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۱۱۲/۰۲۰/۱۱                    غوث جانباز  
                      

  «تابعیت دو گانه»مسئلۀ  بر تأملی
 

وضتتعیت پیدیتتقو ی تتوگی ند گويدتتق یتته دن نایطتتۀ ق  نودبتت  مدلتت  و ماعتتقد  تترد دن  ر تته  تتايی       " تابعیتتت دو گانتته " 
  .قو  رد به میا  می قي یشون چدقی، دگاصادی، یلاونی میا  دجاما ی، سیاس

متودیين  (ا یتق دگتا دساستی تترين    يت )تمتا  مطمو تۀ   متی تودنتق   عیتت چوتون   تاب ددشان چدتقين یه يک  رد با دين دست سؤدل 
 .نمايق ن ايت و  ملی ؤوالنهانه و مسبوون مساوي ( دتباع يک تابعاه) د ردد  ادی ماندقو مکلفیت  ای خود ند  ی وق

 

 ضتمین نمتی یددتق،   ت" تابعیتت دو گانته  " بته ددننتقگا    بايق به خاطر ددشت یه بعضی دز یشون ا تأمین ی وق مساوی ند 
 ،دز یشتون ا  برختی بوتون ماتال دن   . باشتدق به یاگونی  ای مخالف ی وگی مد سم می  ديدگونه یشون ا، دتباع دنچو  

قنهتایی یته نيشته دن  متا       نستبت بته  پذير اته شتقه دنتق     تابعیتت یته بته    ختانجی  یطم ی وق و مکلفیت  ای تابعیتت د تردد  
 .می باشقددننق مافاوت ( یشون ا)یشون 

 

دن زمانته  .  تر  دنتقد  نمتوده دستت    " تابعیتت  "  پقيقو خود ت ريبًا  مزما  با پیقديش "تابعیت دوگانه"ديقگاه تأنيخی دز 
تتقنيطی   دختاط  دمتا  . پدقدشتاه متی شتق    قنکشتون  د وای تابعیت به يک  رد خانجی ن ض  ريح نستو  ملتی    ای ساب 

بايتق بتردی    ه دیت جلتوگیری نمايدتق، بدتابرين نده و چتان    دگود  نمی تودنستادق دز ههتون یاترت تابعیت     قمیزش  ر دگ  ا و
  .ق  جست و جو میگرديق تدظیم
قغتاز   ۱۱۸۱دز شتال   بته گمتا  دغلتز دز ستال     " تابعیتت دوگانته  "ی وق بین دلتقول دن  ر تۀ    معا راليحه  ای  تدظیم

معا تقدت  "یته بته نتا      بته دمضتار نستانیق    بتین دلمللتی ند   يتک تعتقدد دز معا تقدت    زمانیکه دضطع ماحقو دمريکا ،رددگمی
معا قدت مذیون به نا  سفیر قنوگتت دمريکتا دن بترلین یته گفاته متی شتود مباکتر دنع تاد قنهتا            .شهرت ددننق *"بانکرو ت

 .بوده، مسمی گرديقه دنق
 

دن ندبوته بته ههتون ديتن موضتوع       چدتق  الز  دستت تتا نکتاتی   " تابعیتت دو گانته   " بردی دنک دنست و  مه جانبۀ پقيقو 
 :به مودند یيا دشانه می نمايدق (bepatrism)دن میا   ودما مشخص پیقديش دو گانگی تابعیت . شود گفاه

 

  - دن دثر تولق يک یودک. ۱
 . ، دو ند تبعۀ یشون خود می شداسقیودک دولت محا تولق

  –دن دثر   ق دزدودج . ۰
 . خود ند د وار می یدق، تابعیت وی ند یفظ و دولت شو ر به وی تابعیت ز زمانیکه دولت تابعیت 

  –دن دثر مهاجرت  ا . ۱
  .به دست می قوند دش تابعیت جقيق ند بقو  دز دست ددد  تابعیت گبلی ،زمانیکه يک مهاجر

 

تابعیتت  " ز با ت  بترو   نیتز ير ان  ودما  وق دلذیر دز يتک سلستله  ودمتا ديگتر یته      پذبرخی دز ی وق ددنا  مودزی با 
 : نق، ماًطنا  می بر قنمیشو" دوگانه 

 :دن ندبوه به یودیا 
 ؛ قنهايا يکی دز  ،دن  ونت تدییر تابعیت ودلقين –دلف 
 وگایکه ودلقين یودک نامعلو  يا  اگق تابعیت می باشدق؛ -ب
 یودک؛ گر انبه  رزنقی  -ث

 .سایر مودند
 

مددتا  دن نایطتۀ تبادلتۀ    و  ) دز گلمترو يتک یشتون بته یشتون ديگتر        گستمای دثر ودگزدنی  یارت تابعیت  کذد بعضًا دن
د تردد  تونت متی گیترد و قنهتا      خودستت  بقو   بیشار دن چدین یاالت یسز تابعیت .نیز می تودنق بوجود بیايق( دندضی

  .به نظر می نسدق ههون مودند دخیر غالبًا یین ديطاد دولت  ای نو. دز ی  دناخاب محرو  ساخاه می شونق

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_taabiat_dugana.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/janbaz_gh_taabiat_dugana.pdf
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 :يققمی تود  گفت یه یارت تابعیت دن نایطۀ مودند قتی به میا  می  ،قییر گرديبا دن نظر ددشت قنده دن باال 
 تدییر گلمرو؛ نایطۀ دن -
 دن نایطۀ مهاجرت  ا؛  -
، دن نایطتتۀ دزدودج  تتای  "تابعیتتت "  دگتتا  بتتروز تضتتاد ای ی تتوگی یتتین توبیتت  مدتتقنجات و متتودد گتتودنین         -

 مخال ،
 ... یودیا  گر اندن نایطۀ به  رزنقی  
، تابعیتت جقيتتق ند بقستتت متتی  (یدتتونی)وگایکتته  ترد بتتقو  دز دستتت ددد  تابعیتت گبلتتی   ، نيزيشتتطدن دثتر ناتوني  -

 .قوند
 

 تتقوين یارت تابعیتت،  مانتا  تق   متا دگی طرزدلعمتا دولتت  تا  دگتا           بروز گما  می نود یه يکی دز  ودما د لی
 متین معضتله   . دودبستاگی ددن  دتبتاع  و تستاوی ی توق   دولتت  ملتی  ل یایمیتودست یه مسا یمًا به د " تابعیت" گودنین 
  .گرددمیا  یشون ا میتضاد ای ی وگی  ديطادبا     مقتًا

 .قددلباه می تود  پذير ت یه  ودما مذیون بدیادی بوده، يگانه مدبع یارت تابعیت نمی باش
" ابعیتت ت" دن یدودنسیو  بین دلمللی یه مسایا مربتو  بته تضتاد ا و تصتاد   تای ی توگی ند دن  ر تۀ توبیت  گتودنین          

ختويش تعیتین متی نمايتق یته یتقد         معمتول  ر دولت، بوون مستا طنه، طبت  گتودنین    " : قمقه دست ،تعیین و تسطیا نموده
 ." میاودنق ددشاه رد  تابعیت قنرد 

 : ضمدًا گیق گرديقه دست  وق دن یدودنسیو 
اب تت بتا متودیين یدودنستیو      دز طرف ديگر یشون ا بته نستمیت شتداخاه میشتود یته دن مو      ی ونتدن  تابعیت گانو  "

 ای بین دلمللی، نسو  و  اددت پذير اه شتقه دن نودبت  بتین دلمللتی و د تول شتداخاه شتقو ی توق دن ندبوته بته مستایا            
  ".تابعیت گردن ددشاه باشق

دز طترف برختی   " تابعیت دوگانه"دن دثر  ودما معین دجاما ی، دگاصادی، سیاسی،   یقوی، ديقيالوژيکی وغیره پقيقو 
دوگانگی تابعیت دز يک طرف بردی دولتت  تا برتتری  تای معتین دجامتا ی،       . به نسمیت شداخاه می شود  ا دز دولت

دگاصادی و سیاسی ند ديطتاد نمتوده و دز طترف ديگتر نظتا  دلختوده ی توگی ند ن تض متی نمايتق و متی تودنتق تتأثیر مدفتی               
 .  بان بیاوند د ردد جامعه ند دن نودب  با یسانی یه تابعیت دوگانه ددننق به

دن  تین زمتا     ولتی ند ددند دسافاده نمايق،  هاندمکا  قنرد ددند یه دز ی وق یشون  اییکه تابعیت ق  رد یاما دو تابعیت
و تصتتادمهای   مدتتو نودبتت  ی تتوگی دمکتتا  بتتروز تضتتاد ا     چویتتاتدن . ددند  دوشبتته  نیتتز ندمکلفیتتت  تتای دوگانتته   

بته طتون ماتال  ترد     . میگردنتق د با ت  ديطتاد پیدیتقگی  تا میتا  یکومتت  تا        گودنین وجود ددند یه به نوبۀ ختو  یهانونم
بتقين  . نمی تودنق مکلفیت  ای خود ند دن بردبر یشون ای یه تابعیت قنها ند ددند مساويانه دنطتا  د تق   یاما دو تابعیت

دن  تین یتال   . باشقترتیز چدین يک  ردی می تودنق دن بردبر يکی دز دولت  ای تابعیاش برخوند تبعیض قمیز ددشاه 
  .یان میگیرنق" دو تابعیاه" دن گبال شخص  یمودندی وجود ددننق یه دولت  ا نیز دز نوش تبعیض

و  مددا  مودیين ی وق بین دلملا دن ندبوه به مسئلۀ مورویته  تر   " تابعیت " گودنین جانيۀ بیشار دولت  ا دن موند 
 . می نونق" تابعیت دوگانه "  چه بیشار به طرف محقود ساخان و یا ش بخشیق  مودند

ند متی تتود  دز   " یاترت تابعیتت   " پقيتقو   بخشتیق     مکانی  تای ما ابتا و دناظتا    يا دساسی دن ندبوه به ضرونت دال
 : ديقگاه  ودگز به دو دساه ت سیم یرد

 یه دولت  ا قنها ند نمی خود دق؛ ی ودگب. ۱
 .یه د ردد دو تابعیاه قنها ند نمی خود دق  ودگز. ۰
 

ددندی دو دن ندبوته بته د ترددی     می باشق یته   پیدیقگی توبی  گانو معمواًل ،بردی دولت غیر گابا گبول يکی دز  ودگز
 . تابعیت دسادق

دز  تق    دستت   بتانت  ،دز ق  يتاد قونی متی یددتق   " دو تابعیاته "د تردد   دن متوند  یته يکی دز  ودگز مدفتی دن ديتن ندبوته    
بتروز   بیترق  دگا  سپری نمود  خقمت زير  کهمشکطتی د ردد و  مددا    وق دينمامريت یا ی د اع ديپلوماتیک دز ی

 . میکددق
 یتته  دن  تتونت ،دن یشتتون ای مخالتتف  ی تتای مالیتتات دن ندبوتته بتته پرددختتت مکلفیتتت      تتا ستتؤدلها و پیدیتتقگی بتتروز 

 . گابا بح  باشقموجوديت ملکیت 
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ماشتد  شتق  نودبت     ا، مداگشتات مستلحانه و يتا  تم       یقه  ستادق یته یتین وگتوع جدتگ  ت       دينبرخی دز  ایز نظرد  به 
  .می تودندق دشمن  ردو جانز شمرده شونق( د ردد ددندی دو تابعیت" )بی پاترديق ا " میا  دو یشون 

ی  میردث، جبرد  ملکیای یه خسانه ديقه دستت و يتا تلتف شتقه      ت اضایدشودنی  ای معیدی می تودندق  مددا   دگا  
 .  لم نمايدقگق و سایر مودند نیز 

ند تشتتوي  متتی نمايدتتق يتتا " تابعیتتت دوگانتته " ،  تتقه دی دز یشتتون ا دن ستتوح نستتمی یستتز شتتقطونيکتته دن بتتاال دشتتانه 
متقه دز ق  ستود   قیه دن دين نده بتروز میکددتق بر  ی يایارت تابعیت ند مطوز میقدندق، و مو  انه دن  قد ن ع دشودنی  

  .معین می برنق
متاًط   .رت تابعیت می تودنق ماضمن د اع  رچه گويار و مامرتر ديپلودتیتک  ترد گتردد   یا ،دن دوضاع و دیودل مشخص
 ،دگاصادی و يا  م دز تطانب بهار ديپلودتیک برختونددن باشتق   بهار گعیتدز مو یه رد   يک رگاه يکی دز یشون ا به 
ستازد تتا دز  مته يتا ت ريبتًا  مته       یارت تابعیت به  رد دمکا  ودگعی و  ملی قنترد میستر متی    . تابعیت دومی ند ددده دست

 ،یتايز د میتت دستت    ، دين موضتوع خا تاًا بتردی تطتان و ماشتباین      ی وق دن یشون ای تابعیت خويش برخونددن باشق
  :زيرد

 ق؛ دمی تودندق دز تع یز غیر موجه و بی دساس دنگانهای مالیاتی دولت  ا دن دما  باش -
دن بستتیانی دز یشتتون ا یتته دز نژيتتم بتتا ثبتتات دگاصتتادی و سیاستتی       بتته  عالیتتت تطتتانی بتتا ددشتتان دمکانتتات مستتاوی       -

 .بپرددزد ،دسادقبرخونددن 
یه دن شردي  یدونی  مکانی  تای   شدیقه می شودولی با دين  مه دن میا  ی وق ددنا  و  ایز نظرد   ر چه بیشار 

و دز ههتتون متتودند جقيتتق    دتتقمحتتقود یدند " دوگتتانگی تابعیتتت  " بتتین دلمللتتی دولتتت  تتا بیشتتار مامریتتز بتته ق  دستتت تتتا      
 بتا يتک    ر چه بیشار  قباون دسادق یه ی وق و مکلفیت  ای  رد باي دينی وق ددنا   کذد به . جلوگیری  ونت بگیرد

با تذیر دست یه نااي  مسا ی مذیون دن برخی دز دسداد و مود  ت نامه  ای بتین دلمللتی   اگ. معین و تابیت گردد ،دولت
 .نیز دنعکاس يا اه دنق

 :می باشق" تابعیت دوگانه " رزدلعما بین دلمللی بازگو یددقو سه نوش مخالف دن گبال مسئلۀ ط
 ؛"انهگتابعیت دو"به نسمیت شداخان . ۱
 ؛"نهگاتابعیت دو"مدع گردن ددد  . ۰
  .انهگمطوز ددنسان تابعیت دو. ۱

پیتاده  " تابعیتت دوگانته   " ه به مستایا  مواب  نوش  ای  وق دلذیر، طرزدلعما بین دلمللی سه نوع معا قدت ند دن ندبو
 : ی نمايقم

 . ند یا و  صا می نمايدق" تابعیت دوگانه " یه مسایا مربو  به  یمعا قدت: نوع دول
 . ند دنبال میکددق" تابعیت دوگانه " یه  قف دز میا  برددشان پقيقو  یمعا قدت: نوع دو 
 .گیرنقدن بر میند " دوگانه تابعیت" یه  قف ن ع  ودگز پقيقو  یمعا قدت: نوع سو 

یدودنستیو  چدتق جانبتۀ  تا  ند دن متوند برختی دز مستایا        " دز م ترنه  تای    بعضتی معا تقدت متذیون دن بوتن ختويش     
و ستایر گتردن   " ۱۳۸۱دن متوند یتا ش یاترت تابعیتت     " ؛ یدودنستیو  دنوپتا   " /۱۳۱ گودنین  تابعیتت دن بردنگیز ضاد ت

 .دن بر می گیرنقین دلمللی و دوجانبه ند  ای ب ه  ا و میااقماددد ا، مود  ت ن
تابیتت و   مخالتف پروسه و زما  گوع تابعیت ند به دشتکال   ،بايق توجه ددشت یه سیسام  ای مخالف ی وگی دن یشون ا

 .باگی می مانق دز مر  نیز تبعۀ دولت مابوع بعضًا  رد یای پس. تسطیا می نمايدق
ی توق بته یمتک متودیين و گتودنین ی توق بتین دلمللتی تودنتایی           مستایا و  تایز نظترد    قگا ا  به نظر میرسق یه مطامع 

 :قنند ن ع ساز" تابعیت " مربو  به  مسایاقنرد ددننق تا با به یان گیری ُطرق و شیوه  ای یيا 
 ؛" ی  زمین" دز میا  برددشان د ا  -
 .قنرد ددندست یه  رد ا دز طرف خود ند ددوطلبانۀ يکی دز تابعیت  -

 

دن  تونت بتروز متودند یيتا متی      " تابعیتت دوگانته   " بته نتا     ه دیپقيتق می تود  نایطته گیتری یترد یته       وقتذیردت دز 
 :تودنق دز بین برود

 دن  ونتیکه  رد  مه تابعیت  ا ند به جز يکی ترک بگويق؛  -
 ؛ یارت تابعیت نوی دست بگیرنق گ يا اه ند بخاطر ن عدگقدمات مامر و  ما د دن  ونتیکه  مه دولاها -



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

" تبعتۀ جهتا    " ماا يا دسا ردن يک تابعیت ودیق بردی  مه دنسانها  ،دن ُیا" تابعیت "  پقيقودن  ونت دز بین ن ان  -
 ".داتتبعۀ یای" يا 

دستت یته بوتون طبیعتی      یی ت " تابعیتت دوگانته   " یته دن بتاال دندیته گرديتق      اتیمعلومت  رف نظر دز نظريات موجتود و  
یت  متذیون   . مدفتی دن گبتال ددشتاه باشتق    ( يتا )یر ی وق می تودنق مودند دسافادو مابت و و ماندق سا نمايق ر  دنقد  می 

دن يک جامعۀ ديمویردتیک بخاطر ن ع مودند سور دسافاد و دز میا  برددشان سایر تهقيق ا یه دن ندبوه بته ق  بتروز   
 نبايتق و نشتايق    ای متذیون  ديتقوولی دن  ین یال مح. میکددق می تودنق ماندق سایر نونمهای گانو  محقود ساخاه شود

  .ی  ند دن ُیا دز بین ببرد
 

  :دلذیر دسافاده  ونت گر اه دست قتیدن ترتیز مولز  وق دز مدابع 
 

تابعیتت    قنزمتا   دولتت قلمتا   "دن دثر معا تقدت متذیون یشتون دضتطع ماحتقو دمريکتا و        – "معا قدت بانکرو ت" . ۱
  .یت می شداخادقاگبًط به نسم ايی دتباع يکقيگر ند ما

 ؛  ۱//۰سال  ۱. ، ص۰شمانه " ی وق و نودب  بین دلملا" ۀ مطل. ۰
ستتال   ۱۱. ، ص۷، شتتمانه "نشتتريۀ ديپلوماتیتتک "  " تابعیتتت دوگانتته، پقيتتقو ختتطف گا تتقه    " ژوخمتتانوف . ۀ  م التت .۱

 ؛ ، مسکو۱۳۳۱
 مسکو؛  ۱۳۷۱سال  ۱۱. څکايا، صگونودي .دی ،"یمايت بین دلملی یودیا ". ۴
 ؛ (/۱۳۱" )برخی مسایا تضاد بردنگیز دن گودنین تابعیت" ۀ  ا  دن موند یدودنسیو  چدق جانب .۷
 (.۱۳۸۱" )یا ش مودند یارت تابعیت"ا دن موند پیدودنسیو  دنو. ۱
 
 
 
 
 


