايندگان ـ در فرصت 
مندي از صراحت     هر امنييت تنها هب   مسائلالت جديد   حتو
گــويي نيســت، بلكــه از حلــاظ   پاســخمســئوليتو 

 . مردم نيز حايز امهيت استگفتگوي بني

 ها ختصصمنابع و 
به طور آلي، قابليـت و توانـايي جملـس بـراي            
نظارت بر دستگاه امنييت متأثر از عوامل زماني،        

 . موجود استاطالعات، و ختصصسطح 

 عامل زمان

 مربوط به اهـداف     اطالعاتدستيابي به موقع به     
 و دسـتگاه    مسـائل ي    و تصميمات دولـت در زمينـه      

اگـر دولـت    . ، براي جملس امري حياتي اسـت      امنييت
 جملـس را در جريـان       ، ـايي   بعد از اختاذ تصـميم    

ي جملس    بگذارد، ديگر دليلي براي نظارت و مداخله      
ــا   ــس ب ــورت، جمل ــدارد؛ در اينص ــود ن ــل «وج عم

روبرو خواهد شد آه راه ديگـري جـز         » اي  شده  اجنام
 .تأييد يا رد تصميم دولت خنواهد داشت

العـاده،     يا وضعيت فـوق    ملیران  ي حب ها  در زمان 
 جمبور به اختاذ تصميمات فوري اسـت و         دولت معموالً 

با اين  . تواند جملس را از آن آگاه سازد         مي بعدًا
 در اين شرايط خاص نيز دليلـي بـراي          حتیوجود،  

ت متصـور   لـ وختطي از چارچوب قوانني جملـس بـراي د        
 . نيست

ف و   سياست متعـار   مسائلتا جايي آه مربوط به      
طوالني مدت است، جملس بايد وقت آايف بـراي حبـث و            

ي دفـاعي،      بنيادي از قبيـل بودجـه      مسائلبررسي  
 و تـدارك تسـليحات و        هي هتيـ    اخذ تصميم در باره   

 .بازنگري نظام دفاعي داشته باشد
اي آـه     يك راه براي مقابله با فشـار روزمـره        

منايندگان جملس در اجنام وظايف خود با آن مواجـه          
آـادر  . كرانـه اسـت   بتند، اختـاذ اسـرتاتژي م     هست
 به طرح مباني اسرتاتژي نوين نظارت بر        28ي    مشاره

 .پردازد دستگاه امنييت مي

   28ي  آادر مشاره
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دسـتگاه  بر نظارت جملس  كرانه براي بتاسرتاتژي م 
 امنييت

ي منايندگان جملس اغلب حتت نفـوذ اخبـار           وظيفه
 در  اآـ به عالوه، دستور آار سياسي      . روز است 

. شـده اسـت    دولت تعـيني     به توسط مقياس وسيعي   
ه اه مؤثر براي غلبه بر حمدوديت زماني مهان ب        ر

ــرتاتژي م  ــارگريي اس ــارت  بتآ ــراي نظ ــه ب كران
با توجه به دستگاه امنييت، يـك       . پارملاني است 

 :تواند شامل موارد زير باشد چنني اسرتاتژي مي
 طـور    مناينـدگان بايـد بـه      :تنظيم دستور آار  

ت را در دسـتور     لـ هاي م   ستمر مقاصد و خواسته   م
 .آار سياسي خود بگنجانند

ي حتـوالت اخـري        جمالس در باره   اطالعات :حتوالت اخري 
املللي بايـد بـه روز         و بني  ملیامنييت و نظامي    

دستيابي به اين امر نه فقـط از طريـق          . باشد
هـاي غـري      اي دوليت بلكه از طريق سازمان     ه  آانال

سسات حتقيقاتي و يا    ؤها، م   شگاهدوليت مانند دان  
 .پذير است هاي مشابه امكان گروه

 جملـس بايـد از بـازنگري        :جتارب آموختـه شـده    
 ي آارگزاران  هاي گذشته متناوب عملكرد

 .هاي الزم را بياموزد دستگاه امنييت درس
د از دولت خبواهـد در       جملس باي  :بازنگري مستمر 
ــه روز ــان ب ــرين  زم ــييت، آخ ــت امن ــردن سياس آ

عمدات، حتوالت و جتارب آموخته شده را نيـز در          ت
 .نظر گريد

 ها و آارآنان جملس عات، مهارتالاط

 امنييت نيازمند    هاي مؤثر جملس بر دستگاه      نظارت
ها و تدابري الزم در جملـس وجـود           آن است آه مهارت   

. اين اد قرار گريد   ار  يتداشته باشد و يا در اخ     
درت بــا هــاي موجــود در جملــس بــه نــ ختصــصامــا، 
. آنـد   هاي دولت و نريوهاي امنييت برابري مي        مهارت

در اغلب موارد، جملس نريوي حتقيقـاتي معـدودي در          
تواند   اختيار دارد، اين در حايل است آه دولت مي        

 هاي مربـوط    انهاز آارمندان وزارت دفاع و وزارخت     
مثـل    ـ   برخي جمالس. به دستگاه امنييت هبره جويد

 يك دفرت نظامي رابط دارند آه       ـ  ي آرژانتني   آنگره
با ارتباط مـداوم بـا جملـس ـ بـه مناينـدگان و       
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  به خصـوص بـه آميسـيون دفـاع و     آارآنان آن ـ 
عـالوه  . آنـد   ه مي ئهاي الزم را ارا     ـ مشاوره   امنيت

بــر ايــن، مناينــدگان بــراي مــدت زمــان حمــدودي 
منايندگي جملس را بر عهده دارنـد؛ در صـورتيكه،          

 پرسنل نظامي متام عمـر آـاري        آارمندان آشوري و  
هر چند مشكل   . گذارنند  خود را در وزارت دفاع مي     

ها منـابع   نـ اساسي اين است آه دولـت و ارتـش ت         
آـه ايـن دو خـود        ي جملس هستند، در حـايل     اطالعات
. هايي هستند آه بايد حتت نظارت قرار گريند         ارگان

اين موارد خود شرايط نـامطلوبي بـراي جملـس در           
به علت ساختار   . آورد   ارتش پيش مي   برابر دولت و  

 ي دستگاه امنـييت آـه ناشـي از آـار آـامالً              بسته
ي ّرنظامي، فرهنگ، تعلـيم و تربيـت و قـوانني ِسـ           

 .شود تر مي است، اين وضعيت وخيم
ــاره ي   ــادر مش ــاره ي  29آ ــنهادهايي درب  پيش

چگونگي افزايش مهارت هاي جملس در خصوص دسـتگاه         
 .امنييت ارائه مي دهد

 29ي   مشارهآادر
هاي جملس در     هاي افزايش مهارت    ها و روش    مكانيسم

 چند پيشنهاد: خصوص دستگاه امنييت

ون دفاع و امنيت ـ اگر تاآنون  يتشكيل آميس ›
هـا و   وجود نداشته است ـ براي مترآز مهـارت  

جملــس :  امنــييتمســائلدانــش مناينــدگان بــر 
هـاي    تواند آميسيون دفاع را به آميسـيون        مي

ــري  ــي نظ ــدارآات، فرع ــائل ت ــنلي و مس  پرس
 هاي بودجه و صلح تقسيم آنند؛ تئهي

املللـي، اجنـام       و بـني   ملیشرآت در مسينارهاي     ›
هـاي    سفرهاي حتقيقاتي، بازديـد از سـاختمان      

 در مـورد    يـازدهم بـه فصـل     (گاه امنييت   دست
 و) مراجعـه شـود    اطالعـات دستگاه امنيـت و     

تشكيل جلسات آموزشي براي منايندگان و نيـز        
 يه منايندگان عازم به توج
ــري          ــا درگ ــش در آ ــه ارت ــورهايي آ آش

 هاي صلح است؛ مأموريت
هـا بـني اعضـاي جملـس         تبادل جتارب و آموختـه     ›

ــف ــورهاي خمتل ــت؛آش ــال، نشس ــراي مث ــاي   ب ه
 املللي جمالس؛ بني
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 متعـدد   متخصصنيداشنت آارآنان تعليم ديده و       ›
 در جملس؛

 

و حـاوي    ختصصـی هـاي     دسرتسي قطعي به آتاخبانه    ›
، مرآز اسناد و پژوهش و نيـز        اطالعاتآخرين  

 بانك اطالعات الكرتونيكي؛

هـاي قابـل اطمينـان        سود جسنت از راهنمـايي     ›
نظـري  (هاي غري دوليت       خارجي در سازمان   متخصصني

ــگاه ــي  دانش ــاوران سياس ــا مش ــا ي ــا )ه ، ي
 بـا عنـوان     ششمبه فصل   (ستگان نظامي   بازنش
 ؛)مراجعه شود ي مدني جامعه

املللـي    اي و بـني     هـاي منطقـه     م عهدنامـه  تنظي ›
رمسـي  ) هاي ( ي امنييت به زبان     مربوط به حوزه  

ي مناينـدگان، مهـراه بـا         آشور براي استفاده  
ها و نيـز       آن دِّر مربوط به تأييد يا      اطالعات
آننـدگان ايـن       و اصله از سوي تنظيم     اطالعات
 ها؛ پيمان

ي دو يا سه موضوع مربوط به         انتخاب ساليانه  ›
به عنوان  (گاه امنييت براي بررسي جامعه      دست

 ؛ )هاي فرعي  آميسيونبه توسطمنونه 
در (ب از متام احزاب جملـس       تشكيل گروهي منتخ   ›

بـراي  ) آشورهاي دو جملسـي، از هـر دو جملـس         
ي    امنييت و دفاعي؛ چـنني آميتـه       مسائلبررسي  

ران سياسـي    به عنوان متفكـ    دتوان  نظارتي مي 
 .ند امنييت، عمل آمسائل

 است سياسيخو
عيـب و     حيت اگر ضوابط قانوني نظارت بر جملس بي       

هاي آـايف در      نقص بوده و اين اد منابع و مهارت       
اختيار داشته باشد، هيچ تضمني براي يـك نظـارت          

 رخـ آ  عامـل . مؤثر بر دستگاه امنييت وجود نـدارد      
آـارگريي  ه  ين خواست سياسي اعضاي جملس بـراي بـ        عي

سـي نظـارت آارآمـد      هاي موجود، شرط اسا     مكانيسم
فقدان خواست سياسـي    . جملس بر دستگاه امنييت است    

 در اثـر    در نظارت بـر دسـتگاه امنـييت احتمـاالً         
        :آيد عوامل زير بوجود مي

آه به سود اعضاي حزب      از آجنايي : باط حزبي ضان •
ي جمريه نسبت به آا نظر        حاآم جملس است آه قوه    
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هاي علـين     مساعدي داشته باشد، آنان از انتقاد     
 .آنند از اين قوه پرهيز مي

از : وجود يـا عـدم وجـود منـافع انتخابـاتي           •
آه در بسياري از آشـورها عمـوم مـردم           آجنايي
اند، مناينـدگان     عالقه   بي  امنييت مسائل به   معموًال
ن باور هستند آه صرف وقـت زيـاد بـراي           بر اي 
 .آند  امنييت به انتخاب جمدد آا آمك منيمسائل

براي مثـال اعضـاي      ـ نييت منايندگان مالحظات ام  •
هاي خود   را از افشاي يافته ـ اطالعات آميسيون
 . دارد باز مي

هـاي    ي وجود چـنني شـرايطي، توانـايي         در نتيجه 
هاي حاد؛ مهچون، فجايع يا       ـ به جز در موقعيت      جملس

. شود  منفعالنه به آار گرفته مي ـ مواقع اضطراري
 هر مناينـده    مهمي قانوني و      با اين وجود، وظيفه   

 . جمريه است ینقد و بررسي اهداف و عملكرد قوه
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 چهاردهمفصل 
هاي آاربردي جملس در  مكانيسم

 دستگاه امنييت
 
 

آوري اطالعات به     هاي قانوني امكان مجع     متام نظام 
ي   ي اداره   منظور نظارت بر خط مشـي سياسـي، حنـوه         

يا آشف و حـذف خشـونت و        آشور، حفاظت از اشخاص     
مهچـنني،  . آورنـد    را براي جمالس فراهم مي      يتعدال  بي

هاي مناسب و غري رمسي       توانند از شيوه    منايندگان مي 
هاي   آه مكمل قوانني، ابزارهاي قانوني و مكانيسم      

 .مند شوند گوناگون هستند هبره
توانند از     از دولت مي   اطالعاتآوري    جمالس براي مجع  

 :سه راه ممكن و قانوني زير استفاده آنند

 اآرات پارملانيمذ •

 هاي پارملاني و استيضاح پرسش •

 حتقيقات پارملاني •

 ي امنيت مذاآرات جملس در زمينه
 امنـييت فرصـيت     مسـائل مذاآرات جملـس در خصـوص       

 در  مهـم  اطالعاتآوري    نظر و مجع    مناسب براي تبادل  
 بـه   .آنـد   قايق و اهداف دولت، فراهم مي     ي ح   باره

 مسائلبري و   ي تدا   طور آلي، مذاآرات جملس در باره     
 :گريد امنييت در پنج موقعيت گوناگون اجنام مي

ي   ي سـاالنه    ي طرح پيشنهادي بودجـه      ارائهپس از    •
  قوه ي جمريه؛ به توسطدفاعي 

پريو اظهارات رمسي و يا غري رمسي وزيران مربوطه          •
 از مجله وزير دفاع يا وزير امورخارجه؛

ي گزارش    ارائه،  ملیدر ارتباط با بررسي دفاع       •
 ؛ملیي دفاعي و يا هر نوع سند اصلي دفاع رمس

 بعـد   هاي دولت آه عمدتاً     در ارتباط با برنامه    •
 شود؛ از انتخابات اعالم مي

ي خاص آه مـذاآرات جملـس را بـه            لهأهر نوع مس   •
 امنييت و يا    مسائلها،    طلبد؛ از قبيل، رسوايي   

 .فجايع
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 30ي  آادر مشاره
رملـاني  هاي مشرتك تشـكيالت و رونـدهاي پا         مشخصه

 نظارت بر
 ي جمريه  قوه

 مباحثات عمومي ›
ــانون   «      ــروط ق ــورها، ش ــي از آش در برخ

هـاي    ي گزارش   ارائهي جمريه را به       اساسي، قوه 
ي   متناوب به جملس در خصـوص سرپرسـيت و اداره         

در بســياري از ) …. (سـازد  آشـور ملـزم مــي  
ــورها،  ــائلآش ــت مس ــه سياس ــوط ب ــی مرب  کل

اغلـب در   . شـود   مني بررسي و رسيدگي     متناوبًا
 به خبث و    مسائلصورت درخواست منايندگان اين     

 »).…(شوند  بررسي گذاشته مي
 استيضاح ›

 يك روند معمول براي آسب      ،استيضاح) …(«     
 و اعمال نظارت در نظـام سـنيت جملـس           اطالعات

ي خـود     وزرا براي شرح اعمال وزارختانه    . است
ات ي برخي توضـيح     ارائهمجهور براي     رئيسو يا   

 آشور از سوي مناينـده و       کلیدر خصوص سياست    
هر استيضـاح   . شوند  يا منايندگان استيضاح مي   

خنســت آنكــه باعــث : ي اصــلي دارد دو مشخصــه
شـود و دوم آنكـه حتـرمي          ي عمـومي مـي      مذاآره

گـريي در     سياسي به مهراه دارد زيـرا بـه رأي        
 و  ارائـه خصوص توضيحاتي آه از طـرف دولـت         

يت جملس شده است، منتهي     سبب رضايت يا نارضاي   
استيضاح روشي بسيار مؤثر است چون      . گردد  مي

ــتقيمًا ــراي وزرا مسـ ــه بـ ــزارش  ارائـ ي گـ
اين روش تنها راه ساده     . شوند  فراخوانده مي 

 اي اسـت     نيست بلكـه شـيوه     اطالعاتبراي آسب   
 »).…(ي آنرتل مستقيم ارب

 پيشنهاد تعليق ›
ــد  «      ــا، رون ــام بريتاني ــه در نظ ــر چ اگ

ــ ــت،  استيض ــده اس ــناخته نش ــنهاد «اح ش پيش
تعليــق . چيــزي شــبيه بــه آن اســت» تعليــق
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درست قبل از شروع تنفس صورت      ) تعطيل موقت (
اي از    گريد و فرصيت را بـراي بررسـي پـاره           مي

ــ   گـريي   با دولت ـ بدون نياز بـه راي  مسائل
 »).…(آورد  فراهم مي

 وجو حتقيق و پرس ›
بــه دسرتســي ) …(هــدف از رونــد حتقيــق «      

 مشخص از زمامداران آشور، درخواسـت       اطالعات
 افشـاي   ضـرورت،  صـورت ي آنـان و در        مداخله

ها و تعيني ميـزان خسـارات اسـت           سوءاستفاده
 حقـايقي    جزييات مهچنني روند حتقيق، دسرتسي به    

ــه درك  ــر بـــــــ ــه منجـــــــ  آـــــــ
 ا شود، ر     ي لوايح و اسناد قانوني مطرح شده در جملس مي                        هبرت اعضا از موضوعات پيچيده             

اين روند دسـتاويزي    ). …(آند    تسهيل مي       
 است براي خمالفان آه نقاط ضعف دولت را 

 

آه حبث و بررسي اين نقاط       از آجنايي . آشف آنند 
 جاروجنجــال بــه دنبــال دارد، ضــعف معمــوًال

. تواند براي دولت آموزنده و مفيد باشـد         مي
حمبوبيــت ايــن رونــد در آن اســت آــه  ). …(

حق قانوني خود براي حتقيق     منايندگان جملس از    
 .و تفحص، آزادانه استفاده آنند

مراجعـه   32ي   به آـادر مشـاره   :آميسيون حتقيق  ›
  .شود
 ،١ري مايكل آمل نوشتهجمالس، : مأخذ  

 1966اجملالس،   بني یاحتاديه

  امنييت جملسحتقيق و استيضاح
ـ قسميت از عملكرد      ـ چه آتيب و چه شفاهي       ها  پرسش

لس است آه به منظـور نظـارت بـر          ي جم   مأبانه  مفتش
عملكرد دولـت بـه طـور گسـرتده از آن اسـتفاده             

 . شود مي
هـا    پرسـش با توجه به نقش بنيادي روند حتقيق،        

نظارت مؤثر بر دسـتگاه      رتوانند سهمي مچشگري د     مي
 در آل، سؤاالت جملس در مورد       .امنييت داشته باشند  

 :امنيت

                                                           
١ Michel Ameller 
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موقـع،   بـه    اطالعاتبراي اعضاي جملس فرصت آسب       •
ي سياست دفاع و امنيت       دقيق و به روز در باره     

 امنـييت فـراهم     مسـائل ي    بارهدر جمموعًادولت و   
 آورد؛ مي

به جملس در نظـارت بـر اجـراي احكـام امنـييت              •
 آند؛ ي جملس آمك مي مصوبه

 دفـاع و امنيـت      مسـائل توجه آحاد ملت را به       •
ال شفاهي بوده و پاسخ آن را       ؤ وقيت آه س   خصوصًا

تلويزيون، طرح جمدد در جلسات جملـس و        از طريق   
هاي رمسـي بـه اطـالع مهگـان           يا در قالب بيانيه   

ي   بـديهي اسـت آـه وظيفـه       . آند  رسد، جلب مي    مي
رساني جملس حمدود بـه ايـن ـاد نبـوده و              اطالع
ن بسـياري   ارساني به خماطب    العها با هدف اط     پرسش

ي   هـاي غريدولـيت و جامعـه        ها، سازمان   مثل رسانه 
 شوند؛ طرح ميمدني م

توانند به تدابري امنييت دولت جهت خبشـيده و           مي •
 د؛نبراي آن راهگشا باش

د تـا   نـ ده  به اعضاي احـزاب خمـالف اجـازه مـي          •
 امنـييت ذيـربط و يـا        مسـائل سؤاالتي در مورد    

 اطالعـات ي آه تا به حال موفق بـه آسـب           مسائل
 اند، مطرح سازند؛  ي آن نشده درباره

 و  مهم طور عمده بسيار     هاي امنييت جملس به     پرسش •
گـويي بـه      پاسخ مسئولوزيري آه   .  هستند سساح

هاي جملس است، در بيشرت موارد آمرت از خود           پرسش
 اغلـب   ي،چنني عدم اشتياق  . دهد  اشتياق نشان مي  

ي دسـتگاه امنـييت        از عملكردهاي حمرمانـه    يشان
 حمرمانه بـوده و      غالباً ملیاسناد امنيت   . است

لس و نه عموم مردم قـرار       نه در دسرتس اعضاي جم    
 .گريد مي

 

 

  31ي  آادر مشاره
 هايي سودمند پيشنهادهايي چند براي پرسش

ــل › ــادگي آام ــش :آم ــردن پرس ــرح آ ــ  مط اي ه
 غريممكـن   ،يتي امنـ  مسـائل البداهه در مـورد       يف

يا (ارتباطات غري رمسي با پرسنل نظامي       . است
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ي نظـامي يـا پارملـاني         اشخاصي آـه پيشـينه    
 آمك شاياني در اين زمينـه       تواند  مي) دارند
 .باشد

 صـراحت بيـان در       عـدم  :بيان صريح و آشكار    ›
تفــاهم شــده و   موجــب ســوء ،طــرح يــك ســؤال

تواند جوابي ناقص و نادرست از سوي وزرا          مي
 .به دنبال داشته باشد

 زمان طرح يك سؤال در اثرخبشي و        :بندني  زمان ›
 ريا اجياد جاروجنجال در سـطح جامعـه، مـؤث         

 .است

ي جمريـه بـراي حمرمانـه         قـوه ات قانوني   اختيار
به عالوه،  .  بسيار حمدود است   اطالعاتقلمداد آردن   
 شفاف باشـد؛    ًالسازي اسناد بايد آام     روند حمرمانه 

گـريي، آنكـه آـدام         تصميم مسئولتا بدين ترتيب،    
 حمرمانه باقي ماندن    سند بايد حمرمانه باشد، مدت    

 خوانـدن   اسناد و شرايط حمرمانه و يا غري حمرمانه       
 .آا، مشخص شود

ني جملـس مربـوط     آه به ساختار سازما    تا آجنايي 
هـاي جملـس      شود، عوامل زير در مفيد بودن پرسش        مي
 :ندرمؤث

هـاي تكميلـي در       الؤتوانايي جملس براي طرح سـ      •
آننـده نبـوده و       هاي قبلي قانع    آه پاسخ  صورتي

 يا به توضيحات بيشرتي نياز باشد؛ 
 مسـائل اي به حبث گذاشنت     ي منايندگان بر  ي توانا •

منـدي    مطرح شده در جلسات پرسش از وزرا؛ هبـره        
هايي آه رونـد پرسـش از دولـت را            نامه  از آيني 

 آنند؛ تسهيل مي
امكان شرآت عمـوم مـردم در جلسـات پارملـاني            •

پرسش و پاسخ از دولت و يا پـيگريي مباحـث از            
 طريق راديو و تلويزيون؛ 

ي   ي دربـاره  هـاي تبليغـات     فعاليـت امكان اجنام    •
هـا     مورد حبث و انتشار منت پرسش و پاسـخ         مسائل

 . دسرتس مهگان قابلدر قالب اسناد

 مســائلي  ي جملــس در زمينــه حتقيقــات ويــژه
 امنييت

گذاري،   ي قانون   جداي از وظيفه  هاي جملس     آميسيون
 نيـز شـرآت     هـاي دولـت     ر بر سياست  در نظارت مؤث  
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 توانـد از طريـق      هـاي دولـت مـي       فعاليـت . دارند
 آـه معمـوالً   ـ  اطالعـات آوري  هاي موقت مجع مأموريت

 و بـه     سـازد   بيشرت از يك آميته را درگري خود مي       
ـ زير نظـر     شود  ي منتهي مي  اطالعاتانتشار گزارش   

ي جملـس     هـاي ويـژه     حتقيقات و بازپرسي  . گرفته شود 
ي قضـــاييه بـــراي  بايـــد از اختيـــارات قـــوه

 .صدوراحضاريه نيز برخوردار باشد

 حتقيق هاي هاي آليدي آميسيون ت و مشخصهامتيازا

ــ • ــا توج ــه هب ــائل ب ــدافعيمس ــييت    ت ــ امن ـ
 حتقيـق آـه از امهيـت خاصـي          ت موقـ  هاي  آميسيون

. مشــار هســتند برخوردارنــد داراي مزايــاي بــي
 : خصوصًا

ـ به    ي مثبت سياسي     نشانه ها  تأسيس اين آميسيون   •
 شود؛ ـ تلقي مي خصوص از طرف مردم 

 ابـزار مناسـيب بـراي       مـاالً ها احت   اين آميسيون  •
 سياسـي مربـوط بـه       مسائلبررسي دقيق جزييات    
 دستگاه امنييت هستند؛

توانند ارزيـابي مشخصـي از        ها مي   اين آميسيون  •
 خـاص امنـييت و در       مسائلسياست دولت در مورد     

هاي   صورت اقتضا پيشنهادهايي براي اصالح سياست     
 مورد تأييد جملـس      آرده آه احتماالً   ارائهدولت  

 . دولت قرار خواهد گرفتو

  32ي  آادر مشاره
 هاي حتقيقاتي جملس  آليدي آميسيونهاي مشخصه

هاي حتقيق به طور وسيعي بـراي     آميسيون) …(«
 خاصـي مـورد اسـتفاده       مسائلمطالعه و بررسي    

به مهني منظور، جملـس تعـدادي از        . گريند  قرار مي 
 مـورد   اطالعـات آوري    اعضاي خود را با هدف مجـع      

 تعيني آرده آه ايـن افـراد        ،اي نظارت نياز بر 
آنند آه بر اساس      هايي مي   ي گزارش   اقدام به هتيه  

اي براي حبـث    جلسه ـ ـ در صورت صالحديد جملس  آن
حق هرگونه   .شود  گريي تشكيل مي    و بررسي و تصميم   

حتقيق، اصل طبيعي ضوابط پارملاني است آـه بـر          
ر  د  ي جمريـه    طبق آن جملس بايد از اموري آه قوه       

 ).…( آگاه باشد آن دخيل است، آامًال
 ،هـاي حتقيـق     در برخي آشورها، براي آميسيون    
 ايـن   معمـوالً . اجنام حتقيقات مؤثر دشـوار اسـت      
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دار رها از قدرت احضـار افـراد برخـو          آميسيون
 در  نيستند، مگر آنكه از روند معمـول احضـار        

ي   له مداخلـه  أايـن مسـ   . دادگاه استفاده آنند  
 ارد و يا به آند شدن روند      مقامات را در پي د    

ها منجر شده و تأثري حتقيقـات را          آاري آميسيون 
هنوز هبرتين راه بـراي تـأثري       ) …. (دهد  آاهش مي 

 ) …. (بيشرت حتقيقات جملس، سوگند يادآردن است
دولـت  آارمنـدان    توسطبه   ه شده ئمدارك ارا 
هـاي حتقيـق، مشـكالت خاصـي اجيـاد            به آميسـيون  

منـدان تـابع وزيـر      آننـد، زيـرا ايـن آار        مي
تا چه اندازه دولت    . ي مربوطه هستند    وزراختانه

 بـه    از پاسـخ    را  نـد آارمنـدان خـود     توا  مي
 برخیچه در  اگر) …( االت جملس باز دارد؟ؤس

ي مربوطـه     آشورها، آسب اجازه از وزارختانـه     
الزامــي اســت، آن وزارختانــه نيــز نبايــد از 

 عـات اطالكه  ي مدرك امتناع ورزد، مگر آن       ارائه
بار باشد    درخواست شده براي امنيت عمومي زيان     

و اجنام خدمات عمومي را به خطر انداخته و يا          
 ).…(با مشكل روبرو سازد

ــد   ــذآر شــ ــد متــ ــه کبايــ ه در هرگونــ
ها بـراي اجنـام حتقيقـات تشـكيل           آميسيون  نظامي

 شوند و مي
 

هـاي حتقيقـاتي و       ه جـز ارگـان    چيزي نيستند بـ   
ي گزارش بـراي       هتيه ارشانآياب آه اساس     حقيقت

ايـن جملـس    . جملس است آه آا را بوجـود آورده       
گريي الزم از حتقيقات و       است آه مهيشه بايد نتيجه    

 ».اطالعات بدست آمده را به عمل آورد
، احتاديه رجمالس، مايكل آمل: مأخذ  

 1966اجملالس،  بني

هـاي حتقيـق،       ديگـر ايـن آميسـيون      مهمي    مشخصه
ت به اآثـرييت    يايندگان اقل نسبت من . رآيب آاست ت

از    ها هستند، به طور قطـع،       آه عضو اين آميسيون   
ت حياتي در نتـايج ايـن حتقيقـات برخـوردار           امهّي
 .است

قدرت و اختيار جملس براي اجنام حتقيقات به حنوه         
اي از يك جملس به جملس ديگر و از يـك             قابل مالحظه 
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 قدرت اصلي . آميسيون به آميسيون ديگر متغري است     
 :به ويژه قدرتي است براي

 ي حتقيقات جملس؛ انتخاب موضوع و دامنه •
هاي نظامي و مقرهـاي ديگـر         بازديد از پايگاه   •

 ).مراجعه شود ل هفدهمبه فص(ستگاه امنييت د
 مربوط، شامل اسناد حمرمانـه      اطالعاتآوري    بدست •

هاي اجرايي و     مجهور، دستگاه   رئيسو فوق سري از     
 يا ستاد مشرتك؛ 

 ايـراد قسـم از سـوي اعضـاي رياسـت            درخواست •
هاي اجرايي دولـت، نظاميـان و         مجهوري؛ دستگاه 

  شده؛ارائهآارمندان دولت در خصوص مدارك 
 .تشكيل جلسات علين و غريعلين •

 حتقيقات آانادا براي استقرار سـربازان خـود        
بـه  (در سومايل مثايل گويا از اين واقعيـت اسـت           

 ).مراجعه شود 33ی آادر مشاره

  33ي  مشارهآادر 
ي در  ي حتقيق استقرار نريوهـاي آانـادا       آميسيون
هـاي جملـس       گزارش ملی از اثرات    اي  منونه: سومايل

 رمورد دستگاه امنييتد

 سومايل  ردر مدت استقرار نريوهاي آانادايي      د
ــال  ــر   1993در س ــه اآث ــد آ ــف ش ــايعي آش  وق
به رگبار بسـنت يـك      : ها را شوآه آرد     آانادايي

ــادا ــع آان ــويني دريجمتم ــت ه ــط ١ بل ــه توس  ب
وشـتم يـك نوجـوان        متجاوزين سوماليايي، ضـرب   

   دوبــه توســطبازداشــت شــده تــا ســرحد مــرگ 
وابرد آانادا، اقـدام آشـكار      آوماندوي هنگ ه  

 از اين سربازان بـه خودآشـي، ادعاهـاي          يكي  
ــدي  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينوارها   .  درخصوص امتناع از در اختيار گذاشنت اطالعات و يا حتريف اطالعات آليدي                               
 

ويي آه در آن اعضاي هنگ فوق بـه اعمـال           ئويد
. انگيز دست زده بودنـد، آشـف شـد         پست و نفرت  

ي اين وقـايع، از       بارهت نظامي حتقيقاتي در   ئهي
سوي دولت براي رعايـت و حفـظ اسـتانداردهاي          

آفايـت شـناخته       در آانادا، بي   ملیگويي   پاسخ

                                                           
١Belet Huen  
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بنابراين جملس آانـادا بـر اسـاس قـانون          . شد
، حتقيقات علين را براي رسـيدگي       حتقيق و رسيدگي  

 .به اين حوادث آغاز آرد
 قانون حتقيق و رسـيدگي،      ـ  ت  اراتيحدود و اخ  

آـردن بـه اظهـارات آنـان،          احضار شهود، گـوش   
آوري مـدرك را      استخدام مشاورين و وآـال و مجـع       

توانايي واداشـنت مـردم بـه دادن        . آند  جماز مي 
 بـراي روشـن     مهـم هـاي     شهادت يكي از مكانيسم   

اخنت وقايع در سومايل وستاد فرمانـدهي دفـاع         س
 از  شــاهد در جلســات علــين آــه116.  بــودملــی

شد، شـهادت      مي شتلويزيون در سراسر آانادا پخ    
حدود ايـن حتقيقـات تنـها بـه وقـايع           . دادند

ه بـه   كـ شد بل   فتاده در سومايل حمدود مني    اتفاق ا 
بررســي نظــام فرمانــدهي، انضــباط و عملكــرد 

 و عملكرد و تصـميمات اختـاذ        نريوهاي آانادايي 
. شده از سوي وزارت دفـاع نيـز پرداختـه شـد           

قسمت دوم اين حتقيقات، اعضاي آميسيون را بـه         
بررسي وقايع خاص مربوط به قبـل از اسـتقرار          
نريو در سومايل در هنگام جنگ و مراحل بعـد از           

 .آن واداشت
 اگر چه حتقيقات فـوق بـه        ـ  هديف وراي حماآمه  

ها و وقايعي آه از       اساسي، پاسخ هاي    رسي علت بر
ي افـــرارد شـــده  قبـــل منجـــر بـــه حماآمـــه

ي افـراد صـورت       ا هـدف حماآمـه    پرداخت، ب   بودمي
ه ايـن حتقيقـات معطـوف بـه         عمده توجّ . رفتگ  مني

دهي   مند مديريت و سازمان      بنيادي و نظام   مسائل
ارتش آانادا و وزارت دفـاع بـود تـا افـراد            

 اين وصف، اين    با. استخدام شده در اين ادها    
توجه ناگزير نيازمند به بررسي عملكرد اشخاص       

ي رياسـت آـا نيـز         در نظام فرماندهي وشـيوه    
 .بود

ي دوسال حتقيـق گـزارش بلنـد           نتيجه ـ نتايج
ــاال ــوديیب ــائل از  ب ــاختار و  مس ــون س ي مهچ

دهي ارتش آانادا، حبث در مـورد فرهنـگ           سازمان
 واصول اخالقي نظامي، روابط نظامي ـ

ايــن حتقيقــات بــا .  در آانــادا و غــريهمــدني
پيشنهادهايي براي اجياد تغيري در طيـف وسـيعي         

شي دولت و ارتـش آانـادا        م از عملكردها و خط   
بسـياري از ايـن پيشـنهادها       . به پايان رسيد  
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سـازي بـراي اجـرا        ي آمـاده    اآنون در مرحله    هم
 .هستند

مشاور حقوقي  ،1دآرت دنا وينزلوپروفسور : مأخذ
 1996ارملاني آانادا، حتقيقات پ

                                                           
1 Donna Winslow 
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 پانزدهمفصل 
هاي پارملاني امنيت و  آميسيون

 دفاع
 
 

با در نظـر گـرفنت پيچيـدگي سـاختار دسـتگاه            
 مناسب براي   رمنييت، وجود يك آميسيون با ساختا     ا

ي جمريه    جملس آه در صدد اعمال نفوذ واقعي بر قوه        
نظـارت پارملـاني بـر دسـتگاه        . است، حياتي است  
ه چنـد   كـ جـود نـه تنـها يـك بل        امنييت، متضمن و  

 ـ آه در برخي مواقـع    آميسيون با عناوين متعدد
 . شود ـ مي باشد وظايف آا ادغام مي

کميسـيون هـا     زير از رايج ترينِ   کميسيون های   
 :گاهی جلسات مشرتک تشکيل می دهندهستند که 

گــاهي حتــت عنــوان آميســيون  (آميســيون دفــاع •
 و  ملـی ت  نريوهاي مسلح، آميسيون دفاع و امنيـ      

 مسـائل به بررسـي    ) نيز آميسيون روابط خارجي   
مربوط به خبش امنييت؛ مهچون، اهـداف، سـازمان،         

ي ارتــش،  هــا، تــأمني بودجــه فعاليــتپرســنل، 
 پردازد؛ گذاري و تدارآات مي سرمايه

 تصميمات اختاذ شده براي     آميسيون روابط خارجه   •
هاي صـلح، پـذيرش پاسـداران         شرآت در مأموريت  

هـاي    ، سـازمان  ملـی  خـود، امنيـت      صلح در خاك  
ها، متهيدات و غريه      اي، پيمان   املللي يا منطقه    بني

 آند؛ را بررسي مي
 اختاذ تصميم ـايي در ارتبـاط        آميسيون بودجه  •

هـاي دسـتگاه امنـييت و         ي متام سازمان    با بودجه 
  آميسيون بررسي خزانه دوليت آه گـزارش       احتماًال
 ـ  ملیي    جهي مرتبط با آل بود       بازرس ويژه  های  

آند، بـر    ـ را بررسي مي  ي دفاعي از مجله بودجه
 ؛عهده دارد

 آـه   اطالعات) يا آميسيون فرعي  (آميسيون اصلي    •
 دهد؛ اغلب پشت درهاي بسته تشكيل جلسه مي

 مسـائل  آه خاصه به     آميسيون بازرگاني و صنعت    •
ــاني     ــامي و بازرگ ــدارآات نظ ــه ت ــوط ب مرب

 ؛)ها و غرامت خسارت(پردازد  مي
آـه بـه حتقيقـات      (  يسيون علوم و تكنولوژي   آم •

 ).پيشرفت هاي مربوطه مي پردازدنظامي و 
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آـه بـه    ) امـور آشـور    (آميسيون امور داخلـي    •
بررسي نريوي پليس، نريهاي مرزي و اغلـب سـاير          

 .پردازد نظامي مي هاي شبه سازمان

 اختيارات و ابزارها
هاي پارملاني براي گـردآوري       اختيارات آميسيون 

. ز طريق منابع بريوني بسيار متفاوت است      مدارك ا 
هاي پارملاني مهچون آميسيون ويژه و        برخي آميسيون 

توانند   موقت جملس عوام بريتانيا به خودي خود مني       
ــع ــه مج ــه   ب ــايل آ ــد، در ح ــدارك بپردازن آوري م
ي   ـ مانند آايي آه در آنگـره       هاي ديگر   آميسيون

  از اختيـارات   ــ تقريبـاً    آمريكا وجـود دارنـد    
آوري مـدارك از طريـق منـابع          ناحمدودي براي مجـع   

ــ    ــ البتـه بـه شـرط قسـم يـاد آـردن              بريوني
هاي جملس خمتار به      برخي آميسيون  .برخوردار هستند 

نويس قانون و     ي پيش    هتيه حتیوضع قانون، تصويب و     
ي اصالحي در مورد قوانني موجود        نيز پيشنهاد ماده  

 بررسـي   ا برخـي ديگـر تنـها جمـاز بـه          بوده، امّ 
يه و ختصيص بودجـه بـدون قـدرت         ري جم   اقدامات قوه 

 . گذاري هستند قانون
هايي آه در اختيار يك آميسيون        ختصصامكانات و   

گريد براي اجنام آارآمد وظايف آن حيـاتي          قرار مي 
توان از مشـار، سـطح        ها مي   ختصصي اين     از مجله . است

توانايي و ماندگاري اعضاي يك آميسيون، ويژگـي        
 در برابر عمومي، مسـتقل      ختصصی  (بليت حتقيق   و قا 

يا به عنـوان قسـميت از واحـد بـزرگرت حتقيقـاتي             
ات تكميلـي    يـا مسـتند    اطالعـات ؛ دسرتسي به    )جملس
؛ امكـان   )ي جمـدد آنـان       و هتيـه   دسـتيابي امكان  (

؛ امكــان صــدور دســتور اجنــام متخصصــنيدرخواســت 
. هاي الزم، يـاد آـرد       قيقات الزم و اجنام رسيدگي    حت
 بـا موضـوع      چهاردهم  بيشرت به فصل   اطالعاتبراي  (

 ).مراجعه شود ها و ابزار پارملاني مكانيسم

 34ي  آادر مشاره
وظايف حمتمل اما آليدي آميسيون دفاع و امنيت        

 جملس 

 سياست امنيت
ي گزارش در خصوص پيشـنهادات        ارائهبررسي و    ›

 آند؛  اصالح قانون آه وزارت دفاع اعالم مي
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ي ايفـاي     ارت دفاع در زمينـه    آنرتل مستمر وز   ›
 وظايفش؛

بررسي دقيـق پـريوي وزارت دفـاع از قـوانني            ›
ي   هئـ رساني و آـنرتل چگـونگي ارا        آزادي اطالع 

ي   ه از هـر شـيوه     دبا استفا ( به جملس    اطالعات
 ؛ )ممكن

ها و شكايات افراد نظامي و        بررسي دادخواست  ›
 .يا شهروندان در مورد امنيت

 گذاري قانون
ي هر گونه      زمينه ري گزارش د    هئرسيدگي و ارا   ›

نويس قوانني پيشنهادي دولت آه جملـس بـه           پيش
 پردازد؛ بررسي آا مي

املللـي و     ها و توافقات بـني      پرداخنت به پيمان   ›
هـاي وزارت     فعاليـت ي    اي آـه در حـوزه       منطقه

 دفاع قرار دارد؛
  لــزوم، درخواســت از وزيــر بــرايدر صــورت ›

نـويس    ي پيش  ي پيشنهاد تدوين و يا هتيه       هئارا
 .قوانني جديد

 ها هزينه
 
 

ي بـرآورد     ي گـزارش در بـاره       هئبررسي و ارا   ›
 ي وزارت دفاع؛ ها و خمارج ساليانه هزينه

خصــوص  بررســي برآوردهــاي وزارت دفــاع د ر ›
ي نظر در جملـس در رابطـه          ارائهخمارج جنيب و    

 با نياز به بررسي بيشرت اين خمارج؛
صالح به     ذي در صورت لزوم، درخواست از افراد      ›

 .منظور اجنام حسابرسي
 ريتسرپرسيت و مدي

ارش در  زي گـ    هئـ  بررسي و در صورت لـزوم ارا       ›
 توسط مقامات    به هاي صورت گرفته    مورد مالقات 

فرماندهان ارشد ارتش و آارمنـدان      (اجرايي  
 ؛ )شد آشوررا

  ش دفاعي افراد بـرون    بررسي ساختار دروني خب    ›
و ) يـژه بازرسـان و  (سازماني مربوط به جملس     

آگاه ساخنت جملس نسبت بـه عـدم اجنـام صـحيح            
 .وظايف آارآنان خبش دفاعي
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باره  رمسي آميسيون پارملان انگليس درگزارش: مأخذ
 2001نظارت پارملاني، بريتانيا، 

هـاي آارآمـد       براي منونـه روش    35ي    در آادر مشاره  
 .جملس نروژ ذآر شده است

 35ی آادر مشاره 
 امورخارجـه و دفـاع      هـاي   جلسات مشرتك آميسيون  

 جملس نروژ

 بررسي  ،ي آميسيون اصلي روابط خارجي      وظيفه«
 خارجي دولت، خـط مشـي جتـارت و          مهمهاي    سياست
.  اسـت  ملـی  مربـوط بـه سياسـت امنيـت          مسائل
 مهمهاي فوق بايد قبل از اختاذ تصميمات          بررسي

ي  آميسـيون اصـل    ،در موارد خـاص   . اجنام پذيرد 
 .آند ه ميئاراپيشنهادات الزم را به جملس 

آميسيون اصـلي از اعضـاي معمـويل آميسـيون          
 جملس  رئيسمجهور، نايب     رئيسداميي روابط خارجه،    

ــو ( ــيش عض ــورتيكه از پ ــيون   در ص ــن آميس اي
مي دفاع و تا سقف     ئ آميسيون دا  رئيس،  )نباشند

ــيون     ــرف آميس ــه از ط ــر آ ــو ديگ ــازده عض ي
 .شود شوند، تشكيل مي انتخاباتي برگزيده مي

مبنا، آميسيون انتخاباتي، معـاونيين     بر مهني   
سـاي  ؤاي تشكيل جلسات در زماايي آـه ر       را بر 

بـراي مثـال دوران     (ها حضور ندارنـد       آميسيون
 .آند انتخاب مي) مرخصي

اين آميسيون بر حسب نياز اعالم شده از طرف         
وزير، وزير     آميسيون، يا به درخواست خنست     رئيس

ــدّ  ــا ح ــه و ي ــاي امورخارج ــوم اعض ــك س  اقل ي
 .دهد آميسيون، تشكيل جلسه مي

اصلي يا در جلسات باحث مطرح شده درآميسيون م
 هاي  مشرتك اين آميسيون با آميسيون

ديگر بايد خمفي مباند مگر اينكه با قصد قبلي 
اختاذ تصميم در . در اختيار مهگان قرار بگريد

مورد پنهان ماندن احضار افراد به جلسات 
 .سيون استآمي رئيسي   بر عهده،آميسيون

 

موضــوع مطــرح شــده در آميســيون اصــلي     
امورخارجه، تنها در صورت تأييـد حـداقل شـش          
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تواند در جلسات جملس، بـه حبـث          نفر از اعضا مي   
بررسـي شـرايط الزم بـراي        پس از . گذاشته شود 

رسيدگي به يك موضوع در جلسات جملس، آميسـيون         
جملـس در يـك     . آند  ي جملس را مطلع مي      هرئيسهيت  

خصوصي در مورد علين يا غريعلين بودن چـنني         نشست  
ي فوق بايد بـا       جلسه. آند  گريي مي   اي تصميم   جلسه

حبـث و   . بيانات يكي از اعضاي دولت آغاز شـود       
بررسي اين موضـوع بايـد بـر طبـق نظـر جملـس              

ي دولـت و يـا        بالفاصله پس از اظهارات مناينده    
حله بـه   از اين مر  . ي بعدي، اجنام شود     در جلسه 
ــد، آ ــد از ارابع ــيون باي ــميس ــرح هئ ــاي  ي ط ه

پيشنهادي خـود بـراي حبـث و بررسـي بـه جملـس              
 .»خودداري آند

ي جملس نروژ  نامه  از آيني13خبش : مأخذ
(storting:http:www.stortinget.no/g) 

 

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد  مي ی جملسمناينده

مباحثي آه به توسـط آميسـيون دفـاع در جملـس            
 :گريد رد بررسي قرار ميمو
احتمـايل  ) هـاي   تئيا هي (ت  ئحكم آميسيون و هي    ›

 : آن را بررسي آنيد تا اطمينان يابيد آه
 به روشين مشخص گرديده است؛  ـ  
سازد تـا بـه بررسـي         آميسيون را جماز مي     ـ   

  بپردازد؛مسائله عميق آلّي
هاي آـاري سـاير       با سياست امنييت و سياست     ـ  

    توانند در ارتبـاط بـا         آه مي  ها  خانه  وزارت
از . مهاهنـگ اسـت   .  امنييت نيز باشند   مسائل

 هـوايي،   ـ قبيل امورخارجه، امنيت دريايي
 .صنعت، ذخاير انرژي و غريه

 آميسيوني آارآمد در جملس
ت ئـ هي صـالح و    اطمينان يابيد آه آميسيون ذي     ›

  از طريق قانون و يا در عمـل        ـ     آن در جملس  
باشـند آـه در       هـايي مـي     م به مكانيسـ   جمهزـ  

 . توصيف گرديد34 مشاره یآادر
دفـاعي از قبيـل بودجـه،        ختصـص  مسائلبراي   ›

ــت  ــنل و مأموري ــدارآات، پرس ــلح،   ت ــاي ص    ه
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ــيو ــيس آميس ــر   نتأس ــوچكرتي را در نظ ــاي آ ه
  .بگرييد

ي دسـتگاه   اطالعـات قانوني را بـراي سياسـت        ›
 مـروري   امنييت به اجرا در آوريد و اختصاصاً      

 .هاي دفاعي داشته باشيد بر هزينه
اطمينان يابيد آه آميسيون از منـابع آـايف          ›

  متخصصنيهاي  از مجله دسرتسي به توصيه
  .مند است هبره      

آوري شده    هاي مجع   به حتقيق و بررسي هبرتين شيوه      ›
 نظـارت جملـس بـر         ي امللل دربـاره    در سطح بني  

  .دستگاه امنييت بپردازيد
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 شانزدهمفصل 
 ي به شكاياتمأمور رسيدگ

 
  

در بني آارگزاران مؤسسات مستقل آه بر دستگاه        
امنييت نظارت دارند، مأمور رسيدگي بـه شـكايات         

آشـورهايي  . اي برخـوردار اسـت      از جايگاه ويـژه   
هستند آه در آا مـأمور رسـيدگي بـه شـكايات،            
داراي صالحييت آلي است و به متام مشـكالتي آـه از            

ريد، گـ   نشـأت مـي   عملكرد نادرسـت دسـتگاه دولـيت        
 عضوي را دارند آـه      بعضي آشورها . آند  رسيدگي مي 

آنـد؛ ماننـد، آارمنـد        نقش مشاهبي را ايفـا مـي      
ي دولت يا آميسيون رسيدگي بـه شـكايات           رتبه  عايل

 به هرحال، در ساير آشـورها       ).در نيجريه (عموم  
اي براي رسيدگي     ن رسيدگي به شكايات ويژه    امأمور

 .گردند به نريوهاي مسلح معريف مي

  36ي  آادر مشاره
 مأمور رسيدگي به شكايات از دستگاه هاي دوليت

 شـكاياتي مأمور رسيدگي به شكايات به   ) …(«
ها، عملكردهـا و يـا        گريي  مردمي از قبيل تصميم   

ي   گرداننده. آند  قصور مديريت دوليت، رسيدگي مي    
شـود و يـا       اين اداره به توسط جملس انتخاب مي      

 او  ، رئيس دولت يا حكومت    پس از مشورت با جملس    
 . آند-ي انتخاب مرا 

نقش مأمور رسـيدگي بـه شـكايات، محايـت از           
مردم در مقابل نقـض قـانون، سوءاسـتفاده از          

هاي غريعادالنـه     گريي  قدرت، اشتباه، غفلت، تصميم   
باشـد تـا بتوانـد        ي مديرييت مـي     و سوءاستفاده 

مديريت جامعـه را هببـود خبشـيده، عملكردهـاي          
تر ساخته مسئوليت و پاسخ گويي        واضححكومت را   

ي   اداره. خدمتگزاران جامعـه را افـزايش دهـد       
رسيدگي به شكايات دوليت ممكـن اسـت در قـانون           

شور آورده شده، سيستم قانونگذاري     آاساسي يك   
از آن محايت آـرده و يـا توسـط قانونگـذاران            

 )…. (اجياد شده باشد
 براي محايت از حقوق مردم، مأمور رسـيدگي بـه         

 : باشد شكايات داراي اختيارات متفاوتي مي
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ي حكومـت بـه حتقيـق         ي اداره   در مورد حنـوه    )1
پردازد آه خالف قانون و يا غري عادالنـه           مي

 نباشد؛ 
ي   اگر در يك بررسي عيين مشخص شود آه حنـوه          )2

 ي امور نادرست بوده است،  اداره
    بـردن ايـن سـوء       ور از بني  به منظ            
 شود؛ ايي ارائه ميه ، توصيهرفتار

هاي خود در مواردي خـاص،        ي فعاليت   درباره )3
 دهد و اگر به دولت و شاآي گزارش مي

 

موارد پيشنهادي مـورد موافقـت حكومـت قـرار          
گرفت، اين گزارش به هيئت قانونگـذار ارائـه         

بيشرت مـأموران رسـيدگي بـه شـكايات،         . شود  مي
ي عملكردشان به     اي را نيز درباره     گزارش ساالنه 

 .دهند  مي قانونگذاران و عموم مرم ارائه

مأمور رسيدگي به شكايات معمـوًال فاقـد قـدرت          
گريي در مواردي اسـت آـه بـه           الزمه براي تصميم  

هايي را جهـت      بلكه توصيه . باشد  ي دولت مي    عهده
در جمموع مـأمور    ). …(دهد    اجياد تغيري ارائه مي   

رسيدگي به شكايات خبش مردمـي، داراي اختيـار         
ي وســيعي از ادهــاي دولــيت  ني در حيطــهقــانو

ي اين اختيـار      در بعضي آشورها دامنه   . باشد  مي
يه، پليس و ارتـش را نيـز        يي قضا   ممكن است قوه  
اين در حاليست آـه ممكـن اسـت در          . در بر گريد  

 حـذف   ساير آشورها يك يا چند ارگان اختصاصـاً       
 ».گردند
يدگي املللي رس ي بني ي اطالعاتي مؤسسه آتابچه: خذأم

 به شكايات
 ca/centres/ioi.http://www.law.ualbertaدر سايت 

دفرت آميسارياي عايل حقوق بشر سازمان       مهچنني به 
، مؤسسـات   19ي    ي اطالعاتي مشاره    ملل متحد روزنامه  
 . مراجعه شود،ملي ارتقاء و محايت

 مأمور رسيدگي به شكايات وزارت دفاع
 شكايات  بعنوان ادي مستقل، مأمور رسيدگي به     

در مصــوبات متعــدد، حتــت عنــاوين خمتلفــي ظــاهر 
از قبيل مأمور رسيدگي به شكايات وزارت       : شود  مي
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دفاع در فنالند، نروژ، پرتغال و آملان، آارمنـد         
رتبه رسيدگي به شكايات سـربازان نظـامي در           عايل

اسرائيل، مأمور رسيدگي به شكايات در دفاع ملي        
آانادا و مأمور   و نريوهاي مسلح آانادا در آشور       

رسيدگي به شكايات نريوي دفاعي اسرتاليا در ايـن         
 .آشور

 37آادر مشاره ي
نگاهي امجايل به مأموران رسيدگي به شكايات در        

 چند آشور

ــوزه  آشور یحـــ
 صالحيت

گزارش هـا بـه عملكرد
مقامات سياسـي
و موقعيت نسبت

 به آا

مــأمورـــ  اسرتاليا
رسيدگي بـه
ــكايات شـــ
نريوي دفاعي 

منتخــب ـــ
 وزير

ــه ــر گون ه
ــرد عملكـــ
ــديرييت مـــ
ــت نادرســـ
ــاي اعضــــ
ــاي نريوهـــ
ــاعي دفــــ

 اسرتاليا

ارائه ي گزارش
ساالنه به وزير
به منظور طـرح

 آن در جملس

مــأمور ـــ آانادا 
رسيدگي بـه
ــكايات شـــ
 وزارت دفاع

 منتخــبـــ
 وزير

 

ــت از محايــ
ــوق حقـــــ
ــاني انســـ
ــان آارآنــ
وزارت دفاع
ــي و ملــــ
ــاي نريوهـــ
ــلح مســـــ

 آانادا
 

ــزا - ــهگ رش ب
وزارت دفــــاع
ملي يا نريوهاي
مســلح آانــادا
در مواردي خاص

ارائـــــه ي -
گــزارش ســاالنه
ــر در ــه وزي ب
مــورد فعاليــت

 هايش
هيــئيت واقــع -

 طرف-گرا و بي  
مســــــتقل از

 وزارت دفاع

مــأمور ـــ نروژ
رسيدگي بـه
ــكايات شـــ

وزارت 
ــاع  در-دفـ

ــارچوب چـــ
مقررات جملس

 نروژ

اجياد امنيت
براي رفـاه
ــربازان، سـ
داشــنت نقــش
حموري در حل
ــات و اختالف
حفـــظ جـــّو
ــاد و اعتمـ
ــفافيت در ش
خبـــش هـــاي
خمتلف ارگان

 دفاعي

ارائـــــــه ي
پيشــنهاد هــا،
ارزشــــيابي و
نقد آه افـراد
مربوطــه از آن
.پريوي مي آنند
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مأمور رسيدگي به شكايات از جانـب مـردم يـا           
 ديگري بـراي نظـارت بـر ارتـش           جملس از مكانيسم  

ي اصـلي مـأمور رسـيدگي بـه           ظيفهو. مند است   هبره
 اهتامــاتي مــبين بــر بررســي شــكايات در ارتــش،

ــيت  متصــمي ــاي نادرس ــرانه و يــا رفتاره ات خودس
هـاي    ي دسـتگاه  اباشد آه به جاي وزير يـا وزر         مي

 . ارتش صورت گرفته استامنييت، مشخصًا
جايگاه اداري مأمور رسيدگي به شكايات ارتش،       

آشـور ديگـر    در دستگاه سياسـي، از آشـوري بـه          
مأمور رسـيدگي بـه شـكايات وزارت        . متفاوت است 

 توسـط جملـس انتخـاب شـده و           بـه  دفاع مي تواند  
آملـان و   ( را نيز به جملس ارائـه دهـد          ها گزارش
، يا مي تواند توسط وزيـر دفـاع انتخـاب           )سوئد
بعضـي از مـأموران     ). اسـرائيل و آانـادا    (شود  

رسيدگي به شـكايات، دفـرتي بـراي خـود در جملـس             
 مسلح در جملس    يمانند عضو آميسيون نريوها   (دارند  

يـا مـي    )  مراجعه شـود   38ي    آملان، به آادر مشاره   
توانــد از حلــاظ ســاختاري از جملــس جمــزا باشــد  

 ).دئسو(
 توسـط    بـه  اتباع غري نظامي و يا نظامياني آه      

 -ارتش مورد بدرفتاري قـرار گرفتـه باشـند مـي          
اسـت  توانند از مأمور رسيدگي بـه شـكايات درخو        

بعــالوه، . آننــد آــه حتقيــق خــود را آغــاز آنــد
منايندگان جملس نيز مي توانند از مأمور رسـيدگي         
به شكايات درخواست پيگريي و حتقيق در مورد اهتام         

اغلب اين  .  رفتار و شكايات را داشته باشند       سوء
به يا  ها به بررسي مواردي از قبيل معايف          پرونده

زي، انتقـال و    تأخري انداخنت خدمت اجبـاري سـربا      
جاجبايي در طول خدمت نظام، نوع تغذيـه، تـرخيص          
از خدمت سربازي، جموز غيبت، مـوارد انضـباطي و          

 .پردازد هايي آه قابل جمازات هستند، مي سرپيچي
اگر مأمور رسيدگي به شكايات به ايـن نتيجـه          
رسيد آه مـورد شـكايت موجـه اسـت، مـي توانـد              

كـه از    ماننـد اين   ؛هـايي را ارائـه دهـد        توصيه
 مورد نظر درخواست آند آه تصميم اختـاذ          ي مؤسسه

شده را تغيري داده و يـا مـورد جتديـدنظر قـرار             
 .دهد

 مأمور رسيدگي به شكايات و موارد حمرمانه
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با توجـه بـه ماهيـت دسـتگاه امنـييت، بعضـي             
اطالعات، به داليل امنييت مني تواند در معرض عموم         

ي   ي حنـوه    بسياري از آشـورها، دربـاره     . قرار گريد 
عملكرد مأمور رسيدگي به شكايات، در موضـوعاتي        

شود، موارد معـيين را       آه به امنيت ملي مربوط مي     
در جممـوع، مـأمور     . انـد   بيين آـرده    در قانون پيش  

 آه از مقـررات      رسيدگي به شكايات حيت در مواردي     
شود، جماز اسـت هـر نـوع          عيت مي ببسيار حمرمانه ت  

 اجنـام دهـد و بـه        حتقيقي را آه ضـروري بدانـد،      
پايگاه هاي نظامي و يا متامي مدارك مربوطه، در         

اما مني تواند   . هر مورد معيين دسرتسي داشته باشد     
 .نتايج حتقيقات را در معرض عموم قرار دهد

 38ي  آادر مشاره
 عضو آميسيون نريوهاي مسلح در جملس آملان

 نريوهاي مسـلح    1950ي    هنگامي آه آملان در دهه    
اي بـراي     آرد، امهيـت ويـژه      سازي مي خود را باز  

نظارت جملس قائل شد و براي اطمينان از اينكه         
هاي مهم مندرج در قانون اساسي آه انسان          ارزش

را در مرآز قرار داده است، در مورد نريوهـاي          
 را به قانون    b 45ي    آند، ماده   مسلح نيز صدق مي   

در اين ماده تصـريح شـده       . اساسي آملان افزود  
 :است آه

  عضوي از آميسيون جملس انتخاب خواهد شد   …«
آه از حقوق بنيادي اعضاي نريوهاي مسلح دفـاع         
آند و جملس ملي آملان را در امر آنرتل و نظارت           

متامي جزئيات مربوطـه جهـت بـه        » .ياري رساند 
قانون مربـوط   «اجرا در آوردن اين مصوبه، در       

 آورده  »هاي مسلح در جملـس    وبه عضو آميسيون نري   
 .تشده اس

عضو آميسيون جملس، ارگان مهمي از جملس ملـي         
ي   باشد و بـدين ترتيـب عضـوي از قـوه            آملان مي 

مـورد موضـوعات     او در . رود  مقننه بشـمار مـي    
هاي جملس ملي آملـان       مشخصي بر اساس دستورالعمل   

پـردازد و يـا       و يا آميسيون دفاع به حتقيق مي      
مي تواند بر اساس تصميمات خـود، زمـاني آـه           

توجهش را جلب آرد، اقداماتي را اجنام       شرايط،  
 .دهد
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متناسب با اصل تفكيك قدرت، عضو آميسـيون،        
دهـد، وي مـي       نظارت بر وزير دفاع را اجنام مي      

تواند اطالعات و يا سـوابقي از وزيـر دفـاع،           
بعه و پرسنل آا را درخواسـت       امتامي ادارات ت  

د، حـ مهچنني مي تواند در هر زماني، هر وا       . آند
هاي مسلح و   و يا ادارات و مسئولني نري     پايگاه و 

مؤسسات آا را حيت بـدون اعـالم قبلـي مالقـات            
 به حمض دريافـت     اين شخص مي تواند مشخصاً    . آند

شكايات اعضـاي دسـتگاه هـا در هـر مرتبـه و             
مقامي آه باشـند، اقـدام بـه اجنـام حتقيقـات            

هر فردي از نريوهاي مسلح حمـق اسـت آـه           . منايد
 بـه عضـو آميسـيون       سـتقيماً ي خود را م     پرونده

هاي   ارائه دهد بدون آنكه نياز باشد از آانال       
ي دادخواست،    خاطر ارائه ه  اداري گذشته و يا ب    

ي تنبيه انضباطي و يا تبعـيض قـرار           در خماطره 
 .بگريد

  http://www.bundestag.de:خذأم

 افـزايش   أمنشـ : مأمور رسيدگي به شكايات   
 اعتماد در بني نريوهاي ارتش 

ق فعالييت مأموران رسـيدگي بـه شـكايات،         سواب
مثًال در مورد مأمور رسـيدگي بـه شـكايات ارتـش            

دهـد آـه ايـن        ، نشان مي  )1915گريي در     شكل(سوئد  
ــاد بصــورت ابــزاري آارآمــد در جهــت افــزايش 
. اعتمــاد عمــومي در خبــش دفــاعي در آمــده اســت

بعالوه، مأمور رسـيدگي بـه شـكايات، از پرسـنل           
در مقابل سوء رفتـار در ارتـش        نظامي زن و مرد     

شايد در آل بتوان گفت آه مهمرتيـن        . آند  محايت مي 
ي   دستاورد مأمور رسـيدگي بـه شـكايات از جنبـه          

امنييت، آمك به افزايش حس اعتماد در خبش نظـامي          
ي   باشد آه بـا اجيـاد شـفافيت بيشـرت در آليـه              مي

 مراتب   جويي با سلسله    مراحل مديرييت، بدون ستيزه   
گي نــريوي نظــامي صــورت ا آــاهش آمــادنظــامي يــ

 .پذيرفته است

 عنوانه آنچه آه مشا ب
 ي جملس مي توانيد اجنام دهيد مناينده

 هناد مأموران رسيدگي به شكايات
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اگر چنني ادي در آشـور مشـا وجـود نـدارد،             ›
براي فراهم آوردن شرايط اجيـاد آن، اقـدام         

 .آنيد
هـا، منـابع و       در اين راسـتا، دسـتورالعمل      ›

شده از مأمور رسيدگي بـه        هاي فرا گرفته   درس
 .شكايات آشورهاي خمتلف را خباطر بسپاريد

http://www.ombudsmaninternational.com  
مأمور رسـيدگي بـه شـكايات وزارت دفـاع يـا            

 دستگاه امنييت
اگر چنني ادي در آشـور مشـا وجـود نـدارد،             ›

براي فراهم آردن شـرايط اجيـاد آن، اقـدام          
 .آنيد

ي جتـارب مشـاري از آشـورهاي          ي درباره اطالعات ›
ــكايات وزارت   ــه ش ــيدگي ب ــأمور رس داراي م

 .دفاع، آسب آنيد
اگر آشور مشا زماني داراي مأمور رسيدگي به         ›

ي   از حيطـه  ،شكايات وزارت دفـاع بـوده اسـت       
 ،ي اقدامات آلـي     اختيارات، عملكردها، شيوه  

 مثل گزارش به جملس، تأثريات، منابع و 
 بودجه     

سه بـا ادهـاي مربوطـه در سـاير          يقا در م  ›
آشورهايي آه داراي موقعيـت امنـييت مشـاهبي         

 .اي را درخواست آنيد باشند، خالصه مي
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 هفدهمفصل 

هاي  بازديد از اماآن دستگاه
 امنييت

 
 

 زمينه
آشنايي با دستگاه امنييت براي متامي منايندگان       

دانش نظري بايـد    . رود  جملس امري ضروري بشمار مي    
هاي امنييت بـا      ور درك هبرت نيازهاي دستگاه    به منظ 

جتارب عملي مرتبط گردد و در آن صورت، بـه نظـر            
هـاي    رسد بازديد منايندگان از امـاآن دسـتگاه         مي

امنييت، روشي براي اجياد گفتمان، حـس اعتمـاد و          
. باشـد   درك متقابل بني رهربان نظامي و سياسي مـي        

بت بـه   ها آگاهي منايندگان را نس      اينگونه بازديد 
يده و به خبـش     شي سربازان افزايش خب     مشكالت روزمره 

دهــد آــه رهــربان سياســي بــه  نظــامي نشــان مــي
مندند و در     ها و رفاه حال سربازان عالقه       مأموريت

 .دانند ل ميئوبرابر آا خود را مس

 39ي   آادر مشاره
 آرژانتني

ي عقايـد بـا       سياستمداران با هـدف مبادلـه     
ي ارتـش   و يگـان هـا    ها پرسنل نظامي از پايگاه   

ايـن امـر بـا آگـاهي سـران          . آنند  بازديد مي 
اعتمادي و حس     گريد واز بي    نريوهاي مسلح صورت مي   

در . آنـد   تعصب بني اين دو ارگـان جلـوگريي مـي         
ي اين ارتباط آه بني منايندگان و اعضـاي           نتيجه

گريد، شناخت هبرتي نسبت بـه        نريوهاي مسلح شكل مي   
در مـورد مسـائل     . شـود  -مشكالت نظامي اجياد مي   

 مًالهـا آـا     دستگاه امنييت، قـوانني و زمانبنـدي      
باشــند و اينگونــه ديــدارها بــه  متفــاوت مــي

آند آه به اين امر واقـف         سياستمداران آمك مي  
 .شوند

بازسازي « :١پابلو آارلوس مارتينز: مأخذ
 :نريوهاي مسلح و نقش جملس

                                                           
١ Pablo Carlos Martinez 
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   http://www.pdgs.org» آرژانتني يجتربه

هـا، افـراد دربنـد        ها و زندان    اشتگاهدر بازد 
. آامًال در اختيار و آنرتل پرسـنل امنـييت هسـتند          

هـا را در مقابـل انـواع          خصوص آن ه  اين شرايط ب  
. سـازد   پـذير مـي     رفتارهاي ضـدحقوق بشـر، آسـيب      

ها   متأسفانه، موارد شكنجه و بدرفتاري در زندان      
. خـورد   هـا، فـراوان بـه چشـم مـي           و بازداشتگاه 

چنني مراآزي بايد حتت نظارت مستقيم و       بنابراين،  
در اين راستا، يكي    . هاي نظارتي قرار گريند     شيوه

ــدگان و     ــد مناين ــتاويزها، بازدي ــن دس از هبرتي
باشد آه با هـدف پـي         متخصصان از چنني مراآزي مي    

ي   بردن به موارد بدرفتاري و جلـوگريي از ادامـه         
 .شود آن اجنام مي

آه براي بازديـد    هايي     مكانيسم 40ي    آادر مشاره 
ها در پروتكل احلـاقي آنوانسـيون         از بازداشتگاه 

ي شكنجه آمده است را توصـيف         سازمان ملل درباره  
 .آند مي

 40ي  آادر مشاره
ي شكنجه،   اختياري آنوانسيون درباره پروتكل

 ازاماآن  امكان بازديد
 . دهد هاي امنييت را افزايش مي دستگاه

ازمان ملـل،   ، جممـع عمـومي سـ      2002در دسامرب   
ــيون  ــاري آنوانس ــل اختي ــازمان  پروتك ــن س  اي

رمحانـه و     ي شكنجه و ساير رفتارهاي بـي        درباره
. غري انساني و يا تنبيه را به تصـويب رسـاند          

ســازد آــه  ايــن پروتكــل آشــورها را جمــاب مــي
بازديــد هايشــان را در معــرض   بازداشــتگاه

ايـن  .متخصصان داخلي و بني املللي قـرار دهنـد        
آاهش ند آه توصيه هايي را در جهت        افراد موظف 

بـراي آسـب    . احتمال بـدرفتاري ارائـه دهنـد      
 مراجعـه   www.unhchr.chاطالعات بيشـرت بـه سـايت        

 .شود

 آميز شرايط بازديدهاي موفقيت
 آـه مالقـات مناينـدگان از امـاآن          بديهي اسـت  

هاي امنييت از قبيـل نـريوي نظـامي و يـا              ه  دستگا
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 وزارختانه مربوطـه    توسط به    بايد  هاي آن،   پايگاه
هـاي غـري      مالقـات . مهاهنگ شـود  ) مثًال وزارت دفاع  (

 خمربـي را بـه      منتظره مي توانـد عواقـب شـديداً       
چرا آه ممكن است بـه عنـوان        . دنبال داشته باشد  

اعتمادي نسبت به ارتش و رعايت نكردن سلسـله           بي
 تواند عملكردهـاي    -طور مي   مراتب تلقي گردد، مهني   
ايـن بازديـدها    . خمتل سـازد  معمول ارتش را نيز     

بايد با مهراهي منايندگان احزاب سياسـي خمتلـف و          
دوديت حمـ . هـايي اصـويل صـورت گـريد         بر اساس شيوه  

 آميسيوِناعضا ی   ست آه   اينگونه بازديدها در اين   
هاي امنـييت     ه   تنها آنچه را فرماندهان دستگا     جملس

چـنني بازديـدهايي نـه      . د ديد نخواستارند، خواه 
 واقعي مشكالت را آشكار خنواهد آـرد،        تنها ماهيت 

بلكه به ارتش اين فرصت را خواهد داد تا اوضاع          
 در مورد تقاضاهاي    را مطابق ديدگاه خود، خصوصاً    

 .مايل، تغيري دهد
اين حمدوديت را مي توان از طريق موافقـت بـا           

بازديدهايي آه توسـط    : سه نوع بازديد جربان آرد    
ي آـه توسـط     شـود، بازديـدهاي     ارتش پيشنهاد مـي   

شـود و از قبـل اعـالم          منايندگان جملس پيشنهاد مي   
گردد و بازديدهايي آه از طرف منايندگان جملس،          مي

مـثًال  (زماني آوتـاه    ی  با اطالع قبلي اما فاصله      
 .شود پيشنهاد مي) روز يك

 

 ناآنچه آه مشا به عنو
 ي جملس مي توانيد اجنام دهيد مناينده

ــاره  ــوب درب ــانون مص ــد  ق ــاآن ي بازدي از ام
 هاي امنييت دستگاه

براي بازديدهاي قانوني مناينـدگان جملـس از         ›
هاي امنـييت  آـه شـامل نـريوي            اماآن دستگاه 

شـود، تـالش      نظامي مستقر در خـارج نيـز مـي        
 .آنيد

در صورتي آـه چـنني قـانوني بـراي بازديـد             ›
هاي امنييت وجـود      منايندگان از اماآن دستگاه   

يـن وجـود    نداشت، بررسي آنيد آه آيا بـا ا       
بازديد از چنني اماآين بـا حضـور مناينـدگان          

گريد؟ اين امر بر چه اساس و حتت          جملس صورت مي  
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در اين راسـتا چـه      . شود  چه شرايطي اجنام مي   
معياري براي انتخاب مناينـدگان جملـس وجـود         

 .دارد و چگونه اين امر آارساز خواهد بود
. از رعايت شدن قوانني اطمينان حاصـل آنيـد         ›

 :يد آهمشخص آن
هايي از نريوهاي امنـييت ممكـن         ـ چه مكان        

 است بازديد شوند؛
هـايي صـورت      ـ حتت چه شرايطي چنني مالقات           
 هـا   ي زمـان    مثًال آيا بازديد در مهـه     . گريد  مي

 پذير است يا خري؛  امكان
ــيوه        ــ ش ــد    ـ ــدد بازدي ــي و تع ي واقع

 هاي ارتش؛ ها و پايگاه منايندگان از يگان
هـاي مكتـوب      مينان حاصل آنيد آـه گـزارش      اط ›

يا آميسيون   جملس   دقيقي از چنني بازديدها به    
 شود؛ ذي ربط ارائه شده و به حبث گذاشته مي

تأثريات بازديدهاي اجنام شـده در گذشـته را          ›
 .مورد ارزيابي قرار دهيد

ي   نامـه   بررسي آنيد آه آيا حكومت مشا موافقت       ›
ســازمان ملــل در رابطــه بــا شــكنجه و     

يـا   هاي احلاقي آن را پذيرفتـه اسـت         روتكلپ
 خري؟

 عضويت منايندگان جملس در امر بازديد
اطمينان يابيد آه منايندگان منتخب جملس پـريو         ›

اي از  گــروه خاصــي نبــوده و نســبت عادالنــه
 .دهند اآثريت واقليت جملس را تشكيل مي

االمكـان    آننده حيت   بررسي آنيد آه گروه بازديد     ›
ــيت در  ــاظ جنس ــه  از حل ــرار گرفت ــه ق موازن

 . باشند
 سازي براي بازديد زمينه

به منظور پرهيز از اثـرات زيـانبخش، سـعي           ›
 آنيد آه بازديد منايندگان با مهاهنگي وزارت 

 .دفاع صورت گرفته باشد     
 گزارش به جملس

 

طمينان يابيد آه گزارش دقيقي از بازديـد        ا ›
شـود و مـورد       به منايندگان جملـس ارائـه مـي       

صـالح قـرار      ي جملس و يـا آميسـيون ذي        مباحثه
 .گريد مي
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صـالح    اطمينان يابيد آـه مقامـات امنـييت ذي         ›
ي مشاهدات خـود، بـه موقـع بـه            براي ارائه 

 .يابند ها دست مي گزارش
 تأثريگذاري و تبليغات

هـاي    هـا و توصـيه      اطمينان يابيد آه يافتـه     ›
گـردد و     منايندگان و تصميمات جملس اجـرا مـي       

ــوم   ــالم عم ــيت اع ــه و  درس ــورد توج ي آن، م
 .گريد گريي قرار مي تصميم
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 مخبش پنج
هاي  نظارت بر دستگاه

 :امنييت در عمل
 هاي خاص و عملكردها موقعيت



 2003ه امنيتی، نظارت پارملانی بر دستگا
 

139 

 فصل هجدهم
 شرايط استثنايي

 
 

هـاي    در شرايط استثنايي از قبيل جنگ، آشـمكش       
هاي اضطراري، دولت جمبـور       داخلي يا ساير موقعيت   

 حبـران    حل اي خاصي براي  ه  ها و شيوه   است از قدرت  
هــايي بايــد بــدون  چــنني واآــنش. اســتفاده آنــد

آـار  ه  زدن به سيستم دموآراتيـك حكـوميت بـ          لطمه
 .گرفته شود

ــطراري ديگــر،      ــدين موقعيــت اض ــگ و چن جن
 هايي نظامي و حيت حكومت نظامي را اجياب مي          واآنش
در چنني مـواردي دسـتگاه امنـييت و نظـامي           . آند

ك سـري اصـول و تعهـدات        بايسـت از يـ       مـي  عمدتًا
ه داملللي، از قبيل قوانني بشردوستانه پريوي آر        بني

حقـوق بشـر    .  مانـد  -و حتت آنرتل دموآراتيك باقي    
. پذير است، پاسـداري شـود       نيز تا حدي آه امكان    

مهانطور آه آميسيون حقوق بشر سـازمان ملـل، در          
 خود، حتت   29ي    ي عمومي مشاره    بند چهارم از بيانيه   

املللي حفظ حقوق سياسـي و مـدني          ن بني عنوان پيما 
مورد تأييد قرار داده است، حقوق مسـلم افـراد          

 .ها دريغ آرد را مني توان از آن

 شرايط جنگ
 : منشورسازمان ملل آمده است2-4دربند 
املللـي    اعضاي سازمان بايد در روابط بـني      «

  به هتديد و يا زور خودداري آنند       از توسل 
)…( « 

زور بر عليـه دولـيت ديگـر        عمال  بدين ترتيب اِ  
هـاي جملـس،      يكـي از نقـش    .  حمدود شده اسـت    شديدًا

ــ ــارت ب ــوهرنظ ــه   ق ــه در ي جمري ــت اينگون رعاي
املللي در استفاده از جنـگ، هتديـد          هاي بني   حمدوديت

م ابه آن و جتاوز نكردن از حدود قـدرت، در هنگـ           
 طريف چـون سـوئيس ظـاهراً        آشورهاي بي . هاست  درگريي

را به عنـوان روشـي بـراي حـل          استفاده از جنگ    
انـد مهچـنني       آـرده   رد اختالفات در روابـط خـارجي     

حداقل يك آشور چون ژاپن در قانون اساسـي خـود           
 داشنت نريوي نظامي را منـع آـرده         صراحتًا) 1946(
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ساير آشورها نيـز از قبيـل جمارسـتان روش          . است
ترك خماصمه را براي حل اختالف بني دو ملت ارائـه           

 .اند داده
 جملس مي توانـد بـر اسـاس تـدابري           ،زمان جنگ در  

ـ قانون اساسي حداقل از طريق سـه روش متفـاوت    
ــ در      انـد   آه به ترتيب امهيت در زير قيـد شـده         

 :گريي نقش داشته باشد مراحل تصميم
قانون اساسي مي توانـد بـه جملـس صـالحيت           ) 1(

گرچه امـروزه   ؛  اعالم جنگ و يا صلح را اعطا آند       
دن اين امر بـه اثبـات رسـيده         در عمل، فرضي بو   

شـود     چرا آه جنگ اغلب بدون هشدار آغاز مي        ،است
گـريي    و رويدادها بر صالحيت جملـس در امـر تصـميم          

 .گريند  مييپيش
ي جمريه را قبـل       قانون اساسي ممكن است قوه    ) 2(

از درگريي در هرگونه جنگ و يا صـلحي، بـه اخـذ             
لس ايـن   چنني تدابريي به جم    .جموز از جملس ملزم آند    

دهد آه قبل از شرآت در هر عملياتي          اجازه را مي  
تـر در هرگونـه       چون جنگ و يـا بـه طـور گسـرتده          

هاي نظامي در خارج، موضـوع را مـورد حبـث             دخالت
 .قرار دهند

قانون اساسي ممكن است جملس را از تصميمات        ) 3(
ي جمريه درمورد شرآت در عمليات جنگـي مطلـع            قوه
ي   لـزم بـه آسـب اجـازه       بدون آنكه آن را م     سازد

اما بيشرت قوانني اساسي اطـالع      . قبلي از جملس آند   
 .دانند دادن به جملس را الزامي مي

 موقعيت اضطراري
ي   موقعيت اضطراري و يا حبـران ملـي در زمينـه          

احكـام ملـي و قـانون       . وسيعي ممكن است رخ دهـد     
آنـد    بيين مـي    هايي را پيش    اساسي، مشاري از موقعيت   

 مي توان اعـالم شـرايط اضـطراري         آه بر اساس آن   
ي آا، از واآنشهاي نظامي آه قانون          دامنه .آرد

آند گرفته تا باليـاي طبيعـي،         اساسي را هتديد مي   
هـاي ملـي، مـايل و        گري و يا حبران     هاي مهه  بيماري

 .يابد اقتصادي گسرتش مي
اعالم موقعيت اضـطراري فقـط بايـد در شـرايط           

ت از اصـويل آليـدي      بايس  استثنايي صورت گريد و مي    
پريوي آند آـه مبـاني دموآراسـي را بـه خمـاطره             

 ). مراجعـه آنيـد    41ي    به آـادر مشـاره    ( نيندازد
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تعريف چنني شرايط اسـتثنايي بـه احكـام ملـي و            
ي   قانون اساسي و آليه   . قانون اساسي بستگي دارد   

ي جمريـه را از اعـالم موقعيـت           قوانني بايـد قـوه    
ياسي يك حـزب منـع      هاي س   اضطراري به نفع انگيزه   

بعالوه، قانون اساسي و قوانني مرتبط با آن        . آند
بايد تصريح آنند آه آودتاهاي نظامي اصـوًال بـر          

 .باشند اساس قانون فاقد اعتبار مي

 41ي  آادر مشاره
 هدف و مباني: هاي اضطراري موقعيت

  را هاي قـانوني تـدابري خبصوصـي        متامي دستگاه 
 در نظــر بــراي مقابلــه بــا شــرايط اضــطراري

با اين وجود، هر نـوع تضـعيف و يـا           . گريند  مي
باشـند     مـوقيت مـي    ري، ماهيتـاً  وتعليق حقوق ضر  

واهداف آا برقراري جمدد شرايط عادي و رعايت        
 ) …. (هاست ترين حقوق اصويل

 املللي مباني بني
موقعيـت   آـه بـا توجـه بـه        املللي  اصول بني «

  ت  صور مي توان بهرا اند گشتهاضطراري پديدار
 

 : زير خالصه آرد

آـه بايـد بـني اعـالم موقعيـت           ،اصل مشـروعيت  
اضطراري و تدابريي آـه در ايـن شـرايط اختـاذ            

گـردد و از طـريف ديگـر بـني اعـالم موقعيـت                مي
سـازگاري  داخلـي   مصـوبه ي    اضطراري و قـوانني     
ايـن اصـل در پـي حصـول         . وجود داشـته باشـد    

بـا قـوانني    اطمينان از انطباق قوانني داخلـي       
 .مي باشداملللي  بني

رورت اعـالم   ضآه به    ،اصل اعالم شرايط اضطراري   
 .عمومي موقعيت اضطراري اشاره دارد

ه آه به لزوم مطلع ساخنت بـ       ،اصل اجياد ارتباط  
ي   ي معاهـده    موقع ساير احـزاب حكـوميت دربـاره       

مربوطه از طريق گواهي آتيب و مهچنني خمـرب خمصـوص           
ر شـرايط   ي حقـوق بشـر د       سازمان ملـل دربـاره    

 . شود حبراني مربوط مي
 آـه بـه ماهيـت خـاص اعـالم           ،اصل شرايط موقت  

 در مدت زماني حمدود     شرايط اضطراري آه الزاماً   
 . اشاره دارد،روي مي دهد
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آـه بـه شـرايطي اطـالق         ،اصل هتديد اسـتثنايي   
شود آه حبران، آسييب واقعي، جـاري و يـا در             مي

 .شرف وقوع رابه جامعه وارد سازد
به ايـن ضـرورت اشـاره دارد آـه           ،يتاصل نسب 

 حبران  قبايست تصميمات اختاذ شده به نسبت عم        مي
 .باشد

اين اصل در رابطه با حقوق       ،اصل تغيريناپذيري 
بنيادي است آه غري قابـل تغـيري و يـا تضـعيف             

 . است
عنـوان ارگـان پاسـدار      ه  اين امرآه جملس ب   «

حقوق بشر، به خاطر احنالل و يـا تعليـق صـريح            
گذاري و يا      آاهشي فاحش در قدرت قانون     قانون،

ي جمريه، خود اولني قرباني اعالم        نظارتش بر قوه  
ــردد  ــطراري نگ ــرايط اض ــژه،ش ــت وي اي   از امهي

براي جملس نيز ايفاي نقـش در       » .برخوردار است 
اعالم وضعيت اضطراري و يا پايان خبشيدن به آن         

 ).…. (باشد ضروري مي
 ماهيت قانوني وضعيت اضطراري

ماهيـت قـانوني وضــعيت اضـطراري بــه    ) …(«
اعـالم، تصـويب و     (ايست آه عملكردهاي آن       گونه
گريد   و اقداماتي آه در آن شرايط صورت مي       ) غريه
) لغو و يا حمـدود آـرن بعضـي احقـاق و غـريه             (
بايست در چـارچوب مبـاني قـانوني بـوده و             مي

 .بدين ترتيب آنرتل شود
 عملكرد جملس

اسـتقالل وتـوازن    بايد اذعان داشت آه اصل      «
، قسـميت از اصـول قـانون        )…(قدرت در حكومـت     

 هــاي  دليــل، بيشــرت دســتگاه  مهــني  بــه . اســت
 موقعييت را فراهم قانوني در سراسر جهان 

ي جمريــه، شــرايط را  آورنــد آــه وقــيت قــوه مــي
 اضطراري خواند، جملس نقشي فعال در اعالم و يا

 

ي از  هدف، جلـوگري  . از بني بردن آن داشته باشد     
ي جمريه، بـه عنـوان قـدرتي          وضعييت است آه قوه   

 ) …(مطلق دست به اقداماتي حساس بزند 

بندي اقدامات قـانوني در رابطـه بـا            اولويت
 هاي اضطراري موقعيت
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جتربه نشان داده است آه در شرايط اضطراري        «
بسيار مطلوب است آه اقدامات بر اساس تـدابري         

در حاليكـه   . بندي شده باشـد     قانون اساسي رده  
ايـن امـر را تصـريح        بسياري از قوانني مصوبه   

اند، سايرين با ذآر اين نكتـه آـه هـيچ             آرده
مرجــع قــانوني نبايــد در موقعيــت اضــطراري، 

. انـد    از آن ياد آـرده     قانون وضع آند، تلوحياً   
)…( 

اقتباس از گزارش خمرب خمصوص سازمان ملل در مورد 
 ،هاي استثنايي حقوق بشر و موقعيت

اجملالس، بوداپست   مسپوزيوم احتاديه بني،1دسيوي ال 
1993 

  استثنايي و درازمدتهاي واقعًا موقعيت
هاي اسـتثنايي آـه توسـط جملـس بصـورت             موقعيت

هـا متديـد      هـا يـا حـيت دهـه         اي در طول سـال      دوره
شوند، مي توانند وضعييت را اجياد آنند آه اصل           مي

اي هـ   ارجح بودن خبش غري نظامي نسـبت بـه سـازمان          
در چنني شرايطي،   . دستگاه امنييت، به خماطره افتد    

ها حيت ممكن است داراي مصـونييت شـوند           اين سازمان 
ايـن شـرايط    . آه دموآراسي مورد هتديد قرار گريد     

پــذير قــرار  جملــس را در مــوقعييت ضــعيف و آســيب
هاي آشوب آه در مشاري از آشورها        موقعيت. دهد  مي

 مسـتقيمي بـراي     وضوح هتديـد  ه  خورد، ب   به چشم مي  
 دسـتگاه امنـييت، آـه در متـامي           بـر  نظارت جملـس  

واقـع از آزادي عمـل بـااليي        ه  عملكردهايشان بـ  
 .برخوردارند، مي باشد

 آنچه آه مشا به عنوان
 مي توانيد اجنام دهيدجملس ي  مناينده

 تصويب قانون در شرايطي استثنايي
هـاي   اطمينان يابيد آه انواع خمتلف موقعيت      ›

 قانون اساسي به خـوبي تعريـف        استثنايي در 
 .شده است

بايست در طول سه تا شش        موقعيت استثنايي مي   ›
ماه، به طور خودآار سپري شود، مگـر آنكـه          

                                                           
1 L. Despouy 
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گريي بـراي     توسط مباحثات منايندگان و يا رأي     
 .تداوم آن، متديد گردد

ــني  › ــول ب ــه اص ــد آ ــالش آني ــت  ت ــي رعاي امللل
 اجياد ارتبـاط، شـرايط موقـت،        اعالم،قانون،

غيريپـذيري، بـه    و ت ت  ييد استثنايي، نسـب   هتد
 ي  صورتي مطلوب در مصوبات ملي درباره

 

 .هاي استثنايي گنجانده شود موقعيت      

اطمينــان يابيــد آــه قــوانني بشردوســتانه،  ›
هاي قانون اساسي و قـوانني مـرتبط بـا            تضمني

هـاي اسـتثنايي، حمـرتم        حقوق بشر در موقعيـت    
 .شود شناخته مي

ي    باشيد آه ميزان صالحيت قـوه      مهينطور مراقب  ›
جمريه و جملـس در رابطـه بـا اعـالم موقعيـت             
استثنايي و يا عادي خواندن شـرايط، بطـور         
آامل و روشن در قـانون اساسـي بيـان شـده            

 . باشد
 نايي تثجملس در زمان شرايطي اس

ــت  › ــود موقعي ــه وج ــد آ ــان يابي ــاي  اطمين ه
استثنايي، قدرت جملـس را بـراي نظـارت بـر           

ريه در رابطه با امنيت و احرتام بـه         ي جم   قوه
 .حقوق الينفك بشر حمدود نسازد
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 فصل نوزدهم

 تأمني امنيت داخلي
 
 

امنيت داخلي و نظم عمومي امري آليدي در جهت         
رود و براي عمـوم مـردم         مشار مي ه  منافع جامعه ب  

ــاجران و   ــه مه ــه تبعيضــي، از مجل بــدون هيچگون
د نيـز   برنـ   خارجياني آه در سرزمني ملي بسـر مـي        

منظور شده است و نبايد در جهت مقاصد خاص رهـرب           
و يا نريوي سياسي و يا منافع دسـتگاه  امنـييت،            

ار مشـ بـه   خبشي آه خود ابـزاري بـراي حفـظ آـا            
 .آار گرفته شوده رود، ب مي

 هاي چنني مصوباتي استدالل آلي و ويژگي
هـاي قـانوني داراي نـوعي از           دسـتگاه   ي آليه

يطي را ذآر آرده اسـت آـه        مصوبات هستند آه شرا   
آنــد ويل  العــاده را طلــب منــي اعــالم وضــعيت فــوق

منايانگر هتديدي واقعي است آـه امنيـت داخلـي و           
 .افكند نظم عمومي را به خماطره مي

چــنني مصــوباتي بــا تنــوع درجــات، اختيــارات 
اعطا آـرده و تـدابريي      ي جمريه     اي را به قوه     ويژه

را براي به تعليق در آوردن و يـا حمـدود سـاخنت             
ايـن امـر    . آند  بيين مي   موقيت بعضي از قوانني، پيش    

ترنـد و در      به منظور حفـظ قـوانيين آـه بنيـادي         
فتنـد صـورت    ا  شرايط خاصي ممكن است به خطـر بيـ        

گريد، شرايطي آه خود نياز به تعريفي دوبـاره           مي
 .ارندتوسط قوانني مذآور د

ترين حقوق حمدود و يا حيت تعليقـي شـامل             رايج
رساني، تظاهرات عمـومي، آزادي و        حق آزادي اطالع  

امللل از تعليـق حقـوق        قوانني بني . باشد  حق حتصن مي  
مسلم و معيين مهچون حق زندگي و يا مصون بودن از           
شكنجه يا هـر نـوع جمـازات فيزيكـي، رفتارهـاي            

 آساني. آند  لوگريي مي حتقريآميز و يا غري انساني، ج     
هـاي    آه معمـوًال بيشـرت از سـايرين مـورد بررسـي           

ــي  ــرار مـ ــكافانه قـ ــاجر موشـ ــد، مهـ ن، اگرينـ
نگاران، فعـاالن سياسـي، مـدافعني حقـوق           روزنامه

هـاي    بشر، متقاضيان پناهندگي و مهينطـور اقليـت       
 .باشند مذهيب و نژادي مي
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 خطرات بالقوه

 حفـظ   ي  خطرات بنيادي قوانني مصـوبه در زمينـه       
امنيت داخلي و نظـم عمـومي شـامل مـوارد زيـر             

 :باشد مي
  از ماهيت خطـرات آـه       نامشخص تعريفيارائه ي    •

ي جمريـه ايـن زمينـه را           بـراي قـوه    مي تواند 
فراهم آند آه تعـابريي متناسـب بـا نيازهـاي           

 موقعييت خود ارائه دهد؛
ــ و از طريـق آن بـه مشـاري از              ي جمريه   به قوه  •

ـ اختيارات طوالني مدت      ييتهاي دستگاه امن    ارگان
ــدون در    ــد ب ــه دهن ــدي را ارائ ــيش از ح و ب

ــرفنت  ــوازن ونظرگ ــديل وت ــدون تع ــور ب  مهينط
 هاي قضايي و اجرايي؛ جمازات

در بعضي از مواقع حفظ امنيـت داخلـي و نظـم             •
گريد تا منافع     عمومي مورد سوءاستفاده قرار مي    

هاي خمتلفي از جامعه، رهربي سياسـي         اختصاصي خبش 
ا خود دستگاه امنـييت را حفـظ آنـد و بـه             و ي 

عنوان ابـزاري در جهـت حمـدود آـردن حقـوق و             
 .شود آار گرفته ميه عملكردهاي مردم ب

ــ آـه نـريوي پاسـدار          نظامي آردن نريوي پلـيس     •
ــ تفـاوت آن را بـا          قوانني و نظم داخلي است    

. سـازد   ا مشخص مي  نارتش آه پاسدار امنيت است      
ي مـايل     ريوهـا بودجـه   اين امر هنگامي آه اين ن     

چرا آه ممكن   . آند  آايف ندارند، خطرناك جلوه مي    
ي سوءاستفاده از شرايط امنييت       است دچار وسوسه  

گردند و بـا دارا بـودن مصـونيت، بـه فسـاد             
سـازي نـريوي      خطر ديگري آه نظامي   . آشيده شوند 

آه در   آند اين است آه آساني      پليس را هتديد مي   
و در بعضـي    (يس  رأس قدرتند ممكـن اسـت از پلـ        

ه هاي اطالعاتي و شبه نظامي، ب       مواقع از سرويس  
عنوان ابزاري نه براي محايت از امنيت ملـي و          
نظم جامعه، بلكه براي آنرتل و سرآوب خمالفـان         

 مكـرر از     ي عالوه، استفاده ه  ب. استفاده آنند 
جامعه مـي توانـد     نظم  نريوي نظامي براي آنرتل     

 . شودبه سياسي شدن نريوي ارتش منجر 
 يه خصوصـاً  يي قضا    عملكرد جملس و قوه    حمدود آردن  •

آه آا در مـوقعييت نباشـند آـه بـا            ييدر جا 
 .ي جمريه به مبارزه برخيزند قدرت قوه
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تدابريي آه براي امنيـت و نظـم عمـومي بكـار            
گرفته مي شوند ممكن است به زير پا گذاشنت حقـوق           

  اين و توسط اعضاي نريوي امنييت منجر شود     به  بشر  
هاي خاص از منـافع       افراد حيت ممكن است در موقعيت     

 حقـوق ذيـل   . عمايل سود جويند  مصونيت براي چنني اَ   
حق : شوند  اغلب در چنني شرايطي زير پا گذاشته مي       

ــدگي ــكنجه ،زن ــودن از ش ــون ب ــاي  ، مص  رفتاره
غريانســاني و حتقريآميــز، توقيــف غريقــانوني، حــق 

ني و  توسـط حمكمـه اي قـانو      بـه   ي عادالنـه      حماآمه
 .مستقل، آزادي عقيده، بيان و گردمهايي

 42ي  آادر مشاره
 حفظ امنيت و دموآراسي

مهواره در طول تاريخ و امروزه در بسياري 
هاي مستبد با  از آشورهاي رو به رشد، حكومت

اين ادعا آه دموآراسي با نظم عمومي وامنيت 
افراد سازگاري ندارد، در مقابل حرآتهاي 

ان داده و يا آا را دموآراسي مقاومت نش
 ن را نشانآاما سوابق خالف . اند نابود آرده

آنرتل دموآراتيك غرينظامي بر نريوهاي  دهد، مي
 شخصي  نه تنها با امنيت امنييت آشور،

. رسد  نداشته، بلكه ضروري نيز به نظر مي       تضاد
هاي امنيت شخصي مي      آننده    بدون اين آنرتل، تضمني   

ديـد بـراي آن حمسـوب       توانند خـود بـزرگرتين هت     
 .شوند

 2002 ،گزارش پيشرفت انسان، سازمان ملل: مأخذ
 )87ص (

در بعضي آشورها، مصوبات مشخصي براي دفاع از        
بطور مثال  . گريد  دموآراسي مورد استفاده قرار مي    

 با مضمون   077/23ي     مشاره 1984در آرژانتني، قانون    
قانون جمرميت را تغيري داده     » دفاع از دموآراسي  «

ــي   ــتم دموآراس ــي را عليــه سيس و جرمهــاي مشخص
مثًال جمازات جمـامع غـري قـانوني آـه          . شناخته است 

هتديدي براي دموآراسي و يا احـرتام نگذاشـنت بـه           
 .شوند قانون اساسي حمسوب مي

بازداشت افراد به حسـب خطـري آـه بـراي           
 آنند  امنيت داخلي و نظم عمومي اجياد مي
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ي حفـظ امنيـت       رهاي قوانني مصوب در بـ       در آليه 
در مورد بازداشت افـرادي      داخلي و نظم عمومي و    

هـايي    بيين  آه مظنون به برهم زدن آا هستند، پيش       
 در اين رابطه حـداقل دو نـوع         .صورت گرفته است  
 :خورد قانون به چشم مي

 هتديـدي   اي آه بازداشت افرادي آه يقيناً       مصوبه •
را مـورد    روند  مشار مي ه  جدي براي امنيت ملي ب    

 .جه قرار داده استتو
ي   اي آه بازداشت افرادي آه از نظر قـوه          مصوبه •

رونـد،    مشار مي ه  جمريه هتديدي براي امنيت ملي ب     
به عبارت ديگر   . را مورد توجه قرار داده است     

قــانون، بــه منظــور آــنرتل و يــا جلــوگريي از 
شرايطي آه ممكن است امنيـت ملـي را بـه خطـر             

ي جمريـه     قـوه اي را به      اندازد، اختيارات ويژه  
 .آند اعطا مي

ــت   ــي از دول ــه جزي ــورهايي آ ــرت آش ــاي  بيش ه
بندي   املنافع بريتانيا هستند، شكلي از طبقه       مشرتك

ي جمريـه     حتت چنني قانوني، قوه   . نوع دوم را دارند   
ي قانونگذاران و يا      معموًال جماز است بدون مداخله    

يه، مشاري از تعهدات قانون اساسـي را        يي قضا   قوه
هاي وسيع اعطـا شـده، لغـو          ده از قدرت  با استفا 

ي جمريـه        يكي از مسائل آليدي، توانايي قوه      .آند
در بازداشت اشخاصي است آه مـي تواننـد هتديـدي           

اين اشخاص براي دوراني    . براي امنيت ملي باشند   
وبيش طوالني آه تا چندين بار نيز قابل متديـد            آم

ي   است و حيت به صـورت ناحمـدود، در اختيـار قـوه            
برخي از ايـن قـوانني و نـه         . گريند  ريه قرار مي  جم

متام آا وجود گروهي براي جتديد نظـر را توصـيه           
 براي مشاوره باشند و يا بـر        آنند آه ماهيتاً    مي

عكس ممكن است توانايي آن را داشـته باشـند آـه            
ترآيب اين گـروه مـي      . فرد حمبوس را آزاد سازند    

 ارتبـاط   ي جمريه   تواند تا درجات متفاوتي به قوه     
 . داشته باشد

امروزه در بسياري از آشورها چنني قـوانني آـه          
 از دوران استعماري جبا مانده است، خبـاطر         عمومًا

ي جمريــه و  العــاده بــه قــوه اعطــاي قــدرت فــوق
 پليس و تـأثريات      امنييت، خصوصاً  دستگاههاي    ارگان

مندي از حقوق مدني و سياسي بـه          منفي آن بر هبره   
 .گريد رد حبث و جدل قرار مياي مو طور گسرتده
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 43ي  آادر مشاره
 يامدهاي جدي آنپحتريف و 

هنگامي آه حكومت ها به خاطر پايگاه قدرتي        
بر نريوي امنييت متكي باشـند، نريوهـاي امنـييت          
اغلب خود دليل اصلي ناامين براي شـهروندان و         

هنگـامي آـه    ) …. (شـوند   هاي هم جوار مي     حكومت
هـاي شـبه نظـامي و         سنريوهاي وزارت آشور، پلي   

هاي داخلي سياسـي      هاي اطالعاتي به آشمكش     سرويس
آشانده شـوند، تـالش بـراي آـنرتل مطلـوب تـر             

 .شود دموآراسي غري نظامي به خماطره افكنده مي
صفحات  (2002گزارش پيشرفت انسان، سازمان ملل 

 )92و 87

 

 ناآنچه آه مشا به عنو
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

ون مصوب جهـت حفـظ امنيـت داخلـي و نظـم             قان
 عمومي

در نظر داشته باشيد آه امنيت ونظم عمـومي          ›
به خاطر مردم اسـت و قـرار نيسـت آـه بـه              
عنوان ابزار جدل براي سرآوبي مـردم و يـا          

هاي سياسي مورد استفاده      دنبال آردن انگيزه  
ي   مراقب باشـيد آـه از اسـتفاده       . قرار گريد 

ز حد نظامي سـاخنت     گرانه پليس و بيش ا      سرآوب
 آن اجتناب شود؛

ي جمريه در مقابل جملس پاسخ        تالش آنيد آه قوه    ›
هاي قانوني روشين را بر سر        حمدوديت. گو باشد 

 ؛راه قدرت آن قرار دهيد
امكان اين امر را فراهم آوريد آه دسـتگاه          ›

ي بـيش از حـد از         امنييت، در صورت اسـتفاده    
 جمريـه   ي قضاييه و    هاي قوه   قدرت، مورد جمازات  

 قرار گريد؛
سهولت و قابل اجرا بـودن قـانون دفـاع از            ›

 . دموآراسي را مورد جتزيه قرار دهيد
اطمينان يابيد آه جملس به طور معمول مسائل         ›

 را   مربوط به امنيـت داخلـي و نظـم عمـومي          
مورد حبث قرار داده و ارتبـاط بـني مصـوبات           

 .آند موجود در آن زمينه را بررسي مي
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صـالح از     هـاي ذي    آه آميسـيون  اطمينان يابيد    ›
متامي ابزار و منابع خود استفاده آرده، به        

االمكان با در نظر      اطالعات دسرتسي داشته و حيت    
گرفنت امنيـت داخلـي و نظـم عمـومي نظـارت            

در صـورت نيـاز     . آننـد   مؤثري را ِاعمال مـي    
 تر  يعبراي دستيابي به ابزار و منابع وس

 

هـاي    آميسـيون  مانند ختصصي آه در اختيار         
 .مربوطه است، اقداماتي را صورت دهيد

هر جا آه امكان داشته باشد وهـر وقـت آـه             ›
ضرورت اجياب آند، توجه عمـوم مـردم را بـه           

 .ي مورد حبث جلب مناييد مسأله
در ارتباط با امنيت داخلي و نظم عمـومي و           ›

منـدي مـردم      مهينطور تأثري اين اقدام بر هبره     
ــاني و آزادي  ــوق انس ــادي،   از حق ــاي بني ه

گفتماني را به صورت سازماني و يـا خصوصـي          
 . هاي غري دوليت ترتيب دهيد با سازمان
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 فصل بيستم
 تروريسم

 
 

تروريسم يكـي از هتديـدهايي اسـت آـه          «
ها بايد اتباع خود را در مقابل آن          حكومت

آـا نـه تنـها      . مورد محايت قـرار دهنـد     
ي آن را     داراي چنني حقي هستند بلكه وظيفه     

باشـند؛ بـا ايـن وجـود،          دار مي   يز عهده ن
االمكـان تـالش آننـد اقـدامات          بايست حيت   مي

ضدتروريسيت به اقداماتي آه َاعمـال نـاقض        
سازند،   حقوق بشر را توجيه و يا پنهان مي       

 .مبدل نگردند
در داخل آشور اين خطر وجود دارد آـه         «

هـاي سياسـي را       در پي اجياد امنيت، آزادي    
تيجه نه تنها امنيـت     قرباني سازمي و در ن    

عمومي را تقويـت نكـرده امي، بلكـه سـبب           
ترتيـب آشـيت      امي و بـدين     تضعيف آن نيز شده   

ــوده   ــت را از درون فرس ــك حكوم دموآراتي
 ».امي آرده

 نوامرب 21 آويف عنان، دبري آل سازمان ملل، 
2001 

تروريسم يكي از بزرگرتين هتديدها براي امنيـت        
هـا   واآـنش . باشد   مي املللي  اي و بني    داخلي، منطقه 

ي تروريسـم پيچيـده اسـت خصوصـًا           نسبت به پديده  
اينكه تروريسم اغلب با جنايات سـازمان يافتـه         

هـا از عمليـات       ي ايـن واآـنش      دامنه. مرتبط است 
پليسي و آنرتل مرزها گرفته تا عمليات جاسوسـي،         
و مهينطور از اقـدامات مـايل، تـا اقـداماتي در            

 اطالعات گسرتده شـده     زمينه حقوق جزا و تكنولوژي    
 .است

تـر    ها ضرورت غين     سپتامرب بسياري از دولت    11از  
هاي مـذآور را احسـاس        ساخنت قوانني خود در زمينه    

هـا خصوصـًا در       به عالوه مهكاري بـني دولـت      . آردند
ي عمليــات جاسوســي و تكنولــوژي اطالعــات  زمينــه
تر شده است آه البته در اين امر احتمال           مستحكم

هـاي فـردي      افكندن حقوق بشـر و آزادي     به خماطره   
 .وجود دارد
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ي آـنرتل     املللي در زمينـه     با توجه به مهكاري بني    
 شـوراي امنيـت سـازمان       1373ي    تروريست قطعنامه 

؛ به آادر مشـاره     2001 سپتامرب   28مصوب  (ملل متحد   
  ی تأآيد خمصوصـي بـر مسـأله      )  مراجعه آنيد  44ي  

 امهيـت   1373ي    قطعنامـه . داشته است   آنرتل ذخاير،   
هاي شناسايي ومدارك مسـافرتي       آنرتل مرزها، آارت  

را مورد تأآيد قرار داده است آه اين امـر بـه            
منظور جلوگريي از حرآات داخلي و يـا بـني مـرزي            

 . باشد هاي تروريسيت مي ها و يا گروه تروريست
ي   هايي در بـاره     مهچنني اين قطعنامه حاوي توصيه    

وريسـيت، ممانعـت از     هـاي تر    سرآوبي، عضوگريي گروه  
ي سالح و جتهيزات خاص تروريسيت و مهچنني تـرويج            هتيه

باشـد آـه      ي ضدتروريسـيت مـي      اقدامات بازدارنـده  
ايـن  . شـود   ها را نيـز شـامل مـي         مهكاري بني دولت  

ي آسـاني آـه در آمـك مـايل،            قطعنامه بر حماآمـه   
سازي و يـا ارتكـاب عمليـات          پردازي، آماده   نقشه

 و يا از اين اقدامات محايـت        تروريسيت نقش داشته  
عالوه بر هر نـوع اقـدم       . ورزد  آنند، تأآيد مي    مي

شود، چـنني اقـدامات       ديگري آه عليه آا اجنام مي     
تروريسيت بـه عنـوان جـرامي آيفـري در قـوانني و             

اي مناسـب     مقررات داخلي شناخته شده و به شـيوه       
به منظور جلـوگريي از ارتكـاب       . جمازات خواهد شد  

مستلزم تبـادل اطالعـات     ، اين امر  وريسيتَاعمال تر 
 باشـد و    -املللـي مـي     بر طبق قوانني داخلي و بـني      

هاي اجرايـي و قضـايي را اجيـاب           مهكاري در زمينه  
متعاقبًا اين قطعنامه آميسـيوني متشـكل       . آند  مي

از آليه اعضاي شورا در سازمان ملل تأسيس آـرد          
 آه با استفاده از ختصص الزمه، بر اجراي مفاد آن         

 .نظارت داشته باشند

  44ي  آادر مشاره
 11 ي  اي امنيت سازمان ملل به واقعـه      واآنش شور 

 سپتامرب

 )…(شوراي امنيت 
 : خواهد آه  از متامي آشورها ميـ 3

تر ساخنت و تسـريع   هايي را براي قوي  راه ـ الف
 خصوصــًا در ؛ي اطالعــات عملــي بيابنــد مبادلــه

هـاي    بكهرابطه با َاعمال و حرآات اشخاص يا شـ        
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تروريسيت، مـدارك سـاختگي و جعلـي مسـافرتي،          
قاچــاق اســلحه، مــواد منفجــره، اســتفاده از 

هاي تروريسـيت و      تكنولوژي ارتباطي در بني گروه    
هاي تروريسـيت     هاي آشتار مجعي گروه     خطري آه سالح  

 .بوجود آورده است
املللـي بـا     بر اساس قـوانني داخلـي و بـني    ـ ب

داشـته و بـه منظـور       ي اطالعات     يكديگر مبادله 
ي  جلــوگريي از اعمــال تروريســيت، در زمينــه   

 موضوعات اجرايي و قضايي مهكاري آنند؛
ــالت      ـ  ج ــرآوبي مح ــوگريي و س ــور جل ــه منظ ب

هـاي    تروريسيت، در اجنام معاهدات و سـازماندهي      
دو يا چند جانبه مهكـاري داشـته و در برابـر            

 جمريان اعمال تروريسيت به مقابله برخيزند؛
هـر چـه سـريعرت، احزابـي را بـر اسـاس          ـ د

ي   املللـي دربـاره     ها و قراردادهـاي بـني       پروتكل
تروريسم، تشكيل دهند آه از آن مجله قـرارداد         

 9املللـي سـرآوب محايـت مـايل از تروريسـم،              بني
 باشد؛  مي1999دسامرب 

مهكاري ها را افـزايش داده، معاهـدات و      ـ ه
وريسـم و   ي تر   املللـي در بـاره      هـاي بـني     پروتكل

مصوب  (1268و  ) 1999مصوب   (1269ي  طور قطعنامه   مهني
ــرا در  ) 2001 ــه اج ــامًال ب ــت را آ ــوراي امني ش

 آورند؛
قبل از اعطاي پناهندگي، اقدامات مناسيب    ـ و

 املللي آه مطابق  را بر طبق قوانني ملي و بني
 تااملللي حقوق بشر است، اختاذ آننـد       موازين بني 

  عمال َاارتكاب ويان درج اطمينان يابندآه پناه
 

تروريسيت دست نداشـته و يـا موجـب سـهولت آن            
 اند؛ نشده

اطمينــان يابنــد آــه بــر طبــق قــوانني    ـ  ز
ي   املللي، موقعيت پناهندگي مورد سوءاستفاده      بني

مرتكبني و سـازمان دهنـدگان اعمـال تروريسـيت          
هـاي     و ادعاهاي مبين بـر انگيـزه        قرار نگرفته 

 تروريست نشده   جمرمانرتداد  سياسي، باعث عدم اس   
 ).…(باشد 

ي  شوراي امنيت سازمان ملل، قطعنامه: مأخذ 
1373/S/RES ، 28  2001سپتامرب 
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http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm 

 سرآوب آمك مايل به تروريسـم      املللي  ي بني   معاهده
 دسـامرب   9مصوب جممع عمومي سازمان ملل متحـد در         

خواهـد افـرادي       متعهد مي  ايشوره از متامي آ   1999
آننـد    گذاري مي   هاي تروريسيت سرمايه    آه در فعاليت  

را تسليم آرده و اقداماتي براي حتقيق در خصـوص          
از دوم . قراردادهــاي مــايل مشــكوك اختــاذ آننــد

 آشـور ايـن معاهـده را        132 تـاآنون    2002آوريل  
 آشور نيز مراحل تصويب آن      26امضاء آرده اند و     

. انـد    و احزاب حكوميت را تشكيل داده      را گذارنده 
ي اجــرا   بــه مرحلــه2002ايــن معاهــده در ســال 

 .درآمد

  سپتامرب11ي  تأثريات واقعه
براي منايندگان جملس نظارت بر اختـاذ شـيوه اي          
مناسب از سوي دولت آه از امنيـت و حقـوق بشـر             

از نقطـه نظـر     . حمافظت آنـد، حـائز امهيـت اسـت        
بوط به تروريسـم بايـد      منايندگان جملس، مسائل مر   

ايـن  . به صورت مواد قانوني بـه تصـويب برسـند         
روشــي اســت جديــد بــراي اجيــاد امنيــت و اجنــام 
اقدامات ضد تروريسـيت، آـه بـني امنيـت و آزادي            

اي براي متامي     جانبه  توازن اجياد آرده و احرتام مهه     
 .انسان دوستان و قوانني حقوق بشر قائل است

 ر قانونتعريف تروريسم از نقطه نظ

تا به امروز تعريفـي از تروريسـم آـه مـورد            
و . املللي قرار گرفته باشد وجود ندارد       توافق بني 

امللـل در مـورد تعريـف         تا زماني آه جامعه ي بني     
مشرتآي از آن به توافق برسند، تروريسـم مهچنـان          

بر اساس علم   . شود  توسط آن چه آه نيست تعريف مي      
 ملـي و رهـايي از       امللل تالش براي آزادي     حقوق بني 

اشغال خـارجي حقـي مشـروع بـوده و صـرفًا عمـل              
 . شود تروريسيت حمسوب مني

ي   امللـل از مجلـه احتاديـه        ي بـني    به عالوه جامعـه   
اجملالس، مكـررًا ايـن حقيقـت را آـه تروريسـم              بني
تواند به مذهب، مليت يا متدن خاصي نسبت داده           مني

ه شده و يا توجيه گردد، مورد تأآيـد قـرار داد          
 .است
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ي ديگــري از توصــيف تروريســم تــاآنون،  شــيوه
تعريف نوع محالتي است آـه در اقـدامات تروريسـيت           

امللـل مكـررًا آـا را         ي بني   متداول بوده و جامعه   
محالت شديد و فراگري خبصوص آـايي       : حمكوم آرده است  
سازند و يا هـر       گناه را درگري مي     آه شهروندان بي  

هـاي نيمـه ملـي و         هشكلي از خشونت آه توسط گرو     
 .شود مأموران سّري اجنام مي

محالت تروريسيت از طريق خشونت عليه شـهروندان،        
اي وافر به     هاي انساني و عالقه     عدم توجه به ارزش   

هـايي    روش. شـود   مطرح شـدن در مجـع، شـناخته مـي         
گــذاري در  ربــايي، مبــب متــداول مهچــون هواپيمــا

عـي  اتومبيل، عمليات انتحاري، ترور و آشـتار مج       
اي پـي گـري       مبـارزه . گريند  مورد استفاده قرار مي   

ي   عليه ترور نيازمنـد محايـت مـايل، داشـنت ذخـريه           
مداوم سـالح و مهمـات جنگـي و اغلـب پشـتيباني             

املللي است ويل اغلـب، آشـور         هاي سازماني بني    شبكه
ي آمـك و پنـاه        سومي تروريست ها را بـا ارائـه       

 نكات مهم يك    45ي    آادر مشاره . آند  دادن، محايت مي  
آند و از حق      روش متعادل ضد تروريسيت را بيان مي      

مشروع بيان نارضاييت و نياز به اجنـام اقـدامات          
 در آادر فـوق     37ي    نكته. آند  ضدتروريسيت محايت مي  

به لزوم اجنام اقدامات ضد تروريسيت نه تنها جهت         
مقابله با تروريسم بلكه جهت پيشرفت اجتمـاعي،        

شورهايي آـه خـود مهـد نسـل         سياسي و اقتصادي آ   
 .ها هستند، تأآيد دارد جديدي از تروريست

 45ي  آادر مشاره
 مبارزه با تروريسم

شود آـه مبـارزه    آنفرانس يادآور مي) …( ـ  34
براي آزادي ملي و رهايي از اشغال بيگانگان،        

املللـي    هـاي بـني     حق مشروعي است آه در قطعنامه     
با . باشد  منينفسه، عملي تروريسيت      مطرح شده و يف   

ايــن وجــود، آنفــرانس تأآيــد دارد آــه هــيچ 
اي به هر شكلي از تروريسم سـازماندهي          مبارزه

تواند محالت فراگري خصوصًا آـايي        ي دوليت، مني    شده
را توجيه    سازند  آه اتباع بي گناه را درگري مي      

 .آند
ـ آنفرانس بر ضرورت اجنـام اقـدامات امنـييت          37

ن عمليات، بـه توسـط      ضدتروريسم و محايت از اي    
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هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي و          هاي توسعه   برنامه
هـاي تقويـت دموآراسـي پارملـاني،          نيز برنامه 
 . تأآيد دارد

 اجملالس ي بني سند ايي آنفرانس سوم احتاديه: مأخذ
 مديرتانه،  یي امنيت و مهكاري در منطقه  درباره

 1995ولتا و مالتا، نوامرب 

 ماننـد قـوانني اتـريش       قوانني خمتلف ضدتروريسيت  
، آملان  ) از قانون جزا   b 278نويس    پاراگراف پيش (
ـ 36ي  الحيه(و آانادا )  قانون جزاa  19پاراگراف(
c (شوند موارد زير را شامل مي: 

هاي تروريسيت يعـين      ليست حمدودي از فعاليت    -
عمل، قصور يا هتديدي آه جـرم را تشـكيل          

 غري  دهد مانند قتل، گروگانگريي، توقيف      مي
گذاري تروريسـيت يـا       قانوني هواپيما، مبب  

هـا؛ اغلـب      گونه فعاليت  آمك مايل به اين   
عمايل اشاره دارد آه در     ليست جرائم به اَ   

شوند    قانون فعلي نيز غري قانوني حمسوب مي      
ــريش و   ( ــان، ات ــيت آمل ــوانني ضدتروريس ق

 ؛)آانادا
هـاي    گـروه ) مـايل و غـريه    (هدايت و محايت     -

آملـان،  (باشد     قانوني مي  تروريسيت نيز غري  
  ؛)آانادا و اتريش

توانـد    هاي تروريسـيت آـه مـي        علت فعاليت  -
سياســي، ايــدئولوژيكي يــا مــذهيب باشــد 

 ؛)آانادا(
قصد فعاليت تروريسيت آه با هدف هتديـد و          -

يا به خماطره انداخنت عمـوم مـردم صـورت          
گريد و يا دولت را جمبـور سـازد آـه بـه             

ز اجنام بعضي   صورتي معني عمل آرده و يا ا      
 ؛)آانادا(امور امتناع ورزد 

هدف صريح فعاليت تروريسيت آه به منظـور         -
رساندن به مـردم، بـه خمـاطره          آشنت، آسيب 

 رساندن و يا     افكندن زندگي افراد، صدمه   
هـاي عمـومي و يـا خصوصـي           ختريب دسـتگاه  

 ؛ريدگ صورت مي) آانادا(
هايي آه به منظور اجياد و يا         حذف فعاليت  -

جمدد دموآراسي و قـوانني و نيـز        برقراري  
) اتـريش (محايت از قوانني انسان دوستانه      
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حضور چنني قانوني از تبديل     . شود  اجنام مي 
اعرتاضات و مبارزات قانوني به اقـدامات       

 . آند جنايتكارانه جلوگريي مي
هاي قوانني ضدتروريسـيت توجـه        اگر به اين جنبه   
ت آـه   يابيم وجه مشرتك اين اس      داشته باشيم در مي   

 رساندن به    آميز و صدمه    عمال خشونت تروريسم با اَ  
افراد يا مؤسسات مرتبط است؛ بعالوه، اين قوانني        
داراي ليست مشخصي از آنچـه آـه عمـل تروريسـم            

باشند آه نـه تنـها اجنـام آن           شود، مي   ناميده مي 
اعمال تروريسيت غري قانوني است بلكه در ارتبـاط         

عنوان عضو، حامي   به  (بودن با يك گروه تروريسيت      
 .شود نيز عملي تروريسيت تلقي مي) و يا رهرب

اي بسـيار     از نقطه نظر نظارت پارملاني، مسأله     
مهم اينست آه در قوانني ضد تروريسم جديد، تعبري         

از يـك   . صحيحي از تروريسم به آار گرفتـه شـود        
طرف ايـن روش نبايـد آنچنـان حمـدود باشـد آـه              

روريسيت از آن حـذف     هاي ت   هاي احتمايل جنبش    فعاليت
گردد و يا اين تعريف آنقدر وسيع باشد آه خطـر           
جرم تلقي آردن اعرتاضات قانوني و دموآراتيك را        

در اينجا اولني سـؤال اينسـت       . در برداشته باشد  
ي دموآراتيـك     تا چه اندازه خشونت در يك جامعـه       

قانونگذاران آشورهاي خمتلف به    . قابل توجيه است  
دهند چرا آه     ي خمتلف پاسخ مي   ها  اين سؤال به شيوه   

 در طـول دوران، اسـتنباط خـود را از            هر جامعه 
در حايل آه ايـن     .  پرورانده است  ،مشروعيت خشونت 

سؤال را در نظر دارمي بايد به مشروعيت هـدف از           
اگر خشـونت قابـل     . ِاعمال خشونت نيز توجه آنيم    

توجيه است، اين امر بايد با در نظر گرفنت عمـق           
 .ن صورت پذيردخطر و هدف آ

سؤال دوم اين است آه اقدام ضدتروريسم بايـد         
 بايد در نظر    .مطابق با خود هتديد تروريسيت باشد     

داشت آه هدف از قوانني ضـد تروريسـم، آمـك بـه             
هاي امنـييت بـه منظـور         نريوي پليس و ساير سرويس    

هـاي تروريسـيت      اجنام اقدامات مؤثر عليه فعاليـت     
هـا را     قعي و گـروه   نه آنكه آزادي بيان وا    . است

حمدود ساخته و بـه آـنرتل نريوهـاي خمـالف سياسـي             
 . قانوني و يا هر نوع تغيري ديگري بپردازند

 سه روش مقابله با تروريسم
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هاي امنييت به منظور محايـت از جامعـه و            سرويس
توانند سه نوع واآـنش را عليـه          مؤسسات دوليت مي  

 :محالت تروريسيت داشته باشند
تـر آـردن مـردم،        مقـاوم  :يسـيت تدابري ضد ترور   •

 ها و زيربناها  زندگي اجتماعي، ساختمان
جلـوگريي   :تدابري مقابله با اقدامات تروريسـيت      •

از محالت تروريسيت از طريـق شناسـايي و متوقـف           
 آردن آا

حل مسائل و اجياد ثبات و امنيت        :مديريت حبران  •
فاجعـه و   (ي تروريسـيت      در منطقه بعـد از محلـه      

 )يوضعيت اضطرار
هـاي ضـد      دهد آه بيشرت فعاليت     ها نشان مي    بررسي

مصوبات  )1 :تروريسم با موارد زير در ارتباطند     
) 3،  امنيت داخلي ) 2،  ملي، مهاهنگي، ختصيص بودجه   

امور ) 5،  ها و مرزها    آنرتل مسافرت ) 4،  بيگانگان
امتـي،   هتديـدهاي ) 7،  املللي  هاي بني   مهكاري) 6،  مايل

ن ليست خمتصر بايد بـه      اي. بيولوژيكي و شيميايي  
عنوان فهرسيت از اقدامات احتمايل ضد تروريسم در        

 .نظر گرفته شود

 مصوبات ملي، مهاهنگي و بودجه
تصويب قـوانني خمصـوص ضدتروريسـيت يـا تغـيري            -

 مصوبات موجود؛ 
هـاي اضـايف بـه اقـدامات و           اختصاص سـرمايه   -

براي نريوي پليس، آـنرتل مرزهـا،       (ها    سازمان
، مسئولني هبداشت عمومي، پست     خطوط هوايي ملي  

 ؛)ملي و نريوي انتظامي
ــني      - ــاتي ب ــادالت اطالع ــزان مب ــزايش مي اف

 هاي امنييت داخلي؛  دستگاه
تأسيس مراآز مهاهنگي بني پرسنل آه مسـئوليت         -

هـاي    هاي خمتلف دستگاه    اجياد مهاهنگي بني سياست   
هاي حفـاظيت     نريوي پليس، ارتش، سرويس   (امنييت  

ملي / در سطح حملي، فدرال    )و نگهبانان مرزها  
 را دارند؛

ظيت و حقوقي بـه     امكان دستيابي آارآنان حفا    -
افـراد در ادارات    ی    بـاره خمازن اطالعـات در   

 .گمرك و دفاتر مالياتي

 امنيت داخلي
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دستيابي به اطالعات اينرتنيت، مكاملات تلفين و        -
بدون مطلـع آـردن     (ارتباطات از طريق منابر     

 ؛)ثًال دادگاهي نظارتي مربوطه، م مؤسسه
تقاضا از ارائه دهندگان سرويس ارتبـاط از         -

راه دور آه اطالعات ردوبدل شده بني مشـرتيان         
نگـه دارنـد، و بـدين       ) مثًال تا يكسـال   (را  

ترتيب امكان آن را فراهم آورند آه عوامـل         
جمري قانون به اطالعات خمـابره شـده، دسرتسـي          

 داشته باشند؛
راد از  دستيابي بـه سـوابق الكرتونيكـي افـ         -

ها، دارندگان خدمات ايـنرتنيت و دفـاتر          بانك
 اعتباري بدون مطلع آردن افراد مظنون؛

استفاده از حتقيقات مؤثرتر آامپيوتري شـده        -
با آميخنت چندين پايگاه اطالعاتي با اطالعات       

 مدني؛
ي مقامات نريوهاي ديگر از       جماز مشردن استفاده   -

 هاي شخصي در سيستم پـردازش اطالعـات         پرونده
 پليس؛

هاي طوالني   داشنت افراد براي مدت     در بند نگه   -
 به منظور آسب اطالعات بيشرت؛

هاي پـيگريي ملـي ماننـد         برقرار آردن سيستم   -
 .هاي شناسايي استفاده از آارت

 )مهاجران، پناه جويان و خارجيان(بيگانگان 
هـاي    فراهم ساخنت امكان دستيابي به پايگـاه       -

يگانگان براي   ب ـ  اطالعاتي در مورد خارجيان   
 هاي امنييت؛ دستگاه

زير نظر داشنت افرادي آـه متعلـق بـه قـوم             -
 ؛)آوري سوابق نژادي افراد مجع(خاصي هستند 

ــايي، در     - ــدنظر قض ــنت جتدي ــان برداش از مي
آه متقاضيان پناهندگي، مظنون به دست        صورتي

 داشنت در اعمال تروريسيت باشند؛
امكان رّد درخواسـت پناهنـدگي، زمـاني آـه           -

اعالم آنند آه فـرد،     ) وزير(ئوالن مربوطه   مس
 رود؛ خطري براي امنيت ملي بشمار مي

نگهداري اثر انگشت مهـاجران و پناهنـدگان         -
 ؛) سال10به مدت (

بازداشت آساني آه هتديدي تروريسيت بـه مشـار          -
 شود از آشور بريونشان راند؛ روند ويل مني مي
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هــاي  افــزايش آــنرتل هويــت افــراد، بــا روش -
ي  واديــد، افــزايش آــنرتل پيشــينهدريافــت ر

 . سياسي افراد متقاضي پناهندگي

 ها و آنرتل مرزها مسافرت
 آنرتل شديدتر مرزها؛ -
 ي غري نظامي هواپيماها؛ مسلح آردن خدمه -
 هاي ضد گلوله براي اتاق خلبان؛ نصب درب -
 اسكن صددرصد متامي بارها در فرودگاه؛ -
هـاي    ات بيومرتيك در آـارت    استفاده از خصوصي   -

 پاسپورت؛/ ناساييش
تر نقـاط     تر و آامل    ي طرح بازرسي دقيق     ارائه -

 ؛)ها ها و فرودگاه بنادر، تونل(پذير  آسيب
 .هاي ورودي آوري اطالعات در قسمت مجع -

 امور مايل
 آنرتل قراردادهاي مايل؛ -
ها و مؤسسات اعتباري      افزايش نظارت بر بانك    -

شويي و آالهـربداري؛      به منظور جلوگريي از پول    
رود بـا     هايي آـه گمـان مـي        ود آرن حساب  مسد

 عمليات تروريسيت مرتبط باشد؛
ها به دادن اطالعات در مـورد         جماب آردن بانك   -

هـاي    ها و موارد امنييت به پايگاه       متامي حساب 
ي اطالعــات حســاب  مبادلــه(اطالعــاتي مرآــزي 

، از مجله جرم دانسنت عـدم گـزارش در          )بانكي
ا مقاصـد   شـود بـ     مورد قراردادي آه گفته مي    

 تروريسيت مرتبط است؛
اجيــاد و يــا آارآمــد ســاخنت واحــدهاي مــايل  -

 .)در وزارت دارايي(اطالعاتي 

 املللي مهكاري بني
املللـي، بـراي مثـال حكـم          افزايش مهكاري بني   -

 بازداشت در اروپا يا اسرتداد سريع جمرمان؛
املللـي در مـورد       ي طـرح معاهـدات بـني        ارائه -

 ت داخلي؛مسائل ضدتروريسيت در مصوبا
استقرار ارتش به عنوان قسميت از نريوي آمكي         -

 در افغانستان؛ (ISAF)امللل  امنيت بني
صويب معاهدات سازمان ملـل متحـد       امضاء و ت   -

 ؛ ي تروريست بارهدر
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هاي امنـييت     در ميان گذاشنت اطالعات بني سرويس      -
 هم پيمان؛

مورد توجه قراردادن علل بنيـادي تروريسـم         -
رهايي آــه مهــد و يعــين آمــك بــه رشــد آشــو

 .پناهگاه تروريسم است

 هتديدهاي امتي، بيولوژيكي و شيميايي 
تر ساخنت مراآز فعلي      برقراري مراآز يا فعال    -

اي، بيولوژيكي، شيميايي و پرتـويي در         هسته
 زمان جنگ؛

هاي موجود در اين زمينه با        سازي آوشش   مهاهنگ -
مثًال (ها    ريه سازي انواع واآسن   توليد و يا ذخ   

 ؛) آبلهواآسن
افــزايش آمــادگي مراآــز هبداشــت بــا حصــول  -

 ي دارويي؛  اطمينان از وجود ذخريه
مثًال نصـب   (اي    افزايش حفاظت از تسهيالت هسته     -

هاي رادار آه هواپيماهاي قـادر بـه          دستگاه
 .)پرواز در ارتفاع آم را شناسايي آند

 توازن صحيح بني حقوق بشر و امنيت

تلـف صـورت     آـه در آشـورهاي خم       چنني اقـداماتي  
گريد نه تنها موقيت نبوده بلكه احتمـاًال بـراي            مي

بنابراين تـدابري   . مدتي طوالني مؤثر خواهند بود    
ضد تروريسيت نيز از اين قاعـده مسـتثين خنواهنـد           

ه ر جامعه بـ   دبود بلكه عنصر وجودي زندگي عادي       
گونه اقدامات، حقوق    زماني آه اين  . روند  مشار مي 

ها وحقوق    ادي بيان، اجنمن  مدني افراد از قبيل آز    
دهـد، ايـن امـر از         خصوصي را حتت تأثري قرار مـي      

بـا توجـه بـه      . گـردد   اي برخوردار مي    امهيت ويژه 
طوالني بودن اقدامات ضدتروريسيت و به خاطر ايـن         

گونـه تـدابري داراي اهـداف دراز مـدت           آه ايـن  
باشند، اعالم موقعيت اضطراري و يا اسـتثنايي          مي

 .باشد مناسب مني
بنـدي    عالوه بر اين اقدامات ضدتروريسيت تقسـيم      

ديرينه بني قانون اجرايي و اطالعـات جاسوسـي را          
عوامل اجـراي قـانون از قبيـل        . سازد  آم رنگ مي  

هاي اطالعـاتي اهـداف متفـاوتي را          پليس و سرويس  
آوري   هاي اطالعـاتي بـه مجـع        سرويس. آنند  دنبال مي 

در رابطـــه بـــا هتديـــدهاي بـــالقوه اطالعـــات 
 درحايل آه نقـش پلـيس، پاسـداري از          ؛دنپرداز  يم
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هـاي اطالعـاتي      معمـوًال سـرويس   . قانون و نظم است   
در حايل آه نريوي    . آنند  افراد مظنون را توقيف مني    

پلــيس، قبــل از دســتيابي بــه شــواهدي دال بــر 
ي   عمال بازدارنده َا«ارتكاب جرم، به استفاده از      

يت از نقطــه نظــر حكــوم. پــردازد منــي» اطالعــاتي
هاي اطالعاتي نبايـد بـه امـر          دموآراتيك، سرويس 

 اين تقسيم . اع خود بپردازند  تبي ا    باره -جتسس در 
اي مشـكل شـده اسـت و          ندي آار به طرز فزانيده    ب

علت آن است آه قواعد مبـارزه بـا تروريسـم در            
هاي استفاده از     آشورهاي خمتلف، سبب آاهش حمدوديت    

مـر  ه ايـن ا    شده است آ   )خارجي (هاي اطالعاتي   روش
ي جـرامي داخلـي       بارهبه دليل محايت از حتقيقات در     

 .باشد مي
هاي امنييت به طرز      مشكل سوم آن است آه دستگاه     

اند آه اتباع خـود را بـدون          اي جماز شده    فزاينده
اطالع به ارگاني نظارتي از قبيل دادگاه حتت نظر         

توانـد بـه طـرز خطرنـاآي          اين امر مي   بگريند آه 
مهچـنني بـراي    . يع آنـد  يد را تضـ   حقوق مدني افرا  

هـاي    اتباع، مأمور رسيدگي به شكايات و سـازمان       
ليت ؤغريدولـــيت مشـــكل خواهـــد بـــود آـــه مســـ

هـا حمـول      هايشان را به حكومت و يا ارگان        فعاليت
 در مورد حتت نظر داشـنت       ًاآنند چرا آه آا الزام    
 .افراد اطالعاتي ندارند

  ان،رود آـه مهـاجر      چهارم آنكه احتمال آن مـي     
ها هدف اقـدامات ضدتروريسـيت        جويان و خارجي    پناه

تواند سبب افزايش     قرار گريند آه اين اقدامات مي     
هاي نژادي خمتلف و مهينطـور از بـني            بني گروه   شتن

بردن اصل حقوقي آه متامي افراد در مقابل قانون         
 .برابرند، شود

اي   اگر چه متامي ايـن اقـدامات بـراي مبـارزه          
روريسم ممكن است الزامـي باشـد،       مؤثر بر عليه ت   

صـول و   ابايست مطمئن گردد آـه آـا بـا            جملس مي 
. ي حقوق بشر مطابقت دارنـد       دوستانه  قوانني انسان 

به بيان ديگر تالش براي اجياد امنيـت مطلـق نـه            
گرايانه است بلكه ممكن است احـرتام         تنها غري واقع  

املللـي بـه      حكومت را نسبت به تعهدات ملي و بـني        
ره اندازد چرا آه معمـوًال بـا قـدرت مطلقـه            خماط

بـه مهـني    . مهراه است آه خالف مفهوم دموآراسي است      
هـايي را     هـاي قـانوني حمـدوديت       علت متامي دستگاه  
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. شـوند   ل مي ئي جمريه قا    براي قدرت اعطايي به قوه    
ي آنوني عليه تروريسـم،       با در نظر داشنت مبارزه    

دگان جملـس   تواند مناينـ    تنش بني آزادي و امنيت مي     
بـا ايـن وجـود،      . را با چالشي جدي روبرو آنـد      

ه بـني   نـ رسد آه اجياد مواز     آامًال ضروري به نظر مي    
ي   آزادي و امنيت نبايد مسـئوليت اختصاصـي قـوه         

ي حقـوق مـردم،       جمريه باشد و جملس بعنوان مناينده     
بايست نظـارت دقيقـي در ايـن زمينـه داشـته              مي

 .باشد

 عنوانه آنچه آه مشا ب
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي ندهمناي

 مبازه با تروريسم
روشي گسرتده را براي مقابلـه بـا تروريسـم           ›

دنبال آنيد، نـه تنـها توجـه خـود را بـه             
حفاظت و امنيـت معطـوف آنيـد بلكـه داليـل            

از قبيل تضادهاي داخلـي و غـريه         اي آن   ريشه
خاطر داشته باشيد حل و     ه  ب. را بررسي آنيد  

ــل ت ــفص ــهض ــتفاده از  ادهاي منطق ــا اس اي ب
طـور اجيـاد گفتمـان        آميز و مهني    ابزارهاي صلح 

فرهنگي و تفاهم، براي جلوگريي از تروريسـم        
 .رسند نظر ميه اساسي ب

اي در مشاري     ي بسياري از اختالفات منطقه      ريشه ›
ـ اآثريت بر اساس متايزات       از مشاجرات اقليت  

شـود و     هاي مـذهيب يافـت مـي        ژادي يا نقيصه  ن
تواننـد     نظامي در چنني شرايطي مي     هاي  دستگاه

مورد اسـتفاده و يـا سـوء اسـتفاده قـرار            
 لذا مناينـدگان جملسـي آـه از جوامـع           ،گريند
بايست عضـو آميسـيون دفـاع،         ترند، مي  آوچك

 بايـد ها    اطالعات و امور قضايي باشند و جملس      
هاي داوري را بـراي حفاظـت         آميسيون و هيئت  

 .هاي اقليت تشكيل دهند ازاين گروه
ــوي از   › ــا عض ــت مش ــه دول ــد آ ــان يابي اطمين

هاي مربوط بـه تروريسـم،        معاهدات و پروتكل  
املللي جلـوگريي از محايـت        ي بني   از مجله معاهده  

در . باشد   مي 1999 دسامرب   9مايل تروريسم مورخ    
سـازي،     اقداماتي را بـراي اميـن      ،صورت لزوم 

تصويب و يا وفاداري به اين ابزارها و نيز         
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هاي مرتبط اجنام     وبات و سياست  استفاده از مص  
 .دهيد

ي شوراي امنيت مبين بر       به دقت اجراي معاهده    ›
ي   اي و معاهـده     سرآوبي عمليات تروريسيت هسته   

 .جامع نابودي تروريسم را آنرتل آنيد
به منظـور بيـان مهبسـتگي ملـي، اقـداماتي            ›

قانوني را تصويب آنيـد آـه بـه قربانيـان           
 .داعمال تروريسيت غرامت پرداخت شو

ي ضد تروريسم، بـني       اطمينان يابيد آه مصوبه    ›
الزامات امنييت و برخورداري از حقوق مـدني        

ي قـانون     طور بني تأثري بـالقوه      و سياسي و مهني   
ــه  ــذآور در آلي ــه م ــرتبط و   ي زمين ــاي م ه

هـاي بـه اجـرا در آوردن آن، تـوازن             هزينه
 .آند اجياد مي
مهچــنني بــه پيشــنهادهاي موجــود در         

 هــاي ي موقعيــت بــاره درهجــدهمفصــل آادرهــاي 
ي حفـظ امنيـت       بارهدرنوزدهم  استثنايي و فصل    

 .داخلي و نظم عمومي مراجعه آنيد
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 ويكم  فصل بيست
  : امنيت و تكنولوژي اطالعات

 هاي جديد ابزارها و چالش
 
 

هاي اطالعاتي جديـد بـه        آشنا شدن با تكنولوژي   
دهاي حفظ امنيت آمك آرده است ويل در عني حال هتدي         

ي  قطعنامـه . جدي جديدي را نيز بوجودآورده است     
 44ي     به آـادر مشـاره     ( )2001سال   (1373 ه ي   مشار

شوراي امنيت سازمان ملل متحد آه       )مراجعه آنيد 
شاره شد، شواهد روشـين مـبين       ادر فصل قبل به آن      

امللـل نسـبت بـه آـاربرد          بر آگـاهي جامعـه بـني      
ي تروريسـم     رهباهاي اطالعات در    ي تكنولوژي   وگانهد
امللـل    امللل و خطراتي آه براي امنيت و صلح بني          بني

 . آند دارد، ارائه مي
املللي خمتلفـي     هاي بني   ي اخري، سازمان    در چند دهه  

هـاي جلـوگريي از آـاربرد تكنولـوژي           بر روي روش  
هـايي آـه      ي جـرامي و فعاليـت       اطالعاتي در زمينـه   

آـار  انـدازد،     امللل را بـه خمـاطره مـي         امنيت بني 
انـد و در عـني حـال رهنمودهـايي را مـورد               آرده

ي آشـورها     اند آه مانع استفاده     بررسي قرار داده  
هايي به طرزي آـه خطـري بـراي           از چنني تكنولوژي  

 .شوند حقوق بشر وآزادي داشته باشد، مي
تواند بـراي مناينـدگان جملـس در          مطالب زير مي  

ه هايي را مورد توجـ     اي آه چنني چالش     اجياد مصوبه 
 . باشدقابل توجهدهد،  قرار مي

 جرم اينرتنيت
شـود،    تعريف آنچه آه جرم اينرتنيت ناميـده مـي        

بـه هـر حـال ايـن واژه         . هنوز تكميل نشده است   
هـايي    اي از جرامي و سوءاستفاده      معموًال طيف گسرتده  

گــريد آــه  از تكنولــوژي اطالعــات را در بــر مــي
ــج ــده  رايـ ــزارش شـ ــرين شـــكل گـ ي آن دزدان  تـ

هـر  . باشند  ها مي   اي و ويروس    زارهاي رايانه اف  نرم
هاي اخري شاهد انفجـاري از عالقـه          چند آه در سال   

اي   ي جـرم رايانـه      امي، مسـأله    به اين زمينه بوده   
چيز جديدي نيست و از آغازين روزهـاي اسـتفاده          
از آامپيوتر، مواردي به چشـم خـورده اسـت آـه            
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 در زمان حـال،   . تواند در اينجا گنجانده شود      مي
انداز وسيعي اسـت آـه بـه اصـطالح            تفاوت در چشم  

مهامجان اينرتنيت در اختيار دارند آـه بيشـرت بـه           
مشـاري آـه      منافع بـي  . گردد  حمبوبيت اينرتنت بر مي   

ي جهاني    ي گسرتده   دهد و نيز شبكه     اينرتنت ارائه مي  
ي مهگـاني شـده       ي گسرتده    سبب استفاده  ،به سهم خود  

سرتده سبب عالقـه بـه      ي گ   در عني حال،استفاده  . است
مسائل مرتبط با آن نيـز شـده اسـت و بـه نظـر               

رسد روزي نيست آه شكلي از جرم اينرتنيت گزارش           مي
 .نشود

، شـوراي اروپـا آنوانسـيون       2001مرب  ا نو 23در  
جرائم ايـنرتنيت را ارائـه آـرد آـه اآنـون بـه              

ي تصويب رسيده است و زماني آه توسط پـنج            مرحله
شوراي اروپـا   عضو  ه آشور   آشور آه حداقل شامل س    

  اجـرا درخواهـد       ی  باشد تصويب شود،  به مرحله     
، ايـن آنوانسـيون بـه       2002در مـاه مـه      . (آمد

 آشور شوراي اروپا و چهـار آشـور غـري           29امضاي  
اين آنوانسيون بر اساس شناخت لزوم      ). عضو رسيد 

، در    داشنت سياسيت مشـرتك بـراي حفاظـت از جامعـه          
تفاده از قانوني مناسب و     مقابل جرم به مهراه اس    

ريزي شده    املللي، پايه   اجياد زمينه براي مهكاري بني    
 .است

 رساني هاي اطالع امنيت دستگاه
هــاي  افــزايش چشــمگري در اســتفاده از دســتگاه

رساني در هر زمينه و هديف، سبب گرديـد آـه             اطالع
ي خطرات    بارهاملللي دچار نگراني در     هاي بني   سازمان

 منجـر شـد آـه شـوراي         ر ايتاً اين ام . آن شوند 
 در نوامرب   (OECD)سازمان توسعه و مهكاري اقتصادي      

 دســـتورالعمل مفصـــلي را بـــراي امنيـــت 1992
رساني منتشر آند آه اهـداف زيـر          هاي اطالع   سيستم

 :آنند را دنبال مي
هـاي    آگاهي خبشيدن نسبت به خطراتي آـه سيسـتم         •

هـه  هاي مواج   آند و راه    اطالع رساني را هتديد مي    
 ؛با آن خطرات

آـه در    اجياد چارچوب آلي براي آمك به آسـاني        •
ليت گسرتش و حفاظـت     ؤ مس ،هاي عمومي و خصوصي     خبش

 ؛رساني را به عهده دارند هاي اطالع از سيستم
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هـاي عمـومي و خصوصـي در          افزايش مهكاري بني خبش    •
 اجياد و بكارگريي چنني اقداماتي؛

ي و  رسـان   هـاي اطـالع     اجياد اطمينـان در سيسـتم      •
پذير شـده و مـورد        اي آه اين امر امكان      طريقه

 ؛)…(گريد  استفاده قرار مي
امللل براي دستيابي به امنيت       افزايش مهكاري بني   •

 .»رساني هاي اطالع در سيستم
شوراي سازمان توسـعه و مهكـاري اقتصـادي بـا           

ا حقوق  آ«ارائه اين رهنمودها، اظهار داشت آه       
امنيت ملـي و نظـم      ها در رابطه با       مستقل حكومت 

عمومي را حتت تأثري قرار نداده و مهواره حتت پوشش          
 .».گريند الزامات قانوني قرار مي

 هاي اطالعاتي شخصي موجود در رايانه فايل
 جممع عمومي سازمان ملـل متحـد        1990در دسامرب   

هـاي اطالعـاتي      رهنمودهايي را در رابطه با فايل     
قبل از آن   چند سال   . ي ارائه داد     ا شخصي رايانه 
 سازمان توسعه و مهكاري اقتصـادي       1980در دسامرب   
ي حفاظـت از اطالعـات        بـاره  در  را هايي  نيز توصيه 

آرده  راد در سطحي فرامرزي و يا خصوصي ارائه       اف
 آنوانسيون  1981بود، مهچنني شوراي اروپا در سال       

محايت از افراد در رابطـه بـا پـردازش خودآـار            
بـه آـادر    . سـاند اطالعات شخصي را بـه تصـويب ر       

 . مراجعه آنيد46ي  مشاره
 

 46ي  آادر مشاره
از افراد در رابطه با پردازش  آنوانسيون محايت

 اطالعات شخصي آهنا 
 (ETS no.108) 

 امللـل الزم    اين آنوانسيون اولني ابـزار بـني      «
  جراست آه از افراد در مقابـل سوءاسـتفاده  اال

ا محايـت  آوري و پردازش اطالعات شخصي آ  مجع  از 
آند و به منظور سامان خبشـيدن بـه اطالعـات             مي
صي افراد، در سـطحي فرامـرزي آمـاده شـده           خش

آوري و پردازش اطالعـات       عالوه بر تضمني مجع   . است
شخصي، در صورت فقـدان محايـت قـانون مناسـب،           

در رابطـه بـا نـژاد،       » حساس«پردازش اطالعات   
سياست، سـالميت، مـذهب، روابـط جنسـي، سـوابق           
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ايـن آنوانسـيون    . آند  ي و غريه را منع مي     جناي
ي اطالعـات و      حقوق افراد براي آگاهي از ذخـريه      
 .داند درصورت لزوم تصحيح آن را حمفوظ مي

حمدود ساخنت حقـوقي آـه در ايـن آنوانسـيون           
مثًال (آمده است زماني ممكن است آه منافع عمده         

را بــه خمــاطره ) امنيــت آشــور، دفــاع و غــريه
ي آـه قـانون، محـاييت       ي در جـا   مهچنني. بياندازد

مشابه را براي دادن اطالعات شخصـي افـراد در          
سطح فرامرزي تـأمني نكـرده اسـت، آنوانسـيون          

 .آند ها را ِاعمال مي بعضي حمدوديت
 شوراي اروپا: مأخذ

 http://conventions.coe.int ت وب ساي
 

 

 عنوانه آنچه آه مشا ب
ي جملس مي توانيد اجنام  مناينده

 دهيد
 رساني هاي اطالع ي تكنولوژي وبهمص
اطمينان يابيد آه قانون مصوب به قدر آـايف          ›

رسـاني جـرائم ايـنرتنيت        با تكنولـوژي اطـالع    
ــنني    ــه چـ ــايي آـ ــاهنگي دارد و از آجنـ مهـ

هايي بسرعت رو به رشد است، قانون         تكنولوژي
مذآور دائمًا مورد بـازبيين قـرار گرفتـه و          

 .منطبق با دانش روز است
ــان يا › ــوي از  اطمين ــا عض ــور مش ــه آش ــد آ بي

املللـي اسـت و       اي و بـني     هاي منطقه   ن  آنوانسيو
مصوبات داخلي و سياسي خودرا بر آن اسـاس،         

 .مطابقت داده است
توجه داشـته باشـيد آـه مصـوبات داخلـي و             ›

ــاره  ــي دربـ ــدابري سياسـ ــتفاده از  تـ ي اسـ
رساني و جـرامي ايـنرتنيت بـه          هاي اطالع   تكنوژي

ر گرفته شده است و     تفصيل شرح داده و به آا     
 نيز توجه 

 

ــر و         ــوق بش ــظ حق ــت حف ــه امهي ــي ب خمصوص
 .هاي بنيادي شده است آزادي
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در صورت صالحديد، به منظور جربان هر موقعيت         ›
نامطلوبي، اقداماتي به شكل پرسش از دولت،       

اي   درخواست حتقيق منايندگان يا ارائه ي الحيـه       
 .خصوصي، اجنام دهيد
  منايندگانابزار و منابع جملس

اطمينان يابيد آه آميسيوني از جملـس و يـا           ›
يــك آميســيون فرعــي بطــور دائــم، پيشــرفت 
ــات و   ــوژي اطالع ــه تكنول ــوط ب ــائل مرب ومس

 .آند آاربرد آن را دنبال مي
در صورت لزوم جهت داشـنت يـك آميسـيون يـا             ›

آميسيوني فرعي و يا گنجاندن اين موضوع در        
را دستور آـار آميسـيون فعلـي، اقـداماتي          

 .صورت دهيد
صـالح در جملـس،       اطمينان يابيد آه افـراد ذي      ›

ترين حد ممكنه از منـابع ومهـارت          داراي عايل 
 .باشند شان مي براي پيشربد مأموريت

در صورت صالحديد، در جملس اجنمين غري رمسي جهـت           ›
هـا، اجيـاد منـاظره و         دنبال آـردن پيشـرفت    

چـنني  . اقداماتي در اين زمينه تشكيل دهيـد      
بايست فاقد تعصبات حزبي باشد و تا          مي اجنمين

جايي آه ممكن است افراد آن از منايندگان دو         
 .جملس تشكيل شده باشند
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 فصل بيست و دوم
 امللل هاي صلح بني مأموريت

 
 

اي   هـاي فزاينـده     املللي جاري، تالش    در شرايط بني  
حـل  (در جهت حل خماصمات با استفاده از فصل ششم          

يـا فصـل هفـتم از منشـور         ) آميز منازعات   مساملت
آننـد و     حرآاتي آه صلح را هتديد مي     (سازمان ملل   

بر اسـاس ايـن     . گريد  صورت مي ) زا  يا اقدامات تنش  
تـــدابري، ســـازمان ملـــل مفـــاهيم، تـــدابري و 

هايي را براي ساماندهي و بـه اجنـام           دستورالعمل
بـه  (هايي ارائه آرده اسـت        رساندن چنني مأموريت  

ــاي  ــار48 و 47آادره ــات   ه درب ــد عملي ي فرآين
گام مياجنيگري صـلح سـازمان ملـل و آـادر             به  گام
ي آموزش نريوهـاي پاسـدار صـلح           درباره 50ي    مشاره

هايي   بر اساس پيشرفت  ). سازمان ملل مراجعه آنيد   
دهند، ممكن    امللل را حتت تأثري قرار مي       آه امنيت بني  

هـايي    است آشورها براي شـرآت در چـنني مأموريـت         
 .احضار شوند

 هاي صلح خارج از آشور مساعدت در مأموريت
پاسداري از صلح، برقراري صـلح ويـا عمليـات          
مياجنيگري بستگي به مشـارآت اعضـاي آشـورها در          

بطـور  . اعطاي اختيـار بـه شـوراي امنيـت دارد         
هـا لشـكرهايي را بـه خـارج از            اي دولت   فزاينده

آشور، در عملياتي با هدف اجياد صلح و امنيت در          
الزم به ذآر اسـت     . اعزام می کنند  بات  ث  مناطق بي 

هر گونه استقرار نريو بايـد بـر اسـاس اصـول و             
املللي باشد آه در فصل پنجم حتت عنـوان           قوانني بني 

املللـي آورده     هاي بني   نامه  سياست امنيت ملي و آيني    
 .شده است

از نقطه نظر حكوميت مطلوب، آـه در آن سيسـتم           
ي اسـت، جملـس     تعديل و توازن بني جملس و دولت جار       

گريي براي اسـتقرار      بايست فرصت شرآت در تصميم      مي
 .نريوي نظامي در خارج از آشور را داشته باشد

 47ي  آادر مشاره
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مياجنيگري صـلح، پاسـداري از صـلح، اسـتقرار          
چند تعريف مفيد سازمان ملـل      : صلح، اجياد صلح  

 متحد

 مياجنيگري صلح
مياجنيگري صـلح بـه اسـتفاده از ابزارهـاي          

 پلماتيك براي ترغيب طرفني خماصمه جهت دي
هـا و مـذاآره جهـت حـل           پايان خبشيدن به دمشـين    

 عملـــي بـــه عنـــوان. خـــتالف اشـــاره داردا
بازدارنده، سازمان ملل تنـها در صـورتي آـه          

 طرفني خماصمه موافقت آنند آه مي تواند نقش 
 

مذآور را ايفا آنـد، دسـت بـه چـنني اقـدامي             
ات پاسداري از صلح،    بدين ترتيب، عملي  . زند  مي

براي پايان خبشيدن به خماصـمه از بـه آـارگريي           
نريوي نظامي عليه هـر يـك از طـرفني خـودداري            

 .آند مي

 پاسداري از صلح
 عمليـات پاسـداري از صـلح        54،  1948از سا ل  

 مورد از آن عمليات به توسط      41اجنام شده است؛    
.  سال گذشته اجنام شده اسـت      12شوراي امنيت طي    

 عمليات پاسـداري از صـلح، در        15حاضر  در حال   
 .اين زمينه در حال اجنام است

پاسداري از صلح در ابتدا به عنوان ابزاري        
هـا شـكل گرفـت و         هاي بني دولـت     براي حل درگريي  

شامل استقرار پرسنل نظامي مشـاري از آشـورها         
بــه فرمانــدهي ســازمان ملــل متحــد بــود آــه 

. دهــاي نظــامي را آــنرتل و فيصــله دهــ درگــريي
اي در    امروزه پاسداري از صلح بطـور فزاينـده       

هـاي داخلـي بـه آـار          هاي حكوميت و جنـگ      درگريي
ي نريوهـاي پاسـدار صـلح         وظيفـه . شود  گرفته مي 

ـ پرسنل نظامي، پلـيس غرينظـامي و          سازمان ملل 
ـ از دور نگهداشنت      ي ديگري از غرينظاميان         دسته

طرفني درگري تا آمك بـه آـا آـه بتواننـد در             
وضعيت صلح با يكديگر مهكـاري داشـته باشـند،          

 .گسرتده شده است
به اين معنا آه آمك به معاهدات صلح، آنرتل         

و بطـور   ) بي طرف (ي حائل       بس، اجياد منطقه    آتش
اي اجياد مؤسسات سياسـي، آـارآردن در          فزاينده
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هـاي    هاي غريدولـيت و گـروه       آنار حكومت، سازمان  
هاي   خيص رزمنده ، تر   اتباع حملي جهت امدادرساني   

ي آا در جامعه، پاآسـازي        قبلي و جذب دوباره   
دهـي و برگـزاري       گذاري شده، سـازمان     مناطق مني 

ي   انتخابات و آمك به پيشرفت مـداوم، از مجلـه         
آشـورهاي عضـو، ارتـش،      . باشـد   اين وظايف مـي   

داوطبانـه  جتهيزات و يا پلـيس غـري نظـامي را           
د نـريوي   آنند، چرا آه سازمان ملل فاق       تأمني مي 

ناظرين انتخابات، بازرسان حقـوق     . نظامي است 
بشر و ساير غرينظاميان مداومًا در آنار پرسنل        

» سـالح «ترين    ُبّرنده. نظامي به فعاليت مشغولند   
طريف در بـه اجنـام        نريوهاي پاسدار صلح، حفظ بي    

اما پاسدراي از صـلح،     . شان است   رساندن وظيفه 
 1650 بـيش از    1948اي است؛ از سال       شغل پرخماطره 

نريوي نظامي و غري نظامي پاسدار صـلح سـازمان          
ملل متحد، در حني اجنام وظيفه، جان خود را از          

 .اند دست داده
آيـا عمـل اسـتقرار صـلح مهـان          : استقرار صلح 

 پاسداري از صلح است؟
در خصوص عمل استقرار صـلح، شـوراي امنيـت          
آشورهاي عضو را براي رسـيدن بـه هـدف تعـيني            

ي اقـدامات ضـروري       ر به اجنـام آليـه     شده، خمتا 
سازد و در اين امر، رضايت طرفني خماصمه نيز           مي

استقرار صلح در چنـد منطقـه       . باشد  الزامي مني 
مهچون خليج فارس، سومايل،روندا، هائييت، بوسـين       
و هرزگــوين، آلبــاني و تيمــور شــرقي، مــورد 

 استفاده قرار گرفته 
 

ملـل صـورت    اين عمليات حتت آنرتل سازمان      . است
 نگرفته، در عوض توسط يك آشور و يا

 مجعي از آشـورها اجنـام شـده اسـت؛ از قبيـل             
، آشورهاي عضـو    )1999(اسرتاليا در تيمور شرقي     

) 1995از سال   (پيمان ناتو در بوسين و هرزگوين       
آــه نــاتو فرمانــدهي نــريوي ) 1999(و در آــزوو

ي موقت    نظامي و سازمان ملل متحد رياست اداره      
 .ت صلح را به عهده داردمأموري
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بيين شده در منشـور سـازمان ملـل           تدابري پيش 
املللـي،    متحد در مورد حفظ صـلح و امنيـت بـني          
 .باشد اساس پاسداري از صلح و استقرار آن مي

 اجياد صلح
شـود آـه در       اجياد صلح به عملياتي اطالق مـي      

هـا بـراي اجيـاد صـلح پـس از             جهت آمك به ملت   
ياتي به خـاطر سـازندگي       چنني عمل  .درگريي باشد 

آشور و امور بازسازي، وظايف بسيار سنگيين را        
 . دار است عهده

ــت  ــنني مأموري ــدف از چ ــتانه،  ه ــاي بشردوس ه
هاي داخلي، قحطي و باليـاي        رساني در جنگ    امداد

طبيعي، سـيل، خشكسـايل، طوفـان و زمـني لـرزه            
يك نريوهـاي   تدر جـائي آـه آمـك جليسـ        . باشد  مي

 اجـرا درآوردن و حتقـق       نظامي، تنـها راه بـه     
هـا،    باشـد، دولـت     رسـاني مـي     هاي امداد   برنامه
هاي سـازمان ملـل       هاي غري دوليت و آژانس      سازمان

متحــد، خواســتار اقــدام مهزمــان در اينگونــه 
 .شوند موارد اضطراري مي

  هاي تلفيقي سايت سازمان ملل متحد خبش: مأخذ
http://www.un.org 

درگري شـدن جملـس     ممكن است اينطور مطرح شود آه       
تا حدي در امور اعزام نريو به خـارج از آشـور،            

هـا    باشد چرا آه مناظره     به صالح مردم و حكومت مي     
و آراء منايندگان جملس، مشروعيت دموآراتيك ايـن        
مأموريت را افـزايش داده و سـبب محايـت مردمـي            

 .شود مي

اشـــتغال مناينـــدگان جملـــس در فراينـــد 
ي نظـامي بـه     گريي براي اعـزام نـريو       تصميم
 خارج 

هر چند اعزام نريوي نظامي بـه خـارج، هنگـام           
املللـي از     هاي بني   مواجه با خماطرات و يا حل حبران      

 زماني آه نيـاز بـه       ،اي برخودار است    امهيت ويژه 
هـاي صـلح وجـود داشـته          تأييد حضور در مأموريت   

ها حمدود شـده و       باشد، نقش جملس در بعضي از دولت      
بـراي  .  وجود خـارجي نـدارد     در بعضي موارد اصالً   

آنكه از نظـارت دموآراتيـك بـر مسـائل امنـييت            
بايست حداقل    اطمينان داشته باشيم اين وضعيت مي     
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بـراي اجيـاد حكـوميت      . اي تغـيري آنـد      تا انـدازه  
آل سه موقعيت متفاوت شناخته شده اسـت آـه            ايده

در هر يك، نقش و حضور مستقيم جملـس مـي توانـد             
 . تر گردد پررنگ

 )نقشي پرقدرت(ب پسني يا پيشني جملس تصوي

اگر به تصويب پيشني نياز باشد، نريوهاي نظامي        
 جملس مـي تواننـد بـه خـارج           فقط در صورت تصميم   

در اينجا بايد تفـاوت خمتصـري بـني         . اعزام شوند 
مــوقعييت آــه جملــس داراي قــدرت منــاظره و ســپس 

ماننـد  (باشـد     گريي در مورد ايـن موضـوع مـي          رأي
و حاليت آه جملس قانوني را      ) ه آمريكا ايالت متحد 

آند آه فرمان به چنني مأمورييت مي دهد،          تصويب مي 
هـاي    در هر دو مورد دخالت    . مانند سوئد قائل شد   

هاي پاسـداري از صـلح        انسان دوستانه و مأموريت   
 .آيد اي دموآراتيك به اجرا در مي به شيوه
اي اساسي در موضـوعات دفـاعي         بندي مسأله   زمان

ي آـه جملـس معمـوًال از        يرود و از آجنـا      ار مي به مش 
سرعت عمل آمي برخوردار است، استفاده از تصويب        

به مهني دليل اسـت آـه در        . پيشني آسان خنواهد بود   
بســياري از مــوارد، درگــري شــدن جملــس در امــر  

. باشد  استقرار نريوي نظامي بعد از اعزام نريو مي       
هـا در    ي جنگ قـدرت     براي مثال، بر اساس قطعنامه    

 روز  92بايد تـا    اين اد   مريكا،  آاياالت متحده   
پس از اعزام نريوي نظامي به خارج موافقـت خـود           

اين امر اساسًا در مواردي است آه       . را اعالم آند  
نريوي نظامي، قبل از آنكه جملس بتوانـد موافقـت          

در مقابـل،   . انـد   خود را اعالم آند، اعزام شـده      
ســي خــود، آشــور هلنــد دربنــد صــدم قــانون اسا

اعـزام   در هنگـام  خواستار مهكاري جملس و دولـت،       
، مي باشد و اين امر را با        نريوي نظامي به خارج   

دربـاره   ارائه ي آليه ي اطالعات ضروري از قبل،       
ي استقرار يا آرايش نريوي نظامي براي به اجـرا          

ايـن  . دهد  امللل اجنام مي    درآوردن نظم و قانون بني    
دوسـتانه در     هاي انسـان   ي آمك   امر در مورد ارائه   

 .آند هاي نظامي نيز صدق مي موارد درگريي

جملس با نقش حمدود اجنام مناظره براي اعزام نريوي         
 )رنگ نقشي آم(نظامي 
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در اينجا قـانون اساسـي نقـش جملـس را حمـدود             
ي اعزام نـريو      سازد و جملس فقط جماز است درباره        مي

صـميم  ويل مني توانـد ت    . در موقعييت واقعي حبث آند    
ي جمريه را تغيري دهد مهچـنني از حـق رأي دادن              قوه

هر چند آه جملـس منـي       . باشد  در اين مورد حمروم مي    
تواند در مورد تصميم گرفته شده رأي بدهد، اما         

هايي مي تواند مشـروعيت دموآراتيـك         چنني مناظره 
در مـواردي   . اعزام نريو به خارج را افزايش دهد      

ست و ممكن است رمسًا با      آه قدرت جملس بسيار حمدود ا     
اعزام نريوي نظامي بـه خـارج ارتبـاطي نداشـته           

آنـد آـه      ي مرسوم اين طور جتـويز مـي         باشد، شيوه 
ي نريوي نظامي به خـارج، بـه          دولت و جملس درباره   

مناظره پرداخته و حيت در بعضي آشورها بر سر آن          
 .گريي آنند رأي

 )شبدون نق(شود  گريي حذف مي جملس از مراحل تصميم

اين زماني است آه جملس حيت مني توانـد بـر سـر             
ي اعزام نريوي نظامي به خارج، به منـاظره           مسأله

. بنشيند و تصويب پسني آن نيز مورد نيـاز نيسـت          
اعزام نريوي نظامي به خارج، اساسـًا بـه عنـوان           

شـود و     گريي در مورد سياست خارجي حمسوب مـي         تصميم
. ربوط مـي شـود    ي جمريه م     آامًال به قوه    اين تصميم 

گـريي شـرآت      اين حقيقت آه جملس در مراحـل تصـميم        
ندارد بطور چشمگريي توانايي آن را در نظارت بر         

 .سازد هاي صلح حمدود مي مأموريت

 هاي موجود در جملس ساير شيوه
 گريي حذف مـي     حيت زماني آه جملس از مراحل تصميم      

باشـد، مـي توانـد        شود يا داراي نقش حمدودي مـي      
مستقيم حداقل در چهار زمينه  دولت را        بطور غري   

 : حتت فشار قرار دهد
ي جمريـه خبواهـد آـه در          جملس مي تواند از قـوه      •

برابــر مناينــدگان، در مــورد تصــميماتش جهــت 
اعزام نريوي نظامي به خـارج از آشـور توضـيح           

ي معاهدات    هر چند اگر جملس آامًال  درباره      . دهد
انـد بطـرز    املللي دولت مطلع نباشد، منـي تو        بني

 هـايي را    ي ايـن تصـميمات پرسـش        مؤثري درباره 
 .  دولت مطرح سازدبرای
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ــوه  • ــه ق ــامي آ ــد هنگ ــي توان ــس م ــه  جمل ي جمري
دهـد، آن را      هاي بودجـه را ارائـه مـي         اصالحيه

هاي   مورد پرسش قرار داده و در موارد مأموريت       
ي مـايل     بايسـت بودجـه      غري مرتقبه، جملـس مـي      صلِح

ي فعلي در نظر گرفتـه        مازادي را آه در بودجه    
ترتيب، جملس امكان     بدين. نشده است، تصويب آند   

ي خود را از طريق قدرت خزانه مايل          بيان عقيده 
 ).آشور فرانسه(داراست 

گـريي    حضور جملس نه تنها در طول منـاظره و رأي          •
باشد بلكه در جريان مأموريت صلح نيـز          مهم مي 

 و  منايندگان مي توانند سؤاالتي را مطرح آـرده       
يا زماني را براي پرسش و پاسخ بـا دولـت در            

بعـالوه،  . مورد مأموريت مذآور اختصـاص دهنـد      
منايندگان مي توانند از نريوي نظامي در خـارج         

به فصـل هفـدهم مراجعـه       (بازديد بعمل آورند    
 ).آنيد

ي پاسخ گويي پس از عمليات، هنگـامي          از زاويه  •
 توانـد   -آه مأموريت صلح اجنام شـد، جملـس مـي         

قيقي را اجنام داده يا از دولـت خبواهـد آـه            حت
 .اين مأموريت را مورد ارزيابي قرار دهد

  48ي  آادر مشاره
گام استقرار عمليات پاسـداري از        به  مراحل گام 

 صلح سازمان ملل متحد

. باشد  سازمان ملل متحد فاقد نريوي نظامي مي      
 آه عمليات پاسداري از صلح بايـد        يیجا   از آن 

ريـزي    هر موقعيت جديدي برنامه   مطابق با نياز    
شود، هر زمان آه شوراي امنيت خواستار اجيـاد         
عمليات جديد مي شود، اجزاء آن بايست دوباره        

 .آوري شوند از اول مجع
ي اسـتقرار    عضـو اجـازه  15شوراي امنيت بـا    

عمليات پاسداري از صلح را داده و حكم آن را          
 رأي  9چـنني تصـميماتي نيازمنـد       . آند  تعيني مي 
باشد و با رأي منفي هر يـك از پـنج             موافق مي 

چني، فرانسه، فدرال روسـيه،     (عضو دائمي شورا    
ــده  ــاالت متح ــيس و اي ــاي انگل ــمول )  آمريك مش

 ي  هدربـار را هـايي   شوراتوصـيه  دبريآل.شود  وتومي
    هايیگزارشعمليات و شروع، اجراي چگونگي
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ي   اداره. دهـد   ي پيشـرفت آن ارائـه مـي         درباره

ي   سـداري از صـلح مسـؤليت هـر روزه         عمليات پا 
هـــاي اجرايـــي، اداره و   صدوردســـتورالعمل

پشتيباني عمليات پاسداري از صلح سازمان ملل       
 .باشد دار مي متحد را عهده

آنـد و     ي نريو را انتخاب مي      دبري آل، فرمانده  
خواهد تا نريوهـاي نظـامي،        از آشورهاي عضو مي   

. ننـد پليس غرينظامي يا ساير پرسنل را تأمني آ       
باشند   پرسنل پشتيباني غري نظامي از افرادي مي      

آه از درون سازمان ملل متحد انتخاب شده، به         
 شوند و به منظـور      -توسط آشورهاي عضو تأمني مي    

هاي شغلي خمصوص، در داخل و يا در          پرآردن فرصت 
 .شوند سرتاسر دنيا به آار گماشته مي

ي آمادگي براي مأموريـت متفـاوت         زمان عمده 
و اساسًا به عزم آشـورهاي عضـو در تـأمني           است  

. نريوي نظامي براي عملياتي خمصوص بسـتگي دارد       
زمان نيز حتت تأثري حضور به موقع منابع مايل و          

ــه ــايي در ارائ ــرار   توان ــرتاتژيك ق ــك اس ي آم
 استقرار اعضاي   1973براي مثال در سال     . گريد  مي

 در (UNEF II)گروه دوم نريوي ويژه ي سازمان ملل 
بـا وجـود    .  ساعت اجنـام شـد     24ورميانه ظرف   خا

هاي داراي فـرامني      اين، براي بعضي از مأموريت    
پيچيده و يا پشتيباني مشكل و يا زمـاني آـه           

اي مواجـه     پاسداران صلح با خطرات قابل مالحظه     
آوري و استقرار افـراد       هستند ممكن است امر مجع    

 .ها بطول اجنامد مورد نياز، ماه
  مان ملل متحدوب سايت ساز: مأخذ

http://www.un.org 
 

 49 آادر مشاره
 هاي صلح مقررات جنگ در مأموريت

ي اعزام نـريوي نظـامي        هنگامي آه جملس اجازه   
آنـد، ممكـن اسـت        به خارج از آشور را صادر مي      

گريد را    شرايط و ميزان نريويي آه ارتش بكار مي       
مقررات نربد را از حمـدوديت در       . نيز مشخص آند  

نريوي رزمي در اجراي عمليـاتي خمصـوص        بكارگريي  
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هـا بايسـيت بصـورت        اين حمـدوديت  . سازد  آگاه مي 
االمكـان    موردي تعيني گردند و تالش شود آـه حـيت         

اســتفاده از نــريو حمــدود گــردد،  در حاليكــه 
سربازان از آزادي الزمه براي دفاع از خودشان        

مهچـنني اصـول بنيـادي دفـاع        . باشند  مند مي   هبره
مقـررات جنـگ شـامل      . ست حفظ شـود   باي  شخصي مي 

طور مـوازين     فاآتورهاي محايت از سربازان و مهني     
بايسـت بـا      مي باشند آه   آتيكي مي اعملياتي و ت  

ــررات   ــنني مق ــي و مهچ ــاتي و سياس ــائل عملي مس
هـاي شـوراي امنيـت        امللـل ماننـد قطعنامـه       بني

  .سازمان ملل مهاهنگ باشند
ار بايست معيارهايي را به آـ       مقررات جنگ مي  
 بندي ي شفاف و اولويت گريد آه استفاده

 

شده از نريوي نظامي را به منظور اجياد تـوازن          
سازي و يا حل خماصمه،       الزمه براي جلوگريي، خنثي   

  تعيني مقررات جنگ به حسـب واآـنش       . مشخص سازد 
بندي شده، افراد نظامي را قادر        نظامي اولويت 

هـاي    سازد تا ضمن به حـداقل رسـاندن آسـيب           مي
طرفني، نريوي نظامي الزمه را بـراي مواجـه بـا           

 .درجات خمتلفي از خشونت بكار گريند

 از نريوي نظامي را      مقررات جنگ درجات استفاده   
 : سازد بصورت ذيل تصريح مي

 ـ فقط به منظور دفاع شخصي افراد نظامي
ـ دفاع شخصي افراد نظامي به مهراه دفاع از         

 جان اتباع غرينظامي
خصـي افـراد نظـامي، دفـاع از         ـ دفاع ش       

ــخص    ــداف مش ــامي و اه ــاع غرينظ ــين (اتب   يع
 )بيمارستان، پل و غريه

ـ استفاده از اقـدامات ضـروري بـراي آسـب           
ــق    ــاتي حتق ــداف عملي ــه اه ــان از اينك اطمين

در ضمن مقررات جنگ مي بايست نـوع        . اند  يافته
هاي جماز در عمليات صلح را نيز پوشش دهـد            سالح

عـدم اسـتفاده از سـالح تـا         آه مي توانـد از      
سالح هاي سنگني آه شامل استفاده از       استفاده ی   

آشيت، هواپيما و تكنولوژي موشكي اسـت، مـتغري         
 .باشد

 آموزش سربازان براي صلح
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اي   شرآت در عمليات پاسـداري از صـلح، وظيفـه         
دشوار براي هر نـريوي نظـامي بـوده و نيازمنـد            

ندارد آا  سازي استا   عالوه بر آماده    آموزش مضاعف، 
باشد آه    مصداق اين گفته درسطح عملياتي مي     . است

زدايـي،    مثًال ارتش نيازمنـد دانـش خمصـوص در مـني          
توانايي ارتبـاط بـا اتبـاع غرينظـامي از مجلـه            

 در مهـان    ،و مهينطـور  (هاي مياجنيگري عملـي       مهارت
هـاي    دانش مرسوم و سنت   )  دانش زبان بومي   ،موارد
و قوانني بشردوستانه و     درك درسيت از انسان       حملي،

به خصوص دانش جامعي از قوانني نربد در مـأمورييت          
در ارتباط با مورد آخر بايـد تأآيـد         . معني است 

ز ِاعمـال   هاي صلح اسـتفاده ا      آه در مأموريت  آرد  
قدرت معموًال بسيار حمدود است و در بعضـي مـوارد           

مهچـنني در   . نريوهاي نظامي اصًال سالح محل منـي آننـد        
 نريوهاي مسلح عمليات صلح اغلـب دور از         ي آه يجا

رفـت مكـان احتمـايل        شان آه هرگز تصـور منـي        خانه
گردند نياز بـه تعليمـات        عمليات باشد مستقر مي   

. خـورد   ريزي نيز به چشم مـي       خمصوص در سطح برنامه   
در چنني شرايطي محل و نقل تـدارآات بـراي ارتـش            
مشــكل بزرگــي اجيــاد آــرده و در بعضــي مــوارد  

الشـعاع قـرار      ها را حتت     مادي بعضي دولت   توانايي
 .دهد مي

ي   العاده و آمـادگي در مرحلـه        اخريًا آموزش فوق  
از آن  . فرماندهي و پشتيباني مـورد نيـاز اسـت        

جايي آه ارتش ملي بسياري از آشورها ممكـن اسـت           
ي   در يك منطقه حتت يـك فرمانـدهي باشـند، شـيوه           
اع قدميي فرمان گرفنت تنـها از آانـال وزارت دفـ          

تغيري آرده است لذا مهـاهنگي بـني نريوهـاي مسـلح            
ي   هـاي خمتلـف از قبيـل آميتـه          ها و سـازمان     مليت
 .شود املللي صليب سرخ امري اساسي حمسوب مي بني

هاي صلح آه توسط سازمان ملل        در مورد مأموريت  
شود، فرماندهي نريوهاي نظامي نه تنـها         اداره مي 

توسط به  لكه  هاي شوراي امنيت ب     توسط قطعنامه به  
 قوانني عملياتي سازمان ملل متحد و        مقررات جنگ، 

به عالوه متامي مالحظات اجرائي مربوط به نريوهـاي         
 .شود چند ملييت سازمان ملل متحد آنرتل مي

 50ي  آادر مشاره
  نريوهاي پاسدار صلح بهآموزش سازمان ملل
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ــات   ــش اداري عملي ــي در خب ــد آموزش ــك واح ي
 ختصصـي و اطالعـاتي را       پاسداري از صلح، هدايت   

درباره ي آموزش پاسداري از صلح  در اختيـار          
هـاي    اين واحـد درس   . دهد  آشورهاي عضو قرار مي   

آند آه هدف از آا       آموزشي و مطاليب را هتيه مي     
ــده و روش  ــش فزاين ــرتش دان ــاتي   گس ــاي عملي ه

ي پاسداري از صلح      استانداردي است آه از جتربه    
اين واحد با   .  ستدر طي ساليان نشأت گرفته ا     

هاي نظامي، مراآز آموزش ملي و        پرسنل دانشكده 
ــه ــا   منطقـ ــورها و بـ ــياري از آشـ اي در بسـ
. آنـد   هاي پاسداري از صلح مهكـاري مـي         مأموريت

هـاي    هاي آمك آموزشي سـازمان ملـل و دوره          تيم
به منظور  » آموزش به مدرسني  «آموزشي حتت عنوان    

ــراي    ــه و اج ــو در هتي ــورهاي عض ــه آش ــك ب آم
. هاي پاسداري از صلح تأسيس شـده اسـت          برنامه

قوانني و مقررات به مهراه انواع بورشور و آتب         
بــه منظــور دســتيابي بــه يكپــارچگي، در حــّد 

 .اند ريزي شده استانداردهاي اوليه طرح
 http://www.un.org  وب سايت سازمان ملل متحد :مأخذ

ــامي در     ــاي نظ ــزام نريوه ــاي اع معياره
 وستانههاي بشرد مأموريت

جملس و دولت مي تواننـد معيارهـايي را بـراي           
. اعزام نريوي نظامي به خارج از آشور تعيني آنند        

ــفافيت را در   ــخص، ش ــاي مش ــتفاده از معياره اس
دهد آه اين امـر مـي         گريي افزايش مي    ي تصميم   شيوه

توانــد محايــت عمــوم بــراي عمليــات صــلح را در 
 دو دسـته از معيارهـا در ايـن        . برداشته باشـد  

 بعـدی بـه آـادر     (آننـد     زمينه موضوعيت پيدا مي   
اولني دسـته از آـا بـه شـرايط          ). مراجعه آنيد 

سياسي و نوع عمليات اشاره دارد و گـروه ديگـر           
ي خود مأموريت، حكـم       در خصوص معيارهايي درباره   

مدت زمان و نوع لشكرهاي نظـامي          آن، فرماندهي، 
 .آند حبث مي

 

 

 آنچه آه مشا به عنوان
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 ي جملس مي توانيد اجنام دهيد مناينده
ي شــرايط و نــوع   معيارهــاي آلــي دربــاره  

 هاي صلح مأموريت
هـاي    اطمينان يابيد آه جملس يـا آميسـيون        ›
 : صالح آن، بر موارد زير نظارت دارند ذي

 املللي حكومت؛ ـ تعهد بني
ـ مصلحت اعزام و يا پذيرش نريوي نظامي بـه          

 هاي صلح؛ عنوان قسميت از مأموريت
ـ علت و يا شرايط هر نوع دخالت مشـخص                
                حقــوق بشــر در ســطح مثــل زيرپــا گذاشــنت(

 ؛)مربوطهر وسيعي در آشو
ي  ـــ مشــخص آــردن مبنــايي بــراي حيطــه      

اي يـا     هاي صلح منطقه    اختيارات در مأموريت  
 جهاني؛

 ي نسيب از نريوي نظامي؛ ـ استفاده
هـاي سياسـي      يگـري   بيين الزمه براي تصميم     ـ پيش 

 مؤثر؛
هـاي    ـ محايت مردمي از اصل شرآت در مأموريت       

 صلح و يا خمالفت با آن؛
ها و يا هر گونـه اصـول          ـ ارزيابي روش        

ديگر با توجه به مسـائل احتمـايل آـه بـه            
 دنبال خواهد داشت؛

ـ نياز جملس به دريافت اطالعات آامل در              
ي   هپايان مأموريت به منظور مـرور آـل دور        

  صلح؛ مأموريت
 معيارهاي معني در رابطه با مأموريت صلح

هـاي    اطمينان حاصل آنيد آه جملس يا آميسيون       ›
 :دارند  صالح آن بر مسائل زير نظارت  ذي

 ي مأموريت صلح و فرمان آن؛ ـ تعريف حيطه
 شوند؛ ـ نوع واحدهاي نظامي آه درگري مي

 ـ امكانات نظامي مأموريت؛
دگي واحـدهاي نظـامي و      ـ مناسب بودن و آما    

 جتهيزات مربوطه؛
ـ خطرات احتمايل آه پرسنل نظـامي را هتديـد          

 آند؛ مي
بيين شده براي عمليات و       ـ مدت زمان پيش         

شرايطي آه در صورت نيـازبراي خامتـه دادن         
 ؛در نظرگرفته شودبايست  به آن مي
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 ـ مالحظات مايل؛
 .ـ واآنش مردمي نسبت به اين امر

 

ــتفاده ــيوه  اس ــا    از ش ــاط ب ــس در ارتب ي جمل
 هاي صلح مأموريت

اطمينان داشته باشيد آه در صورت لزوم جملس         ›
 :بتواند

ــورد    ــخ در م ــش و پاس ــين پرس ــات عل ــ جلس ـ
 هاي صلح برگزار آند؛ مأموريت

ـ حتقيقات بيشرتي را در مورد اجراي مأموريت        
 صلح اجنام دهد؛

د هر يك از پرسـنلي آـه        نـ درخواست آن        
موريت صلح، مظنـون بـه نقـض قـوانني          در مأ 

دست عـدالت سـپرده      باشند به     حقوق بشر مي  
 شوند؛

هاي پرسـش و پاسـخ        در مورد استفاده از روش     ›
هـاي صـلحي آـه در         جملس با توجه به مأموريت    

 .جريان است درنگ نكنيد
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 خبش ششم 
 :منابع مايل

يابي به آنرتل مؤثر بودجه دست
 در ارتباط با امنيت
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 ست و سومفصل بي
 امنيت و قدرت خزانه

 
 

 جملس و فرآيند بودجه در ارتباط با امنيت
در سراسر دنيا به طور قـانوني، جمـالس نقشـي           

هـاي مـايل      بيين  آليدي در بكارگريي و نظارت بر پيش      
آنند، هر چنـد آـه        در ارتباط با امنيت بازي مي     

هاي سياسي و امكانات ايفـا آـردن          ي انگيزه   درجه
. ك آشور به آشور ديگر متفاوت است      از ي    آن نقش، 

 بيشرت اوقات جملس فاقد قـدرت الزمـه          اما در عمل،  
براي تأثريگذاري بوده و َاعمال آن بـا اهبـام در           

 .بيشرت بـا مـانع مواجـه مـي شـود           خمارج امنييت، 
 جويي قوه   فرهنگ از ديرباز به جا مانده ي سلطه       

اغلـب باعـث حمـدود آـردن         ،ي جمريه در خبش امنييت    
شود آه آمابيش متايل دارد متـامي مراحـل           سي مي جمل

ي   ي دفـاعي را بـه قـوه         ي بودجه   گريي درباره   تصميم
 .جمريه و نريوهاي مسلح واگذار آند

ي ملـي آـه       ويل منايندگان نبايـد قـدرت بودجـه       
ابزاري براي نظـارت بـر خبـش امنـييت و اصـالحات             
. مطابق با نياز جامعـه اسـت را ضـعيف بداننـد           

مي تواند و بايد به هبرتين وجه براي          قدرت خزانه 
آه قابل پاسخ گويي به     جه، به شيوه اي     ختصيص بود 

 .مردم باشد مورد استفاده قرار گريد

 51ي  آادر مشاره
 ابزاري آليدي براي حكوميت دموآراتيك: بودجه

ي ملـي تنـها ابـزاري بـراي مجـع زدن              بودجه
بلكـه  . ها نيست   ميزان درآمد و پيشنهاد هزينه    

باشـد آـه بـه        ي عملكرد مي    رين اظهارنامه ت  مهم
ي جمريه در طـول يكسـال شـكل گرفتـه             توسط قوه 

ي ملـي ارزش هـاي بنيـادي را آـه             بودجه. است
آنـد و نيـز       زيربناي سياست ملي است منعكس مي     

  ــ   ي شـرايط اجتمـاعي      نقطه نظر دولـت دربـاره     
ي سـال     بيانيه. آند  اقتصادي يك ملت را طرح مي     

 مايل و اقتصـادي آن بـوده و         مايل دولت واهداف  
 بنـدي اجتمـاعي و اقتصـادي را نشـان            اولويت

مهچنني تدابري ارزمشندي را در رابطه      ) …. (دهد  مي
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ي دولـت مطـرح       با مقاصد آينده و اعمال گذشته     
 .سازد مي

ــب  « ــت آس ــم در جه ــيار مه ــندي بس ــه س بودج
جامع    اطمينان از شفافيت، قابليت پاسخ گويي،     

ي دقيـق     بـا ارائـه   . ب است بودن و حكوميت مطلو   
 به جملس و عموم مردم اين        هاي پيشنهادي،   هزينه

شود آه بدانند پول آجـا مصـرف          اجازه داده مي  
يـدا  و بدين ترتيب شفافيت افـزايش پ      » مي شود 

كه دولـت بتوانـد     به عالوه قبل از اين    . آند  مي
 پويل را هزينه آرده يا درآمدي را 

 

جملـس تصـويب    بايست توسط      مي   بودجه ،آسب آند 
شـود وزراء در مقابـل        شود آه اين امر سبب مي     

 .هاي مربوطه پاسخ گو گردند جملس يا آميسيون

شفافيت و قابليت پاسخ گويي بايد با توجه        «
ي ملي از ملزمات قانون       به فرآيند تعيني بودجه   

قابليت پاسـخ گـويي بـه مهـراه         . اساسي باشند 
قلـب   شفافيت در متـامي مراحـل تعـيني بودجـه،         

 .دموآراسي حمسوب مي شود
  بني اجملالس  یگزارش آلي مسينار احتاديه: اقتباس 

  درباره ي روندتعيني بودجه، شامل ديدگاه جنسييت،
 2000نايروبي، مه 

 امنـييت   دسـتگاه جملس مي تواند نسبت به مسائل       
ريزي بودجـه     ي برنامه   ي اصلي چرخه    در چهار مرحله  

 .حساسيت نشان دهد
ي   ي قـوه     اين مرحله به عهـده     :هآماده سازي بودج  

جمريه مي باشد آه اختصاص بودجـه بـراي مقاصـدي           
آنـد ويل جملـس و اعضـاي آن           متنوع را پيشنهاد مي   

هاي رمسـي و غـري        نيز مي توانند از طريق مكانيسم     
 .رمسي به اين روند آمك آنند

بايسـت     جملـس مـي      در ايـن مرحلـه،     :تصويب بودجه 
ناسب بـودن ختصـيص     منافع مردم را مشخص آرده و م      
 مهچنني ممكن اسـت     .بودجه را مورد بررسي قرار دهد     

ي امنــييت را بــا  ر مــوارد معــيين ختصــيص بودجــهد
 .هاي مشخصي آامل سازد دستورالعمل

 در ايـن مرحلـه      : يا هزينه آـردن     ي اجراء   مرحله
هـاي اختصـاص يافتـه        جملس بازبيين و آنرتل هزينـه     

 فافيت و دهـد و مـي توانـد شـ          دولت را اجنام مـي    
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بـه خبـش    ( قابليت پاسـخ گـويي را افـزايش دهـد         
در مـوارد تقاضـاي     . )ي زير مراجعه آنيد     مربوطه
ي اضايف، جملس اين تقاضاها را آنرتل آرده و           بودجه

دهد تا از اصراف      مورد بررسي موشكافانه قرار مي    
 .مايل جلوگريي آند

 جملـس امكـان       در اين مرحله،   :حسابرسي يا بررسي  
ي اختصاص يافته توسط دولت       از بودجه سوءاستفاده  

 بـه    به عالوه، . دهد  را مورد بررسي دقيق قرار مي     
اي آل بودجه را مورد ارزشيابي قـرار          صورت دوره 

دهد تا از قابليت پاسخ گويي، مـؤثر بـودن و             مي
 .دقت آن اطمينان حاصل آند

 52ي  آادر مشاره
ي   بايسـت نقـش فعـايل را در بودجـه           چرا جملس مي  

 اشته باشد؟آشور د
گــروه اقليــت جملــس مــي توانــد از منــاظره 

ي بودجه اسـتفاده آـرده، پيشـنهادهاي          درباره
 .ديگري را ارائه دهند

گروه اآثريت در هنگـام تصـويب بودجـه بـا           
تأآيد بر اعتماد و مهبستگي بني اجراي سياست و         

اي آه اآثريـت بـر آن اسـاس انتخـاب             قطعنامه
 ي  عملكرد قـوه  ماد خود را نسبت به      اند اعت   شده

آـنرتل بودجـه يكـي      .گـذارد   يش مـي  جمريه به منـا   
  تأثري گذاری هاي راه ترين ازمهم

 

 .بر سياست حكومت است
با بررسي بودجه، از قوه ي جمريه سلب مسـئوليت          

ي بودجـه پايـان       خواهد شد و بدين صـورت چرخـه       
 .پذيرد مي

اجملالس  ي بني  گزارش آلي مسينار احتاديه : اقتباس
  جملس و روند تعيني بودجه،«ي درباره
 2001باماآو، مايل، نوامرب »  شامل ديدگاه جنسييت

هاي دفـاعي در      آادر زير نگاهي امجايل به هزينه     
هـاي    آـاهش در هزينـه    . هاي خمتلف دنيا دارد     قسمت

ي پـس از جنـگ سـرد          دفاعي را مي تـوان در دوره      
دهد بسـياري از آشـورها        مشاهده آرد آه نشان مي    

نقـدينگي خـود     » پاداش صلح « ه اصطالح در زمان ب  
با اين وجود سـاير آشـورها       . دهند  را افزايش مي  
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هاي دفـاعي خـود را در         در آسيا و آفريقا هزينه    
 .اند افزايش دادهدوره اين 

 53ي  آادر مشاره
هـاي دفـاعي بـه صـورت درصـدي از توليـد               هزينه

 ناخالص داخلي مناطق جهاني و آشورهاي منتخب
     1985  2000   2001     

 2/2 2/2 0/4 ناتو
   2/3  0/3  5/6  اياالت متحده    
5/2  4/2   2/5    انگلستان    

  
 6/2  6/2   4/ 0   فرانسه   

 5/1  6/1   3/ 2   آملان    
3/4  )که عضو ناتو نيستند (آشورهاي اروپايي

  8/2 3/2 
0/5   1/16    روسيه    

  3/4 
  7/6  9/11   خاورميانه و مشال آفريقا

  2/7 
  2/5  3/4   آسياي مرآزي و جنوبي

8/3 
 5/3  4/6   آسياي شرقي و اسرتاليا

  3/3 
 0/1   0/1   0/1     ژاپن   

7/1  2/3  ي آارائيب آمريكاي التني و ناحيه
  7/1 

  8/3  1/3   ي صحرا  منطقه ـآفريقا
4/3 

 9/20  0/30  *    اريرته    
 5/3 6/3  7/6   جمموع

     لندنIISS، 2002 - 2003توازن نظامي : مأخذ

 

 اختصاص بودجه با توجه به امنيت
پذيري و شـفافيت، شـرايط اساسـي بـراي            توجيه

هبرتيـن راه بـراي     . رود   به مشـار مـي      تنظيم بودجه 
استفاده از    پذيري،  آگاهي يافنت از قابليت توجيه    

قابليـت  . باشـد   روندي شفاف در تنظيم بودجه مـي      

                                                           
 .اطالعاتی در دست نيست *
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يري درسـت و شـفافيت را مـي تـوان بـا             پذ  توجيه
 :ي مؤثر اجياد آرد استفاده از اصول تنظيم بودجه

 جملس مي بايسـت اختيـار       ـ  اعطاي اختيار از قبل   
هـا    ي جمريـه بـراي صـرف هزينـه          الزمه را به قـوه    

 . ببخشد
بايست در يك     ـ متامي خمارج و درآمدها مي       يكپارچگي

 .اده شودي مستحكم بودجه به جملس ارائه د الحيه
رود آـه      از قوه ي جمريه انتظار مي      ـ ادواري بودن 

ي بودجـه     ي الحيه   به چارچوب زماني معني براي ارائه     
ادواري بودن  . ساالنه به جملس توجه داشته باشد     ی  

شامل نياز به مشخص ساخنت چارچوب زماني است آـه          
 . هزينه خواهد شد،هاي اختصاص يافته پول
ات هر مورد از بودجـه      ـ تعداد و توضيح     سازي  مشخص

هـاي    مي بايست به مروري آلي و روشـن از هزينـه          
بنابراين توضيح مـوارد بودجـه      . دولت منجر شود  

اختصـاص داده    ی   نبايد مبهم بوده و يـا بودجـه       
 .شده براي هر مورد خيلي زياد باشد

ــ انتظـار    ساختاري قابل استفاده براي آاربران    
رحي آه در آن    ، جملس را با ط      ي جمريه   رود آه قوه    مي

هـاي    هاي ختميين قابل اجرا و فهم براي گروه         هزينه
 .حاضرين در جملس است، آشنا سازد

هـاي    ي دولت در رابطه با جنبه       ـ بودجه   جامع بودن 
 هيچ  .بايست جامع و آامل باشد      خمتلف خبش امنييت مي   

هاي امنـييت     ي متامي سرويس    اي از قبيل بودجه     هزينه
اي نظامي حكومت، پلـيس،     ه  يعين ارتش، ساير ارگان   

هـاي خصوصـي      هاي اطالعاتي و مهينطـور شـرآت        سرويس
انـد    ي جمريـه اسـتخدام شـده        نظامي آه توسط قـوه    

 .نبايد ناديده انگاشته شود
 بـر   بايدمتامي هزينه ها و فعاليت ها        -مشروعيت

 . اساس قانون باشد
) چه انفرادي يـا گروهـي     (ـ متامي اتباع      تبليغات

 داشته باشـند آـه قضـاوت         را نبايست فرصت اي    مي
ي   الزمـه . ي بودجه اجنام دهند     شخصي خود را درباره   

اين امر اينست آـه متـامي مـدارك بودجـه داراي            
ساختاري آاربرپسند باشد و اينكـه در هـر جـاي           

مـثًال  . (مملكت امكان خواندن آن فراهم شده باشـد       
 ).هاي حملي با فرستادن نسخي از آن به آتاخبانه
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هـا،    بايست بني سياست    باطات واضحي مي  ـ ارت انسجام
ها، دريافت بودجـه و اجنـام عمليـات وجـود             نقشه

 . داشته باشد
ـ توضيحات ارائـه شـده در مـورد         وسايل و اهداف  

بايسـت بتوانـد درك روشـين از اهـداف            بودجه مـي  
)  ب ،منبـع دريافـت بودجـه     ) بودجه به حسب  الف    
ت  آه قرار است به آن دس      ايیه  عمليات يا توانايي  

هـا،    گريي در طـرح     نتايج قابل اندازه  ) يابند و ج  
اي آـه قابليـت انعطـاف دارد          بودجه. ارائه دهد 

بايد اجازه دهد آه در هر يك از اين سه مشخصـه            
 . تغيرياتي اجنام پذيرد

اين اصول ممكن است در حقيقت به عنوان مقيـاس          
حمسـوب  آيفييت براي تنظيم درسـت و جديـد بودجـه           

ه منايندگان جملس فاقد اطالعـات      آ ييدر جا . شود  مي
توانند    امنييت هستند، مني      دستگاه ي  مناسب درباره 

اي را در     ــ اقتصـادي و توسـعه        موضوعات اجتماعي 
 .مراحل تعيني بودجه دفاعي مطرح سازند

 شرايط تنظيم صحيح بودجه امنييت
عناصر خمتلفي در تنظيم بودجه وجـود دارد آـه          

گاه امنييت افـزايش    ي دست   نظارت جملس را بر بودجه    
رسد از بني آا چارچوبي مشـخص         به نظر مي  . دهد  مي

بنـدي    و قانوني، ارزش پول، نظم در بودجه، زمان       
اي   ي مـدني، از امهيـت ويـژه         و ارتباط با جامعـه    

 .باشند دار ميربرخو

 چارچوب قانوني روشن
 دسـتگاه  حق منايندگان جملس بـراي نظـارت بـر          

ر قـانون اساسـي و      بايسـت بـه روشـين د        امنييت مي 
به عالوه ، جملس مـي      . ضمائم آن تصريح شده باشد      

بايست  قوانيين را بـه منظـور آسـب اطالعـات از             
 آـه از حكومـت آسـب         حكومت، تصويب آند و قدرتي    

بايست با مهاهنگي با قـوانني فـوق          اطالعات آند مي  
نظـارت پارملـاني بـر دسـتگاه        . بكار گرفته شود  

بايست بيشـرت در عـادات       امنييت از طريق بودجه مي    
سياسي منايندگان عجني گردد و اين امر تالش قابـل          

 .طلبد اي را مي مالحظه

 ارزش پول
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بايست قوانني بنيـادي      در فرآيند تنظيم بودجه مي    
 :ارزش پول به آار گرفته شود

اجنـام آـار    (درك اهـداف سياسـي      : مؤثر بـودن   •
 )صحيح

 درك اهداف سياسي با به آارگريي     : آارآمد بودن  •
اجنــام آــار درســت بــه صــورت (حــداقل منــابع 

 ).اقتصادي

 54ي  آادر مشاره
 ريزي و نظام تنظيم بودجه طرح، برنامه

ريــزي و سيسـتم تنظــيم   ، برنامـه  طـرح ) …(«
 ي  بودجه براي اولني بار در ايالت متحده

ـ بـراي تنظـيم   ) 60ي  در اوايل دهه (آمريكا  
 اآنون(بودجه دفاعي مورد استفاده قرار گرفت       

بسياري از آشورهاي ديگر نيز از آن اسـتفاده         
 ي يك منونه از چرخه) …) (آنند مي

  

ريزي و نظام تنظيم بودجـه شـامل          طرح، برنامه 
ريزي اوليه است آه در آن شرايط         يك مرحله طرح  

امنييت و مهينطور منافع ملي و خمـاطرات، مـورد          
ف، ترآيـب و    يگريد تا وظا    جتزيه و حتليل قرار مي    

پـس از   . اي نريوهاي مسلح مشـخص گـردد      ساختاره
هـا تنظـيم      بررسي اين مسائل ضـروري، برنامـه      

ي جتـاري     برنامه آه شـكلي از نقشـه      .  گردند  مي
را بايسـت حتقـق يابـد         مـي که  است، اهدايف عيين    

ريزي اهداف    از آجنايي آه برنامه   . سازد  مشخص مي 
سـازد،    تعيني شده را به منابع مايل مـرتبط مـي         

. شود   مهم در اين چرخه حمسوب مي      ارتباطي بسيار 
ريزي و تنظيم بودجـه       بدين ترتيب طرح، برنامه   

به جاي آنكه به اختصاص دادن منابع بـر حسـب           
نيازهاي اعالم شده بپردازد، در نظر دارد آـه         

هـاي    ريـزي را بـر حسـب حمـدوديت          طرح و برنامه  
بنـابراين  . بيين شـده اجنـام دهـد        اي پيش   بودجه

هـا    ي اولويـت    ها بر پايه    هامهيت دارد آه برنام   
تـرين نيازهـاي نريوهـاي        تنظيم شوند آه ضروري   

ارزيـابي ميـزان خطـرات      . مسلح برآورده شوند  
ناشي از عدم دستيابي به هديف خاص مـي توانـد           
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هـا مـورد اسـتفاده  قـرار           براي تعيني اولويت  
 .گريد

ي    ايـن چرخـه، مرحلـه       ی  آننده  ايتًا تكميل 
ا به طور اخص و جامعه      ه  سنجش است آه وزارختانه   

به طور آل مي تواند تعـيني آنـد آـه تـا چـه               
ــدا   ــق پي ــال حتق ــان س ــداف در پاي ــدازه اه ان

بدين ترتيـب مـي تـوان بـه توزيـع           . اند  آرده
 ».مؤثري از منابع مايل دست يافت

آيت شفافيت بودجه دفاعي در اينرتنت اثر : مأخذ
 2ينن ِمَو  و آندري1 یاستارآ

در مهندسي C4 . 2000 سال 5اطالعات و امنيت جلد 
 دفاع

ی   به منظور ارزيابي ميزان ارزشي آـه بودجـه        
دفاعي براي پول قائل است، بر طبق نظريه مـدرن          

هـا و     بايست بنا بـر برنامـه       ها مي   بودجه، هزينه 
يعـين  )  مراجعـه شـود    54ي    آادر مشـاره  (اهداف به   
مثـل  (وزه ي فعاليت و اهداف باشـند        حمرتبط با   

مهچـنني متـامي    ). لح، تعليم و تربيت   هاي ص   مأموريت
آوري   هاي عمليـاتي مجـع      بايست بصورت دسته    خمارج مي 

بايسـت بتوانـد ميـزان        جملس مـي     به عالوه، . شوند
بـه فصـل بعـد      (حسـابي     ارزش پول را با آمـك ذي      

به اين معين آه دولت به      .  تعيني آند   )مراجعه شود 
ي اهـداف را      ي مصـريف، بودجـه      جملس به جاي بودجـه    

هـاي تنظـيم      اسـتفاده از سيسـتم    . دهـد   رائه مي ا
ــه ــد   بودج ــنظم مانن ــورتي  PPBSي م ــط در ص   فق
هاي امنـييت بـا رعايـت         پذير است آه سرويس     امكان

هايشـان را بـه صـورتي         اصول حمرمانه بودن، طـرح    
 .شفاف ارائه دهند

 انضباط در بودجه
بــراي اطمينــان از اينكــه دولــت از مقــررات و 

  اي آه به توسط طور بودجهچارچوب قوانني و مهين
آند، نظـم در      جملس به تصويب رسيده است، پريوي مي      

جمـالس مـي تواننـد      . باشـد   بودجه امري ضروري مي   
عناصر زير را به عنوان انضـباط در بودجـه بـه            

 .حساب آورند
                                                           

1 Kate Starkey 
2 Andri van Meny 
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و ) هـا   ختمني هزينـه  (ارتباط بني بودجه ي دفاعي       •
 تعيني سطح قيمت؛

 حمـدود سـاخنت     استفاده از ضوابط، براي آنرتل و      •
 حدود خرج آردن؛ 

 حد  زاستفاده از تدابريي آه از بيشرت يا آمرت ا         •
 مصرف شدن بودجه جلوگريي آند؛

در صورت بيشرت و يا آمرت از حـد هزينـه آـردن              •
ي دفــاعي، وزيــر اقتصــاد و دارايــي و  بودجــه

 بايست مطلع گردند؛ اعضاي آابينه مي
 ي بـيش از حـد         قوانني مربوطه به جـربان هزينـه       •

جربان هزينه ي بـيش از حـد از         : ي دفاعي   بودجه
ي دفاعي يا جـربان از طريـق سـاير            طريق بودجه 

 هاي دوليت؛ بودجه

 بندي زمان
ي تنظـيم     براي دسـتيابي بـه مـؤثرترين شـيوه        

ي مناسب براي دستگاه امنييت، الزم است قبل          بودجه
گــريي زمــان آــايف بــراي بررســي   ي رأي از مرحلــه

. اعي در نظـر گرفتـه شـود       پيشنهادهاي بودجه دف  
تـرين     مـاه جلـوتر، مطلـوب      3 روز تـا     45حداقل  

سازد   بندي است آه منايندگان جملس را قادر مي         زمان
 .ي دفاعي را به طور آامل مرور آنند آه بودجه

ي   تأمني دقيق، جامع و به موقع اطالعات دربـاره        
ي دفـاعي نيـز بـه چنـد دليـل             هاي بودجـه    سياست

 :مجلهاز . باشد سودمند مي
اين اطالعات براي در جريـان قـراردادن عمـوم           •

ي پــيش نيــاز تلقــي  مــردم و مهينطــور منــاظره
 شود؛  مي

شناسايي نقاط ضعف، نياز به اصـالحات، تـوازن          •
هــاي دولــيت را تســهيل  امنيــت و ســاير هزينــه

 آند؛ مي
ي دستگاه امنـييت، مسـؤليت        مديريت شفاف بودجه   •

نـدگان  پاسخ گويي در برابر عمـوم مـردم ومناي        
جملس را هببود خبشيده و حـس اعتمـاد نسـبت بـه             

 .دهد دولت را در مردم افزايش مي

 ي مدني ارتباط با جامعه
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جملس مي تواند جهت بررسي مايل و مراحـل آـنرتل           
ي مـدني در امـر        بودجه از افراد متخصـص جامعـه      

ايـن  .  و برنامه ريزي مايل استفاده منايـد        بودجه
ي   تنظـيم بودجـه    امدر هنگـ  امر خصوصًا مي تواند     

آه مهيشه پيگريي آن روشن و صـريح   ـ  مسائل امنييت
شفافيت در روند نتظـيم  .  مفيد واقع شود ـ نيست

بايست بر اسـاس      بودجه، عالوه بر مسائل ديگر، مي     
 .رساني استوار باشد آزادي قانون اطالع

 تعليم و ختصص
در آخر، بسـياري از جمـالس نيازمنـد افـزايش           

لـس و آارآنـان خـود از طريـق          توانائي اعضاي جم  
هاي تعليم و حتقيق براي آادرختصصي خود         اجياد فرصت 

اجملـالس، بـه      ي بـني    بدين منظور، احتاديه  . باشند  مي
هاي خود براي ارتقاء حكومـت        عنوان قسميت از تالش   

دموآراتيك و فعاليت مؤثر منايندگان جملس، اقدام       
ي ا  اي و در حمـدوده      به برگزاري مسينارهـاي منطقـه     

منايد آـه توجـه آـا بـه مناينـدگان و              آوچكرت مي 
باشد و مهچـنني اقـدام بـه          آارآنان جملس معطوف مي   

ي فعلـي     هايي  از سري آتابچه       ساخنت آتابچه   آماده
 .منوده است

 55ي  آادر مشاره
ي   بودجـه : ي دفـاعي    ي بودجه    دهنده  اجزاء تشكيل 

 2002دفاعي اسپانيا در سال 
 آاال وخدمات
 غذا 
 اري از تأسيساتنگهد
 بنزين

 خدمات برق، آب، تلفن و غريه
 پوشاك
 مستمري

 ونقل وسايل محل
 آموزش

 خدمات پزشكي 
 هاي عملي ساير هزينه

 هاي مايل ساير هزينه
 هاي فعلي جاجبايي

 املللي هاي بني سازمان
 هاي مستقل ارگان

 ها ساير جاجبايي
 گذاري واقعي سرمايه

 سازي نريوي مسلح مدرن
  سالح و مهماتنگهداري از
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 ها حتقيقات و پيشرفت
 ها گذاري ساير سرمايه

 جاجبايي سرمايه
 هاي مايل دارايي
، وزرات 2002ي دفاعي اسپانيا در سال  بودجه: مأخذ

  دفاع اسپانيا

 

ي   شفافيت و پاسخ گـويي در تنظـيم بودجـه         
 امنييت

 آاري شفافيت در مقابل پنهان

 حصول  گريي راهي اساسي در جهت      شفافيت در تصميم  
ي تصـميمات بـا خواسـت         اطمينان از اينكه نتيجه   

شفافيت . باشد  مردم و اهداف سياسي يكسان است مي      
سازد تا نقش     ي دفاعي، جمالس را قادر مي       در بودجه 

اي آارآمد ايفا آننـد و        نظارتي خود را به گونه    
حس اعتماد جامعه را نسـبت بـه دسـتگاه امنـييت            

ي    بودجـه  عـدم شـفافيت در تنظـيم      . افزايش دهـد  
ي منسوخ يـا      هاي تنظيم بودجه    دفاعي اغلب به طرح   

 ،انــد اهــداف امنــييت آــه بوضــوح تعريــف نشــده 
 مهچنني اين امر به فقدان ختصص انضباطي        .گردد  برمي

هاي ملي حسابرسي، ضعف قـانون اساسـي          در سازمان 
هـا و     ي اطالعات به مردم جهت نظر سـنجي         در ارائه 

انه آه حمرمانه بـودن     طور ديدگاهي ديوان ساالر     مهني
. باشـد   دهـد مـرتبط مـي       را به پاسخگوي ترجيح مي    

مسئولني حسابرسي قانومنند و قانونگـذاران بايـد        
اين نقاط ضعف گسرتده را شناسايي آـرده و مـورد           

 ).به فصل بعد مراجعه آنيد(توجه قرار دهند 

 56ي  آادر مشاره

 ي امنييت موانع آليدي در تنظيم شفاف بودجه

ي جمريـه،      افراد معـدودي از قـوه      زماني آه «
هاي امنييت و منابع را  گريي در مورد سياست   تصميم
  باشند، فقدان شفافيت و پاسخ گويي، دار مي   عهده
. گردد آفرين مي  در امر تنظيم بودجه مشكل  خصوصًا

افـراد آليــدي در وزارت اقتصـاد و دارائــي و   
هـا   گـريي  ي جمريه اغلب در تصـميم  هاي قوه  ساير خبش 

 ـ يا از تصميمات آـا احـرتاز مـي     شوند ذف مي ح
افراد جملس آه حيت ممكـن اسـت داراي قـدرت      . شود
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ــ و نيـز      نظارت در قانون اساسي نيـز باشـند    
مدني معموًال در جريان ی هاي ملي و جامعه    رسانه

  . . .» .گريند قرار مني
هــاي خمتلــف نريوهــاي  متــامي خمــارج در قســمت«

بايسـت   مليات و جتهيزات ميـ پرسنل آا، ع   امنيت
آه ي بودجه گنجانده شده و مشخص شـود   در برنامه 

ويل، در  . شـود  -هـا تـأمني مـي       چگونه اين هزينه  
يك از شرايط فـوق را  چهاي امنييت هي  بيشرت بودجه 
هـاي داخلـي مبـهم     ختصيص بودجـه . آنند  رعايت مني 

ـ آه ممكن است شامل سرمايه  ها هستند و آل هزينه  
ـ بصـورت نامشخصـي بـاقي     تعدد باشدهاي م  از خبش 

هـايي   در آشورهايي آه داراي فعاليـت  .  ماند  مي
شود، خود دولـت   باشند آه در بودجه منظور مني   مي

باشد بـه مهـني دليـل     اغلب فاقد اطالعات دقيق مي  
 اي براي پاسخ گـويي  ي سنجش اوليه است آه وسيله  

ــ منـي توانـد      ها و اجراي آـا  ي طرح   مقايسه ـ
مقامات وزارت دفاع و . استفاده قرار گريد مورد  

ي جمريه نيازمند دانش فـين خمـتص    هاي قوه  ساير خبش 
هـا   گـريي  باشند آه بتوانند تصميم نريوي دفاعي مي  

 ي سياست  را درباره
 

. ، تنظيم بودجه و تدارآات، اجنـام دهنـد     دفاعي
هايي آه در بودجه منظور  توجه به مشكالت فعاليت  

امري سياسي بـوده آـه نيازمنـد    شوند، اغلب    مني
تغيرياتي دراز مـدت در ارتباطـات بـني ارتـش و       

 ».ي مدني است جامعه

 و 89: صفحات (2002گزارش پيشرفت انسان، : مأخذ
91( 

هاي قابل آنرتل و غري قابل آـنرتل دفـاعي و             هزينه
 امنييت

امنييت وجـود   دستگاه   راگر قرار است نظارتي ب    
هـاي    پول در دستگاه  داشته باشد آه در مورد صرف       

هاي حكوميت ارزشيابي صورت      امنييت و يا ساير قسمت    
بايست به مدارك مرتبط با       گريد، منايندگان جملس مي   

بودجه دسرتسي داشته باشند آه از درستكاري امور        
اگر جملـس فقـط در جريـان        .  مايل اطمينان يابند  

می شـود   يت از موضوع قرار گريد، اين امر سبب         آلّي
آـه يكـي از اصـول تنظـيم         » شخص بودن م« اصل   که
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بـه قسـمت قبـل      (گـردد     نقـض ي صحيح اسـت،       بودجه
اگر جملس در جريان اطالعـات دقيـق        ). مراجعه شود 

ي قـانوني آـنرتل و         تواند وظيفـه   قرار نگريد، مني  
 .ي دفاعي را اجنام دهد نظارت بر بودجه

ي دفاعي دسرتسي     جملس بايد به متامي مدارك بودجه     
دامنـارك و   : مثـل (ر بعضي آشورها    د. داشته باشد 
 حـيت در جريـان اطالعـاتي        اين اد ،  )لوآزامبورگ

تـرين سـطح تنظـيم        ي اقالم بودجه آه جزئي      درباره
گريد، ويل در ساير آشـورها        باشد قرار مي    بودجه مي 

آميسـيون جملـس،    ) مثل فرانسه، يونان و هلسـتان     (
تنها قسميت است آه در جريان اطالعات مـرتبط بـا           

از نقطه نظر   . گريد   دفاعي قرار مي    ی   م بودجه اقال
بايست تضمني شود آه آميسـيون        يك حكومت مطلوب مي   

يـا جملـس بـه      ) اگر الزم باشد پشت درهاي بسـته      (
مهـني شـيوه    . يابنـد   متامي مدارك بودجه دسرتسي مـي     

 هـاي امنـييت، مشخصـاً         بايست در مورد ساير خبـش       مي
 گرفتـه   آـار ه  هاي حفاظت اطالعاتي نيـز بـ        سرويس
 .  شود

بايست بر    هاي امنييت مي    ي سرويس   بندي بودجه   طبقه
رسـاني     قـانون آزادي اطـالع     اساس قانون، خصوصـاً   

 .) مراجعه شود57 به آادر مشاره( باشد
ي امنـييت     گريي در مـورد بودجـه       هنگام حبث و رأي   

مثـل قـرارداد    (مواردي از قبيل خمارج اجبـاري         
بـل بـه امضـاء      هـاي ق    هتيه و تدارآات آه در سال     

: مثــل(هــاي اســتحقاقي  و برنامــه) رســيده اســت
 ،)مستمري و خدمات پزشـكي بـراي افـراد نظـامي          

آزادي جملس براي اجياد تغيري در مفاد آن را حمدود          
ها فقـط در درازمـدت قابـل          اين هزينه  .سازند  مي

 .تغيري است

 

 

 

 57ي  آادر مشاره
 ي امنييت بندي بودجه سه مقطع در طبقه

شرايط خاصي آه اجياب    بني  ن جملس بايد    منايندگا
 آند اطالعات حمرمانه مباند،  مي
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ي  مبلــغ اختصــاص داده شــده بــه آن در بودجــه
يكـي  . دفاعي و پاسخ گويي، توازن اجياد آننـد       

هاي ممكنـه ايـن اسـت آـه پيشـنهادهاي             از راه 
صـورت زيـر    ه  بودجه به مقاطع خمتلف امنـييت بـ       

 آه به جملـس     ي آلي و دفاعي     بودجه: تقسيم شوند 
 بندي شده و  ارائه شده است؛ سرمايه طبقه

هاي اجرائي آه مي توانند توسـط زيـر           هزينه
 دفـاعي    اي از آميسيون رسيدگي به بودجه       جمموعه

هاي نظامي مـورد بررسـي دقيـق قـرار            و هزينه 
بگريند؛  خمارجي آه مربوط به سـطح بـاالتري از           

روه باشد، مي تواند توسط گ      بندي نظامي مي    طبقه
منتخيب از آميسيون بررسي و حتقيق، مورد بررسي        

بايسـت    گروه مذآور مي  .  موشكافانه قرار بگريد  
هـاي    بنـدي شـده بـر اسـاس روش          به مدارك طبقه  

ي ملي مشخص گرديـده       ي حمرمانه    الحيه  در مقرري آه 
 .است دسرتسي داشته باشد

گريي    فرآيند تصميم،1 سينگ پلراويندار: مأخذ
  ، سالحی در مورد هتيه

 1998  انتشارات آآسفورد1جلد 

ي نادرسـت از      شفافيت در مقابـل اسـتفاده     
 هاي عمومي و فساد سرمايه

جملس  نقش مهمـي در آسـب اطمينـان از اينكـه             
هاي عمومي را بـه طـرز نامناسـيب           حكومت، سرمايه 

اينطور .  آند  دهد ايفا مي    مورد استفاده قرار مني   
 هـايي خصوصـاً     ادهرسد آه چنني سوء استف      به نظر مي  
 امنييت، به خاطر ماهيـت خـاص         دستگاه ي  در بودجه 

تكنيكي وملزمات اسـرتاتژيك     ي   ـ مسائل پيچيده    آن
شـفافيت و قابليـت     . ـ مي توانـد رخ دهـد        امنييت

ي دفاعي از شروط الزم       پاسخ گويي در تنظيم بودجه    
 .باشند در هر نظارت مؤثر بر دستگاه امنييت مي

لـي قابليـت پاسـخ      مهانطور آه فقدان آ   «
ريزي بودجه مـي      گويي و شفافيت در برنامه    

ي ميـزان،     سبب نگراني دربـاره   ) …(تواند  
توانايي و مقاصد نريوهاي مسلح يـك آشـور         

هاي   شود، شفافيت بيشرت، توجه را به هزينه      
آند  و زمينه را براي عـدم          نظامي جلب مي  

                                                           
1 Ravinder Pal Singh 
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اطمينان و سـوء تفـاهم آـه سـبب اخـتالف            
 » .دهد  آاهش مي،گردد مي

ي  هاي دفاعي در دهه هزينه«،  1رججپل 
 مايل براي بودجه و مسائل سياست: 1990

 2002، »آشورهاي رو به رشد

هاي بـيش     مهه به اين امر واقف هستند آه هزينه       
ي نظامي، منابع ارزمشنـدي را آـه مـي            از اندازه 

توانند سبب آاهش فقر و پيشرفت جامعه شوند، از         
بايسـت    ايندگان مـردم مـي    من. سازند  مسري منحرف مي  

ي جمريـه در نظـر        مطلع شوند آه چرا و چگونه قوه      
چـرا  . دارد آه امنيت جامعه را سازماندهي آنـد       

هاي مالياتي مردم تأمني      آه اين امر از طريق آمك     
 در آشـورهاي    لني، خصوصاً ؤي مس   سوءاستفاده. شود  مي

لـذا دولـت بـراي      . رو به رشد، نقـش خمـرب دارد       
 حكوميت مطلـوب، ملـزم اسـت آـه          رسيدن به اهداف  

افكار عمومي را در مذاآرات مربوط بـه دسـتگاه          
بايست اطمينان    امنييت فراموش نكند و جملس نيز مي      

ي دفاعي، تـوازني بـني پيشـرفت و           يابد آه بودجه  
مشـكالت زيـادي    . نيازهاي امنييت جامعه اجياد آند    

ي   وجود دارد آه مي تواند مانع آنرتل مؤثر بودجه        
 امنييت آنطور آه در آادر زير آمده است،         دستگاه

 . شود

 58ي  آادر مشاره
ي دسـتگاه     مشكالت اصلي در آـنرتل مـؤثر بودجـه        

 امنييت

ـ مشكالتي ممكن است بـه        فقدان چارچوب قانوني   ›
علت فقدان چارچوب قانوني روشين آه به جملـس         
اختيار  نظارت بر دستگاه امنييت را بدهـد،         

 .روي دهد
ر ارتبــاط بــا نارســايي  دـــ   عــدم آگــاهي ›

 آزادي   ي   آمبود  قانون مصوب درباره      مذآور،
باشد آه خـود آن علـين آـردن          رساني مي   اطالع

بنـابراين   . اطالعات حساس را تسهيل مي آنـد      
 يا اهبام در چارچوب قانوني مـي توانـد          ضنق

تالش منايندگان جملـس را بـراي بـه اجـرا در            
 آن   نتيجه .آوردن نظارت با مشكل روبرو آند     

                                                           
1 Paul George 
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خواهد شد آه مردم و جملس از قابليـت پاسـخ           
گويي آه دردستگاه دموآراتيك سامل، استحقاق      

 . شوند آن را دارند، حمروم مي
هايي آه در بودجه منظور نشده است و          فعاليت ›

 ـ ماهيت ويـژه    امنييت دستگاه  منابع درآمدي   
 سودهاي حاصله از منابع درآمدي اين قسمت        ي

هـاي خمصوصـي      اليـت از دستگاه امنـييت آـه فع      
هاي جاري از      فعاليت خصوصًا(. دهند  رااجنام مي 

هـاي نظـامي يـا        قبيل منافع حاصله از شرآت    
مهيشه براي جملـس و يـا حـيت         )  ي خدمات   ارائه

ايـن  . مقامات وزارختانه شناخته شـده نيسـت      
ي ديگر از     بايست مانند هر شيوه     ها مي   فعاليت

معـريف  ي دستگاه امنييت بـه جملـس          تأمني بودجه 
 .شوند

ي دسـتگاه     ــ هزينـه    هاي دفاعي   اختفاي هزينه  ›
امنييت ناشـي از تـأمني مسـتمري، تأسيسـات،          

هـا    ي وزارختانه   ونقل و غريه اغلب به بودجه       محل
، مسـكن،     هـاي ديگـر از قبيـل رفـاه          يا خبـش  

اين عمل گزارشي   . شود آهن و غريه حمول مي      راه
دهــد و  ي دفــاعي ارائــه مــي غلــط از بودجــه

يي مردم و جملس را در ارزيـابي درسـت          توانا
 از خمارج واقعي دفاعي 

 
 .سازد دار مي خدشه     

ـ بسـياري از آشـورها داراي        هاي ضعيف   رسانه ›
از نقطه نظر ختصص    (باشند    هاي ضعيفي مي    رسانه

عمال دسـتگاه امنـييت و      آه بدقت اَ  ) و منابع 
 اين امر عموم مـردم      .آنند  جملس را دنبال مني   

ــت را از اطال ــورد فعالي ــات روز در م ــاي  ع ه
امنـييت حمـروم    دسـتگاه   هاي    منايندگان و گروه  

 .سازد مي

ـــ  زمــان بســيار حمــدود بــراي بررســي دقيــق ›
بندي حمدود براي     مهانطورآه قبًال  ذآر شد زمان     

ي دفاعي مي توانـد بـراي         بررسي دقيق بودجه  
 .نظارت مؤثر جملس مشكالتي را اجياد آند

ــ  ، ختصـص و پرسـنل     ن تأسيسات زيربنائي  افقد ›
بسياري از مناينـدگان جملـس فاقـد تأسيسـات          
زيربنائي، ختصص و پرسنل مـورد نيـاز، جهـت          
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ي جمريــه در  حصــول اطمينــان از اينكــه قــوه
 .باشد گو است، مي مقابل مردم پاسخ

آنرتل بودجه در آشورهايي آه دموآراسي را       
 آورند به اجرا در مي
ي   هـه گرايـي آـه اروپـا را در د          موج دموآراسي 

ه  در نورديد، نشان داده است آه عقيده و ب         1990
 مربوط به   آارگريي نظارت منايندگان جملس، اختصاصاً    

شـود آـه سـعي در اجيـاد دموآراسـي             آشورهايي مي 
تري به اجـراي       نگاه دقيق  59ي    آادر مشاره . دارند
هاي جنوب شرق اروپا دارد        بودجه در دولت    برنامه

هــاي سياســي بــا  آــه در اجيــاد مهــاهنگي دســتگاه
 .اند گو فعال بوده چارچوبي شفاف و پاسخ

 59ي  آادر مشاره
هاي منتخب جنوب  ي دفاعي در دولت اجراي بودجه
  شرق اروپا

 )2001 در سال(

 2000ي مديريت بودجـه در اآتـرب          اداره :انيبآل
 دفاعي را آـه طـرح        اسناد سياست . داير گرديد 

آنـد،    مشـخص مـي    2008ملزمات دفاعي را تا سال      
وزرات دفاع مسـئول فرآينـد      . منتشر آرده است  
 . باشد تنظيم بودجه مي

_________________________________________
_________ 
) پارملـاني بلغارسـتان   ( جممع ملـي     :بلغارستان

 سـال مـورد حبـث      10ي دفاعي را براي مدت        بودجه
رود آـه ايـن       انتظار آلي مي  . قرارد داده است  

اي نظارتي خـود را بـر دسـتگاه         ه  جممع توانائي 
 .امنييت به مست نظارتي آامل هببود خبشد

_________________________________________
_________ 

شـود و      بودجه توسط حكومت پيشنهاد مي     :آرواسي
 سپس به جملس ارائه شده و در 

 

فرآيند تنظيم  . شود  منتشر مي »  ي دوليت   اطالعيه«
اجنامد آـه     مي رب به طول  بودجه از جوالي تا نوام    

. آنـد   ي عبور مي  يهاي دفاع و دارا     از وزارختانه 
ي دفـاعي     ي ميزان آلـي بودجـه       جملس فقط درباره  
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ــميم ــي تص ــريي م ــاره گ ــد و درب ــاختار آن  آن ي س
 .هيچگونه اختياري ندارد

_________________________________________
_________ 

 بودجـه    وزارت دفاع پيشـنهاد    :مجهوري مقدونيه 
آنـد و سـپس بـه وزارت دارايـي            را آماده مـي   

در اين مرحله گفتمـاني بـني       . شود فرستاده مي 
گــريد تــا بــا  هــا صــورت مــي ســاير وزارختانــه

سـپس بودجـه،    . هاي آشور مهاهنگ گـردد      ييتوانا
تسليم حكومت شده و هنگامي آه اصـالحات ـايي          
. صورت گرفت،  بودجه تسـليم جملـس خواهـد شـد           

ي   بودجه پيشـنهادي را بـه آميتـه       وزير دفاع،   
پـس از   . دهـد   سياست داخلي و دفاع ارائـه مـي       

مجهـور    بصورت حكمي از طرف رئيس     گريي، بودجه   رأي
از توليـد   % 12/2بودجـه دفـاعي     . شـود  هتيه مي 

 .ناخالص داخلي است
_________________________________________

_________ 
يم بودجه و   ، تنظ   ريزي  ريزي، برنامه    طرح :رماني

توسط وزارت  به   2000ارزيابي سيستم از ژانويه     
در بـني اهـداف     . دفاع به اجرا در آمـده اسـت       

ديگر، هدف اصلي آن افزايش شـفافيت در متـامي          
چنـدين آميسـيون    .  هاي خبش دفاعي است    فعاليت

دفـاع،  : در فرآيند تنظيم بودجه دسـت دارنـد       
نظم عمومي، امنيت ملي، بودجه، امـور مـايل و          

خبش مربوطه در وزارت دفاع بـه اسـم         .  ها  انكب
 سازي و    ارتباطات با جملس، قانونگذاري، مهاهنگ    

هـاي    اسناد طرح . روابط عمومي ناميده شده است    
 .شود اصلي دفاعي در اينرتنت منتشر مي

 

 آنچه آه مشا به عنوان
 ي جملس مي توانيد اجنام دهيد مناينده

 ي بودجه مهي تنظيم برنا دستگاه امنييت در دوره
اطمينان يابيد آه جملس به دسـتگاه امنـييت در           ›

ي بودجـه،     ي برنامه   ي اصلي چرخه    هر چهار مرحله  
 اجـرا و     مهينطـور   تصويب بودجـه،    و سازي  آماده

 .ها توجه الزمه را دارد حسابرسي هزينه
گريي از مؤسسات قانوني حسابرسي، نظارت        با هبره  ›

 .را اجنام دهيد
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و ساير مؤسسـات نظـارت       توسط جملس     به حسابرسي ›
بايست اهداف سياسي را بـا تقاضـاي          آننده، مي 

 .بودجه و اهداف مرتبط سازد
ي   سازي تنظـيم بودجـه      عمليات مؤثر جملس براي امين    

 شفاف امنييت
تقاضا آنيد آـه بودجـه بـا توجـه بـه اصـول               ›

 ده شده، ورريزي مؤثري آه در اين فصل آ برنامه
 

 .آماده شود     

متخصصان مستقلي آه مـي تواننـد       تالش آنيد از     ›
به جملس و يا خود مشا آمك آنند براي ارزيـابي           
اينكه بودجه پيشنهادي مرتبط و مناسب هسـت و         

شـود، مسـاعدت       يـا شـفاف ارائـه مـي         به شيوه 
 .جوئيد

هاي   هاي امنييت از روش     اطمنيان يابيد آه سرويس    ›
ريزي مايل و تنظيم بودجه استفاده        جديد برنامه 

آنـد تـا      ين امر بـه جملـس آمـك مـي         ا. آنند  مي
 دفـاعي داشـته      ارزيابي معتـربي را از هزينـه      

هاي مايل و     باشد و ارتباطات بني اهداف، دريافت     
 .عملكردها را بدرسيت درك آند

شرايط را در جملـس خودتـان آـنرتل آـرده و از              ›
 به عنـوان مرجـع      58ي    آادر مشاره  نكاتي آه در  

ي بـراي   بـا نگرشـ   . آمده است استفاده منائيـد    
جربان و آنرتل آردن هر نـوع ضـعف مشخصـي، هـر             

پـذير    تان امكان   اقدامي را آه در شرايط سياسي     
 .است اجنام دهيد
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 فصل بيست و چهارم
ي ملي  هاي بودجه حسابرسي هزينه

 امنييت
 
 

 ي حسابرسي ملي جملس و اداره
ي امنييت زماني آه      مسئوليت جملس در قبال بودجه    

جملــس . م ناپــذير اســتدار آن شــود، امتــا عهــده
بايست نظارت و عملكرد حسابرسي را به اجـراء           مي

ي   در آورد، با در نظر گرفنت اين امر آـه ارائـه           
هاي آـامًال بررسـي شـده بـه جملـس قسـميت از                حساب

فرآيند دموآراسي است و روند حسابرسي، نيازمند       
هــا و  حســاب. باشــد حسابرســي مــايل و عملــي مــي

هاي امنـييت منبـع مهمـي         اي ساالنه دستگاه  ه گزارش
رود به جهت آن آه مي تواند         براي جملس به مشار مي    

از چگــونگي هزينــه شــدن بودجــه در ســال قبــل، 
 .ارزيابي داشته باشد

 توسط   به ستيبا در عملكردهاي نظارتي، جملس مي    
ي حسابرسـي ملـي       اي مستقل، به نـام اداره       مؤسسه

حسـابي    بعضـي مواقـع ذي    (مورد مساعدت قرار گريد     
ي بودجـه يـا       ي حسابرسـي ملـي، اداره       آل، اداره 

ايــن ارگــان ) شــود اتــاق حسابرســي ناميــده مــي
توسـط قـانون اساسـي بـه عنـوان          بـه   بايسـت     مي

ــه ــوه  مؤسس ــتقل از ق ــاخه  اي مس ــه ش ــاي  ي جمري ه
 .ي قضاييه تأسيس شود قانونگذاري و قوه

بايست مطمئن شود آه سـازمان        جملس در حقيقت مي   
 : حسابرسي آل آشور

ي   وسط منايندگان جملس انتخاب شده و مدت وظيفه       ت •
 مشخصي دارد؛

ــي و مهيداراي ا • ــانوني و اجرائ ــزار ق ــور نب ط
منابع براي اجنام مأموريتش بـه صـورت مسـتقل          

 باشد؛ مي
داراي قدرت مستقلي براي اعالم گزارش به جملـس          •

ي هــر موضــوع  ي آن دربــاره و آميســيون بودجــه
 . باشد يها در هر زماني م مربوط به هزينه

بايست به ايـن امـر رسـيدگي آنـد آـه              جملس مي 
هاي قضائي توسط قانون مهيا گرديـده و در           جمازات
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مواردي آه مقامات اداري و سياسي، دچار فساد و         
شود   عمال مي ِا ،اند  سوء مديريت در منابع مايل شده     

و نيز نظارت داشته باشد آه در صورت بروز خطا،          
 .شودمي غرامت پرداخت 

 

 

 

 

 60ي  در مشارهآا
 حسابرسي آل

بدون در نظر گرفنت اينكه اين ارگـان زيـر          «
اه قانونگـذاري و يـا      گي جمريـه، دسـت      نظر قوه 

ي قضــاييه فعاليــت دارد، بــراي ســازمان  قــوه
حسابرسي عـدم وابسـتگي و اسـتقالل آامـل، از           

ايـن ـاد بـراي      . دار است راي برخو   امهيت ويژه 
 و منـابع    اجنام مأموريت خود بايد از امكانات     

عملكـرد آن از سـه زاويـه        . پوشي آند   مايل چشم 
 :قابل بررسي است

 نظارت مايل
از دقـت، صـحت و      مي بايست   ي حسابرسي     اداره

ي   هـاي قـوه     آامل بودن منابع مايل متامي ارگـان      
. هـاي عمـومي اطمينـان حاصـل آنـد           جمريه و خبش  
ي عمليات مايل     د آه آليه  وش مطمئنيد  مهينطور با 

. شـود مي  ي عمومي اجنام      ت سرمايه بر طبق مقررا  
ــوزه ــازمان    در ح ــارتي، س ــرد نظ ــن عملك ي اي

بايسـت مأموريـت قضـاوت در مـورد           حسابرسي مي 
حسابداري عمـومي و مقامـات اداري آـه داراي          

. باشند را اجنـام دهـد       اختيار پرداخت حقوق مي   
گوي پويل آه دراختيار دارند به       مهه بايد پاسخ  

.  مسئوليت، باشند  جزء در موارد مرخصي يا سلب     
در موارد ختصيص نادرسـت بودجـه و يـا فسـاد،            

هـاي خـود      سازمان حسابرسي موظف است آه يافته     
 . قضاييه گزارش آند-ي را به قوه

 نظارت قانوني
بايست اطمينان يابد آـه       سازمان حسابرسي مي  

هاي عمـومي و درآمـدها بـر اسـاس            متامي هزينه 
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ست، اجرا  ي بودجه حاآم ا      آه بر برنامه    قانوني
 .شوند مي

 هاي عمومي ي صحيح از سرمايه استفاده
 آه در جهـت منـافع       ي سازمان حسابرسي مدرن  

دارد، بايـد از      سيستم حكوميت مطلوب قدم بر مي     
هاي عمومي بر اسـاس       ي صحيح از سرمايه     استفاده

 :سه معيار زير، اطمينان آسب منايد
 يقني حاصل آند آه منابع استفاده  :ارزش پول  )1

نظر        ترين شيوه ازنقطه  ه مطلوب شده ب 
 گريد؛ برداري قرار مي آيفيت وآميت مورد هبره

 ميزان دسـتيابي بـه اهـداف را     :مؤثر بودن  )2
 مورد ارزيابي قرار دهد؛

 ارزيـابي آنـد آـه تـا چـه       :آارآمد بـودن   )3
طرز مطلوبي ه اندازه منابع استفاده شده، ب  

ي  برداري قرار گرفته تا به نتيجـه   مورد هبره 
 .اند علي دست يافتهف

اين نظارت بر امـور گذشـته بـه پيشـنهاد           
سازمان حسابرسي يا به درخواسـت جملـس اجنـام          

 .شود مي

ي جملس و  اجملالس درباره گزارش عمومي مسينار بني: اقتباس
 روند تعيني بودجه

 )2001باماآو، مايل، نوامرب ( مهراه با ديدگاه جنسييت 

  امنييت درعمل یحسابرسي بودجه
  امنييت در حقيقت روشـي نسـبتاً        سابرسي بودجه ح

هـاي    باشـد آـه بـا گـزارش         پيچيده براي جملس مـي    
حسابرسي آه به طور مستقيم و يا غري مستقيم بـا           

 سـروآار دارد؛    ،شـوند   مسائل امنـييت مربـوط مـي      
. مهچون، جتارت، صنعت ارتباطات و يا جاجبايي پـول        

ترين چـالش مـي توانـد اجيـاد ارتبـاط بـني               اصلي
 بـا يكـديگر مـرتبط       هايي باشد آه ظاهراً     عاليتف

 .نيستند
 ،هايي آه با توجه به امنيـت        درعمل، وزارختانه 

آنند مانند وزارت دفـاع،       نقش آليدي را ايفا مي    
 ارتباطات  وزارت آشور، بازرگاني و صنعت و اخرياً      

هاي آامًال مستندي را      بايست گزارش   و امور مايل، مي   
دن پـويل آـه بـه آـا         ي چگونگي هزينه آر     درباره

هـاي    شـيوه . سپرده شده است به جملس ارائه دهنـد       
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جملس آه ممكن است مورد استفاده قـرار بگرينـد از           
هـا،    ي خبـش    هـاي سـاالنه     گزارش: باشند  اين قبيل مي  

هـاي     توسـط آميسـيون     مرور هر نوع اختصاص بودجه    
ي هـر وزارختانـه،       جملس، گـزارش حسابرسـي سـاالنه      

 .ي هر خبش از جملس ي دربارههاي اختصاص مناظره
به شكل مطلوب، فرآيند حسابرسي جملس را قـادر         

ي تنظيم بودجه را مورد ارزيابي         چرخه  تا سازد  مي
  يد آــه در بودجــهبــقــرار داده و اطمينــان يا

مذآور به قانوني بودن، آارآمد بـودن در اجنـام          
 دسـتيابي بـه اهـداف        در ها و مؤثر بـودن      هزينه

 .ه استتعيني شده، توجه شد

 61ي  آادر مشاره
 در نظـارت    ستاني حسابرسي ملي انگل     نقش اداره 

  پارملاني بر دستگاه امنييت

 آه به صـورت     ستاني حسابرسي ملي انگل     اداره
و در رأس     تأسيس گرديده  1983ادي جمزا در سال     

ي   حسابي آل قـرار گرفتـه اسـت، دربـاره           آن ذي 
ائـه  ي دولت مرآزي گزارشي را به جملس ار         هزينه

اين اد، حسابرسي مايل را اجنـام داده        . دهد  مي
ي ارزش پول بدسـت آمـده گزارشـي را            و درباره 

 .آند هتيه مي
 حسابرسي مايل ›

ي  حســابي آــل و اداره بــر اســاس قــانون، ذي
 مسئوليت حسابرسي متامي    ستانحسابرسي ملي انگل  

ها را بـه عهـده داشـته          هاي حكوميت و آژانس     خبش
گزارشـي در اختيـار جملـس       ونتايج را به صورت     

حسابي   ها، ذي   مانند ساير حسابرس  . دهند  قرار مي 
باشد آـه نقطـه نظـر معـيين را در             آل ملزم مي  
هـا و اينكـه هيچگونـه گزارشـي در            مورد حساب 

ي آـا ارائـه       ي مايل دربـاره     مورد سوءاستفاده 
يـد  يبايسـت تأ    مهچنني مـي  . نشده است، اعالم آند   

ي   ري از پشـتوانه   آند آه قراردادهـاي حسـابدا     
ــب برخو ــدرمناس ــه اداره. دارن ــورتي آ ي  در ص

هاي مايل صورت     مذآور تشخيص دهدآه سوء استفاده    
حسابي آل نقطه نظـر مناسـيب را          گرفته است، ذي  

ــه   ــه هيچگون ــايي آ ــدآرد و در ج ــر خواه منتش
هـا بـه      قاعدگي در حسـاب     اشتباهي مايل و يا بي    

 - چشم
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ي موضـوعات     ارهحسابي گزارشي را درب      خنورد، ذي 
مهم ديگر به جملس ارائـه خواهـد داد آـه مـي             
تواند توسط آميسـيون حسـابداري عمـومي جملـس          

 .عوام مالحظه شود

 حسابرسي ارزش پول ›
حسـابي    توسـط ذي  به گزارش هر ساله  50 حدودًا

هـاي حكـوميت يـا        ي ارزش پول آه خبـش       آل درباره 
ساير ادهاي دوليت با منابع خود بـه آن دسـت           

ي   اداره. شـود   اند، بـه جملـس ارائـه مـي          يافته
حسابرسي ملي، اقتصادي، آارآمدي و مؤثر بودن       

هاي دوليت را مورد بررسـي قـرار داده و            هزينه
آـه   در حـايل  . آننـد   از آا گزارشي را هتيه مي     

گزارش ها مي توانند اجرائي ضـعيف را آشـكار          
 ،سازند و يا بر عملكرد صحيحي تأآيـد ورزنـد         

ها جهت دستيابي    توصيهي  ارائه  مي توانند بر    
. به تغيرياتي مفيد نيـز توجـه داشـته باشـند          

ي حسابرسي ملي عقيده دارد آـه بـا بـه             اداره
 آه در سه سـال      ييها  اجرا در آوردن متام توصيه    

 ميليارد  104اخري منوده است، دولت توانسته است       
هـاي ارزش پـول وزارت        گـزارش . پوند ذخريه آند  

عاتي آامًال متفاوت از قبيل      به موضو  دفاع اخرياً 
ــارزان،    ــايي مب ــوپرتي، شناس ــتيباني هليك پش
معاينه و تعمري جتهيزات زميين، آـاهش ذخـائر و          

ي سازمان اصلي وزارت دفاع،       گسرتش دادن دوباره  
ي حسابرســي ملــي مهچــنني  اداره. پرداختــه اســت

ي اآتسـابي گـزارش        پـروژه  30ي پيشـرفت      درباره
 .دهد مي
  و دوره ي پاسخ گوييسارتباطات با جمل  ›

سـيون  ي بـا آم   ارتباطات بـا جملـس و خمصوصـاً       
ي  ، نقشــي مرآــزي در وظيفــه حســابداري عمــومي

ذي حسابي آل   . آند  ي ملي حسابرسي ايفا مي      ادره
باشد   از حلاظ قانوني، آارمندي از جملس عوام مي       

اش به پارملان ارائه داده       ي وظايف اصلي    و آليه 
ي پاسـخ گـويي بـه         بدين ترتيـب، دوره   . شود  مي

آـه پـول مـردم توسـط         زماني. آيد  اجرا در مي  
گــروه حكــوميت مرآــزي مــورد اســتفاده  قــرار 

حسابي آل مي تواند گزارشي درمـورد         گريد، ذي   مي
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نظم، مناسب بودن وارزش پويل آه بـر اسـاس آن           
آميسـيون  . اجنام گرفته است به جملس ارائه دهد      

مـورد  حسابداري عمومي مي تواند شواهدي را در      
اين گزارش از طريق مقام ارشد آن ـاد جويـا           
شود و پيشنهادهايي را ارائه دهـد آـه دولـت           

ي   بـه عـالوه اداره    .  آا پاسخ دهد   هبايست ب   مي
 حتقيقـي آـه از      400حسابرسي ملـي بـه بـيش از         

هاي مردم    ي مسائلي آه هزينه     افراد جملس درباره  
 .دهد دهد، پاسخ مي را حتت تأثري قرار مي

، حسابرس ارشد وزارت دفاع، 1مك دونالدتام : مأخذ
 2002ي حسابرسي ملي، انگلستان،  اداره

 عناصر اصلي دفاتر حسابرسي
تـرين ابزارهـاي      ي حسابرسي يكي از مهـم       اداره

باشد و بـراي آنكـه بتوانـد         نظارت پارملاني مي  
بصــورت ــادي آارآمــد، فعاليــت داشــته باشــد، 

 :شدهاي زير با بايست داراي ويژگي مي
مقام حسابرسي قانوني به حسـابداري جملـس آـه           •

بايست از آميسيون بودجه جمزا باشد، گـزارش          مي
 . دهد مي

بايست به اسناد حمرمانه براي مطلع شـدن از           مي •
 دسرتسي داشـته باشـد و نبايـد ايـن            تصميمات،

 .اسناد را در معرض عموم قرار دهد
هاي چند جانبه با ختصص       بايست داراي توانايي    مي •

ي دسـتگاه امنـييت، مـديريت دفـاعي،           در زمينه 
 .هاي تكنيكي، مايل و قانوني باشد جنبه

 62ي  آادر مشاره
 جملس گرجستان و آنرتل بودجه

 منايندگان جملس گرجسـتان      ،2001در پايان سال    
 2002ي بودجه     تصميم گرفتند آه حبث در مورد الحيه      

علت آن، عـدم    . را براي يك ماه آنار بگذارند     
 بر سر ارقام اوليه و نداشنت زمان آـايف          توافق

نـويس برنامـه      براي حبث بود، چرا آه دولت پيش      
. بودجه را خيلي دير به جملس ارائه داده بـود         

در عني حال با آمك متخصصان آمريكـايي، وزارت         

                                                           
1 Tom McDonald 
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ي دفـاعي را تنظـيم        دفاع اولني برنامه بودجـه    
منايندگان جملس فرصيت را يافتند آه عناصر       . آرد

نريوهاي مسلح را بررسي آـرده       ي    اوليه ساختار
هـاي    اي در مـورد هزينـه       و اظهار نظر آگاهانه   

نويس برنامه    به عالوه پيش  .  باشند -دفاعي داشته 
  ي با استانداردهاي ناتو مهـاهنگي داشـت         بودجه

ها را به سـه خبـش پرسـنل، حفـظ             ي هزينه   آليهو
 .آرد گذاري تقسيم مي آارآيي رزمي و سرمايه

ظر نظارت پارملـاني، مشـكل اصـلي        از نقطه ن  
اين بود آه تصويب بودجـه در اواخـر ژانويـه           

مجهور، وزير    رئيس)  صورت گرفت و اينكه الف     2002
دارايي و وزير دفاع نقطه نظرات متفـاوتي را         

ي دفـاعي     ي هزينـه    تـرين شـيوه      مورد مطلوب در  
در آخرين دقايق تغيرياتـي در       ) ب مطرح آردند؛ 

فـت آـه علـت آن بـراي         ارقام بودجه صـورت گر    
ي   برنامـه )  ج قانونگذاران توضـيح داده نشـد؛     

ــاع و    ــنل در وزارت دف ــاهش پرس ــنهادي آ پيش
مهينطور تأثريات مايل آه اين اقدام بـه دنبـال          

در عـني   . داشت به اطالع منايندگان جملـس نرسـيد       
هاي دوليت آه در قانون       ي آژانس   ي بودجه   حال الحيه 

نرتل مناينـدگان   ي آـ    بودجه آورده نشد، از حيطه    
 . جملس خارج گرديد

ي بودجه دفـاعي بـه طـور          در انتها، برنامه  
 ميليـون   38اساسي آسيب ديد چرا آه جملس تنـها         

GEL  هاي دفاعي را تصويب آـرد، در          براي هزينه
 ها در جمموع نيازمند  حاليكه برنامه

ــون 71 ــدGEL ميلي ــرايط  .  بودن ــن ش در اي
ي چگونگي    ارهمجهور و شوراي امنيت ملي درب       رئيس

هاي بودجـه از سـاختارهاي خمتلـف          تأمني سرمايه 
جملـس مـي توانسـت از       . آنند  گريي مي   دوليت تصميم 

هـاي    اين موقعيت ارزمشند با استفاده از شـيوه       
پارملاني براي حبث و تصويب بودجـه جهـت آـنرتل           

 .ك هبره بگريديدموآرات
 

 رئيس خبش حتقيقاتي جملس ،1ديويد دارچياشويلي: مأخذ
 2002گرجستان، 

 
                                                           

1 David Darchiashvili 
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 آنچه آه مشا به عنوان
 ي جملس مي توانيد اجنام دهيد مناينده

 حسابرسي مستقل مؤثر
ي عــايل  اطمينــان يابيــد آــه تأســيس مؤسســه ›

حسابرسي در قانون اساسي يا قوانني مصـوبه،        
آورده شده و طرح آن بـه صـورت زيـر مشـخص             

 :گرديده است
ي   ـ طبيعت و وسعت ارتباطـات بـني مؤسسـه              

 ؛ملي حسابرسي و جملس
ــه        ــتقالل مؤسس ــزان الزم اس ــ مي ــي  ـ ي مل

ات و اعضــاي آن و مهينطــور  مقامــ،حسابرســي
 ؛مايل استقالل

بايست اقداماتي آه دولت در پي        ـ جملس مي       
ــا ــزارش ه ــيون   ادارهيگ ــي و آميس ي حسابرس

حســابداري جملــس اجنــام داده اســت را مــورد 
 .بازبيين و آنرتل قرار دهد

ي آنيد آه اصول منـدرج در رهنمودهـاي         بررس ›
    آه در   ـ  1يمال  ي ديدگاه حسابرسي بيانيه  
ي عــايل  املللــي مؤسســه وب ســايت ســازمان بــني

ــي،  ــت www.intosai.orgحسابرس ــود اس ــ در   موج ـ
قوانني ملي و عملكردهاي آن مـنعكس گرديـده         

 .است
ــده و   ــا قاع ــي ب ــد، حسابرس ــي قانومنن حسابرس

 حسابرسي اجرائي
ي ملي حسابرسي اين سه       ظارت آنيد آه مؤسسه   ن ›

 .دهد ي فوق را در مسائل امنييت پوشش مي نكته
اطمينان يابيد آه حيت اگـر رونـد حسابرسـي           ›

هاي مربوط به امنيت بعـد از صـرف آن            هزينه
گريد، جملس از جتـارب الزمـه اسـتفاده           صورت مي 

ي جديـد مربوطـه       آرده و در بكارگريي سرمايه    
 .دهد فاده قرار ميرا مورد است آن

بيشــرت گــزارش هــا حسابرســي، بــه حسابرســي  ›
مقـام حسابرسـي    . شـود   هاي مايل خالصه مي     پرسش

بايســت بتوانــد عمــل حسابرســي  قــانوني مــي
دهـد يـا     هاي معيين را به تفصيل اجنام       پروژه

 آـه ايـن سـازمان در ختصـص دچـار             در صورتي 

                                                           
1 Lima 
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براي ارزيابي    باشد از مشاوريين      حمدوديت مي 
 .آمك بگريدمستقل 

بايست به حسابرسـي      مقام حسابرسي قانوني مي    ›
هـاي امنـييت      هاي امور مايل دستگاه     عملكرد خبش 

 .نيز بپردازد

 
 



 
 
 
 
 

 7خبش 
منابع انساني در دستگاه 

  :امنييت
گرايي و  حصول اطمينان از ختصص

 نظارت دموآراتيك 
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 فصل بيست و پنجم
هاي دموآراتيك  ارتقاء سطح ارزش

 ييتدر دستگاه امن
 
 

تعليمات دموآراتيك و طرز تفكر نريوهاي مسـلح        
صـورت  ه  بايست ارتقاء يابد تا ارتش بتواند ب        مي

مناســيب بــا جامعــه عجــني شــود و هتديــدي بــراي  
هـاي خمتلـف      در قسـمت  . دموآراسي به حساب نيايـد    

دنيا جتربه به واقع نشان داده است ارتشي آه به          
آراتيـك  اي دمو   طور مناسيب اداره نشده و به شيوه      

آنرتل نشده باشد و يا اين آه به طور آامـل بـا             
بافت جامعه ائـتالف نداشـته باشـد، مـي توانـد            

 :هاي خمتلفي را براي دموآراسي اجياد آند هتديد
هـاي خـالف قـانون يـا سـازماندهي          نفوذعمال  ِا •

 آودتا؛
 هاي غري جماز يا جتاري؛ اجنام فعاليت •
ه برداري درحد بسـيار بـاال از منـابعي آـ            هبره •

 هاي جامعه موردنياز است؛  براي ساير خبش
 هاي عمومي؛ ي ناصحيح از سرمايه استفاده •
مانند غـارت، دزدي، اسـتفاده      (نقض حقوق بشر     •

 ).از خشونت غري قانوني و جتاوز به عنف

هاي اجياد نظمي دموآراتيك در بـني         مكانيسم
 پرسنل دستگاه امنييت

جياد رشد دادن طرز تفكر نريوهاي مسلح به معين ا        
باشد آه بـه      هاي ارتش مي    هايي در سازمان    مكانيسم

هاي دموآراتيك و     افزايش آگاهي و احرتام به ارزش     
هـاي    ايـن مكانيسـم   . آنـد   اصول حقوق بشر آمك مي    

داخلي براي تكميل نظارت پارملاني، دوليت ومـدني        
عناصر زير مـي    . باشند  بر نريوهاي مسلح ضروري مي    

يـك در پرسـنل     تواند بـه افـزايش نظـم دموآرات       
 .نظامي آمك آند

 وفاداري به قانون اساسي و مؤسسات دوليت

هاي خدمت به     حكومت مطلوب شامل پروراندن ارزش    
مردم و پايبندي اخالقي به قـانون و احـرتام بـه            
قانون اساسي و مؤسسات ملـي در دسـتگاه امنـييت           
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ي   سربازان و ديگر پاسداران يـك جامعـه       . باشد  مي
به وفاداري نسبت به قـانون      بايست    دموآراتيك مي 

اساسي و مؤسسات دوليت و نه نسـبت بـه يـك رهـرب              
چــنني ســوگند . سياســي خــاص، ســوگند يــاد آننــد

هاي   وفاداري غري فردي نشانگر اين است آه دستگاه       
امنييت نه به دولـت خـاص روز بلكـه بـه قـانون              

توسط منايندگان قـانوني     به   اساسي و قوانيين آه     
. باشـند    وفـادار مـي    ،يـد آ  مردم به اجرا در مـي     

بايسـت شـامل آگـاهي        نظارت بر دستگاه امنييت مي    
  ي ، نسبت به ماهيت دقيق سوگند نظامي و حنوه          خبشي

 .باشد تثبيت اجراي آن مي

 نظم داخلي مشخص در دستگاه امنييت

براي داشنت  نظارتي دموآراتيك، بسيار ضـرورت        
دارد آه چارچوب قانوني مربوط بـه نظـم داخلـي           

اين امر شامل مـوارد     .  امنييت مشخص گردد   دستگاه
 :باشد زير مي

 حمدود آردن اختيارات قانوني افسران ارتش؛ •
خواني به خـدمت    اآارگريي و بررسي قانون فر    ه  ب •

سربازي، قانون آيفري، اجيادچارچوبي قـانوني،      
 آه با معاهدات ژنو مهاهنگ باشد؛

موظف سـاخنت پرسـنل بـه سـرپيچي از دسـتورات             •
 .غريقانوني

ر بيشرت آشورها، در حايل آـه قـانون اساسـي،           د
هاي بنيادي متـامي اتبـاع خـود را           حقوق و آزادي  

آند، قوانني آوچكرت مي تواند ايـن حقـوق           تضمني مي 
. را براي نظاميان اگر الزم باشد حمـدودتر سـازد         

بنابراين از آجنايي آه نظاميـان، شـهروندان در         
 لبــاس نظــامي هســتند، اصــوًال مهاننــد ســاير غــري

باشـند؛ بـا      مند مي    يكساني هبره  قنظاميان از حقو  
شـود شـامل      هايي آه اعمال مـي      اين وجود، حمدوديت  

ي آزادي گفتار است چرا آه نظاميان به اسناد سرّ        
دسرتسي دارند، تا آجنايي آه به آمادگي امنـييت و          

شود، آزادي عمل و آزادي انتخاب        نظامي مربوط مي  
وانني دموآراسي،  شدن براي پست سياسي است متامي ق      

حقوق مدني نظاميـان را بـه يـك انـدازه حمـدود             
براي مثال، در آشورهاي اسـكانديناوي،      . سازد  مني
ن و هلند، نظاميان حـق شـرآت و يـا تشـكيل             اآمل

هـا    در ساير دولـت   . ي بازرگاني را دارند     احتاديه
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و پيوسنت بـه    گريي    نظاميان فقط مي توانند در شكل     
ور داشته باشـند بـه هـر        هاي منايندگي حض    احتاديه

ها در قوانني آوچكرت      صورت، در متامي موارد حمدوديت    
 بـه   قوانني ذآر گرديـده اسـت ومهـواره مسـتقيماً         

هاي مشخص نظاميان و  امنيت ملـي مربـوط            موقعيت
 .مي شود

 هاي منايندگي نظامي ها و احتاديه اجنمن
هـا تشـكل و عضـو شـدن در            در بسياري از دولت   

گــاني بــراي محايــت از منفعــت هــاي بازر احتاديــه
دواطلبــان و يــا مشــموالن نظــام وظيفــه ممنــوع  

هايي بـراي     دليل خمالفت با وجود احتاديه    . باشد  مي
پرسنل نظامي اين است آه مي تواننـد انضـباط و           

با وجـود   . نظم را در نريوهاي مسلح آمرنگ سازند      
هــا در راســتاي بنــد يــازدهم  ايــن ســاير دولــت

هاي بنيادي اروپـا       آزاديآنوانسيون حقوق بشر و     
ي تشكيل وعضو شدن در       به پرسنل نظامي خود اجازه    

هايي براي پرسنل نظـامي را        ها و حيت احتاديه     اجنمن
چـك،  مجهـوري   اين آشورها شامل اتـريش،      . دهند  مي

ــد،   ــتان، ايرلن ــد، آملــان، جمارس دامنــارك، فنالن
لوآزامبــورگ، هلنــد، نــروژ، پرتغــال، روســيه، 

ــلو ــوريونیاس ــوئيس  ، مجه ــوئد و س ــلواآي، س  اس
هـاي    ها يا احتاديه    در اين آشورها اجنمن   . باشند  مي

پرسنل نظامي بـر حسـب نـوع اجنمـن داراي حقـوق             
ي آا داراي حق مشـاوره بـا          مهه. باشند  خمتلفي مي 

وزير دفاع و حيت بعضي از آـا در مـورد شـرايط             
در هـر   . باشـند   استخدام، داراي حق مباحثـه مـي      

ها وضعيت سالميت و اميـين پرسـنل را           صورت اين اجنمن  
هببود خبشيده و اعضاي خود را مـورد محايـت قـرار            

هاي قانوني بني پرسنل نظـامي و         مثل حبث .  دهند  مي
ي آا،  اروپـا داراي دوسـازمان          استخدام آننده 

در بروآسـل،   . باشـد   محايت از افـراد نظـامي مـي       
 سازمان اروپـائي پرسـنل نظـامي        تنها 1ميلويور

دومـني  . در نظر گرفنت پست نظامي افراد است      بدون  
ســازمان محايــت از نظاميــان در اروپــا، شــوراي 

هاي مشموالن نظامي اروپا در استكهلم مـي          سازمان
 .باشد

                                                           
1 EUROMIL 
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 63ي  آادر مشاره
 داشنت اجنمن   هاي شوراي اروپا در مورد حقِ       توصيه

 اي نريوهاي مسلح  براي اعضاي حرفه

هـاي مسـلح، در     ـ جممع پارملاني به اعضاي نريو     1
شرايط معمول حق اجياد احتاديه را بـا ممنوعيـت          

 )…. (آند اعتصاب اعطا مي
هـاي گذشـته، نـريوي نظـامي بعضـي            ـ در سـال   4

آشورها، از سيستم فراخواني به خـدمت نظـام،         
انـد،    اي تغيري شـكل داده      به سيستمي آامًال حرفه   

اي بـه     در نتيجه پرسنل نظامي به طرز فزاينده      
آيند آه آارفرماي آـا       اني در مي  صورت آارمند 

بايسـت بـه طـور آامـل          وزارت دفاع بوده و مي    
مشمول حقوق آارآنان آه در آنوانسـيون حقـوق         

 -ي اروپـايي آورده     ي جامعه   بشر اروپا و بيانيه   
 .شده است، قرار گريند

ـ اعضاي نريوهاي مسلح به عنوان اتباع آشـور         5
  در زماني آـه ارتـش در حـال         »لباس نظامي در«

 آـه بـه خـدمت        باشد، در حايل    عمليات نظامي مني  
 ،بايست از حقوق آامل تأسـيس       خود مشغولند، مي  

هـايي آـه حـامي        عضويت و حضور فعال در اجنمـن      
ايشان در چارچوب اصول دموآراتيـك        منافع حرفه 

 .مند باشند است، هبره
بايست از حقوق مـذآور، در        ـ پرسنل نظامي مي   6

 .مند باشند يز هبرهمورد احزاب سياسي قانوني ن
ون يآند آه آميس    ـ بنابراين، جممع پيشنهاد مي    7

 :هاي آشورهاي عضو خبواهد آه وزراء، از حكومت

به اعضاي نريوهاي مسـلح و پرسـنل    ف ـ  ال
ي مناينـدگي     نظامي اجازه دهند آه احتاديـه     

را خودشان با حق حبث در مـورد موضـوعاتي          
 از قبيل مستمري و شرايط 

 .ندهي آننداستخدام سازما
هاي غري الزم جاري در مورد حق  حمدوديت ب ـ  

اجياد احتاديه براي اعضاي نريوهاي مسلح را       
 . از ميان بردارند

به اعضـاي نريوهـاي مسـلح و پرسـنل           ـ   ج
 نظامي اجازه دهند آه عضو احزاب سياسي 
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 . قانوني گردند
 اين حقـوق را بـا مقـررات نظـامي و             دـ

 .قوانني آشوري بياميزند
اي براي مأمورين      امكان تشكيل اداره    ـ ه

رســيدگي بــه شــكايات آــه پرســنل نظــامي 
بتوانند در مـوارد آـار و سـاير مباحـث           
خدماتي، مراجعه داشته باشـند را بررسـي        

 .آنند

خواهد آه امكـان      ي وزراء مي     جممع از آميته   ـ 8
 با  ي اروپا   ي منت منشور جامعه     جتديد نظر درباره  

درايـن  .  را بررسي آننـد    5ي    هي مشار    ماده تغيري
به منظـور تـأمني آزادي      «: باره چنني آمده است   

هـاي    گريي سازمان   آارگران و آارفرمايان در شكل    
املللي بـراي محايـت از منـافع          حملي، ملي يا بني   

اقتصادي و اجتمـاعي ايشـان و مهينطـور بـراي           
آنند آه    ها، احزاب تقبل مي     شرآت در آن سازمان   
اي باشـد و يـا بـه          به گونه قانون ملي نبايد    

اي عمـل آنـد آـه بـه ايـن آزادي آسـيب                شيوه
ميزان ايـن تضـمني آـه در ايـن مـاده            . رساند

ــاي   ــيس و اعض ــريوي پل ــورد ن ــده در م آورده ش
نريوهاي مسلح به توسط قوانني و مقـررات تعـيني          

 ».گردد مي
 ) 2002 (1572  یتوصيه
 2002 سپتامرب 3جممع پارملاني شوراي اروپا، 

 ها و اصول آليدي اء تعليمات در ارزشارتق

بايست با هدف اجيـاد      تعليمات پرسنل نظامي مي   
اي فداآار و آماده براي اجنـام         نريوي نظامي حرفه  
بايست از حلاظ     اين تعليمات مي  . وظايف، صورت گريد  

سياسي به گروه خاصي وابسته نبـوده و هيچگونـه          
ايدئولوژي سياسي و عوامـل تبليغـاتي را شـامل          

هـايي در     اين تعليمـات بايـد شـامل دوره       . دنشو
ــان  ــوانني انس ــي، ق ــورد دموآراس ــتانه و  م دوس

املللي و بر اساس قانون اساسي و مهينطور حقوق           بني
ي   دوستانه  تأمني آموزش در قوانني انسان    . بشر باشد 

املللـي در امـر ارتقـاء         املللي و حقوق بشر بني      بني
ئز امهيـت   هاي دموآراتيك در آن خبش بسيار حا        ارزش
به منظـور آشـنايي بـا قـوانني انسـان           . باشد  مي
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املللي، اعضاي جملس ممكن است خبواهنـد         ي بني   دوستانه
احرتام بـه   «آتابي براي منايندگان جملس حتت عنوان       

آـه در سـال     » املللـي   ي بـني    قانون انسان دوستانه  
ي  اجملــالس و آميتــه ي بــني  بــه توســط احتاديــه1999
منتشـر شـده    ) 1ي    آتاب مشاره (املللي صليب سرخ      بني

املللـي صـليب      ي بـني    آميته. است، را داشته باشند   
ي آميســارياي عــايل حقــوق بشــر در  ســرخ و اداره

هاي ختصصي براي آشـورهايي       سازمان ملل متحد، آمك   
ي   هاي خـود در زمينـه       آه خواستار تقويت توانايي   

املللي و قانون     ي بني   احرتام به قانون بشر دوستانه    
 . باشند، ارائه دهد-املللي مي بشر بنيحقوق 

 طريف سياسي و حضور غري فعال اجياد بي

بايست از حلاظ سياسي خنثـي        هاي امنييت مي    سرويس
بوده و بنابراين احزاب سياسي جماز بـه مبـارزه          

آـه در بعضـي       در حـايل  . باشـند   هـا منـي     در پادگان 
توانندعضو يك حزب     آشورها نريوهاي نظامي فعال مي    

ــي  ــاً سياس ــورها، خصوص ــاير آش ــوند، در س  در ش
سا آمونيسيت، پرسـنل نظـامي جمـاز بـه          آشورهاي پَ 

 در  مـثالً . باشـند   ملحق شدن به احزاب سياسـي منـي       
هاي   هلستان، آارآنان وزارت آشور از تبديل سرويس      
 منـع جاسوسي يا پليس از عضويت در احزاب سياسي         

ــي ــوند م ــان  . ش ــورها، نظامي ــياري از آش در بس
با وجود ايـن، در     . عضو جملس ملي باشند   توانند  مني

بعضي آشورها مثل هلند و آملان، نظاميـان فعـال          
 .اي شوند توانند عضو جمامع حملي يا منطقه مي

 ي جامعه هاي امنييت به عنوان آئينه سرويس

هـاي امنـييت      ن سـرويس  روهاي د   در اصل متامي پست   
بايست براي متامي اتباع، بدون در نظـر گـرفنت            مي

 متايالت سياسي، طبقه، نژاد يا مذهب آزاد        جنسيت،
هبرتيــن زن يــا مــرد، در هبرتيــن موقعيــت  . باشــد

. ترين معيار بـراي انتخـاب باشـد         تواند اصلي   مي
 دريافتـه انـد کـه پرسـنل         ها،  بسياري از حكومت  

دستگاه های امنيتی خمصوصًا پليس و نريوهای مسـلح         
 اين حکومت . می بايست عمًال آيينه ی جامعه باشند      

گرينـد تـا      هاي خاصـي را بـه آـار مـي           سياستها،  
هـاي امنـييت      سـرويس  در هايي از جامعه را آه      گروه

 .حضور چشمگريي ندارند، ترغيب به مشارآت آنند
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هـاي غـري      سازي، نافرماني در مقابل فرمـان       قانون
 قانوني و سوء

، اجيــاد یموقعيــت، ديــدگاه، عمليــات، مهكــار 
ــ   ــر مت ــارت ب ــايف و نظ ــزارش، وظ ــف، گ امي تكلي

. گردد  هاي امنييت به توسط قانون، تعديل مي        سرويس
باشند مگر آنكه     هاي قانوني فاقد قدرت مي      دستگاه

در مـورد   . به توسط قانون مقـرر گرديـده باشـد        
عملكـرد  «مسائل نظامي، مصوبات خاصـي از قبيـل         

حـدود  » قانون آيفري نظامي  «و يا   » پرسنل نظامي 
ت مي باشند   فراميين را آه سربازان موظف به اطاع      

در بسـياري از آشـورها ايـن        . سـازد   را مشخص مي  
آند آه هر وقـت،       ي راجماب مي   ا قوانني هر فرمانده  

سازد، قانون را رعايت آند و        فرماني را صادر مي   
در ادامه  . گردد  بنابراين قدرت فرمانده حمدود مي    

آمده است افراد نظـامي موظفنـد آـه از فـرامني            
د؛ هيچ فـرد نظـامي      سرپيچي آنن ) جرم(غريقانوني  

تواند رفتار خود را با اشاره به فرماني آـه            مني
به عـالوه، نظاميـان     . جرم حمسوب شود، توجيه آند    
عت آنند آه مربوط به     اجمبورنيستند فرماني را اط   

وظايفشان نيست و احـرتام بـه انسـانيت را نقـض            
به طور غري مستقيم اين امر گويـاي ايـن          . آند  مي

ن، خودشـان مهيشـه مسـئول       واقعيت است آه نظاميا   
شوند حيت زماني آه از دستور        عمالشان شناخته مي  َا

 .اند مافوق پريوي آرده
بايسـت بـراي الگـو        رتبه نظامي مـي     رهربان عايل 

بودن ترغيب شوند و بـه عمـوم نشـان دهنـد آـه              
فــرامني و يــا اعمــال ســربازان بــه صــورت غــري  

قـي  الدموآراتيك يا ضد قانون اساسي و يا غـري اخ         
 براي نريوهاي مسلح     اين امر خصوصاً   .باشد  غن مي قد

متعلق به ارتش رژميي آه ديكتاتوري بـوده اسـت،          
براي مثـال پـس از بازگشـت        . باشد  بسيار مهم مي  

هاي ارشد ارتش     آرژانتني به سوي دموآراسي، ژنرال    
هدف وسـيله را توجيـه      «آرژانتني اعالم آردند آه     

 قي صادر آنـد   هر آس آه فرامني غري اخال     «و  » آند  مني
 هر آس آه از اين فرامني پريوي آند، قـانون           و يا 

ها، فرماندهان    با اين بيانيه  . آرده است  را نقض 
ارشد به روشين اعالم آردند آه هر سرباز، مسـئول          

تواند ادعا آنـد       خواهد بود و مني     خود م و بزه  رج



 2003ه امنيتی، نظارت پارملانی بر دستگا
 

219 

آه فرامني غري قانوني مقام مافوق را اطاعت آرده         
 .است

مربوطه، جلوگريي و ايستادگي در     يكي از مسائل    
باشد، بايد آسب اطمينـان آـرد         مقابل مصونيت مي  

آه هر گونه ختلف و نقض قـوانني انسـان دوسـتانه            
 يـا   يیقضـا د  املللي و حقوق بشر به توسـط ـا          بني

 .صالح جمازات خواهد شد اجرائي ذي

 تعيني معيار براي انتخاب پرسنل ارشد امنييت

هاي امنـييت از قبيـل        اههاي عايل رتبه دستگ     پست
هـاي    ي آل نريوهاي مسلح يا رئيس دسـتگاه         فرمانده

اطالعاتي، به توسط اعضاي آابينه يا وزير دفـاع         
در بعضـي از آشـورها، ايـن        . انتخاب خواهد شـد   

 مقامات، مورد مباحثه و يا تصـويب جملـس          باصانت
اگر چه مقامات عايل رتبه اداري به       . گريد  قرار مي 

 غري نظامي و يا تصـويب انتخـاب         توسط رهرب سياسي  
شوند، معيارهاي شغلي فـرد، در رونـد گـزينش            مي

 .شوند او، بسيار مهم تلقي مي

 رتبه امنييت غري نظاميان در مديريت عايل

ترين، اين امر اسـت       امهيت  آخرين نكته ويل نه بي    
هاي امنييت،    آه از نقطه نظر حكوميت مطلوب، سرويس      

يست از غـري نظاميـان      با  از قبيل نريوهاي مسلح مي    
تـرين    مهم. رتبه استفاده آنند    هاي عايل   در مديريت 

دليل اين است آـه وزيـر مربوطـه بـراي اينكـه             
گريي متوازني را تضـمني آنـد،         بتواند روند تصميم  

هاي ارتش و غرينظاميان مشـورت        بايست با ژنرال    مي
 .آند

 اي هاي حرفه ويژگي
 و  هاي آاري بر اسـاس عمليـات، مقـررات          ويژگي

بايسـت بـا      نظاميـان مـي   . ها شكل مي گـريد      سياست
هاي دوليت و قانون اساسي مشتاقانه مهكـاري          ارگان

وظـايف  . داشته و خود را وقف خدمات مردمي آنند       
خود را به صورت مؤثر وآارآمد اجنام دهنـد و از           

ي   يـا از بودجـه    و  قدرت خود سوءاستفاده نكـرده      
امـر آـه    ايـن   . برداري نادرست نكنند    مردمي هبره 

اقانه و نـه    تاي، بـا اطاعـت مشـ        هاي حرفه   ويژگي
اي   گريد از امهيت ويـژه      اطاعت از روي اجبار صورت      

اطاعت مشتاقانه به اين معين است      . برخوردار است 
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 داراي تعصبات مثبيت نسـبت       می بايست  آه نظاميان 
به قانون اساسي و ادهاي ملي باشـند چـرا آـه            

 درك  شان را آـامالً     هاي دموآراتيك جامعه    آا ارزش 
 .اند آرده

بسياري از آشـورها جمموعـه قـوانيين را اختـاذ           
آند،   اند آه رفتارهاي نظاميان را تعديل مي        آرده
اي نريوهاي مسلح آملـان در آـادر          هاي حرفه  ويژگي
 . توضيح داده شده است64ي  مشاره

 

 

  64ي  آادر مشاره
: رهربي و تعليمات مدني در نريوهاي مسلح آملـان        

 » مديريت داخلي«صول ا

در طول حبث در مورد تأسيس ارتش فدرال   ) …(«
آملان بعد از جنگ جهاني دوم، مفهـوم مـديريت          

بـه  ) يعين رهربي اخالقي و تعليمات مدني     (داخلي  
عنوان راهي براي اصـالحات نريوهـاي مسـلح، از          

هـاي ديرينـه      طريق فاصله گرفنت عمـدي از سـنت       
گـاني قـرار     اين امر مورد توافـق مه      .تلقي شد 

گرفــت آــه اصــول مــديريت داخلــي رهنمودهــاي 
اي را براي سازماندهي ارتش فدرال آملان         اوليه

ه عـ از يك طرف و براي احلاق آن به دولت و جام          
 .از طرف ديگر، فراهم مي سازد

آنـد آـه هرگونـه     مديريت داخلي تالش مي  ) …(
تنش يا درگريي بني حقوق و آزادي پرسنل نظـامي          

ــهرو  ــوان ش ــه عن ــكب ــايف  ند از ي ــرف و وظ ط
شان از طرف ديگر را تا حد قابـل حتملـي             نظامي

ن وي قـان    يكـي از دسـتورات اوليـه      . آاهش دهد 
ي فرمانـدهي افسـران ارشـد         اساسي مـا طريقـه    

ي شـأن   برابايست مهراه با احرتام       باشد آه مي    مي
  .)…(انساني باشد 

در ظاهر، هدف ما اجياد مهبستگي بـا دولـت و           
ان به عنوان يك مؤسسه و متـامي        ارتش فدرال آمل  

. باشد  پرسنل نظامي به عنوان افراد شهروند مي      
 آـه    اسـت  هدف از بني بردن هرگونه نگراني     ) …(

دولـت در   «توانـد بصـورت       ارتش فدرال آملان مي   
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ـ خطري آـه بالنفسـه در متـامي            در آيد » دولت
 ).…(نريوهاي مسلح وجود دارد 

 :باشدي به شرح زير ميلاهداف مديريت داخ
ي اصـول     آگاه سـاخنت آامـل پرسـنل در بـاره          ›

سياسي و قانوني ارتش فدرال آملان و مهينطور        
 هدف و معناي مأموريت آا؛ 

آمك به يكپارچگي ارتش فدرال آملان و پرسنل         ›
نظامي با دولت و جامعـه و اجيـاد آگـاهي و            

 درك عمومي از مأموريت آا؛
افزايش اشـتياق و وجـدان آـاري در پرسـنل            ›

شان و حفظ انضباط و       امي براي اجنام وظايف   نظ
 احتاد در نريوهاي مسلح؛

 ساختار داخلي نريوهاي مسلح بر      از اينکه تا   ›
ي احـرتام بـه شـأن انسـانيت و فـرامني              پايه

اطمينان حاصـل    ،قانوني سازماندهي شده است   
 و مهچنني اجراي مؤثر مأموريت شود

 .نريوهاي مسلح تسهيل گردد
ي مـديريت داخلـي در      ماهيت و اهـداف حقيقـ     

فرامني ي نظامي در يك سري قوانني،         زندگي روزمره 
 ).…(و مقررات نظامي ارائه داده شده است

 de . www.bundestagوب سايت جملس فدرال آملان  : مأخذ

املللي دو نوع مقررات تـا بـه حـال            در سطح بني  
هـاي    اجياد شده است آه چارچوبي را بـراي ويژگـي         

امع دموآراتيـك مشـخص آـرده       اي نظاميان جو    حرفه
 جممع عمومي، مقـررات     1996اول بار در سال     . است
: املللي را براي جمريان قانون به تصويب رساند         بني

ايـن مقـررات    .  مراجعـه شـود    65ي    به آادر مشاره  
داراي ماهييت عمومي است و نه تنها براي نريوهاي         
نظامي بلكه براي متـامي آارآنـان دولـيت آـه در            

تواند مورد    آنند، مي   راي قانون آار مي   ادهاي اج 
 .استفاده قرار گريد

  65ي  آادر مشاره
قوانني و مباني در ارتبـاط بـا افسـران جمـري            

 )نريوي انتظامي(قانون 
 17 جممع عمـومي     169/34ي    تصويب شده در قطعنامه   

 1979دسامرب 
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بايسـت در      افسران نريوي انتظامي مـي     :1ي    ماده
ه قانون بـر آـا حمـول        اي را آ      هر زمان وظيفه  

آرده با خدمت بـه جامعـه و حفاظـت از متـامي             
عمـال غريقـانوني، بـا ايـت        مردم در مقابل اَ   

 .احساس مسئوليت اجنام دهند
 مأموران نـريوي انتظـامي در اجـراي         :2ي    ماده

وظايف خود، به منزلت انسان احرتام گـذارده و         
طـور حقـوق      آن را مورد محايت قرار دهند و مهـني        

ها حمافظت و رعايت       را در مورد متامي انسان     بشر
 .آنند
از  توانند   مأموران نريوي انتظامي مي    :3ي    ماده

تا   ضروري است و   زور فقط در مواردي آه شديداً     
شان مورد نيـاز      اي آه براي اجنام وظيفه      اندازه

 . است، استفاده آنند
ي هسـتند و     سـرّ   موضوعاتي آه ماهيتاً   :4ي    ماده

باشـند،    وران نريوي انتظامي مـي    در اختيار مأم  
بايست حمرمانه باقي مبانند مگر آنكـه اجنـام           مي

وظيفه يا ضرورت اجنام عـدالت غـري از ايـن را            
 .طلب آند

توانـد     هيچ مأمور نريوي انتظامي منـي      :5ي    ماده
ل هـر نـوع     يـ عمال زور، حتريك يـا حتم     دست به اِ  

هـاي    شكنجه و يـا سـاير رفتارهـا يـا جمـازات           
مهچـنني  . يا حتقريآميز بزند  و  ريانساني  ظاملانه، غ 

توانـد بـراي توجيـه        هيچ مأمور جمري قانون مني    
غريانسـاني، متوسـل     شكنجه و يا هر نوع رفتار     

هاي مافوق، يا شرايط استثنايي مثـل         به فرمان 
جنگ، هتديد به جنگ، هتديدي براي امنيـت ملـي،          

هاي سياسي داخلي و يا هـر نـوع وضـعيت             ناامين
 .مي شوداضطراري عمو

بايسـت     مأموران نـريوي انتظـامي مـي       :6ي    ماده
هاي دربند را تضـمني       محايت آامل از سالمت انسان    

در صـورتي آـه نيـاز بـه توجـه             خصوصًا. آنند
بايسـت دسـت بـه اقـدامي          ميآا  پزشكي باشد،   

 .فوري بزنند
ــاده ــد  :7ي  م ــامي نباي ــريوي انتظ ــأموران ن  م

 مهچـنني   .هيچگونه عمل غـري اخالقـي اجنـام دهنـد         
عمايل ايسـتادگي    در مقابل چنني اَ    بايست قوياً   مي

 .آرده و مبارزه آنند
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 بـه   بايـد  افسـران نـريوي انتظـامي        :8ي    ماده
مهچـنني  . قانون و مقررات حال احرتام بگذارننـد      

 خـود، از هـر      يیبا استفاده از حداآثر توانا    
 گونه نقض قانون جلوگريي آرده و بـا آن قويـاً          

ــد ــارزه آنن ــ. مب ــريوي  اميهنگ ــأموران ن ــه م آ
انتظامي اميان دارند آه قانون نقض شده و يـا          

بايست موضـوع را بـه        رف نقض شدن است، مي    در شُ 
 -مقامات مافوق و در صورت نياز، به مقامات ذي        

آه داراي قدرت بررسـي      هايی   ربط و يا ارگاني   
 .باشند، گزارش دهند و جربان مي

 تفسريي هر يك از موارد اين قوانني داراي: توجه
 مطالعه براي. است آه در اين خبش آورده نشده است

 .مراجعه آنيدwww.UN.org  منت آامل به  ی

 –ي سياســي  جنبــه OSCE دومــني مقــررات قــوانني
 مراجعه  66ي    به آادر مشاره  (باشد    نظامي امنيت مي  

هـاي    اين قوانني، نظاميان  متـامي ارگـان       ). آنيد
ــرار   ــه ق ــييت را مــورد توج داده و دســتگاه امن

رهنمودهايي را براي پرسنل نريوهاي مسلح ارائـه        
دارد آـه نظاميـان       اين قوانني مقـرر مـي     . آند  مي

گرايــي، دموآراســي،  بايســت از اصــول قــانون مــي
طـور از قـوانني       طريف، احرتام به حقوق بشر و مهني        بي

مهچنني تصريح  . املللي پريوي آنند     دوستانه بني   انسان
تـوان بصـورت انفـرادي        يآند آه نظاميان را م      مي

با وجود اين، مسـائلي     . مسئول نقض حقق بشر مشرد    
ي قضاوت امور داخلي دولـت         در حيطه  را آه معموالً  

بـدين ترتيـب    . دهـد   گريد را نيز پوشش مي      قرار مي 
ي قـدرت     اين قـوانني پيشـرفت مهمـي را در حـوزه          

دهد آه بطرز دقيقي مـورد حفاظـت          حكوميت نشان مي  
 OSCE از زمـاني آـه آشـورهاي      . قرار گرفته است  

 به امضـا رسـاندند،      1994اين قوانني را در سال      
گريي، تعليم و يا      معيارهايي را براي چگونگي عضو    

اين امر به   . اند  شان مشخص آرده    فرماندهي نريوهاي 
ي بسيار مهمي از اين قوانني اشاره دارد آه           نكته
بايسـت    اي ساخنت بيش از پيش نريوهاي مسلح مي         حرفه
 . آنرتل دموآراتيك مناسب آا مهاهنگ گرددبا
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 66ي  آادر مشاره
): 1994(ـ نظـامي امنيـت        قوانني و مباني سياسي   

 هاي آليدي ويژگي

 داخلـي آـه مـوارد        های ي نريوي   مفهوم گسرتده  ›
  ـ  هـاي حفاظـت   سـرويس : شـود  زير را شامل مي

ايـن قـوانني    . اطالعاتي، شبه نظامي و پلـيس     
 آـنرتل دموآراتيـك     هـا در امـر      ي دولت   وظيفه

ي آـه داراي    يها  نريوهاي مسلح، به توسط مقام    
. سـازد   مشروعيت قانوني هستند را تصريح مـي      

 ؛)21 و 20هاي  گرافاپار(
ــه  › ــويب بودج ــانون تص ــب   ق ــاعي و ترغي ي دف

استفاده از حمدوديت در خمارج نظامي، شفافيت       
و دسرتسي عموم به اطالعـاتي آـه مربـوط بـه            

 ؛)22پاراگراف (باشد  نريوهاي مسلح مي
؛ )23پـاراگراف  (طريف سياسي نريوهاي مسـلح     بي ›

 توان  پرسنل نريوهاي مسلح را مي
 

ــوانني         ــض ق ــئول نق ــرادي مس ــورت انف بص
 ؛)31پاراگراف (املللي دانست  ي بني بشردوستانه

نريوهاي مسلح در صلح و يا جنـگ، بـر اسـاس             ›
شـوند،    املللي، فرمانـدهي مـي      مواد قوانني بني  

ــريوي ــين ــت م ــاني درياف ــد  انس ــوزش ،آنن  آم
 ؛)34پاراگراف (بينند و يا جمهز مي گردند  مي

هـاي    متوسل شدن به زور در اجـراي مأموريـت         ›
مـال  عبايست بـا نيازهـاي اِ       داخلي امنييت مي  

آا متناسب باشد، نريوهاي مسلح احتياط بـه        
دهند تا از جمروح سـاخنت و يـا آسـيب             خرج مي 

ل آـا اجتنـاب     رساندن نظاميان و يا امـوا     
 ؛آنند

توانـد حقـوق      استفاده از نريوهاي مسـلح منـي       ›
آميز غري نظاميان و شـهروندان        قانوني و صلح  

را حمدود سـاخته و آـا را از هويـت ملـي،             
يـا نـژادي حمـروم      و  مذهيب، فرهنگي، زبـاني     

 .)37پاراگراف (سازد 

 8 و 7هاي   خبشOSCEقوانني ومباني : مأخذ
 www.osce.org: ه کنيد  مراجعOSCEبه وب سايت 
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 : مراجعه کنيدOSCEو وب سايت قوانني و مقررات 
http://www.osce.org /docs/english/1990-
1999/summits/buda94e.htm#Anchor_COD_6S130  

 قضاوت نظامي
نياز به استفاده از انضباط نظامي، بر اسـاس         

باشد آه از ماهيت منحصـر بـه          مشاري از شرايط مي   
براي مثال،  . گريد  هاي نظامي نشأت مي     فرد مأموريت 

ي نظامي در مـورد رفتـار بـزه، ديـدگاهي             جامعه
يـك آارمنـد غـري      . ي مدني دارد    متفاوت از جامعه  

ي شـغلي سـرباز       نظامي به خاطر اين آه از وظيفه      
زده يا آارش را بدرسيت اجنـام نـداده اسـت، حتـت             

ممكـن اسـت آارفرمـا      . گريد  پيگريد قانوني قرار مني   
فرد را براي آار ضعيف اخراج آند و يـا از           اين  
 نامه جهت اشتغال وي در جاي ديگـر         ي توصيه   ارائه

.  ويل به دادگاه مراجعه خنواهد آرد      ،خودداري آند 
اين در حايل است آـه پرسـنل نظـامي خـود را در              
معرض پيگرد قانوني، به خـاطر تـرك پسـت و يـا             

شان بر اسـاس اسـتانداردها و         آامل نكردن وظايف  
چـنني رفتـاري نـه      . دهنـد    شخصي قرار مي   زاماتال

باشد بلكـه اميـين و        تنها قصور در اجنام وظيفه مي     
رفاه سـاير پرسـنل نظـامي را نيـز بـه خمـاطره              

هـاي نظـامي آـه در         هاي جرم   سايرمثال. اندازد  مي
ي مدني ناشناخته مانده اسـت، شـامل ايـن            جامعه

نويسـي بـراي خـدمت        نـام  جعـل : باشـد   موارد مـي  
آردن بدون داشنت مرخصي،      ، ترك خدمت، غيبت   سربازي

احرتامي به افسران مافوق، متـرد،        عدم فعاليت، بي  
 .آمك به دمشن و خوابيدن در حني اجنام وظيفه

آند آه چه     له نگراني مهمي را مطرح مي     أاين مس 
بايست حتت قضاوت نظامي قرار گرينـد و          هايي مي   جرم

ن يـك اصـل،     ا بـه عنـو    .آدام حتـت قضـاوت مـدني      
اي حمدود مورد     بايست به شيوه    دادگاههاي نظامي مي  

آه امكـان دارد     يياستفاده قرار گريند و تا آجنا     
قضـاوت نظـامي    . هاي مـدني فـراگري شـوند        دادگاه

هـايي حمـدود شـود آـه در حـني             بايست بـه جـرم      مي
دهند مهچنني قوانني نظامي      عملكردهاي نظامي روي مي   

اخل نداشته   با قوانني مدني تد    تا حد امکان  بايد  
 . دنباش
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الزم بــه تأآيــد اســت آــه در بيشــرت آشــورها  
ي   هـاي قـوه     هاي نظـامي، خبشـي از دادگـاه         دادگاه

ي نريوهاي مسـلح، خبشـي      حوزه  يه نبوده و در     يقضا
شـوند و جزئـي از        هاي اداري حمسوب مـي      از دادگاه 

 دهـد آـه قضـاتِ       اين نشان مـي   . ي جمريه هستند    قوه
 منـدرج در قـانون      نظاميان اغلب از طريق مـواد     

. شوند   انتخاب قاضي، انتخاب مني    الزاماتاساسي و   
با وجود اين، بسيار ضروري است آه توجه داشـته          

هـاي نظـامي        باشيم آه در متامي مـوارد، دادگـاه       
يه آـنرتل و نظـارت      يي قضـا    بايست به توسط قوه     مي

در بسياري از آشورها اين امـر از طريـق          . شوند
اف مدني به عنوان موارد     هاي استين   تأسيس دادگاه 

 .شود تقاضاي فرجام از قضاوت نظامي اجنام مي

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد  مي جملسي مناينده

 :اطمينان يابيد آه
ـ پرسنل نظامي سوگند وفاداري نه به افـراد         1

بلكه نسبت به قانون اساسـي، مقـررات آن و          
 .آنند مؤسسات دوليت ياد مي

ــيم و  2 ــ تعل ــت درارزشـ ــدي و   تربي ــاي آلي ه
معيارهاي دموآراسي، حقـوق مـدني و قـوانني         
بشردوستانه، به عنوان قسميت از هـر آمـوزش         

 .نظامي، پيشرفت داشته است
 .ي جملس شوند توانند مناينده ـ افسران ارتش مني3
 انتخاب سربازان وافسران جديد، بر اسـاس         ـ4

 .گريد اي صورت مي معيارهاي حرفه
ي نظاميان در سـرپيچي از دسـتورات          وظيفه  ـ5

 . سوء و غريقانوني، قانوني شناخته شده است
هـاي نظـامي از طريـق اشـتياق بـه             ويژگي ـ  6

ي قـوانني و      شـود آـه بوسـيله       اطاعت شناخته مي  
 .مباني مناسيب محايت شده است

توانايی قضاوت نظامي تا حد امكـان حمـدود          ـ 7
ي مهواره  هاي نظام   گرديده است وتصميمات دادگاه   

هـاي مـدني مـورد تقاضـاي          تواند در دادگاه    مي
 .فرجام قرار گريد

هاي امنييت چـه در قـانون و چـه در             ـ دستگاه 8
ــش  ــك از خب ــر ي ــل ه ــل در مقاب ــلي  عم ــاي اص ه
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. ي حكومت مسئول شناخته مـي شـوند         دهنده  تشكيل
مسـئوليت فـردي    : هـاي اول ايـن خبـش        به قسمت (

راي واينكـه بـ   ) پرسنل نظـامي مراجعـه آنيـد      
هاي   پذيري داخل در دستگاه     هاي مسئوليت   مكانيسم

هـاي صـورت      بـيين   بايست در قانون پـيش      امنييت مي 
گرفته وامكان بررسي شكايات مردم فراهم شـده        
باشد؛ مهينطور براي جمازات آساني آـه مسـئول،         

 اند، آنرتل شناخته شده
 

شـده و مفيـد     عمـال   هاي اِ    شودآه چنني مكانيسم  
مر آه جملس خواسـتار حتقيقـات        به اين ا   .هستند

مستقلي است وافراد مظنون بـه دادگـاه آورده         
 .شوند، رسيدگي آنيد مي

 حقوق مدني نظاميان 
حقوق مدني نظاميان را از طريق قانون حمدود         ›

هـا    سازيد تا اطمينان يابيد آه اين دستگاه      
باشـند و از حلـاظ سياسـي          داراي آمادگي مـي   

 . طرفند بي
 هر گونـه آـاهش حقـوق        در نظر داشته باشيد    ›

 در ارتباط با ويژگي     بايست مستقيماً   مدني مي 
هاي امنـييت دارنـد       خاص و وظايفي آه دستگاه    

 .اعمال زور در جامعه: مثل. باشد
ي حقــوق مــدني   هــا در زمينــه قبــول حمــدوديت ›

هاي مناسب براي رفـع       بايست از طريق شيوه     مي
 .ها جربان گردد نارضاييت
 فرمانربداري

 را وضع آنيد آه افراد نظامي از        اين قانون  ›
مجله سـربازان بـه خـدمت فراخوانـده شـده،           

ي سرپيچي از دستورات غري قانوني و يا          وظيفه
ضد اخالقي آه با حقوق بشر و قـوانني انسـان           

 .باشند را دارند دوستانه مغاير مي
اطمينان يابيـد آـه ايـن وظيفـه از طريـق             ›

هـاي امنـييت اعمـال        سيستم انضباطي دسـتگاه   
 . شود يم

 سوءرفتارها و فساد 
ها و رفتارهـاي مفتضـحانه از         روي  اگر زياده  ›

هـاي امنـييت      قبيل فساد و خشونت در دسـتگاه      
 . وارد عمل شويدروي داد، سريعًا
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صورت بنيـادي   ه  اطمينان يابيد آه حتقيقات ب     ›
 شود و اگر مناسب باشد،  اجنام مي

ــازات › ــا جم ــات ذي يه ــط مقام ــه توس ــالح ي ب  ،ص
 .عمال گرددشود و بدون درنگ ِاگريي  تصميم

هاي نظامي و ساير پرسنل       اي آه دستگاه    مصوبه ›
ي   هاي امنييت را از اشتغال بـه حرفـه          دستگاه

دوم و يا اقدامات جتاري بصورت فردي، گروهي        
آنـد، بـه اجـرا در         و يا ارگـاني منـع مـي       

 .آوريد
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 فصل بيست و ششم
 مديريت پرسنل در دستگاه امنييت

 
 

اي اسـت آـه داراي        بـودن حرفـه   در خدمت ارتش    
باشد از مجله خطـرات جـاني،         اي مي   هاي ويژه   مشخصه
ن و  دهاي معمول، اغلب دور از خانواده بو        جاجبائي

 يـك   بايست بدانند آه ارتـش صـرفاً        جمالس مي . غريه
  ــ    مديريت صـحيح پرسـنلي    . باشد  ي معمويل مني    رفهح

شامل جـذب نـريوي مناسـب، انتخـاب، آارمنـدان،           
ــ    دهـي   هاي پاداش    دستمزد، حتصيالت و سيستم    پرداخت

اي آـه از اصـول        براي اجياد دستگاه امنييت حرفـه     
آند و به قوانني و نيـز اصـل           دموآراتيك پريوي مي  

گذارد، نقش مهمي را ايفا       حاآميت مردم احرتام مي   
 . آند مي

بايســت بــر اجيــاد و نگهــداري  جمــالس نيــز مــي
. شـته باشـند   اي نظـارت دا     هاي امنييت حرفه    سرويس

هـاي مـديرييت        آا بايد اطمينان يابند آـه طـرح       
شوند آه اين امر بـه        پرسنلي به اجرا گذارده مي    
اي و دموآراتيـك منجـر        داشنت نـريوي آـاري حرفـه      

بايست نظارت آنند آه حكومت       آا مهچنني مي  . شود  مي
به عنوان آارفرما، نسبت به نظاميان بـر اسـاس          

ي، حقوق بازنشستگي و    دستمزد، شرايط آاري، مقرر   
 .اي دارد غريه رفتار منصفانه

  67ي  آادر مشاره
 نقاط مترآز منايندگان جملس: مديريت پرسنل

بايست از نكات زير آـه مربـوط بـه            جمالس مي 
پيشنهادهاي حكومت راجـع بـه مـديريت پرسـنل          

 .باشند، مطلع گردند هاي امنييت مي دستگاه
 مسائل مربوط به سياست آلي 

هـاي    شود آـه سياسـت     لس خواسته مي  آيا از جم   ›
هــاي امنــييت، مثــل  مــديريت پرســنل دســتگاه

ي ساالنه و يا سـندي جمـزا را           پيشنهاد بودجه 
 تصويب آند؟

هـاي    هاي مديريت پرسـنل و سياسـت        آيا سياست  ›
ساختار نريوي نظامي از نقطه نظـر بودجـه و          

گرايانـه و قابـل اجـرا         اقتصاد عمومي واقع  
 است؟
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  عموميتوامنندي و شرايط
آيا جملس تعداد افراد نظامي بـراي نريوهـاي          ›

هاي حفاظت اطالعاتي را      مسلح، پليس يا سرويس   
 آند؟ معني مي

 جملس سلسـله مراتـب      ،گريي  آيا در روند تصميم    ›
 آند؟ را رعايت مي

ات مربــوط بــه تعــداد متــامي اطالعــ آيــاجملس ›
 -سيستمدرجه، حقوق، عملكرد،  افراد، براساس

  
 آند؟  غريه را دريافت ميهاي خايل و     

هـاي اصـالحي دسـتگاه امنـييت بـه            آيا سياست  ›
پيامدهاي اجتماعي بيكارشدن افـراد نظـامي       

 توجه دارد؟
 عضوگريي و انتخاب

ها براي اتباع از مجله زنـان،         آيا متامي پست   ›
 اگر در قانون آورده شده باشد، آزاد است؟

هاي امنييت مبـتين بـر        آيا عضوگريي در دستگاه    ›
ي    بـاز اسـت، در مقابـل نظـام بسـته           نظامي

عضوگريي آه در آن فقط افراد خاصي از جامعه         
هـا را     توانند تقاضاي آار در اين دستگاه       مي

 منايند؟
آيا معيارهاي شغلي براي انتخاب آانديداها       ›

 گريد؟ مورد استفاده قرار مي
هاي امنييت فراوان     هاي خايل در سرويس     آيا پست  ›

 باشد؟ مي
ب اوليـه، تعـداد انصـراف       آيا پس از انتخا    ›

 باشد؟  دهندگان زياد مي
 آارآنان

بايسـت    آيا از اصل مهمي آه افراد نظامي مي        ›
هاي خود اسـتخدام      بر اساس شايستگي و ويژگي    

 شود؟ شده و ارتقاء يابند در عمل پريوي مي
آيا سيستم ارزيابی حرفه ای به صـورت دوره          ›

 ای به اجرا در می آيد؟
رايانـه و عادالنـه     گ  آيا سيستم شفاف، واقـع     ›

 است؟
هاي شـغلي جـذاب و        آيا  دستگاه امنييت فرصت     ›

 دهد؟ اي را ارائه مي با انگيزه
آيا افراد نظامي از داشـنت شـغل درآمـدزاي           ›

 شوند؟ ديگري منع مي
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ي آاري    نهيآيا فرماندهان داراي جتربه در زم      ›
هاي صـلح خـارج از        خود هستند و در مأموريت    

 اند؟ آشور خدمت آرده
لس و يا آميسيون مربوطـه، بـه توسـط          آيا جم  ›

وزير دفاع يا وزراي مرتبط ديگري، در صورت        
ي   انتخابات افراد رده باال ماننـد فرمانـده       

 آل مورد مشورت قرار مي گريند؟
 پرداخت دستمزد

اير آيا حقـوق افـراد نظـامي بـا حقـوق سـ             ›
هـاي    آه دستگاه مشاغل، قابل مقايسه است تا      
هـاي    ، با شرآت  امنييت بتوانند در بازار آار    

 خصوصي به رقابت بپردازند؟
 شود؟ آيا حقوق افراد به موقع پرداخت مي ›
آيا افراد نظامي بر اساس شايستگي و ويژگي         ›

 آنند؟ پاداش دريافت مي
آيا عملكرد حقيقي افراد نظامي بر دسـتمزد         ›

 گذارد؟  آا تأثري مي
ــراي    › ــوق بـ ــت حقـ ــتم  پرداخـ ــا سيسـ آيـ

وم مردم شـفاف    آنندگان از آا و عم      استفاده
 است؟

ــي  › ــه نگران ــايي د چ ــارهره ــتم ب ــاي  ي سيس ه
 بازنشستگي وحقوق بازنشستگي وجود دارد؟

در ارتباط با حقوق و منافع افـراد نظـامي           ›
خبـش    در حال خدمت، آيا طرح بازنشستگي رضايت      

باشــد، وقــيت آــه ايــن افــراد بازنشســت  مــي
 دهند؟ شوند، چه چيزي را از دست مي مي

 

 نوانآنچه آه مشا به ع
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 وظايف و حجم نريوی کار امنيتی
اطمينان يابيـد آـه تكليـف حمـول شـده بـه              ›

نريوهاي مسلح مهچنني حجم نريوي آاري آـا بـا          
 .منابع اقتصادي دوليت مهاهنگي دارد

  امنييت  دستگاهپرداخت حقوق نريوي آاري
 اطمينان يابيد آه حقـوق افـراد نظـامي از          ›

 تـا   حالباشد، در عني     حلاظ اقتصادي مكفي مي   
حدي آه امكـان دارد در بـازار آـار قابـل            
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رقابت بوده و بتواند يك زنـدگي مطلـوب را          
 . تأمني آند

اطمينان يابيـد آـه حقـوق بـه طـور مـنظم              ›
 . شود پرداخت مي

توجــه داشــته باشــيد آــه حقــوق غــري مكفــي  ›
سـازد و      مي  هاي امنييت را بدون جاذبه      دستگاه

ريوي جوان نظاميان با صالحيت را نيز مأيوس        ن
 . آند مي

در نظر داشته باشيد آه در يـك حمـيط خبصـوص             ›
ــامنظم    ــت ن ــا پرداخ ــايف و ي ــري آ ــزان غ مي
دستمزدها ممكن است سبب شود آه افراد نظامي        

 .به فساد يا حيت اخاذي و خشونت روي آورند
هاي مايل و امتيـازات افـراد نظـامي و            مزيت ›

اي شـديد     بايد سبب اجيـاد عالقـه     رهربان آا ن  
حفـظ   هاي امنييت را ترغيب بـه       شده و دستگاه  

بايسـت از     آـا مـي   . شـان منايـد     نفوذ سياسي 
مند بوده و در آمدشان با        اطالعات عمومي هبره  

 مالی و امتيازاتی کـه بـه سـاير          هاي    مزيت
کارکنان دولـت تعلـق مـی گـريد، در تـوازن            

 شـرايط   بـا امتيازات داده شده بايد     . باشد
آميز آـا در منـاطق        احنصاري و خدمات خماطره   

 .عملياتي مهخواني داشته باشد
اطمينان يابيد آه طرح بازنشستگي رضايتبخش       ›

 .مي باشد
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 فصل بيست و هفتم
به خدمت فراخواندن و اعرتاض 

 وجداني
 
 

  بـا  يا  آشورها ماده  ی متام قانون اساسي تقريباً  
ليت اخالقـي   دفاع از حكومت، وظيفه و مسئو      مضمون

در بعضي آشـورها    .  را پيش بينی می کند     هر تبعه 
ي قانون از طريق اجنـام خـدمت          اين وظيفه بوسيله  

ي اجباري شناخته شده اسـت بـا ايـن            نظام وظيفه 
هدف آه هر تبعه آمادگي خدمت در نريوهـاي مسـلح           
را در هر زمـان آـه حكومـت ملـي آن را ضـروري               

ظـام  اعـزام بـه خـدمت ن      . دانست، داشـته باشـد    
در قـانون اساسـي     ) اغلـب ذآـور   (ي اتباع     وظيفه

 مهواره بـه توسـط قـانوني آـه           و تصريح شده است  
 :  مشخص گرديده است،دهد موارد زير را پوشش مي

 آسي آه مشمول نظام وظيفه شناخته مي شود •
 طول مدت خدمت سربازي  •
معافيـت از   / به تأخري انـداخنت خـدمت سـربازي        •

 خدمت
 هاي سربازگريي روش •
 هاي خودداري ازخدمت سربازي اتجماز •
 حداقل و حداآثر سن •

به عالوه، در بيشرت قوانني حـق امتنـاع از محـل            
اعـرتاض وجـداني و       يعـين  ؛سالح گنجانده شده اسـت    

آننـد آـه      بيين مـي    ها پيش   بعضي. خدمت جايگزين آن  
 نريوهـاي   بـا  ارتـش مردمـي خواهـد شـد و           ايتًا

 .گردد داوطلب، آوچك، متخصص و پويا جايگزين مي

 سودمندي و لزوم به خدمت فرا خواندن
ي   بيشرت آشورها مهچنان داراي ارتش نظام وظيفـه       

يكي از داليل مهم آن اين اسـت        . باشند  اجباري مي 
آه آا به خدمت سربازي به عنوان عامل با ارزش          

بـا ايـن    . آننـد   دموآراسي و فرهنگ ملي نگاه مي     
ورد وجود، به خدمت فراخواندن در سراسر جهان مـ        

موضوع مورد حبـث، بـه خـاطر        . شود  خمالفت واقع مي  
هـاي نظـامي، مفيـد و مطلـوب           ماهيت جديد درگريي  
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بودن خدمت سربازي را در ارتش جديد مورد سـؤال          
اند   چندين آشور آن را آنار گذاشته     . دهد  قرار مي 

و يا در آينده نزديك قصد ترك آن را دارند حـيت            
 تـاريخ   فرانسه، آشوري آـه نظـام وظيفـه را در         

 . آن را ملغي آرد2001مدرن بدعت گذاشت در سال 

 

 

 68ي  آادر مشاره
 خدمت سربازي در سراسر جهان

در بيشرت آشورها سـن شـروع       : مشمول خدمت بودن  
باشـد، امـا در بعضـي          سال مـي   18خدمت سربازي   

امـروزه،  .  سـال اسـت    20 يا   19،  17،  16آشورها  
را چندين آشور زنان را نيز به خدمت سربازي ف        

 .خوانند مي
 سـال مـتغري     3 مـاه تـا      6معموال بني   : طول خدمت 

 .است
 تقريبـاً : اعرتاض وجداني و خـدمت جـايگزين آن       
پذيرنـد و     نيمي از آشورها موارد اعرتاض را مي      

 .خدمات جايگزين سربازي دارند
ــدمت   ــاع از خ ــازات امتن ــورها جم ــرت آش در بيش

  .باشد حبس مي سربازي
 ي آميسيون  يوست قطعنامهـ پ  گزارش دبري آل: مأخذ

1995/83, UNCHR, 1997. E/CN.4/1997/99 

 هاي مثبت و منفي خدمت نظام وظيفه جنبه
هاي مثبت و منفي      آه جنبه   منايندگان جملس هنگامي  

آننـد ممكـن اسـت        نظام وظيفه را جتزيه و حتليل مي      
 :خبواهند موارد زير را نيز در نظر داشته باشند

 چرا خدمت نظام حفظ شود؟

نظرهاي موافق با خدمت نظام بيشرت شـامل           نقطه
 :موارد زير است

ي دموآراسـي     خدمت نظام وظيفه اغلب بـا ايـده        •
چـرا آـه اجبـاري قـانوني اسـت و           . مهراه است 

) بيشــرتمردان(اي  مســئوليت اخالقــي هــر تبعــه 
ي اتبـاع را در       ي آـه مهـه    يباشـد و از آجنـا       مي

نظر   رفبايست ص   ميمهه  دهد،    شرايط يكسان قرار مي   
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در بعضي آشـورها    . از طبقه و نژاد خدمت آنند     
اين اجبار بـدون در نظـر گـرفنت جنسـيت نيـز             

باشد زيـرا خـدمت نظـام، زنـان را ماننـد              مي
 .شود مردان شامل مي

سربازان به خدمت فراخوانده شده، شـهرونداني        •
باشند و حضور آا از اينكـه         در لباس خدمت مي   

حكومـت ديگـر    نريوهاي مسلح بصـورت حكـوميت در        
تـوان    بدين ترتيب مـي   . آند   جلوگريي مي  ،درآيند

خدمت سربازي را به عنوان ارتباطي دموآراتيك       
 .بني جامعه و نريوهاي مسلح حمسوب آرد

تـر از    ي اجبـاري ارزان     در جمموع نظام وظيفـه     •
چـرا آـه دسـتمزد      . باشـد   هاي داوطليب مـي     ارتش

تــر از  ســربازان خــدمت اجبــاري خيلــي ارزان
 . سربازان اختياري استدستمزد

خدمت نظام وظيفه افراد را از قشـرهاي خمتلـف          
سربازان خدمت اجبـاري    . آند  جامعه به هم حملق مي    

هاي خمتلفـي از دانـش و جتربـه           بدين ترتيب زمينه  
آش   آاري را از حسابدار يا مهندس گرفته تا لوله        

نريوهـاي  . آورنـد   و آشاورز به نريوهاي مسـلح مـي       
ها وجتـارب حتصـيلي       گونه صالحيت   ينتوانند ا   مسلح مي 

را به خوبي مورد استفاده قرار دهنـد، از مجلـه           
ــ هـر جـا آـه بتـوان             هاي صلح    طول مأموريت  رد

  ــ زمـاني     سربازان خدمت اجباري را مشغول ساخت     
آه نريوهاي مسلح در ساخنت تأسيسات زير بنـايي و          

 . مؤسسات آشورهاي بعد از جنگ مشارآت دارند

ه خدمت اجباري نظـام وظيفـه پايـان         چرا بايد ب  
 خبشيد؟

مطالعات ما در مـورد خـدمت نظـام وظيفـه در            
 ارتـش   احنـالل ي    دنيا، موارد زيـر را علـل عمـده        

ي اجبـاري     مردمي و بنابراين سيستم نظام وظيفـه      
 :داند مي
 پـس از جنـگ سـرد،        سال گذشـته خمصوصـاً     25 در •

تـر   نريوهاي مسـلح بسـياري از آشـورها آوچـك         
 اين امر سبب شده است آه نريوي آمرتي         اند و   شده

اين امر  (براي خدمت در ارتش مورد نياز باشد        
ها سبب نارضاييت عمومي      ي خود بعضي وقت     به نوبه 
ي   ي بار نظـام وظيفـه        توزيع ناعادالنه  به دليل 

ــت  ــده اس ــاري ش ــايي و ). اجب ــورهاي اروپ آش



 2003نظارت پارملانی بر دستگاه امنيتی، 

236 

. اند   ارتش خود را آاهش داده     اقيانوسيه خصوصاً 
رسـد    يقايي و آسيايي به نظـر مـي       آشورهاي آفر 

تر ساخنت ارتـش     آمرت از منافع صلح، براي آوچك     
 .آنند خودشان بعد از جنگ سرد استفاده مي

رسـد روز بـه روز        نريوهاي مسـلح بـه نظـر مـي         •
تــر شــده و بــه تكنولــوژي پيشــرفته   اي حرفــه

اغلــب قبــل از آنكــه . گردنــد تــر مــي وابســته
ي مـدرن و    هاي سـالح    سربازان بتوانند از سيستم   

ي آموزش طوالني     پيچيده استفاده آنند، به دوره    
ي آه سربازان خدمت    اياز آجن . مدتي نياز دارند  
مانند آه     آنقدر در ارتش مني    نظام وظيفه معموالً  

هـا متايـل      ها آشنا شـوند، ارتـش       با اين سيستم  
اي   دارند آه بيشرت به سربازان داوطلب و حرفـه        

 . تكيه داشته باشند
ي   هـاي اوليـه      صلح نه تنها مهـارت     هاي  مأموريت •

هـاي ديگـري مثـل اجنـام          نظامي، بلكـه مهـارت    
بسـياري از   . آننـد   مباحثات را نيـز طلـب مـي       

آوتـاهرت   شـان   سربازان، مدت زمان خدمت اجباري    
اي   از آن است آه بتوانند سطح مهـارت و جتربـه          

آه براي اجنام عمليات محايت از صلح مورد نياز         
 .ز جنگ به آار گرينداست را در شرايط بعد ا

در بعضي آشـورها قـانون اساسـي اسـتفاده از            •
سربازان خدمت نظام وظيفه را منحصر به دفـاع         

آند و اعزام سربازان را به       از سرزمني ملي مي   
 .داند خارج غري قانوني مي

 69ي  آادر مشاره
 سوء استفاده در روند سربازگريي

در خدمت نظام وظيفه سلسله مراتب غـري رمسـي          
. تـر وجـود دارد      تر و قـدميي     سربازان جوان  بني

باشـد چـرا آـه        مهـم مـي   ی  چنني سلسـله مراتبـ    
ترها، قوانني و سـنن      تر به جوان    سربازان قدميي 
ايـن امـر بـه سـاختار        . آموزنـد   نظامي را مي  

 در با وجود اين،. آند اجتماعي ارتش آمك مي
 

تر از سلسـله      بسياري از موارد، سربازان قدميي    
ــ  ــري رمس ــب غ ــود  مرات ــي خ ــت شخص ــراي منفع ي ب

ترهـا را جمبـور بـه        سوءاستفاده آرده، جـوان   
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اجنام وظايف آرده و آا را مـورد آزار قـرار           
اگر افسران به طور آايف ايـن سلسـله         . دهند  مي

مراتــب غــري رمســي را حتــت آــنرتل در نياورنــد، 
 از آنرتل خارج شده، به شـرايطي        تواند آامالً   مي

جديـد بـا آزار و      ختم شود آه در آن سربازان       
بـر  . اذيت، خشونت فيزيكي و هتديد مواجه شوند      

 ،اساس سازمان سربازان شوراي اروپـا، ارعـاب       
سبب گاهی  يكي از مشكالت اصلي سربازان است آه        

توانـد در بعضـي       هاي عمده اي شده آه مي       جراحت
از مواقع به جراحت دائم يا حيت مرگ و خودآشي          

سـربازان و   به منظـور محايـت از       . شود  منجر مي 
بايسـت حتـت      شهرت خدمت نظام وظيفه، ارعاب مـي      
بـه عـالوه،    . آنرتل شـديد افسـران قـرار گـريد        
بايست موارد    مؤسسات نظارتي بريوني و دروني مي     

حاد را تعقيب آرده و قوانني و مقـرارت را در           
 .دنخدمت نظام وظيفه حفظ آن

 حقوق سربازان در زمان ،1آيس ايلونا: مأخذ
 2001صلح، 

 ECCOوwww.dcaf.ch   وب سايت در 
والن در مي حقوق مش به آتاب سياه درباره (

 ،1996 اروپاي مرآزي و شرقي،
 مراجعه   /http: //www xs4all.nl/~ecco) در وب سايت

 .آنيد

 اعرتاض وجداني و خدمت جايگزين
 مـادري    ي دفاع از سرزمني     بعضي از افراد وظيفه   

 یننـد مـذهب   را بر اساس ساير دستورات اخالقي ما      
يا اعتقادات  ) به قتل برسانی  آه نبايد آسي را     (

در . دهنـد   مورد سؤال قرار مي   ) عدم خشونت (شخصي  
نتيجه، خيلي غري متعارف نيست آه اين افراد بـه          

مثل اعدام به خـاطر سـرپيچي از         هايي سخت   جمازات
  .دچار شوند ،فرامني حكوميت

ق ي داشنت حـ     ي دوم قرن اخري، عقيده      در طول نيمه  
خمالفت با پيوسنت به نريوهـاي مسـلح و محـل سـالح،             

. اي پذيرفته شده است     ظهور آرده و به طور گسرتده     
ها حيت در قـانون نيـز تصـريح           در مشاري از حكومت   

اين روند بـا پايـان دادن بـه خـدمت           . شده است 
آملـان،    سربازي اجباري در چندين آشـور انگلـيس،       

                                                           
1 Ilona Kiss 
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نسـه،  ايرلند، هلند، بلژيـك، لوآزامبـورگ، فرا      
 .اسپانيا، ايتاليا و پرتغال مهزمان بوده است

توان مردمي ناميد آه با        وجداني را مي   معرتضان
دست گرفنت سالح خمالفند يا به هر گونه آمـوزش          ه  ب

اگـر چـه متـامي      . و خدمت نظـامي اعـرتاض دارنـد       
شان مبتين بـر وجـدان اسـت،           موقعيت فكري  معرتضان

 باشند يا بـه     هاي خمتلف   آا ممكن است داراي مذهب    
داليل خمتلـف فلسـفي يـا سياسـي اعتقـاد داشـته             

 .باشند

 

  منايندگان تصميم
 ، خـدمت وظيفـه    معرتضـان  روزافـزون    افزايشبا  

جمالس بعضي از آشورها تصميم به تصـويب قـانوني          
 بـه   اند آه مشخص شود حتت چه شرايطي اتباعِ         گرفته

توانند از اين اجبـار       خدمت فرا خوانده شده، مي    
هـاي    اين امر، آمريكا و متـامي حكومـت       . دبگريزن

ي يونان،    گريد به اضافه    اروپاي غربي را در بر مي     
به عنوان آخرين آشوري آه حق اعرتاض وجـداني را          

 . به رمسيت شناخت1997در 
در آشــورهايي آــه اعــرتاض وجــداني بــه رمسيــت 

 ايــن افــراد، بــا شــناخته نشــده اســت، معمــوًال
دمت يـا خيانـت، دو      هاي قانوني فرار از خ      پيگريي

هـاي سـخيت را در پـي دارد            جمازات جرمي آه معموالً  
بنـدي خاصـي      در ساير آشـورها رده    . مواجه هستند 

آـه  ) تـداوم سـرپيچي   (براي نوع جرم وجود دارد      
 .شود  در مقررات ارتش گنجانده ميمعموًال

چـه  : به عنوان معرتض وجداني شناخته شـدن      
 د؟آن گريي مي آسي و بر چه اساسي تصميم

بندي شدن به عنوان معـرتض وجـداني          ي طبقه   شيوه
ي اينكه چگونه     شود درباره    شامل توضيحي مي   معموًال

اي آـه     شخص به اعتقاداتش دست يافته است وطريقه      
 زندگيش را حتت تـأثري قـرار داده         ،اين اعتقادات 

تصميمات در خصوص پـذيرفنت معـرتض وجـداني         .  است
ميسـيوني حتـت     بـه توسـط آ     براي عضو جديد معموالً   
ــار  ــش وزارت آ ــتان(پوش ــوئيس و بلغارس ، )در س

ي قضـاييه     و يـا قـوه    ) نيودر اسلو (وزارت آشور   
 .گريد صورت مي) آرواسيدر(
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 اعرتاض وجداني به عنوان حقي انساني
ي   يل آه در قطعنامه   و،  در پي اص    2000در آوريل   

 درج گرديد، آميسيون رسـيدگي بـه حقـوق          77/1998
ي   گـريي قطعنامـه     بـدون رأي  بشر در سـازمان ملـل       

 را تصويب آرد آه در آن حق هـر انسـاني            34/2000
را براي اعرتاض وجـداني بـه خـدمت سـربازي بـه             
عنوان حق آزادي انديشه، مذهب و وجدان به رمسيت         

ي جهاني حقوق بشـر       شناخت آه اين امر در بيانيه     
املللي حقوق مدني و سياسي نيز آورده         و منشور بني  

، آميسيون رسـيدگي بـه حقـوق        1993در  . شده است 
بشر سازمان ملل اعالم آرد آه اعرتاض وجداني حقي         

 اين منشور گرفته شده اسـت       18ي    است آه از ماده   
عمـال نـريوي    چرا آه جمبـور آـردن افـراد بـه اِ          «

تواند بـا آزادي وجـدان و حـق نشـان             آور مي   مرگ
. »دادن مــذهب يــا عقيــده تضــاد داشــته باشــد 

آـه   هنگـامي « افزوده اسـت     آميسيون سازمان ملل  
اين حق به توسط قانون شـناخته شـود و يـا بـه              

 وجداني بر اسـاس     معرتضاناجرا درآيد تفاوتي بني     
طـور    مهـني . اعتقادات خاصشان وجـود خنواهـد داشـت       

گريند چون آه      وجداني مورد تبعيض قرار مني     معرتضان
 .»دهند خدمت نظام را اجنام مني

  70  یآادر مشاره
ي حقـوق بشـر       زمان ملل در بيانيـه    آميسيون سا 

 اعرتاض وجداني به خدمت سربازي: 77/1998

 )…(آميسيون 
ي جهاني حقـوق      با توجه به اينكه در بيانيه     

املللي حقوق مدني و سياسي بـا         بشر و منشور بني   
مضمون اينكه هر فردي داراي حق حيـات، آزادي         

طـور حـق آزادي انديشـه،         و امنيت شخصي و مهـني     
باشـد، حـق دارد آـه مـورد           هب مـي  وجدان و مذ  

، با شناخت بر اين امـر       )…(تبعيض قرار نگريد    
آه اعرتاض وجداني به خدمت نظم وظيفه از اصول         
و داليــل وجــدان، مشــتمل بــر اعتقــاد عميــق، 

ــزه   ــالق و انگي ــذهب، اخ ــه از م ــاي  برگرفت ه
 ) …(باشد،  دوستانه ومشابه مي انسان

شـه،  آزادي اندي  اجـراي قـانون    نوانبه ع  ـ 1
 18ي  مــادهآـه در  صـورتي ه مـذهب بــ  وجـدان و 
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 منشـور   در 18ي    مادهو  حقوق بشر     ی - بيانيه
 حقوق مـدني و سياسـي درج گرديـده          یامللل  بني
توجه را به حق اشخاص در مورد اعرتاضات         است

 ؛آند وجداني به خدمت سربازي جلب مي
آنـد آـه بعضـي        از اين حقيقت استقبال مي     ـ 2

ن واض وجـداني را بـد     آشورها ادعاهـاي اعـرت    
 ؛آنند اجنام حتقيقات قبول مي

آشورهاي فاقد چنني نظامي را بـراي اجيـاد          ـ 3
طـرف بـراي      گرينده و بـي     ادهاي مستقل تصميم  

 در  تعيني اينكه آيا اعرتاض وجـداني حقيقتـاً       
خوانـد     مـي  -مورد معيين وجود دارد يا خري فرا      

با در نظر گرفنت اين امر آـه افـراد معـرتض            
خـاص اعتقاداتشـان      ي به خاطر ماهيـت    وجدان

 ؛مورد تبعيض قرار نگريند
 اجبـاري    ی به آشورهاي داراي نظام وظيفه     ـ 4

هايي نشده است توصـيه       بيين  آه در آن چنني پيش    
هاي خمتلفي از خـدمت جـايگزين         آند آه شكل    مي

 وجداني در نظر بگرينـد آـه        معرتضانرا براي   
ته و  با داليل اعـرتاض وجـداني مهـاهنگي داشـ         

داراي ماهيت غري جنگجويانه و مدني، در جهت        
ي تنبيهـي نداشـته       منافع ملي بوده و جنبـه     

 .باشد
ورزد آه آشورها اقداماتي ضروري       تأآيد مي  ـ 5

 معرتضــانرا بــراي جلــوگريي از حمبــوس آــردن 
وجداني، خودداري از تنبيهات مكرر به خاطر       
عدم اجنام خدمت سربازي ايشان اجنام دهنـد و         

آند آه آسي نبايد به خاطر جرمي         وري مي يادآ
 بر طبق قانون و شرايط حكوميت هـر         آه ايتاً 

ربئـه شـده اسـت، دوبـاره        آشور حمكوم و يا ت    
  (. . .)؛ جمازات شود
 آميسارياي عايل سازمان ملل 77/1998ي   قطعنامه

 متحد

 خدمت جايگزين 

متامي آشورهايي آه اعرتاض وجداني را به رمسيـت         
را بـه    قانون، خـدمت دولـيت     به توسط    اند  شناخته

اين  .دهند  عنوان جايگزين خدمت سربازي ارائه مي     
  دوتواند خدمت جايگزين مي
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 :شكل عمده داشته باشد

 خدمت در نريوهاي مسلح بدون محل سالح؛ •
ــه ماننــد      • ــات رفــاهي جامع ــدمت در مؤسس خ

ها، مؤسسات نگهداري از      ها، مهدآودك   بيمارستان
هاي   ضي از مواقع در سازمان    معلولني و غريه و بع    

 . دوليت و غريدوليت
تر از خـدمت نظـام        خدمت جايگزين معموال طوالني   

 مـاه   20  در فرانسـه سـابقاً     باشد، مثالً   وظيفه مي 
ــه   ــام وظيف ــدمت نظ ــه خ ــود در حاليك ــاه 10ب  م

باشـد، در حاليكـه        ماه مي  12در اتريش   . باشد  مي
 24 ماه است؛ در بلغارستان      7خدمت سربازي تنها    

 9 تا   6ماه است در حايل آه خدمت نظام وظيفه بني          
 .متغري است

  71ي  آادرمشاره
 سوئيس:   منونه؛خدمت جايگزين

سوئيس يكي از معدود آشورهاي اروپايي اسـت        
باشد آه    آه داراي خدمت نظام وظيفه اجباري مي      

، قـانون    )5901ي    مـاده (به توسط قانون اساسي     
خـدمت نظـام     و قـانون     1995ارگان نظامي سـال     

خدمت نظام  .  تعديل گرديده است   1995 وظيفه سال 
 و  42 تا   20ي سوئيس شامل متامي مردان بني         وظيفه
خـدمت  . شـود    سال براي درجات بـاالتر مـي       55تا  

 3نضـمام  آشـد بـه ا       ماه طول مـي    4نظام ابتدا   
  ی طور مترينات سـاالنه    سال و مهين   2هفته در هر    

 . ترياندازي
، حـق اعـرتاض     1996ال  قانون خدمت جايگزين سـ    

ــ يـا      وجداني به خاطر داليل اخالقـي، فلسـفي       
وزارت صنايع و آـار     . مذهيب را به رمسيت شناخت    

آند آه يك آميسيون      هايي را دريافت مي     درخواست
هـاي     عضو آه از طريـق آگهـي       120 نفره آه از     3

ي     اند درباره   فته شده رها به عضويت پذي     روزنامه
 ناز مشـموال  % 5تقريبـا   . آند  گريي مي   آا تصميم 
. آننـد    وجداني ثبت نـام مـي      معرتضانبه عنوان   

 وجـداني شـناخته     معرتضـان آايي آه به عنوان     
آنند   نشده ويل مهچنان از خدمت نظام خودداري مي       

ن امعرتضـ . شـوند    ماه زندان مواجه مي    5 تا   4 اب
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بايست خـدمت مـدني بـه جـاي خـدمت             وجداني مي 
 روزه در   450 خـدميت    سربازي اجنام دهند آه شامل    

هر اد عمومي يا خصوصي آـه در خـدمت منـافع            
توانـد در     ايـن خـدمت مـي     . باشـد    مي  ملت است، 

ــتان ــق در    بيمارس ــان، حتقي ــز جوان ــا، مراآ ه
 .ها، جنگلداري و غريه صورت گريد دانشگاه

  (EBCO)ادفرت اعرتاض وجداني اروپ: مأخذ

 

 
 
 

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 خدمت نظام يا عدم حضور آن؟ 
نافع و مضرات آن را در حمـيط        م میبه دقت متا   ›

 .ملي خود ارزيابي آنيد
در آن رابطه عوامل مطرح در اين فصل را به           ›

خاطر داشته باشـيد و ببينيـد آـه تـا چـه             
 .باشد اندازه به شرايط حميطي مشا مرتبط مي

 قريآميز در معرض رفتار سوء و يا حتمشموالن
اگر گزارش شد آه مشمويل در معرض سوءرفتار،         ›

گريد، به سـرعت      يا آزار و يا خشونت قرار مي      
 . وارد عمل شويد

اي   اطمينان يابيد آه حتقيقات به صورت ريشـه        ›
هايي به    شود و اگر صالح باشد، جمازات       اجنام مي 

درنـگ    صـالح تعـيني گـردد و بـي          توسط گروه ذي  
 .عمال شودِا

يدگي به شكايات در آشـور مشـا        اگر بازرس رس   ›
هنوز وجود ندارد، اجياد چنني اد و به قدرت         
رساندن آن را پيشنهاد آنيد آـه رفتارهـاي         
سوء و حتقريآميز، نسبت به مشـموالن را مـورد          

 .توجه قرار دهد
  وجدانيمعرتضانموقعيت 

 وجـداني در آشـورتان      معرتضانموقعيت قانون    ›
  منظـور   بـه  را آنرتل آنيد و اگر صـالح بـود        
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ي    مصـوبه  نهببود خبشيد و يا    آن   یتوصيف قانون 
  .صورت دهيداقداماتي را  ،فعلي

اي   در آن حميط  تالش آنيد آه به اطالعات تازه          ›
 عملكرد نسبت به اين موضوع      ی شيوهباره ی   در

ــت ــاير   و موقعي ــي در س ــانوني و عمل ــاي ق ه
 .آشورها دست يابيد

 خدمت جايگزين
 بـه توسـط     بررسي آنيد آـه خـدمت جـايگزين        ›

قانون در آشور مشا تأمني شده است و اگر صالح          
 آن و يا هببـود      ی توصيف قانون   به منظور  بود
 اقـداماتي را صـورت      ،ي فعلـي     مصـوبه  نخبشيد
 .دهيد

اي    در آن حميط تالش آنيد آه به اطالعات تازه         ›
ي عملكرد نسبت به اين موضوع        ي شيوه   در باره 

ــت ــاير  و موقعي ــي در س ــانوني و عمل ــاي ق  ه
 .آشورها دست يابيد
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 خبش هشتم 
 :منابع مادي

 درك نظارت مؤثر بر 
 جاجبايي سالح و تدارآات
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  وهشتم فصل بيست
 ي سالح و ملزومات نظامي هتيه

 
 

هتيه سالح و ملزومـات نظـامي بايسـيت مشـتق از            
سياست آلي امنييت و دفاعي آشور باشـد و بررسـي           

ت آن بر روي    هاي جديد با توجه به اثرا       ي سالح   هتيه
 .امنيت ملي صورت گريد

وجود سياست آلي دفاعي در آشور به اجيـاد يـك           
آنـد و در      روش ثابت در مديريت دفـاعي آمـك مـي         

بلند مـدت سياسـتگذاري دفـاعي را بيشـرت قابـل            
هاي سياسـت دفـاعي        هدف  ی رابطه. منايد  بيين مي   پيش

آشور با منابع اختصاص داده شده به خبـش نظـامي           
فظ شود و اجياد تعادل بني خبش نظـامي و          بايسيت ح   مي

 .جامعه ضروري است

 ي سالح شفافيت در هتيه
در هــر دموآراســي تثبيــت شــده، بطــور آلــي  

هاي مربوط به تنظيم بودجه و بطـور خـاص            فعاليت
 ملزومات نظامي بايسيت شفاف و قابل بررسي         ی هتيه

 از نقطه نظر حسابرسي جامعـه،       ،براي عموم باشد  
ي بودجه    ي منطقي بني روش، برنامه      طهبايسيت يك راب  

هـر چنـد ايـن      . ي سالح وجود داشـته باشـد        و هتيه 
سفانه أمت. شود  موضوع در مهه جا يك تضمني حمسوب مني       

ي ملزومـات نظـامي       در بيشرت آشورها جملس در هتيـه      
 . ندارددخاليت آم داشته و يا اصًال

ي سـالح،     ي هتيه   در زمان اختصاص منابع يا اجازه     
جملس جهت قانوني بودن آا ضـروري اسـت و          نظارت  

ــني   ــررات ب ــاص مق ــور خ ــات   بط ــي و توافق امللل
 از بعضي از     ي توليد، جتارت و استفاده      حمدودآننده

ي منـع تكـثري       هـا، از قبيـل معاهـده        انواع سـالح  
ي جلـوگريي از      ي اتاوا در زمينـه      ، معاهده )1968(

 هاي ضد نفر و     استفاده، نگهداري، توليد و محل مني     
هـاي شـوراي امنيـت        و قطعنامـه  ) 1997(احماء آن   

 .سازمان ملل و غريه بايسيت در نظر گرفته شوند
ي خمـارج     جمالس قانونگذاري ممكن اسـت در حماسـبه       

آشور، در طي سـاليان طـوالني        آالن جتهيزات دفاعي 
با توجه به پيچيدگي طبيعي آن، دچار مشكل شوند         

شـود     اين امـر سـبب مـي       ؛و از پس آن بر نيايند     
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آشــورهاي در حــال توســعه بطــور خــاص از طــرف  
 توليدآنندگان داخلي و خارجي سـالح آـه طبيعتـاً         

خواهنــد توليــدات خــود را بــه هبرتيــن قيمــت  مــي
بفروشند و آمـرت بـه نيازهـاي دموآراسـي توجـه            

 .پذير گردند ضربه، آنند  مي
بــه مهــني دليــل جملــس قانوگــذاري بــه تشــكيل  

، بـراي توجـه بـه       هاي اصلي و فرعي خاص      آميسيون
مندهستند و بـا اجنـام ايـن آـار            ي سالح عالقه    هتيه
ي سـالح را هببـود خبشـيده          سازي هتيه   توانند شفاف   مي

 .اين امر را براي مردم، قابل حسابرسي آنند
ي   ها راضي به ارائـه      مشكل جمالس اينست آه دولت    

از (هـاي متعـارف       آمار مربوط به اقالم اصلي سالح     
جنگي، خودروهاي زرهي، تانـك،     هاي    قبيل هواپيما 

ــاي رادار و هــداييت سيســتم ــدًا) ه ــتند و اب  نيس
خواهند مقادير موجود و نقل و انتقاالت انواع          مني

 100آاليربهـاي آمـرت از      (هـاي آوچـك خـود         اسلحه
هاي آوچك و سبك شناخته       ميليمرت آه بعنوان اسلحه   

 .را براي عموم اعالم آنند )اند شده
هـا    آل آنست آه دولـت      ، ايده ي سالح   در روند هتيه  

با جمالس مهكاري داشته باشند تا اطمينان يابنـد         
باعـث   و   طلبانـه نبـوده     جاه،  هاي فوق   آه برنامه 

. شوندی  بار سنگني مايل براي آشور در بلند مدت من        
بايسـت در مقايسـه بـا         ي سالح مـي     هاي هتيه   برنامه

. هـاي عمـومي در نظـر گرفتـه شـود            ساير اولويت 
هاي نظامي بلكـه سـاير        ه فقط اولويت  بنابراين ن 

. شوند  گريي معترب شناخته مي     ها هم در تصميم     اولويت
هـاي    لذا جمالس بايسيت اثرات و بار مـايل برنامـه         

 .ي سالح را بر روي جامعه تعيني آنند هتيه

 72ي   آادر مشاره
ي اهـ   چرا جمالس قانونگذاري بايد مراقب برنامه     

 ي سالح باشند؟ هتيه

 : چون
 شوند؛ ل درآمد عمومي ميمشمو ›
 موضوعي ختصصـي    ي سالح صرفاً      گريي در باره    تصميم ›

كـه بايـد روشـن شـود آـه          لو امينيت نيست ب   
تفنـگ يـا    (منابع مايل به چه مصـريف برسـند         

و اگر بايد بـراي اسـلحه بـه مصـرف           ) غذا؟
 اي، چقدر وچرا؛ برسند، چه اسلحه
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ي سالح نبايسيت در آوتاه مـدت يـا بلنـد             هتيه ›
 بار  )هاي آلي زندگي    با توجه به هزينه   ( مدت

 مايل سنگيين براي آشور باشد ؛
نظارت جمالس قانونگذاري بايسـيت تعـاديل بـني          ›

هاي صرف شـده بـراي سـالح و نيازهـاي             هزينه
 عمومي جامعه برقرار منايد؛

گويي به   ي سالح آه قابل پاسخ      روند شفاف هتيه   ›
جمالس باشد از فساد و هدر رفنت منابع مايل و          

 آند؛ سوءاستفاده از آا جلوگريي مي
تواند بـه آـاهش       نظارت پارملاني و مردمي مي     ›

اي منجر    خطرات افزايش تدارآات نظامي منطقه    
 .شود

آيا بعضي مالحظات خـاص حمرمانـه بـودن را          
 آند؟ توجيه مي

 شـفافيت، بايسـيت     اصول حكومـت صـحيح، خمصوصـاً      
گذاري باشـد، از مجلـه       هدايتگر متام وجوه سياست   

ي سـالح     آنچه آه مربوط به خريـد و فـروش و هتيـه           
بنابراين بايسيت بررسي شود آه چه مالحظـات        . است

ي دفاع آشـور را       درباره گريي  تواند تصميم   خاصي مي 
 .مستثين آرده و حمرمانه بودن آن را توجيه منايد

ي سالح بايسيت مبـتين بـر         رهنمودهاي فروش و هتيه   
. مـوم باشـد   گـويي بـراي ع     اصول شفافيت و پاسخ   

گريي آه بـه توسـط حتويـل          آاري در تصميم    داليل خمفي 
آن ی  آننـده     عرضـه  سالح و يـا آشـورهاي     ی  گرينده  

اگـر  . شوند، بايسيت به وضوح بيان شوند       عنوان مي 
ل به امكان وجود فساد در معاملـه        يگونه دال  اين

گونـه خطـرات بايسـيت بـه          منجر شوند، آنگاه اين   
ه و معيارهايي براي    توسط هر دو طرف شناسايي شد     

 .تعيني و جلوگريي از چنني دورمنايي، تعيني گردد

 73ي  آادر مشاره
ي سـالح و      ي هتيه   طلبانه  هاي ضعيف و يا جاه      سياست

تواند به موارد     ي آن مي    يا روند بسيار خمفيانه   
 …زير منجر شود

ــراي    › ــده ب ــوان ش ــل عن ــايف دالي ــي ناآ بررس
 ي سالح؛ هاي هتيه سيستم
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ر تصميمات دولت يا پيامـدهاي      عدم آارآيي د   ›
 ناسامل براي امنيت آشور و منطقه؛ 

 بيم و نگراني در آشورهاي مهسايه؛ ›
ــه › ــاد در هتي ــميمات   فس ــام تص ــالح و در مت ي س

 تدارآاتي مربوط به ارتش؛
زيان جدي به اعتماد مردم نسبت به نريوهـاي          ›

اعتبـاري شـده و       تواند سـبب بـي      مسلح آه مي  
 .اد آندمباحثات غري ضروري را اجي

 گريي جامع در تدارآات تصميم
گـريي بايسـيت      براي خريد اقالم اصلي سالح، تصميم     

آار رفتـه بـراي مـوارد       ه  هاي ب   با شناسايي روش  
 :زير و اجياد مهاهنگي بني آا باشد

 هاي تعيني خطر؛ روش •
 سازي دفاعي در بلندمدت؛ مفهوم ظرفيت •
 شناسايی موارد مورد نياز برای جتهيزات جديد •
 يص بودجه براي تدارك سالح؛ختص •
روند آسب اطمينان از آيفيت و بازدهي پـس از           •

 خريد؛
ه هاي آل در عمر سالح شـامل تعمـريات، بـ            هزينه •

 رساني و غريه؛ روز
 .ارزيابي پيشنهادات پرداخت غرامت •

  متـام  در اجياد نظارت پارملاني و روند بـازبيين      
آـه   وميل، آالهربداري و جتـاوز      اين مراحل خطر حيف   

. دهـد   گريي شـود، را آـاهش مـي         ارد جمموعه تصميم  و
هـا     از دولـت   دبراي نظـارتي مـؤثر، جمـالس بايـ        

ي   ي مراحل هتيه    خبواهند آه آنان را در جريان آليه      
ي   بـاره ربعالوه، جمـالس بايسـيت د     . سالح قرار دهند  

گريي داشته    ي سالح حق تصميم     ي قراردادهاي هتيه    آليه
دستگاه قانونگذاري  اي از     جملس هلند منونه  . باشند

گـريي در مـورد       است آه متام مراحـل رونـد تصـميم        
 74ي    به آـادر مشـاره    (منايد    تدارآات را نظارت مي   

 ).مراجعه آنيد

  74ي  آادر مشاره
 :ي سالح جتهيزات دفاعي سياست هلند در هتيه

 از نقطه نظر نظارت پارملاني
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مسـتحكم و طـوالني نظـارت دقيـق         سـنت   هلند  
ي تــدارآات اعمــال   زمينــهپارملــاني را در 

ي سالح آه از      ي تصميمات هتيه     آليه اصوًال. منايد  مي
 ميليون  25 معادل   تقرييًا( ميليون يورو    25مرز  
 به تصويب جملس اين آشور      بايدجتاوز آند،   ) دالر
» فرآيند آسب نظرات   «اين روند، اصطالحاً  . برسد

در عمل، وزيـر دفـاع آـه        (دولت  . شود  گفته مي 
يكـي  ) ي مسئوليت اوسـت     عي در حيطه  جتهيزات دفا 

ــه   ــوع نام ــار ن ــال ی از چه ــت را ارس درخواس
منايـد آـه مربـوط بـه مراحـل آسـب نظـرات                مي
بـدون ايـن آـه وارد جزئيـات شـومي،           . باشد  مي

مراحل خمتلف ، در اصل عبارتند از اعالم نيـاز          
ــد     ــليحاتي جدي ــام تس ــه نظ ــواع  (ب ــا ان ي

نهاد تا پيشـ  ) هاي موجود   تري از اسلحه    پيشرفته
 .Y ی از توليدآنندهXمشخص خريد سيستم 

 آسب   از مراحل  تواند در هر مرحله     پارملان مي 
بنابراين هر  . گريي دخالت منايد    نظرات در تصميم  

وقت دولت نياز به تعـويض يـا هتيـه را اعـالم             
آه بايد هتيـه     هايي  يا تعدادي از سيستم   (منايد  

توانـد خمالفـت      جملـس مـي   ) شود را پيشنهاد دهد   
. يد و يا تغيريات و اصالحاتي را اجنـام دهـد          منا

تواند مورد خمالفت     تصميم ايي براي هتيه هم مي     
 هـر   شود؛قرار گريد و يا در آن تغيرياتي اجنام         

 چــنني چيــزي اتفــاق چنــد آــه در عمــل غالبــًا
 در بيشرت مواقع، نظريات دولت در آـلِ       . افتد  مني

 A،B ، C ( نامه حتت تأثري چهار  روند آسب اجازه،
 .گريد طي مباحثات پارملاني قرار مي  )Dو

 ميليـون يـورو     100براي اقالم اصلي بـيش از       
، روشي خمصوص تعيني شـده اسـت        )هاي بزرگ   پروژه(

هاي متعدد با جزئيـات       ي گزارش   آه مشمول ارائه  
يك مثال از اين قبيـل، تصـميم        . باشد  بيشرت مي 

ــاتي   ــاز حتقيق ــرآت در ف ــراي ش ــد ب ــت هلن دول
ــاي ج ــدههواپيم ــد  نگن ــوع جدي ــه ن ــري از   آ ت

البتـه  . باشد  است مي  F.16 هواپيماهاي امريكايي 
تـوان نـام      هاي بزرگ ديگري را نيـز مـي         پروژه
 .مثل تيپ نظامي هوابرد، برد

رسد آه وضعيت فعلي هلند،        به نظر مي   ،در آل 
هاي مايل    ي گلوگاه   البته در باره  . استخبش    رضايت

ه در بعضـي    و معقول بودن حتقيقات پارملـاني آـ       
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باشند، جـاي حبـث وجـود         مواقع، روندهاي فين مي   
ي صـحت      سؤاالتي در باره    در اين چارچوب،  . دارد

و استقالل اطالعـات دولـت و نيـاز بـه نـاظري             
ي مسـتقل دفـاعي مطـرح        مستقل از قبيل مؤسسه   

 در. شود مي
  
ايت نقش خبش صنعت و افـراد نفـوذگر و نفـوذ            

 مورد حبـث     معموالً آا بر اعضاي آميسيون دفاعي    
هرحال تاآنون هيچگونه اتفاق    ه  ب. گريد  قرار مي 

و يا موارد ننگيين در اين باره پـيش نيامـده           
 .است

 

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 ي سالح  نظارت بر هتيه
 . قانوني شود بايدي سالح ظارت جملس بر هتيهن ›
رملــاني بــر اطمينــان يابيــد آــه نظــارت پا ›

ي مراحـل     دستگاه امنييت جامع بـوده و آليـه       
 در عني حال به مـوارد       ؛شودمی  هتيه را شامل    

 :زير نيز توجه داشته باشيد
 نيازهاي امنييت؛  ـ      
ي   اي دربـاره    تبعـات سياسـي منطقـه        ـ       

        تواند به    هاي منفي آه مي     العمل  احتمال عكس 
  ختم شود؛ اي ي تسليحاتي منطقه مسابقه

) آوتاه و بلند مدت   (بار مايل بودجه     ـ      
 ؛

اثرات بر صنعت مايل در خبش خصوصـي و          ـ      
 .عمومي

 گو بودن در تدارآات تسليحات  شفافيت و پاسخ
ي سـالح و      اطمينان يابيـد آـه جملـس در هتيـه          ›

 .ملزومات ارتشي دخالت داشته باشد
ح، صـال   هـاي ذي    ونيتقاضا آنيد آه جملس و آميس      ›

ــلي   ــوط و مفص ــزارش مبس ــب گ ــان مناس در زم
هـاي    ي موجودي و آيفيت تكنيكـي سـالح         درباره

مانند هواپيماها، خودروهاي رزمي،    (متعارف  
هـاي    ها و آشـيت     هاي رادار، موشك    تانك، سيستم 

 100آـاليرب آمـرت از      (هاي سـبك      و سالح )  جنگي
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و نيز داليل خريداري انواع جديدتر      ) ميليمرت
 .ندرا دريافت دار

اطمينان يابيد آه سياست دفاعي بلنـد مـدت          ›
 سازي دفاعي در اختيار  ي ظرفيت درباره
 . گريد می جملس قرار

صـالح،    اطمينان يابيد آه جملس و آميسـيون ذي        ›
با استفاده از روشـي قـانوني آـه قابليـت           

ي و حمرمانه بودن مسائل نظـامي را        يگو پاسخ
الت ي مربوط به معام   آند، به امور سرّ     تضمني مي 

 .دارند ي سالح توجه الزمه را مبذول مي هتيه
 جتزيه و حتليل اثرات تدارآات نظامي

ا سياسـت   بـ مهاهنگ بودن برنامه تدارآاتي را     ›
  . دهيدحتليل قرارجتزيه و آلي امنييت مورد

 

اطمينان يابيد آه جملس بـار مـايل تـدارآات           ›
نظامي را در مقايسه با ساير نيازهاي مردم        

معه مورد مطالعه و ارزيابي     هاي جا   و اولويت 
آـه مـانع     هايي  دهد تا از نامهاهنگي     قرار مي 

 توسعه و ثبات اقتصادي و اجتماعي آشور مـي        
 .شود، جلوگريي آند

ــد    › ــيش از ح ــميمات ب ــوگريي از تص ــراي جل ب
هـاي    طلبانه در تدارآات نظـامي، از روش        جاه

بايسـت    ها مي   پارملان. پارملاني استفاده آنيد  
هايي آـه در بلنـد مـدت          مهمنطقي بودن برنا  

آننـد را تضـمني       بار نظامي به آشور حتميل مني     
 .منايند

 بازرسي تدارآات
ها، مهچـنني     مهاهنگي بني سياست دفاعي و برنامه      ›

هاي واقعـي بـراي       ي دفاعي و هزينه     بني بودجه 
 .ها و ساير ملزومات ارتش را آنرتل آنيد سالح

هـاي نظـامي را       ي سيسـتم    حسابرسي پس از هتيه    ›
بعد از آنكـه قـرار داد خريـد، بـه اجـرا             

حداقل در سه مقطع يـا      . (درآمد، اجنام دهيد  
 ) از عمر سالح مرحله

 آميسيون تدارآات نظامي جملس
اگر آميسيوني جهت تدارآات نظامي و يا زير         ›

اي از آن در جملس وجود نـدارد، بـراي            جمموعه
بـدين ترتيـب امهيـت      . تأسيس آن اقدام آنيد   

ريزي مـايل و      گذاري، برنامه   تارتباط بني سياس  
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حسابرسي و نيز بني صنايع دفاعي و توسـعه و          
 .ايد حتقيق را افزايش داده

ي   ي حيطـه     اطالعـاتي دربـاره     در مهني ارتبـاط،    ›
هاي مشابه در     ها ونتايج گروه    اختيارات، روش 

ساير جمالس را درخواست آرده و مورد بررسـي         
 .قرار دهيد

هـاي خربگـان      يهاطمينان يابيدآه جملس به توص     ›
توانــد دسرتســي داشــته باشــد و از آــا  مــي

 .استفاده آند
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 فصل بيست وهنم
 جتارت اسلحه و محل ونقل آن

 
 

بايست نقش مهمي در نظـارت بـر جتـارت            جمالس مي 
قواعـد و   . اسلحه و محـل و نقـل آن ايفـا آننـد           

ي سـالح بايسـيت مطـابق بـا           هاي حاآم بر هتيـه      روش
ي ملـي، امـور مـايل،         هقانون ملي تدارآات، بودج   

. قانون حـل و فصـل دعـاوي و قراردادهـا باشـد            
هاي اصلي جتارت اسلحه، مقررات محل ونقـل و           ويژگي

چارچوب قـانوني آن بايـد مبـتين بـر شـفافيت و             
 .پذيري باشد توجيه

 75 ي  آادر مشاره
 تعريف انتقال اسلحه

هـايي    ي فعاليت   انتقال اسلحه عبارت از آليه    
   عوامل غري دولـيت بـراي هتيـه        ها و   است آه دولت  

انتقـال سـالح    . وفروش سالح بدان اشتغال دارند    
طـور     و مهني   شامل فروش يا جتارت، خريد و يا هتيه       

 .شود اهداء آن مي

 خط مشي ملي جتارت اسلحه وانتقال آن
دولت بايسيت خط مشي و مقررات فروش اسـلحه را          

. تعيني آرده و جهت تصويب به جملـس ارائـه منايـد           
هاي متعارف     سالح   اصول مهم فروش   يدبا  ن مقررات   اي

را تعريف آرده و با توجه به موارد زير آا را           
 .تعيني منايد

هاي متعـارف بايسـيت حتـت         واردات و صادرات سالح    •
 . جملس باشدی هاي مربوطه  نظارت آميسيون

مقررات جتارت اسلحه بايسـيت بـا اصـول منشـور            •
و يــا حتــرمي املللــي  ســازمان ملــل، قــوانني بــني

تسليحاتي سازمان ملل مطابقت داشـته باشـد و         
 سياسـي، اخالقـي و امنـييت         مهينطور امور مـايل،   

 .آشور خريدار را در نظر بگريد
گريي، براي حصول اطمينان      اصل شفافيت در تصميم    •

 . پذيري رعايت شود از صداقت و توجيه
ت غري اخالقي به    الهايي براي جلوگريي از معام      روش •

هـاي    ي دسـتورالعمل    رسد آـه بـر پايـه      تصويب ب 
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سازمان ملل ومقـررات مربوطـه و جتـارب سـاير           
گرينـدگان    آشورها باشد؛ عرضه آنندگان و حتويـل      

 .بايست قوانيين يكپارچه اجياد آنند مي
بايست مطمـئن شـود آـه نـوع و ماهيـت              جملس مي  •

هاي فروخته شده، با نيازهاي حقيقي دفاعي         سالح
 و بـه تصـويب جملـس        آشور خريدار مربوط بـوده    

 .آشور خريدار رسيده است
سالح بايد اطمينان   ی  جملس آشورهاي عرضه آننده      •

آننده به حقوق بشر و       يابد آه آشورهاي دريافت   
د و بـراي    نـ گذار  هاي بنيادي احـرتام مـي       آزادي

  سـالح روال پاسـخ      ي هتيه   تصميمات خود در زمينه   
 .ندگويي را حفظ آرده ا

ســالح بايســيت ی ه جملــس آشــورهاي عرضــه آننــد •
خطـر  ه  اطمينان يابد آه فـروش سـالح باعـث بـ          

اي و يـا        هـاي منطقـه     انداخنت صلح و تشديد تنش    
در شــده، فــروش ســالح را نبرخوردهــاي نظــامي 

 سيسـتمي از     ی منطقه افزايش نداده و با عرضه     
هـاي    آميز، يـا مقـاديري از سـالح         هاي حتريك   سالح

شـود؛    ياي منـ    ثباتي منطقـه    آوچك و سبك، سبب بي    
ي آفات ثبات     هاي دفاعي جملس درباره     اگرآميسيون

ي   اي اجيـاد آننـد، هتيـه        منطقه، گفتماني منطقه  
آـاري در ايـن زمينـه،         بيش از حد سالح و خمفـي      

 .اي قرار خواهد گرفت منطقهی مورد مباحثه 
هاي فروختـه      مكانيسمي تنظيم شود آه سالح     دباي •

ده در  شده به يك آشور، بر خالف شرايط تعيني شـ         
قرارداد واردات، به آشور ديگر صادر نشـده و         

 . يا تغيري داده نشود
 روش بازرسي مسـتقلي بـا توانـايی         دجمالس باي 
گذاري آنند آه اطمينان يابنـد رونـد          مشخص پايه 

فروش سالح ملي منوط به حتقيق آامل و نظارت باشد          
 مطابق اصول و رهنمودهاي تعيني      دآه اين مهم باي   

 شـامل   76ي    آادر مشاره . صورت پذيرد ي پارملان     شده
املللي و مقررات مربـوط       هايي از توافقات بني     منونه

 .باشد هاي ملي جتارت اسلحه مي به سياست

 76ي  آادر مشاره
 ي انتقال اسلحه اي در زمينه توافقات منطقه

 مقررات اروپا ›
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 1998ي اروپـا در هشـتم ژوئـن           شوراي احتاديه 
اين قطعنامـه   . دي اروپا را تصويب آر      قطعنامه

ــلحه از    ــال اس ــوگريي از انتق ــور جل ــه منظ ب
ثبـات    اروپا به منـاطق بـي      ی   آشورهاي احتاديه 

شود، هتيـه     جهان آه در آا حقوق بشر رعايت مني       
 8ي اروپـا، پـس از         آشورهاي عضو احتاديـه   . شد

سال حتمل فشار از سوي چند سـازمان غـري دولـيت            
، ايـن   براي پذيرش يك روال منطقي جتارت اسلحه      

اين مقررات آه شامل صورتي     . تصميم را گرفتند  
از مقاصد حساس است روشي براي نظارت و آـنرتل          

دهـد، مهينطـور      ي ايي ارائه مي     استفاده آننده 
روشي براي آسب اطالعات دو جانبه ومشاوره جهت        

 .آند صدور جموز و يا جلوگريي از آن، اعطا مي
اجيـاد   منعي براي اعضـا      مقررات اروپا قانوناً  

نكرده و داراي مكانيسمي آه اعضا را در صورت         
. گويي آند، نيست   عدم رعايت آن، جماب به پاسخ     

 بستگي به آشور مربوطه داردآه تـا        ،بنابراين
 تري داشته باشد تـا      چه حد قوانني صادراتي سخت    

صادرات به ناقضني حقوق بشر جلوگريي آـرده و         از
 .ردمذاآرات دوطرفه را حتت فشار گذامکانيسم 

 

 بند است آه آشورهاي عضـو       8اين مقررات شامل    
 : بايد درصدور اسلحه به آن توجه داشته باشند

املللـي آشـورهاي عضـو        احرتام به تعهدات بني   « -1
ي شــوراي   قطعنامــهي اروپــا خصوصــًا احتاديــه

 )…(امنيت سازمان ملل متحد 
احرتام به حقوق بشـر در آشـور مقصـد ـايي             -2

 )…(اسلحه 
عنـوان تـابعي    ه   آشور مقصد ب   وضعيت داخلي   -3

 )…(ها و برخوردهاي مسلحانه  از وجود تنش
ي سـالح     در صورت وجود خطر آه دريافت آننـده        -4

آـار  ه  آن را به منظور محله به آشور ديگر ب        
گريد و يا از نـريوي نظـامي بـراي ادعاهـاي            

اي استفاده منايد، آشورهاي عضـو جمـوز          منطقه
 )…(د آرد نصدور را صادر خنواه
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آـه   نيت  ملي آشورهاي عضو ويا منـاطقي        ام -5
ر خارجي آا با آشـورهاي عضـو        ومسئوليت ام 

 )…(ت و متحد ساست و مهينطور آشورهاي دو
ي    رفتار آشور خريدار درارتباط بـا جامعـه        -6

امللل، بطور خاص نقطه نظـر آن نسـبت بـه             بني
تروريسم، ماهيت متحدان آن آشـور و احـرتام         

 )…(املللي  به قوانني بني
جود اين خطر آه جتهيزات در آشـور خريـدار          و -7

ــرايط   ــا در ش ــده و ي ــرف گردي ــري منح از مس
 به آشـور ديگـري صـادر شـود           نامطلوب جمدداً 

)… ( 
هاي صادر شده با ظرفيت فـين         مناسب بودن سالح   -8

 »)…(ي آن  آننده و اقتصادي آشور دريافت
 http://europa.eu.int: مأخذ

رهاي سـازمان آشـو   ی  مقررات انتقال اسـلحه      ›
 ي ايآمريك

اي، پس از امضا       منطقه  ی شفافيت جتارت اسلحه  
 آشـور   19هاي متعـارف       انتقال سالح  ، نامه  موافقت

ي، افـزايش يافتـه     يمريكـا آسازمان آشـورهاي    
هـاي    ي سالح   شفافيت در هتيه  ی    نامه موافقت. است

متعارف بني آشورهاي امريكايي آه در گردمهـايي        
ی تلزم ارائــه گوامتاالســييت پذيرفتــه شــد، مســ

اطالعات صادرات و واردات مهم سـالح بـه توسـط           
 .باشد آنندگان در هر سال مي امضاء

 گزارش سـاالنه    آشورهاي عضو  ،3ي    برابر ماده 
هاي متعارف خـود را        صادرات و واردات اسلحه    ی

دهند   در سال تقوميي گذشته به سازمان ارائه مي       
ر  آشور صاد   آه شامل اطالعات مربوط به واردات،     

هـاي متعـارف وارد        مقدار و نوع اسلحه     آننده،
ــور    ــادرات، آش ــه ص ــوط ب ــات مرب ــده، اطالع ش

ي متعـارف     صادرآننده و مقـدار و نـوع اسـلحه        
 هر آشور. باشد صادر شده مي

 

باره اطالعـات بيشـرتي از       عضو مي تواند دراين   
  را هاي متعـارف و مـدل آـا         قبيل تعيني اسلحه  

رها يكـديگر را در     بعالوه آشو ) …(ارائه منايد   
هاي متعارف و     جريان واردات، توليدات ملي سالح    
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. دهنـد   يا عدم آسب و خريـداري آن، قـرار مـي          
 )4ي  ماده(

 http://www.oas.org, 2002: مأخذ

 املللي هاي تسليحاتي بني احرتام به حترمي
هنگامی که کشوری قـانون يـا صـلح جهـانی را            

رمي به عنوان   هتديد می کند، جوامع بني املللی از حت       
دستاويزی برای ابراز ناخوشنودی خـود اسـتفاده        

ي سـازمان      بيانيـه  41ي    بر اساس مـاده   . می کنند 
ملل، شوراي امنيت ايـن سـازمان خمتـار اسـت از            
آشورها خبواهد به منظور برگرداندن صلح وامنيـت        

از . امللل دست به اقداماتي غري نظـامي بزننـد          بني
ت سازمان ملل تنها     شوراي امني  1990 تا   1945سال  

 12 در جممـوع     1990دو آشور را حترمي آرد و از سال         
بنابراين . ها را به اجرا در آورده است        بار حترمي 
آه در آن حمل    » ي ايي   آننده  گواهي مصرف  « درخواست

نـد بـراي    اتو  ايي مصرف سالح قيد شده باشد، مـي       
جمالس ابزار مفيدي در قسميت از روند صـدور جمـوز           

با اين وجود، موارد متعـددي      .  سالح باشد  انتقال
جعلي » گواهي مصرف آننده ايي   «از خالف در صدور     
 .وجود داشته است

هاي متعارف بـه توسـط سـازمان          ثبت اسلحه 
 ملل

 جممع عمـومي سـازمان ملـل        1991در ششم دسامرب    
شـــفافيت « را حتـــت عنـــوان L 46/36ي  قطعنامـــه
خواهـد    صادر آرد، آه از دبري آـل مـي        » تسليحاتي

هـاي    ي سـالح    اقدام به ثبـت جهـاني و مهـه جانبـه          
متعارف منايـد تـا اطالعـات مربـوط بـه انتقـال             

طور اطالعـاتي آـه آشـورهاي         املللي اسلحه و مهني     بني
دهنـد و     ي موجودي نظامي ارائـه مـي        عضو در باره  
ــه ــز هتي ــي و   ني ــد مل ــق تولي ــزات از طري ي جتهي

 ـ   ثبـت اين. هاي مرتبط را در آن بگنجاند سياست
 از هفت دسته به اجرا در آمد ـ  1992که از سال 

هاي مورد توافق متعارف تشكيل شده اسـت آـه            سالح
هـاي    هاي جنگي، خودروهاي زرهي، سيستم      ل تانك امش

 هواپيماهاي جنگنده،    اي با آاليرب بزرگ،     توپخانه
يـا  و   موشـك    ی،هـاي جنگـ     هليكوپرتهاي جنگي، آشيت  



 2003نظارت پارملانی بر دستگاه امنيتی، 

258 

صـورت مـنظم    ه   بـ  دبـري آـل   . شـود   انداز مـي    موشك
ي صادرات و      آشور درباره  110هايي در خصوص      گزارش

هاي متعارف بر اساس ايـن ثبـت، بـه            واردات سالح 
هـا مهچـنني      ايـن گـزارش   . دهد  جممع عمومي ارائه مي   

ي توليد داخلي سـالح و        شامل اطالعات دولت درباره   
  وب ســايتباشــد بــه نيــز موجــودي نظــامي مــي

http://disarmament.un 
.org/cab/register.html  مراجعه شود . 

 

 

 »حترمي هومشند«نياز به 
هاي اقتصادي جـامع را       دبري آل سازمان ملل حترمي    

ناميده است آه مهواره مؤثر نبوده      » ندابزاري آُ «
و اغلب به آشورهاي مهسايه و مـردم آشـور مـورد            

ها بـر ايـن       بنابراين بعضي . رساند  نظر، آسيب مي  
 متمرآزتـري مـورد     ومشنـدِ هـاي ه    باورند آـه حتـرمي    

باشـد    حترمي تسليحاتي نوعي حترمي هومشند مي     . نيازند
هاي مايل و مسافرتي قرار گرفتـه         آه در آنار حترمي   

ها، رژمي و سردمداران يك آشـور را          اين حترمي . است
هـاي خمـالف      هدف قرار داده و عموم مردم يا گروه       

با وجود اين، ثابت    . گريند  يك آشور را ناديده مي    
ايـت مشـكل      هاي هومشند بي    آه اجراي حترمي   ده است ش

لكه بايد اصالح شده     ب  هم موفق نيست   بوده و آامالً  
 ) . مراجعه شود77ي  به آادر مشاره (دو هببود ياب

 77ي  آادر مشاره
جمـالس  آنچـه کـه     : هومشندتر ساخنت حترمي تسـليحاتي    

 اجنام دهنددر اين رابطه توانند  مي

 از  دي اسـلحه بايـ      ننـده جمالس آشورهاي صادر آ   
 :موارد زير اطمينان حاصل آنند

از نظــر قــانوني، بــا حلــاظ آــردن مقــررات و  ›
هـاي وضـع       عدم رعايت حتـرمي     رهنمودهاي اجرائي، 

 سازمان ملل را جرم جنايي قرار دهند؛ی شده 
از نظر مهاهنگي داخلي حكومت، خبشي اداري براي         ›

 اجراي حترمي در نظر گرفته شود؛
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اتي بني ادارات خمتلـف دولـيت و بـني          تبادل اطالع  ›
 مقصـد،    ها براي شناسايي بارهاي مشـكوك،       دولت

 ها، صورت گريد؛ مسريهاي ترانزيت و يا دالل
 شوند آنرتل شود؛ صورت اقالمي آه شامل حترمي مي ›
يـي الزمـه بـراي      مند بـودن از قـدرت اجرا        هبره ›

بـه جـاي    آه حترمي مربـوط را       هايي  توقيف حمموله 
 نقض آرده؛ ، آاالهاارجاع

تعيني شرايط بلوآه آردن و يـا توقيـف امـوال            ›
 حاصل از درآمد يا حتويل غري قانوني اسلحه؛

هـاي اسـلحه آـه        پيگريي و حتقيق در مورد حمموله      ›
 .خطر احتمايل تغيري مسري را دارا هستند

  BICC، www.bicc.de,2002 بر اساس وب سايت: مأخذ

و هـاي اضـايف       سـالح : مرياث پس از جنگ سـرد     
 انتقال آهنا

جنگ سرد سبب آوچكرت شدن نريوي نظامي در سراسر         
ها اسلحه، اضايف    جهان شد به اين معين آه ميليون      

 فقـدان مـديريت صـحيح       به علت تشخيص داده شد و     
هـا سـالح       ميليون  هاي اضايف در سراسر دنيا،      اسلحه

ها بـه     ها ردوبدل گرديد و نيز از دولت        بني حكومت 
بـدين صـورت آـه      .  منتقـل شـد    هاي غري دوليت    گروه
ها از هر گونـه بررسـي موشـكافانه عمـوم             اسلحه

ها بـه مسـري        بسياري از اين سالح    مشخصًا. بازماند
ــالح ــتقيماً   س ــا مس ــد و ي ــاي دزدي افتادن  از ه

 .انبارهاي ناامن به سرقت رفتند
 از  1990هاي    حدود دو پنجم جتارت اسلحه در سال      

دليل اصلي وجود   . هاي اضايف اجنام شد     انبار اسلحه 
املللـي    ي جتارت بني    عنوان عارضه ه  هاي اضايف ب    اسلحه

 وجود انبارهاي اسلحه بزرگ     1990ي    اسلحه در دهه  
متعلق به بلوك شوروي سابق بود آه بـه ناگهـان           

با توجه بـه شـرايط      . از آنرتل مرآزي خارج شدند    
هـاي اضـايف،      بد اقتصادي و در دسـرتس بـودن سـالح         

يف منبــع درآمــدي بــراي انبارهــاي اســلحه اضــا
از طـرف ديگـر     . نيازهاي مايل فوري قـرار گرفـت      

بايد اذعان داشت آه بسياري از معامالت به توسط         
وط بـ هاي خالفكار آـه بـه رهـربان سياسـي مر            شبكه

بودند يا نبودند، اجنام شـد هبرحـال فقـط بلـوك            
هـاي خـود را فروخـت،         روسيه نبود آه زرادخانـه    
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سعه يافته يا رو به     بلكه بسياري از آشورهاي تو    
 .رشد نيز چنني آردند

 78ي  آادر مشاره
 حمصول جانيب خلع سالح: هاي اضايف جتارت سالح

هـاي جديـد،      با وجود آاهش در جتارت اسـلحه      «
ي   د جديدي در جتـارت اسـلحه      رآمار نشان از رآو   

ترآييب از عوامل جاذب و دافـع       . دست دوم دارد  
. انـد   هـاي اضـايف نقـش داشـته         ح  در انتقال سـال   

هـا، آـاهش      بـس    آتـش   هاي خلـع سـالح،      توافقنامه
هاي نظامي باعث اجياد انبارهاي اسلحه        آرايي  صف

 مهم در سراسر جهان شد آـه          سالح 165000با حجم   
-1995هـاي      قبضه از آا بـني سـال       18000بيش از   

براي اولـني بـار     .  صادر و يا اهدا گرديد     1990
يش از جتارت   هاي اضايف ب     جتارت اسلحه  1994در سال   

هاي   اي اسلحه   بطرز فزاينده . هاي جديد شد    اسلحه
شـود و     تر معامله مي   هاي ارزان   مازاد به قيمت  
 جمـاني داده    ،هاي آمك تسـليحاتي     يا در برنامه  

سـاز خلـع      ي مشـكل    ارت نتيجه جتاين نوع   . شود  مي
نـور  سالح است آه به مناطق پرتشنج رسـيده و تَ         

 ».آند تر مي مسابقات تسليحاتي را گرم
املللي تغيريات  ، مرآز بني1998 ،1هربرت ولف: مأخذ

  www.bicc.deبن 

واضح است آه حتويـل گرينـدگان سـالح، آشـورهاي           
 تشـكيالت نظـارت پارملـاني       فقريي هستند آه عموماً   

 آشـور   90 حداقل   1990هاي    در سال . تري دارند   ضعيف
تـر    آـنرتل دقيـق   . هاي اضـايف را وارد آردنـد        سالح
اي دارد و     بطور خـاص امهيـت ويـژه        آوچك،هاي    سالح
بايسـت دولـت و ارتـش را مقيـد            ي مقننه مـي     قوه

هـاي    آندآه مهه ساله مقادير نقصان و سـرقت سـالح         
.  گزارش دهنـد   جملس جنگي را به     سازو برگ آوچك و   

ــن ــي نيمهچ ــداماتي م ــديل    اق ــت تب ــت در جه بايس
هـاي آوچـك بـه آاالهـاي          هاي توليد سـالح     آارخانه

مقدار متوسط انتقال سالح در     . صورت گريد غرينظامي  
دهد آـه      آاهش نشان مي   1997-2001ي پنج ساله      دوره

 آاهش در عرضه بـه توسـط ايالـت          دليل آن عمدتاً  

                                                           
1 Herbert Wulf 
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ي   آاهش عرضـه  % 65 آه علريغم وجود      می باشد  متحده
 بزرگرتين عرضه کننده ی سالح در       1998ل  سالح از سا  
 دوم  روسـيه مقـام   . بوده است  1997-2001سال های   

% 24ي سالح در اين دوره را داشـت، افـزايش             عرضه
 روسـيه را در     2001 تـا    2000انتقال سالح از سال     
آتـاب  : مأخذ(.  قرار داد  2001مقام اول در سال     

 )SIPRI، 2002سال 
ــله  ــا فاص ــني ب ــاد چ ــامي زي ــزرگرتين  در مق  ب

، پس از افـزايش     2001ي سالح در سال       آننده  دريافت
واردات سـالح هنـد     .  گرفـت   قرار 2000از سال   % 44

  سـوم  افزايش اين آشور را در مقام      % 50نيز با   
.   قــرار داد 2001ي ســالح در ســال   واردآننــده

 1997-2001آننـدگان عمـده در طـي سـاهلاي            دريافت
ــه   ــايوان و ترآي ــتان ســعودي، ت آشــورهاي عربس

 )SIPRI، 2002آتاب سال : مأخذ. (اند بوده

 79ي  آادر مشاره
 هاي سبك ارت سالحارقام ختميين جت

هاي سبك توليد شـده در        آه حجم سالح   در حايل «
هـاي پايـاني جنـگ سـرد          حال حاضر آمرت از سال    

ها هنوز هـم      ها قبضه از اين سالح     است، ميليون 
ــي  ــد م ــاله تولي ــه س ــود  مه ــاس ) …(ش ــر اس ب

هاي توليدي در جهان      سالح ارزش) …(ها    زني  گمانه
 براي سال   هاي نظامي،   با احتساب ساير سازوبرگ   

 ميليـارد دالر آمريكـا ختمـني زده         4 حداقل   2000
 ميليـون  3/4شود؛  بر اساس حجم، توليد حجم          مي

شـود،     بـرآورد مـي    2000جديد در سـال     ی  اسلحه  
در مقايسـه بـا تعـداد       % (30آه آاهشـي    )  …(
داشــته )  جنــگ ســرد ی ســاالنه در دورهتوســطم

 ».است
رت هـاي سـبك آمـ       آه تقاضا براي سالح    در حايل «
رسد آه عرضه به بـازار      ، به نظر مي   )…(شود    مي

در کننده  هاي توليد     شرآت. در حال افزايش است   
 196از  (انـد      سال سه برابر شده    20مدت آمرت از    

 در حال   600به حدود    1980کارخانه در سال های     
 »)حاضر
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هاي جديد و  ظهور و افزايش تعداد شرآت  ) …(«
ــ    آننـد   يهاي سـبك توليـد مـ        آه سالح يی  آشورها

وآساني آه مايل به فروش به هر آسي در هر جا           
و با هر قيميت هستندـ به ايـن معـين اسـت آـه              

ــت ــيت،    حكوم ــري دول ــاملني غ ــتبدادي، ع ــاي اس ه
هـاي    توانند سالح   آسانرت مي  جمرمانها و     تروريست

تـر و مهلكـرت از گذشـته هتيـه            جديدتر، پيچيده 
هـاي    حنياز به آنرتل دوليت بر توليد سال      . منايند

امللل تبـديل     سبك به يك موضوع ضروري امنيت بني      
 ».شده است

،  انتشارات 2001هاي سبك،  بررسي سالح: مأخذ
 آآسفورد

 
 
 
 

 80ي  آادر مشاره
يـه جتـارت غـري      لعملـل   عملي سازمان   ی  برنامه  

موارد اصلي قابل   : هاي آوچك و سبك     قانوني سالح 
 توجه منايندگان

 جتـارت   و نربد با   آن آردن   براي جلوگريي، ريشه  
 هاي آوچك و سبك غريقانوني سالح

(SALW)           آشورهاي عضـو در آنفـرانس ملـل متحـد
هاي آوچك و سـبك       ي جتارت غري قانوني سالح      درباره

موارد اجرائي  )  نيويورك 2001جوالي  (از هر نوع    
اي و جهــاني  زيــادي را در ســطح ملــي، منطقــه

پذيرفتند، در بني ساير موارد، مراتب اجرائـي        
 : شده آه آا ير پذيرفتهز

 در سطح ملي
ــررات   › ــب، مق ــوانني مناس ــدان ق ــورت فق در ص

قضـائي وضـع    ی  هاي مديرييت را در حوزه        وروش
هاي آوچـك     آنند تا آنرتيل مؤثر بر توليد سالح      

و سبك و مهچنني  صادرات، واردات، ترانزيت و         
 ؛ها داشته باشند انتقال جمدد اينگونه سالح

ا آـه در توليـد غـري        هـايي ر    افراد و گـروه    ›
ونقل، مالكيت و      جتارت، نگهداري، محل    قانوني،

ي غريقـانوني     گذاري براي هتيـه     مهينطور سرمايه 
هاي آوچك و سبك نقش دارند را شناسـايي           سالح
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 آرده و اقدامات مناسيب برابـر قـوانني ملـي         
 ها اجنام دهند؛ گونه افراد و گروه  اينعليه

 جمـاز در    اطمينان يابند آـه توليدآننـدگان      ›
هاي   قسميت اساسي از روند توليد، بر روي سالح       

آوچك و سـبك خـود، برچسـيب مناسـب و قابـل             
 اطمينان بزنند؛ 

 ثبتخود   ييي قضا   اطمينان يابند آه در حوزه     ›
 موجودي و انتقـال      دقيق و جامعي از توليد،    

هاي آوچك و سـبك، بـراي مـدتي هـر چـه               سالح
 شود؛ تر نگهداري مي طوالني

يابند آه مسئوليت نگهداري و صدور      اطمينان   ›
ي دولـت     هاي آوچك و سبك بـه عهـده         متامي سالح 

باشد و اقدامات مؤثري براي پـيگريي ايـن           مي
 گريد؛ ها صورت مي سالح

ثر بـر   ؤبه منظور حصول اطمينان از آنرتل مـ        ›
هاي آوچك و سـبك آـه         صادرات و ترانزيت سالح   

ــواهي تأ  ــتفاده از گ ــامل اس ــده يش ــد ش ی ي
باشد، قوانني، مقررات     مي» ي ايي   ندهآن  مصرف«

آـار  ه  ثري را اجياد و ب    ؤهاي مديرييت م    و روش 
 گمارند؛ مي

بدون تعصب نسبت به حق آشورها بـراي صـدور           ›
ــلحه ــبالً  اس ــه ق ــبكي آ ــك و س ــاي آوچ  وارد ه

ي اوليه را     اند، بايسيت آشور صادرآننده     آرده
هـا در جريـان       قبل از انتقال جمـدد آن سـالح       

  جانبه در اين باره قرار دهند؛توافقات دو
هاي مديرييت مناسيب را بـه        قوانني ملي يا روش    ›

هـاي افـرادي آـه بـه          منظور تعديل فعاليـت   
 وضع  ،هاي آوچك و سبك مشغولند      گري سالح   واسطه
 آنند؛

 

اقدامات مناسيب را عليه هر گونه فعالييت آه         ›
هاي شـوراي امنيـت را نقـض آنـد اجنـام              حترمي

 دهند؛ 

آوچك و سبكي آـه      هاي  يابند آه سالح  اطمينان   ›
انـد، نـابود      آوري شـده    مصادره، توقيف و مجع   

 شوند؛ مي
اطمينان يابند آه نريوهاي مسلح، پليس و هر         ›

هـاي    داري اسـلحه  آس ديگري آه جماز بـه نگهـ       
هـاي    اسـتاندارد و روش   ،  آوچك و سبك هسـتند    
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صحيح و دقيق مربوط بـه نگهـداري و امنيـت           
 منايند؛ عايت مياقالم انبار شده را ر

هاي خلع سـالح مـؤثر،        در صورت امكان برنامه    ›
برطرف آردن وضعيت بسيج عمومي و اجياد جمـدد         

 آا را هتيه و اجرا آنند؛
به نيازهاي خاص آودآاني آـه در درگرييهـاي          ›

 .اند توجه داشته باشند مسلحانه صدمه ديده
 ي امور خلع سالح سازمان ملل متحد، اداره: مأخذ

 http://www.un.org/Depts/dda, 2002وب سايت 

هاي آنرتل صادرات     پذيري در روش    توجيه و شفافيت
ي جنگ سـرد شـدت        هاي ياد شده    اسلحه آه با پيامد   

پيدا آرده به موضوع حبث بسيار مهمي در بسـياري          
بايسـت و     ي آنچه آه جمالس مي       در باره   از آشورها، 

 .توانند اجنام دهند، در آمده است يا مي
هـايي از اقـدامات اجنـام          منونه 81ي    مشارهآادر  

. دهد  شده به توسط اعضا سازمان ملل را ارائه مي        
ــده ــاهي فزاين ــفافيت و   آگ ــت ش ــه امهي ــبت ب  نس

پذيري باعث هبرت شدن قابل توجه نظارت جمالس          توجيه
بر صادرات اسـلحه در آن آشـورها شـده اسـت ويل             

 .ي زيادي دارد هنوز با وضعيت مطلوب فاصله

  81ي  مشارهآادر 
 شـفافيت و     :نقش جملس در آنرتل صـادرات اسـلحه       

 ي اروپا گويي در آشورهاي احتاديه پاسخ
_________________________________________

_________ 
 برابر قـوانني اسـرتاليا هـيچ منعـي          :اسرتاليا

براي ارائه اطالعات به مناينـدگان جملـس وجـود          
 .ندارد

_________________________________________
_________ 
، دولت  1991 برابر قانون تصويب شده در       :بلژيك

متعهد است آه ساالنه انتقال اسلحه را به جملس         
صـورت دقيـق مشـخص      ه  اين قانون ب  . گزارش آند 

گريد   آند آه چه آسي جموز صادرات اسلحه را مي          مني
تواند صـادرات اسـلحه داشـته         و به چه آسي مي    

  اين امر يك. باشد
نكته آليدي است چرا آه صادرات نبايد مقررات        

  .ي اروپا را نقض آند  احتاديه
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_________________________________________
_________ 

ي صـادرات      براي مباحثات جملس دربـاره     :دامنارك
اسلحه و يـا ابـزاري قـانوني بـراي نظـارتي            
دموآراتيــك بــر ايــن موضــوع، در قــانون     

هرحـال  ه  بـ . رت نگرفتـه اسـت    هايي صـو    بيين  پيش
ي عمومي، وزير دادگسرتي،      بدنبال فشار فزاينده  

ي   ي گزارشـي مقـدماتي دربـاره        اقدام به ارائه  
هـاي    منايـد آـه شـامل آـنرتل         صادرات اسلحه مـي   

 .شود صادراتي، ارزش صادرات و آشور مقصد مي
_________________________________________

_________ 
وزارت دفاع دو گـزارش سـاالنه        تاآنون   :فنالند
ي صادرات آاالهاي دفاعي برابر مقـررات         درباره
 بـراي    هـا  گـزارش .  ملل چاپ آرده است    نسازما

باشـند،    قدرآايف جـامع مـي    ه  ارتقاء شفافيت  ب   
ي   اي مـنظم دربـاره      اما با وجود ايـن مباحثـه      
 .انتقال اسلحه وجود ندارد

_________________________________________
_________ 

اي از     پارملان فرانسه بصورت فزاينـده     :فرانسه
خـود را    ي  دولت خواسته است آه گـزارش سـاالنه       

تر و با ذآر جزئيات بيشرتي ارائـه منايـد            شفاف
 هـاي   ي سـالح    توان اطالعات دربـاره     آه از مجله مي   

ــزات دو   ــاظيت، جتهي ــزات حف ــيس، جتهي ــك، پل آوچ
.  نام برد  هاي نظامي را    ي مهكاري   منظوره و آليه  

ي ايـن     عالوه بر آن بايسيت حبـث بيشـرتي دربـاره         
 .گزارش در جملس صورت گريد

_________________________________________
_________ 

ي صادرات اسـلحه در        اولني گزارش درباره   :آملان
هـاي    رود آميسـيون    انتظار مي .  چاپ شد  2000سال  

دفاع، امورخارجـه، جتـارت و در صـورت امكـان           
.  در جريان گزارش بعدی قـرار گرينـد        قوق بشر ح

نقش جملس به بررسي دقيق آنچه آه حكومت صـادر          
 .شود آرده است، حمدود مي

_________________________________________
_________ 

دهـي جهـت       گـزارش    هيچ گونـه مكانيسـم     :يونان
ي اطالعات مربوط     ارائه به جملس و مردم در باره      

اطالعات رمسـي   . لحه وجود ندارد  به جموز صدور اس   
فقط مهان است آه بـه توسـط سـازمان ملـل حتـت              
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هاي متعارف سازمان ملل ارائـه        عنوان ثبت سالح  
 . شده است

_________________________________________
_________ 

بيين براي     قوانني ايرلند هيچ گونه پيش     :ايرلند
ي   دربـاره   هـايی  مقيدآردن دولت به چاپ گزارش    

هرحـال  ه  ب. صادرات اسلحه در نظر نگرفته است     
ــه   ــانون جامع ــال ق ــه دنب ــا، ب  وزارت  ي اروپ

 ، دو گزارش ساالنه هتيه      2002امورخارجه تا سال    
گـريي    اي درون جملس در حال شكل       قاعده. آرده است 

صـوص جموزهـاي    است آه مناينـدگان سـؤاالتي در خ       
 .پرسندبصدور اسلحه از وزرا 
_________________________________________

_________ 
 

ي جموزهاي صادرات      دولت بايسيت درباره   :ايتاليا
و واردات و ترانزيت جتهيزات دفـاعي بـه جملـس           

 بيـان   1990اين امر در قانون سال      . گزارش دهد 
 شده است آه شامل گزارشي مبسوط 

 

هرحـال جملـس هيچگونـه نقشـي در         ه  بـ . باشد  مي
 .بررسي دقيق صادرات ندارد

_________________________________________
_________ 

 هيچگونه صنايع مهم نظامي و يـا        :لوآزامبورگ
 .گويي وجود ندارد سيستم پاسخ

_________________________________________
_________ 
ي صـادرات      اولني گـزارش جـامع در بـاره        :هلند

در صـادرات   .  چـاپ گرديـد    1998اسلحه در اآترب    
لحه هلند، به صورتي غري رمسي، جملـس قبـل از           اس

دولت : پردازد   مي   به بررسي موشكافانه    صادرات،
هـاي     متام فروش  ،بطور حمرمانه به آميسيون دفاع    

 .دهد انبارهاي اضايف اسلحه را اطالع مي
_________________________________________

_________ 
نتشـر  م1998 قبل از گزارشي آه در سال        :پرتغال

گرديــد، در قــانون بــراي بررســي دقيــق جملــس 
اســلحه هــاي جمــوز صــدور  گــريي ي تصــميم دربــاره

 مباحثات پارملـاني    و هايي صورت نگرفته    بيين  پيش
جملـس  مناينـدگان   . بـود نشده  ر آن تصريح    نيز د 

توانند سؤاالتي را در مـورد جموزهـاي صـدور            مي
 .اسلحه پس از اعطا، مطرح آنند
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_________________________________________
_________ 

 تنها يك گـزارش منتشـر       1998 از سال    :اسپانيا
هيچگونه بررسـي دقيـق مقـدماتي در        . شده است 

تنها آارآنـان   . گريد  خصوص صدور اسلحه صورت مني    
 در جريـان قـرار       ی جملـس   هاي حمرمانـه    آميسيون

 .مباحثات در جملس رو به رشد است. گريند مي
_________________________________________

_________ 
   منتشر گرديـد،   1984 اولني گزارش در سال      :سوئد

ي   سايل آه در آن جملس، هيئت مشاوران در زمينـه         
عنـوان معيـاري    ه  صادرات جتهيزات نظامي را بـ     

جملـس  . براي ساير آشورهاي اروپايي تأسيس آرد     
صــورت ســاالنه در مــورد گــزارش بــه حبــث  ه بــ
 .نشيند مي

_________________________________________
_________ 

تـرين    شـفاف ستان   سيستم گزارش انگل    :ستانانگل
شكل را داراست از زماني آه اولـني گـزارش در           

 منتشر شد، آميسيون مشـرتآي از وزارت        1999سال  
ــعه  ــه، توس ــور خارج ــاع، ام ــني یدف ــل و   ب املل
اين آميسيون  . بازرگاني و صنايع تشكيل گرديد    

ك، به جملس عوام گـزارش مـذآور را ارائـه           مشرت
دهد و مسئوليت بررسي صـادرات را نيـز بـه             مي

 .عهده دارد
 www.saferworld.co.uk, 2002: مأخذ

 ختصص پارملاني 
مهانطور آه قبال ذآر شد، ختصص پارملـاني آليـدي          
است براي اطمينان از اينكه جملس نظارت آايف بـر          

فقـدان  . داردروند جتارت و نقل و انتقـال سـالح          
هاي شغلي يكي از داليل مهمي است آـه سـبب             مهارت

تعليم اعضاي جملس،   . شود  گريي مي   حمرمانه شدن تصميم  
صـالح جملـس      هـاي ذي    آه عضو آميسـيون   يی   آا خصوصًا

تعليم   به مهني ترتيب،  . باشد  هستند، امري ضروري مي   
هايي از قبيل جتارت اسـلحه،        آارآنان جملس در ختصص   

دارآات، حتقيقـات عمليـاتي، مـديريت       ي تـ    موازنه
زم و آنرتل ابداعي، به اجياد      اي لو   جتهيزات، هزينه 

چارچوبي از متخصصني آمك خواهد آرد آه قادر بـه          
هـاي دفـاع در جملـس         گويي از طريق آميسيون    پاسخ
بـه عـالوه، اجيـاد بانـك اطالعـاتي در           . باشند  مي
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گـريي در دسـتگاه       هـاي خمتلـف تصـميم       ي جنبـه    باره
سـازد    هاي دفاع جملس را قادر مـي        ييت، آميسيون امن

ي   آه براي مرور و نظـارت بـر تصـميمات از قـوه            
جمريه وارتش تقاضاي اطالعـات مربوطـه را داشـته          

 .باشند

 آنچه آه مشا به عنوان
 توانيد اجنام دهيد ي جملس مي مناينده

 نظارت بر جتارت اسلحه
ي املللـ   هاي بني   تالش آنيد آه آنرتل جتارت اسلحه      ›

 . باشدم دستور آار جملس ّهاز َا
 حتـت  80  مشاره یهايي آه در آادر  اجراي توصيه  ›

ي عملـي سـازمان ملـل عليـه           برنامه«عنوان  
موارد : هاي آوچك و سبك     جتارت غري قانوني سالح   

 . را رواج دهيد»اصلي قابل توجه منايندگان
 از مـوارد    دولت را ترغيب آنيد آـه مرتبـاً        ›

 :زير تبعيت آند
هاي سـازمان     ي فهرست سالح     شده  ط گزارش ـ شراي 

 هاي متعارف ملل در مورد سالح
ـ ابزارهاي استاندارد سـازمان ملـل بـراي         

 هاي نظامي گزارش در مورد هزينه
اي در رابطه بـا       ـ قراردادهاي مرتبط منطقه   

 هاي متعارف  سالح
 ي جتارت اسلحه هاي ملي درباره سياست

  ی هاطمينان يابيد آـه سياسـت ملـي دربـار          ›
فروش سالح، جديد باشد و يقني حاصل آنيد آـه          

 ارائـه شـده     جملـس به موقع براي تصويب بـه       
 .است

شـود آـه      اطمينان يابيد مكانيسمي اجرا مـي      ›
ي   ي گـزارش دربـاره       را جماب به ارائـه      حكومت

 .آند مسائل جتارت اسلحه به جملس مي
 حترمي تسليحاتي

هـا    اطمينان يابيد آه مسائل مربوط به حتـرمي        ›
  به مناسب بودن و جهدر جملس با تو

 .گريد تأثرياتشان مورد حبث قرار مي      
س رواج  لـ را در جم  » حترمي هومشند «ي    حبث در باره   ›

 77ي  آـه درآـادر مشـاره     نكـاتي  دهيد، خصوصاً 
 .آورده شده را به خاطر بسپاريد
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 حتـرمي تسـليحاتي     ُمصرانه از دولت خبواهيد که     ›
 ، آننقض را حمرتم دانسته و در صورت 

 

 .هايی را در نظر بگريدجمازات      

 هاي مازاد اسلحه
صـالح از     هـاي ذي      تالش آنيد آه جملس و آميسيون      ›

مجله آميسيوني آه مسائل گمرآـي را رسـيدگي         
هـاي    آند، توجه خمصوصـي نسـبت بـه اسـلحه           مي

مازاد داشته باشـند و اقـداماتي را بـراي          
  :جلوگريي و آنرتل موارد زير اجنام دهند

هـاي مـازاد      هر گونه نقل و انتقال اسلحه      ـ 
 از آشورتان و يا از طريق آن 

 هاي مازاد  اسلحه یهر گونه هتيه ـ 
بـرداري از     از حكومت خبواهيـد آـه در صـورت         ›

هاي اضايف و يـا اـدام آـا مشـارآت             اسلحه
 .داشته باشد

ــت   › ــه در جه ــد آ ــت خبواهي ــم از حكوم ــاز ه ب
هـاي    ال اسلحه هايي آه در انتق     شناسايي شرآت 

مازاد نقش دارد، اقداماتي را صورت داده و        
 .هاي آنان را آنرتل آند فعاليت

 هاي آوچك سالح
اطمينان يابيد آه جملس يا آميسيون مربوطـه         ›

اطالعات مبسوطي را هر ساله در مورد توليـد         
. دارد  هاي آوچك دريافـت مـي       ملي و فروش سالح   

ات  ساالنه شـامل اطالعـ      تقاضا آنيد آه گزارش   
هـاي مـذآور      هاي شـرآت    ي فعاليت   دقيق درباره 

 .باشد
آـوچكي آـه     هاي  اطمينان يابيد آه فروش سالح     ›

توليد ملي هستند بر طبق معيارهـاي مشخصـي         
 . است آه در اين خبش مورد تأآيد قرار گرفت
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ريوهاي ن  دموآراتيِكنظارِتمرآز 
  مسلح در ژنو

 
ي گذشته صورت گرفته  هايي آه در دهه رغم پيشرفت   علي

است، دگرگـون سـاخنت و آـنرتل دموآراتيـك ارتباطـات            
ن بـه عنـوان چالشـي بـزرگ بـراي           اـ نظامي مهچن    مدني

 اين امر خصوصـاً   . بسياري از آشورها باقي مانده است     
در مورد آشورهايي آه بـه سـوي دموآراسـي گـام بـر              

ديده از جنگ و پس از جنگ صـدق           رند، جوامع آسيب  دا  مي
طـور    نظـامي و مهـني      نريوهاي مسلح، نريوهاي شـبه    . آند  مي

پليس، پاسداران مرزها و ساير ساختارهاي مرتبط بـا         
هاي مهمي را ايفا      امنيت، در بسياري از آشورها، نقش     

» حكومت در حكومت  «آنند، اغلب اوقات آا به صورت         مي
وارد نـادر   ار زيادي را بـر منـابع        آنند، فش   عمل مي 

هـاي آزادسـازي جلـوگريي بـه عمـل            آورنـد، از روش     مي
املللي   هاي داخلي يا بني     آورند و احتمال اجياد درگريي      مي

بنـابراين مهگـان ايـن امـر را         . دهنـد   را افزايش مي  
انــد آــه آــنرتل مــدني و دموآراتيــك چــنني   پذيرفتــه

راي جلـوگريي   اي بسيار مهم ب     ساختارهاي نظامي، وسيله  
از درگريي، اجياد صـلح و دموآراسـي و تضـمني پيشـرفت             

 .باشد ـ اجتماعي مداوم مي  اقتصادي
تقويت آنرتل مدني و دموآراتيك سـاختارهاي نظـامي     

ي   ي بسيار مهمي در دستور آار جامعـه         به عنوان مسأله  
 حكومـت   2000در اآتـرب    . امللـل قـرار گرفتـه اسـت         بني

بـه ايـن جريـان عمـومي و         سوئيس، به عنوان مساعدت     
مثبت و بر اساس ابتكار عملي مشرتك بني وزارت دفـاع،           
محايت مدني، ورزش و وزارت امورخارجـه، مرآـز آـنرتل           

 .دموآراتيك نريوهاي مسلح ژنو را تأسيس آرد

 مأموريت

اين مرآز آشورها و مؤسسـات غـري دولـيت را تشـويق       
 آرده و آا را به خـاطر تالششـان در افـزايش آـنرتل             

دهـد مهچـنني      دموآراتيك و مدني مورد محايـت قـرار مـي         
املللي در اين زمينه را با تأآيد بر نواحي           مهكاري بني 

 .خبشد اروپاـ آتالنتيك ارتقاء مي
 : اين مرآز براي به اجرا درآوردن اين اهداف،

آوري آرده، حتقيقاتي را اجنام داده و  اطالعات را مجع   •
 تا آنكه بتوانـد  داي شرآت دار هاي شبكه  در فعاليت 

هاي فراگرفته شـده را   مشكالت را شناسايي آرده درس  
ي آـنرتل   به آار گريد و هبرتين عملكـرد را در زمينـه    
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ــ   دموآراتيك  نريوهـاي نظـامي و ارتباطـات مـدني      
 .نظامي پيشنهاد دهد

منـد،   هـاي عالقـه   خود را به متامي گروهمحايت و ختصص    •
 نظـامي، ادهـاي   ها، سران ها، پارملان   حكومت خصوصًا

املللي، ادهاي غريدوليت وحمافل دانشـگاهي ارائـه      بني
 .  دهد مي

 مهكاري نزديكـي را بـا مسـئوالن مملكـيت،           اين مرکز 
املللي و غريدوليت، مؤسسات آموزشي و متخصصني         ادهاي بني 

يلـي خـود، بـه      لي و آارهاي حت   ي در امور اجرا    و دارد
ذاران حضـور    آشـوري آـه در شـوراي بنيانگـ         42محايت  

 50املللـي متشـكل از حـدود          دارند، هيئت مشاوران بني   
 ،انـدرآار   هاي دست   متخصص بنام، گروه مشاوران و گروه     

هايي را بنا اده يـا        اين مرآز مشارآت  . وابسته است 
قراردادهاي مهكاري را با مشاري از مؤسسات حتقيقاتي و         

آرده املللي وجمامع پارملاني امضا       با چندين سازمان بني   
 . است

 آاري ی برنامه

 بـه   نريوهاي مسـلح در ژنـو   دموآراتيكِ نظارِتمرآز  
منظور مورد توجه آامل قرار دادن موضوع مشخص آـنرتل          

 گـروه آـاري متعهـد را        12دموآراتيك نريوهاي مسلح،    
دارد   اجياد آرده و يا در راستاي اجياد آا گام بر مي          

 در خبـش    اصـالحات : دهنـد   آه موضوعات زير را پوشش مـي      
امنييت، نظارت پارملـاني بـر نريوهـاي مسـلح، ابعـاد            

سـازي    قانوني آنرتل دموآراتيك نريوهاي مسلح، شـفافيت      
متخصصـني غـري    ،  ي دفاعي و تـدارآات      ي بودجه   در برنامه 

نظامي در سياست امنيت ملي، آنرتل دموآراتيك پليس و         
 مدنيــ غـري     ساير نريوهاي غري نظامي امنييت، ارتباطات     

 در تغيري مذهب و کاهش قـوا، ارتـش و جامعـه،             نظامی
ـ مدني در شـرايط        نظامي ساختار مدنی جامعه، ارتباط   

 معيارهـاي موفقيـت و شكسـت در آـنرتل           ،بعد از جنـگ   
ـ نظـامي در       ارتباطات مدني  ،دموآراتيك نريوهاي مسلح  

ريـزي،    هـاي مشـاوران، برنامـه       گروه. موقعيت آفريقا 
 .دهند ي آاري را اجنام ميها سازي گروه مديريت و مهاهنگ

 ختصـص   نريوهاي مسلح در ژنـو  دموآراتيكِ نظارِتمرآز  
خود را در سطوح دوجانبه و يـا چنـد جانبـه ارائـه              

مشـاري از   . دهد و به منافع عموم مردم توجـه دارد          مي
ي اصـالحات در دسـتگاه        هاي دو جانبه در زمينـه       پروژه

رهاي امنييت و آنرتل پارملـاني نريوهـاي مسـلح در آشـو           
ح در سـط  . اروپاي جنوب شرقي و شرقي در حال اجراسـت        

چندين پـروژه را در چـارچوب        ، اين مرکز     چند جانبه 
پيمان ثبات در جنوب شرق اروپا و سـازمان امنيـت و            

ايـن مرآـز    . مهكاري در اروپا به اجرا در آورده است       
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هـا،    به طور مرتب داراي انتشـارات بـوده، آنفـرانس         
ا ساير رخدادها را سازماندهي     هاي آموزشي و ي     آارگاه

مهچنني از تكنولوژي اطالعات از مجلـه وب سـايت          . آند  مي
خود براي دسرتسي به خماطبان خاص وعموم مردم استفاده         

 .آند مي

 سازماندهي و بودجه

  نريوهـاي مسـلح در ژنــو   دموآراتيــِكنظـارتِ مرآـز  
. باشـد   املللي زير پوشش قانون سـوئيس مـي         اي بني   مؤسسه

مؤسسـني ايـن مرآـز حضـور          در شـوراي   ١ آشـور  ودو    چهل
املللي از متخصصني بنام جهان       هيئت مشاوران بني  . دارند

در موضوعات دفاع و امنيت آه مـدير را در اسـرتاتژي            
 . آننـد، تشـكيل شـده اسـت         آلي مرآـز راهنمـائي مـي      

  نريوهاي مسلح در ژنو     دموآراتيكِ نظارِتمرآز  آارآنان  
باشند آه بـه چهـار        ف مي  مليت خمتل  23متخصص از    40،  

هـاي    گـروه مشـاوران، برنامـه     : انـد   خبش تقسـيم شـده    
 .امدادي، منابع اطالعاتي و سرپرسيت

 ،وزارت دفاع فـدرال سـوئيس، محايـت مـدني و ورزش      
 آـه معـادل هشـت       اين مرکز ي    بودجهتأمني  ي    قسمت عمده 

 به خود   2002باشد را در سال       ميليون فرانك سوئيس مي   
آننـدگان وزارت     ديگـر از مشـارآت      كيي. دهد  اختصاص مي 

از ،  بعضي از آشورهاي عضو   . باشد  فدرال امورخارجه مي  
هـاي     يا با مشارآت در فعاليـت       و طريق محايت از اعضا   

 . آنند مشخص مرآز، از اين مؤسسه محايت مي

 متاس 

 بـا آدرس زيـر مكاتبـه    براي اطالعات بيشـرت لطفـاً    
 :آنيد

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 
Rue de Chantepoulet 11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva 1 Switzerland  
Tel: 41 (22) 741-7700; Fax: 41 (22) 741-7705 
E-mail: info@dcaf.ch; Website: www.dcaf.ch 

  
 

                                                           
آلبانی، ارمنستان، اتريش، آذرباجيان، بالروس، بوسـنی و         ١

 آرواسـي، مجهـوري چـك،       ،کت ديووآر هرزگوين، بلغارستان،   
دامنــارك، اســتوني، فنالنــد، فرانســه، گرجســتان، آملــان، 
يونان، جمارستان، ايرلند، ايتاليـا، لتـوني، ليتـواني،         

تغال، روماني،  ، هلند، نيجريه، نروژ، هلستان، پر     و  مالدي
ــوري   ــونتنگرو، مجه ــتان و م ــيه، صربس ــدرال روس ــوري ف مجه

ا، سـوئد،   اسلواآي، اسلواني، آفريقـاي جنـوبي، اسـپاني       
 يوگسـالوي، اآـراين، انگلسـتان،       ، سوئيس، مجهوري مقدونيه  

 .امريكا و ايالت ژنو
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 چيست؟ االس ي بني احتاديه
 

املللي جمالس آشـورهاي   اجملالس، سازمان بني ي بني   احتاديه
 . افتتـاح گرديـد    1889باشـد آـه در سـال          قل مـي  مست

 آخرين گـام    ،موقعيت نظارتي آن مهراه با سازمان ملل      
عد خبشيدن  اش مبين بر بُ     را در به اجرا درآوردن خواسته     

هاي جهاني و رساندن صداي        فعاليت  ی پارملاني به عرضه  
املللـي    منايندگان منتخب مردم در مراحل مباحثـات بـني        

اين  جملس ملي عضو     144،  2003انويه  از ژ . برداشته است 
ي مترآـز گفتمـان و        اند به عنـوان نقطـه        بوده احتاديه

عملكرد پارملـاني، ايـن سـازمان جمـالس را گـرد هـم              
 :آورد تا مي
املللي را در نظر  هاي بني مسائل مورد عالقه و نگراني   ›

 . بگريند
 جملـس براي دفاع و ارتقاء حقوق بشر در امر اجيـاد     ›

 .باشندمشارآت داشته 
به استحكام مؤسسات منايندگي در سراسر جهـان آمـك      ›

 . آنند
مسائل مربـوط بـه صـلح و امنيـت مهـواره از اهـم         

اجملالس بوده است، در بسياري از        بنيی  موضوعات احتاديه   
مــوارد اعضــاي دائــم آن در مســائل امنــييت از مجلــه 

املللي و دادگاه     هاي بني   سالح، حترمي اقتصادي و جمازات      خلع
. اند  املللي جرم و تروريسم اقداماتي را صورت داده         بني

 آميسيون خمصوصي را بـه منظـور افـزايش          1994در سال   
سـيس  تأاملللـي     احرتام نسبت به قانون بشر دوستانه بني      

املللي صليب سرخ، ايـن       ي  بني    در مهكاري با آميته   . آرد
 آتابي را براي منايندگان جملـس       1999آميسيون در سال    

املللـي    احرتام بـه قـوانني  بشردوسـتانه بـني         ي    درباره
 . منتشر آرد
ي وافـري بـه آمـك در      مهيشه عالقهاجملالس ي بني   احتاديه

 از طريـق مباحثـات سياسـي داشـته           تنش ي آاسنت   زمينه
 فرصيت را براي گفتمان اجيـاد       اين احتاديه جلسات  . است
. آند تا تنش را از بني بربد و اجيـاد اعتمـاد آنـد               مي

مان مهچـنني داراي آميسـيوني پارملـاني بـراي          اين ساز 
خبش حل و فصل اختالفـات در خاورميانـه و            پيشربد رضايت 

باشد آه گفتگـوي ميـان        ني گروهي از مياجنيگران مي    نمهچ
منايندگان احزاب سياسي در دو قسمت قـربس را افـزايش           

 .دهند مي
اجملـالس داراي مكانيسـمي خبصـوص، بـراي      ي بني   احتاديه
 .ت و مهكاري در قسمت مديرتانه استاجياد امني
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دفرت دائمی ناظر 
 احتاديه ی
 بني االس در سازمان 
 ملل

Inter- Parliamentary Union  
220 East 42nd Street 
Suite 3102 
New York, N.Y. 10017 
USA 
Tel: (212) 557 58 80  
Fax: (212) 557 39 54 
E-mail:ny-office@mail.ipu.o 

االس   ی بنيِراحتاديهَمّق

Inter- Parliamentary Union    
Chemin du pommier 5  
Case Postale 330      
CH-1238 Grand Saconnex, Genera  
Switzerland  
Tel: 41 22 919 41 50 
Fax: 41 22 9919 41 60 
E-mail: postbox@mail.ipu.org  
Website: www.ipu.org 
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