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 چکیده:

 ایندروابط مردم شده تا  مختلف در جهان، موجب یو اجتماع یاسیگسترش مسائل س زیالملل و ن نیروابط ب گسترش

ساز تعارض با منافع  نهیزم یتواند در موارد یکه مگردد مختلف  یبه کشورها گانهیورود اتباع ب افزایش بیابد و به دنبال آن

اص جنگی، ع در زمان جنگ و شرایط خاما این ورود اتبا باشد. یو به وجود آورنده مسائل مختلف حقوق زبانیکشور م

مقابله  یاحقوق اتباع بر یپژوهش بررس نیاساس هدف ا نیبر ا ویژگی های و ابعاد حقوقی خاص خود را پیدا می کند.

ن جنگ در زما مربوط به آن است. یمهم و اساس یو چالش ها الملل نیدر زمان جنگ در  حقوق ب دیبا اخراج و تبع

وده، با شروع تباع با زمان صلح فرق دارد. حتی کشوری که قبل از جنگ همسایه و متحد کشوری بایط و ضوابط اخراج شرا

یده می شود. این شرایط جنگی روند ارتباطات خود را تغییر می دهد که اولین اثرات آن در اخراج و آزار و اذیت اتباع د

است. نتایج  الملل نیدر حقوق ب دیقابله با اخراج و تبعم یبرا اتباعحقوق مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعه 

و  یشکل یتهایمحدود اسبراس دیدر زمان مخاصمات مسلحانه با یحت گانگانیاخراج ببدست آمده نشان می دهد که 

 .ردیصورت بگ ،یحقوق بشر یها تیالملل در زمان صلح، مثل محدود نیاخراج طبق حقوق ب یماهو

 

 الملل نیحقوق ب، تبعید، جنگ، اخراج، ملت ،دولتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و شرح مساله: .1

در داخل  یبه نداشتن رابطه با آنها شکل گرفته است. از آنجا که هر دولت لیو تما انیبه خارج یاعتماد یبا ب تیبشر خیتار

را  یا گانهیدهد تا هر ب یحق را م نیبه دولت ها ا تیرو قدرت حاکم نیبرخوردار است، از ا تیخود از حاکم یمرزها

دولت ها در مورد ورود و خروج اتباع  انیکه م ییعهدنامه ها شتریکنند. در ب جکه حضور او را نامطلوب بدانند، اخرا

 یحق انکارناشدن گانهیباور که اخراج ب نی(. دولت ها با ا14۹: 1378 ،یبسته شده، حق اخراج ذکر شده است )مدن گریکدی

کشور  ینظم عموم ایو  تیامن هیعل یدیکه تهد یگانگانیدر مقابل ب یحق به عنوان سپر نیستفاده از ااست، در ا یهر دولت

حال  نیاست، با ا ریپذ هیو توج یعیطب اریدر زمان جنگ بس گانگانیکنند. هرچند، اخراج ب یشوند، تعلل نم یمحسوب م

اخراج  یمحرک دولت ها برا نیاول یحفظ نظم عموم زهیدر زمان صلح متداول تر از زمان جنگ است. انگ گانهیاخراج ب

که به واسطه بروز مخاصمه مسلحانه  یا گانهیدولت ها نسبت به اتباع ب یآغاز قرن هجدهم، حقوق عرف راست. د گانگانیب

 چیاز هآنان  یها ییو اموال و دارا گانهیاتباع ب ،یریسخت و خشن بود و با وقوع درگ اریشدند، بس یبه اتباع دشمن بدل م

در اخراج  ایتانیروشن تر از حق دولت بر یزیچ چیمعتقد بودند ه یسیپردازان انگل هیبرخوردار نبود. نظر یخاص تیحما

قرن معاهدات تجارت و  نی(، اما در اواخر اMarsh, 18۹۹: ۹0-۹1« )...ستیاتباع کشور دشمن در زمان مخاصمه ن

 نیمنعقد شدند تا با وقوع مخاصمه از اتباع دشمن و اموالشان محافظت به عمل آورند. از جمله ا یمتعدد یانوردیدر

 1۹7متحده و پروس اشاره کرد ) االتیا انیم 1785و ناپل، و معاهده  هیروس انیم 1787توان به معاهده  یم معاهدات

:2003 ,Butlerکه کوچ  یدرحال شود،یشناخته م گریدولت د نیاشخاص به سرزم یاجبار دی(. اخراج معموال به عنوان تبع

(. با 136: 13۹3جنت مکان،  ییهمان دولت است )آقا نیسرزم رد گریانتقال دادن اشخاص به محل د یبه معنا یاجبار

هستند، اخراج کند،  نشیاتباع دشمن را که در سرزم یحق را دارد تا تمام نیمسلحانه، دولت معتقد است ا یریشروع درگ

 یو خارج یخلدا تیو امن ش،یآسا ،ینظم عموم ،یمنافع مل لیتوانند صرفا به دال یم گانگانیکه در زمان صلح ب یدر حال

گسترده  دیدر جهت محدود کردن صالحد یشود تا تالش یحقوق بشر موجب م یاخراج شوند. اما توجه به آرمان ها

اساسا  ایپرسش است که آ نیبه پاسخ ا دنینوشتار، رس نیرو هدف از ا نی. از همردیخصوص انجام گ نیدولت ها در ا

الملل وجود دارد؟ به  نیاز منظر حقوق ب یدر زمان صلح و در زمان جنگ تفاوت گانگانیحقوق مربوط به اخراج ب انیم

نسبت به زمان صلح  یگرید یقواعد حقوق یتواند عامل اعمال و اجرا یمسلحانه م یها یریوقوع درگ ایآ گر،یعبارت د

مقرر در زمان صلح و به تبع آن باز گذاشتن دست  یها تیحما تواند به توقف یشروع مخاصمه مسلحانه م ایباشد؟ آ
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فکر در  (1330: 13۹8)طباطبایی و حکمتی مقدم، منجر شود که تبعه دولت متخاصم اند؟ یگانگانیدولت ها در رفتار با ب

 ور بدون توجه به امنیت مرزها غیر ممکن استمورد امنیت ملی و امنیت داخلی کش

مقابله  یا براحقوق دولت ها و ملت ه یواژگان مرتبط، بررس یبرخ نییو تب فینوشتار پس از تعر نیدر ا ب،یترت نیبه ا

 شود. می  یابیو ارز یبررس الملل نیتوسط دشمن در حقوق ب دیبا اخراج و تبع

 مفاهیم کلیدی: .2

 اتباع خارجی: -2-1

 دهینام نگونهیه اک یاست نوع برخورد با فرد یهیو دشمن بود، بد یمترادف با اجنب یتبعه خارج ای گانهیگذشته، کلمه بدر 

را نداشته  زبانیکشور م تیاست که تابع یآن کس یبه مفهوم حقوق یخارج ای گانهیهمه سو نگر نبوده است. مراد از ب شدیم

واژه  یل مفهوم حقوقکه همه آنها شام باشندیاز مردم که مهاجر، پناهنده و پناه جو م ییگروهها فیتعر نیهم هیباشد. بر پا

دارند.  یشخصم یحقوق تیکشور وضع کی میمق گانگانیب ،یباستان امیامروز برخالف ا یای. در دنشوندیم یخارج ای گانهیب

بر  گانگانیب یحقوق تیوضع گر،ید انیبه ب. شودیروز کم رنگ تر م کشور، روزبه کیو اتباع  گانگانیب انیاکنون تفاوت م

ست که به ناهنده کسی ا( اما از سوی دیگر پ22: 1386 ،یزیمهر یزد)یگرددیم نیمع یالملل نیو ب یحسب قواعد داخل

آید، از کشور  علت ترس موجهی که داشته یا دارد، از اینکه به خاطر نژاد، مذهب، مسیت یا عقیده سیاسی تحت تعقیب در

ه خاطر ترس بو یا اگر تابعیتی ندارد از کشوری که سابقا در آن ساکن بوده است از آن خارج شده باشد و  متبوع خود

بال در آن مزبور نخواهد از حمایت کشور متبوع خود برخوردار شود و اگر فاقد تابعیت است، نخواهد به کشوری که ق

 (178: 13۹7)عزیزی، ساکن بوده است باز گردد

 تمفهوم تابعی -2-2

و  سازدیمرتبط م یاسیرا با دولت به مفهوم جامعه س یاست که شخص یخاص یرابطه حقوق حال نیوصف و درع تیتابع

 تی. تابع ردیگیاست که فرد در اجتماع قرار م یحقوق تیموقع گرید ریبه تعب ایحالت  جادکنندهیجزو عناصر و اوصاف ا

 کیعبارت است از  تیتابع گریملت تعلق دارد به عبارت د کیبه  یکه شخص قتیحق نیاز ا یاست ناش یصفت ایحالت 

 یاسیرابطه س کی تیتابع فیاز تعار یکیمطابق . سازدیمرتبط م نیمع یرا به دولت یکه فرد یو معنو یحقوق ،یاسیرابطه س

 نیدر نظام ب ،یاثرات حقوق یدارا رایاست، ز یرابطه حقوق کی تیو تابع شودیم یدولت ناش تیاز حق حاکم رایاست، ز
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اتباع کشور را از نظر هدفها و عادات و  رایاست، ز یرابطه معنو کی تیو باألخره تابع باشدیم ،یو در نظام داخل یالملل

 (؛40: 1382نیا، )ارفعبه مکان و زمان مشخص ندارد یو ارتباط دهدیم وندیدولت پ کیکه دارند به  یمشترک سومر

بته منظور از شود . ال افتی تیبدون تابع یشخص ییکه در موارد استثنا نیاست، مگر ا یتیتابع یمعموالً دارا یهر شخص

نه  دهدیرا دولت به فرد م تیهستند. تابع تیتابع یهم دارا یبلکه اشخاص حقوق ستند،ین یعیاشخاص فقط اشخاص طب

تصور کرد  دینبا و شودیم یلتها ناشاز اراده مطلق دو تی. تابعبدهد یرا به فرد تیتابع تواندیملت و فقط دولت است که م

 تیتابع دهیفا نیتر عمده الملل نیفرد و دولت است. البته در چهارچوب حقوق ب نیو متقابل ب یرابطه قرارداد کیکه 

 تاًی. نهاتانسکشور د یدر خارج از مرزها یدولت متبوع از تبعه خود حت یاسیس تیحما توانیتبعه هر کشور را م یبرا

شترک در کنار احساس مشترک تعلق به فرهنگ و رسوم م اند چرا که اتباع کشورها با دانسته یرابطه معنو کیرا  تیتابع

هنگ مشترک و رسوم و فر قیعال گریدر کشور د یتبعه به خارج از کشور و زندگ کیرفتن  یو حت کنندیم یزندگ گریکدی

 (41)همان: سازدیدار نم را خدشه

 تیحاکم بر تابع یاصول کل -2-3

 تیتابع یان مبانقابل توجه است که اکثر کشورها به عنو تیدر مورد تابع یسه قاعده و اصل کل تیحاکم بر تابع یاصول کل

 : کنندیم نیسه اصل تدو نیخود را با توجه به ا نیو معموالً قوان اند رفتهیپذ
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 : اصول کلی حاکم بر تابعیت. ترسیم از نگارندگان.1شکل 

ا معلوم گردد. دولتها آنه تیتابع دیافراد ابتدا با یوضع حقوق نییتع یبرا رایارتباط دارد، ز گانگانیبا وضع ب زین تیتابع 

که در  رایگرفته زز مورد توجه قرارین رانیموضوع در کشور ا نیکنند ا یریجلوگ یتیتابع یدارند از ب نیبر ا یهمواره سع

 (61: 1373.)نصیری، داردیمقرر م یتیتابع یاز ب یریجلوگ یبرا رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 14اصل 

  تیتابع لیتحص یاقسام و چگونگ -2-4

 است  صیتشخ قابل تیاز تابع یدو نوع کل

 ی:اصل تیالف: تابع

ات خاص عوامل و جه ط،یو تنها با شرا ابدی یشخص ادامه م یو در طول زندگ شودیبا تولد شروع م تینوع تابع نیا

ژاد و خون به فرد ن قیاز طر ایمتولدشده  اکه فرد در آنج ینیبا توجه به سرزم تینوع تابع نیکند. ا دایپ رییممکن است تغ

و در واقع  دیآی م دیپد (محل تولد یاز رو تیتابع)خاک  ا( یاز نسب تیتابع)خون  ستمیو در اثر اعمال س شودیمنتقل م

 . گرددیم لیبه فرد تحم

.باشدمشخصتابعیتدارایبایدهرکس:اولاصل

تهداشتابعیتیکازبیشنبایدفردیهیچ:دوماصل
.باشد

.تنیستغییرغیرقابلرابطهیکتابعیت:سوماصل
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 خون ستمیبر اساس س تیتابع .1

 یرانیادر ام. طفل متولد از پدر و شودیم لینسب و به سبب تعلق به خانواده طفل تحم قیاز طر تیتابع ستمیس نیدر ا

است اعم از آنکه در  یرانیکه پدر آنها ا یکسان هیکل ،یقانون مدن ۹76ماده  2. به موجب بند باشدیرا دارا م یرانیا تیتابع

 تیتابع یعطاکه در خصوص ا یبند از قانون مدن نی. اشوندیمحسوب م یرانیدر خارجه متولدشده باشند تبعه ا ای رانیا

 ایلد فرزند خون است و لذا محل تو ستمیبر س یاست مبتن یو یرانیپدر ا تیبه فرزند متولدشده بر اساس تابع یرانیا

ها در زمان تولد از آن یکی یحت ایاست پدر و مادر  یفرزند مزبور ندارد. کاف تیدر تابع یریتأث چوجهیمادر به ه تیتابع

 (10۹: 1386ی)زیمهر یزد)یرا داشته باشد تیهمان تابع زینباشند تا فرزند  یتیتابع یطفل دارا

 :خاک ستمیبر اساس س تیتابع .2

 نیکشور مع کی. طفل متولد در شودیم لیبه طفل تحم ن،یمحل تولد و به سبب تعلق به سرزم یاز رو تیروش تابع نیدر ا

 (110)همان: دولت را خواهد داشت نیا تیتابع

 ی:اکتساب تیب: تابع

بر اثر ازدواج،  تیمانند تابع آورد،ی از تولد به دست م یبافاصلها ایخود  اتیاست که فرد در طول ح تیاز تابع یموارد

 یریگاه اراده شخص تأث یاکتساب تیدر تابع. دارد یاکتساب تینظر بر تابع 7و  6بند  ۹76ماده  ی. در قانون مدنرهیاقامت و غ

نوع  نی. ا(1یقانون مدن ۹84ماده )داده است  تیتابع رییکه تغ یو زن شخص ریاوالد صغ تیندارد مثل تابع تیتابع رییدر تغ

آن را از دولت تقاضا کند که در صورت  دیبا ینمود و متقاض لیتحم یآن را به کس توانیاست و نم یاریاخت تیاز تابع

 را اعطا کند تیتابع تواندیو اجازه مقررات مربوط به آن م لیتما

 گانهیب -2-5

رو واژه  نیشود. از ا یکه در آن حضور دارد، تبعه آن کشور محسوب نم یکشور نیاست که براساس قوان یفرد گانهیب

دارند، در خارج از آن کشورها  تیچند تابع ایکه دو  یکسان یدارد. حت یکیرابطه نزد تیبا واژه استثنا و محروم گانهیب

است، نسبت به  ینیکشور مع تیکه فاقد تابع یکس گری( . به عبارت دTiburico, 2001:1شوند. )  یمحسوب م گانهیب

                                                           
 یشوند ول - یشناخته م رانیتبعه دولت ا ندینما یم رانیا تیتابع لیکه برطبق قانون تحص یرکسانی: زن و اوالد صغدیگو یباره م نیدر ا یقانون مدن ۹84ماده  1

و وزارت  یکتب هیارظهتواند ا یسال تمام م 18به سن  دنیرس خیسال از تار کیدر ظرف  ریشوهر و اوالد صغ تیصدور سند تابع خیاز تار کسالیزن در ظرف 

 پدر را قبول کند. ایمملکت سابق شوهر و  تیامور خارجه داده و تابع
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 ییتواند به تنها ینم گانهی(. واژه ب14: 1372 ،یلنگرود یشود )جعفر یمحسوب م گانهی)ب یدولت آن کشور و افراد آن اجنب

 تیاست که تابع یشخص گانه،یشود. ب یم فیندارد، مثل تبعه، تعر یتیوضع نینکه چ یدر ارتباط با کسشود، بلکه  فیتوص

 یتیتابع چیه نکهیا ایاست که از آنجا آمده  یاست، ندارد و تبعه کشور دهیرا که در آن اقامت گز یکشور ای زبانیکشور م

 یگریدولت د تیکه تحت صالح تاس یفرد گانهیب نیبرد. بنابرا یبه سر م ینیسرزم یب تیبه طور مطلق ندارد و در وضع

 (.A/CN. 4/573,  2006: 238) ستیکشور مقر دادگاه ن تیتابع یاست و دارا

 اخراج  -2-6

 کیرود که به منظور مجبور کردن  یاز اقدامات به کار م یموسع و عام در مورد مجموعه ا ییکلمه اخراج اغلب در معنا

رو، اخراج در  نینه. از هم ایمتبوع آن دولت باشد  نکهیاعم از ا رد،یگ یدولت انجام م کی نیشخص نسبت به ترک سرزم

شود که دولت اخراج کننده  یم فیتعر ییها نیسرزم ای نیتر، سرزم عیوس ینادر مع ایمربوطه  ینیسرزم یارتباط با فضا

از آنها عبارت  یوجود دارد که برخ یمرتبط فراوان یاخراج واژه ها یکند. برا یخود را اعمال م تینسبت به آنها صالح

 ینوشتار معنا نیحال در ا نیبا ا ؟ هنیبازگرداندن به م ه،یخروج اجبار ایراندن ، کوچ  رونی، استرداد، ب2اند از: انتقال 

را که  یا گانهیت دولت است که فرد باز اقداما یمضیق به مفهوم مجموعه ا یمضیق اخراج مدنظر است. اخراج در معنا

کند. حال آنکه واژه انتقال شامل افراد متبوع خود کشور انتقال دهنده  نشیدارد، مجبور به ترک سرزم گرید یکشور تیتابع

 یداللت دارد که طبق آن فرد متهم را برا یفریک یهمان گونه که واضح است، بر مفهوم زی. واژه استرداد ندشو یم زین

راندن و  رونیب انی(. اما تفاوت مJennings and Watts 948 :1992کنند ) , یم میکشور تسل کیبه  یفریک بیتعق

شود و مقصد شخص با موافقت  یخروج داده م یبه فرد برا یراندن مهلت معقول رونینهفته است که در ب نیاخراج در ا

خروج،  یبرا یمهلت نییدر اخراج، دولت بدون تع است، حال آنکه یشود، که اغلب کشور متبوع و یخود فرد انتخاب م

 زیمجرمان در داخل کشور ن دیتبع ی. البته در گذشته واژه اخراج براردیگ یفرد م یبرا یبه انتخاب مقصد میخود تصم

هم به کار  یدو واژه عمال به جا نی(، اما در حال حاضر اSohn and Buergenthal, 1۹۹2: ۹0شده است ) یم دهاستفا

 یجنگ لیبه دل نیسرزم کیساکنان  ،یخروج اجبار ایدر حالت کوچ  نیشوند. همچن یترجمه م« روند و هر دو اخراج یم

 نیدر سرزم دنیخود، و سکنا گز هنیخانه و کاشانه و م کرا دشوار کرده است، وادار به تر یزندگ طیکه رخ داده و شرا

با اعمال  یدولت نکهیا ایباشد  یرعمدیو غ یعیمده به صورت طببه وجود آ طیشوند. البته ممکن است شرا یم گریکشور د

اخراج معموال به عنوان  گریساکنان آن منطقه دشوار سازد. به عبارت د یرا برا یزندگ طیشرا میرمستقیخود به صورت غ
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انتقال دادن اشخاص  یبه معنا یکه کوچ اجبار یشود، در حال یشناخته م گریدولت د نیاشخاص به سرزم یاجبار دیتبع

)جنت  زندیاعمال قهرآم گریانواع د ایراندن  رونیهمان دولت است. آنها هر دو مشتمل بر عمل ب نیدر سرزم گریبه محل د

فرد به کشور  کی تادنپس فرس یواژه به معنا نیگفته شده که ا زین هنی( در خصوص بازگرداندن به م 136:13۹3مکان، 

 یممنوع است، حال آنکه در اخراج، فرد به کشور یمالحظات حقوق بشر لیاست و به دل متبوع خود برخالف اراده اش

 (. Pictet, 1۹58: 235شود ) یاز کشور متبوع خود فرستاده م ریغ

 روش تحقیق: .3

و برای جمع آوری و نگارش مطالب این پژوهش بیشتر از منابع  تحلیلی بوده -روش تحقیق این مقاله بصورت توصیفی 

 .ای، اسنادی و اینترنتی استفاده شده است کتابخانه

 

 پیشینه تحقیق: .4

 : پیشینه تحقیق. ترسیم از نگارندگان1جدول 

 نتیجه تحقیق پژوهشگر و سال

 /قاسمی شوب احمدعلی

1383 

اجد حقوق ودر گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت  این مقاله بیان می دارد که 

مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات توانست توقع بهرهپذیرفت و اصوال یک خارجی نمیمی

الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط پیشرفت در روابط بین

ی برای راهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقاشخاص با دولتهای خارجی را ف

المللی حقوق اد بیننوشتار آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناین هدف  اند.بیگانگان شده

رده و در بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشم

وق و چند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقتوسعه و تکامل آن گامی هر

وضوعات تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این م

 شده اند.نیز به تفصیل بررسی 

طباطبايی سیداحمد, 

 /حکمتی مقدم سیدمحسن

1398 

ئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات ت نویسندگان معتقدند که 

مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به 

عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را 
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به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل  کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان،

تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادالنه 

به نظر آید، در رویه ی عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل 

تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی 

می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و 

محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو 

ق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقو

عرفی، رویه ی قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج 

 بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.

1393برهانی، حديثه/  های محدودکننده آزادی بوده مصادیق مجازات ترینتبعید، یکی از مهماین پایان نامه معتقد است  

مطرح  که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی

چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و است. این کیفر هم

دید حاکم، در قالب حبس اعمال حالصشود و گاهی نیز بنا به فرستادن به نقاط معیّن اجرا می

یق شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبمی

بشری، باید گفت:  های جامعهنظرات فقیهان و تحلیل بر اساس شرایط زمان و مکان و دگرگونی

رای آن در معتقدیم چه بسا شیوه اجنه تنها، تبعید، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست؛ بلکه 

امکاناتی  برخی موارد پاسخگوی اهداف نظام جزایی اسالم نیست؛ به این ترتیب که ورود ابزار و

های ارتباط جمعی و فضای مجازی در کیفیت اجرای این مجازات چون اینترنت و شبکههم

را شود، شیوه رایج آن اجدخالت دارند و اگر بدون توجه به این مسائل و نیز شخصیت مجرم به 

است که  برخی از اهداف مهم مجازات مانند بازدارندگی تحقق نخواهد یافت. بنابراین، شایسته

متناسب  تعیین این مجازات و نحوه اجرای آن با توجه به شرایط زمان و تحوالت ناشی از آن و

قط شکل فور از تبعید با مجرم، به نظر حاکم واگذار گردد. عالوه بر این اگر بپذیریم که منظ

ر جرم فیزیکی آن و به صورت دور کردن مجرم نیست، چه بسا بتوان قائل به جواز تبعید زن د

رو، شایسته است حاکم اسالمی با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و زنا و قیادت شد. ازین

 .به تناسب مجرم، کیفیت اجرای آن را تعیین کند

ی/ حسن العرداو یهاد یعل

1396 

 نیب ،یرکن شرع ،یبر چهار رکن اساس تیبشر هیعل اتیجنادر این پایان نامه آمده است که 

به نمونه  توانیدر سطح کشورها م یداخل اتیجنا نهیدر زم .شود یبرپا م یو ماد ی، معنو یالملل
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 يافته های تحقیق: .1

  گانگانیو اخراج ب یالملل نیمعاهدات ب -5-1

چهارم ژنو و پروتکل  ونیزمان مخاصمات مسلحانه پرداخته اند، کنوانس در گانگانیکه به موضوع اخراج ب یعمده معاهدات

 یم ییها تیوضع میچهارم به تنظ ونیفصل دوم از بخش سوم کنوانس ژهیدو سند به و نیاز ا یاند. مواد مختلف یاول الحاق

 افتند.  یمبه دست طرف دشمن  لیطرف مخاصمه به هر دل کیشوند که اتباع  یم جادیا یپردازند که هنگام

 چهارم ژنو  ونیدر کنوانس گانگانی. اخراج ب1

متمرکز، به خصوص  یاز شهروندان دشمن در اردوگاه ها یاریبس یو نگهدار فیگذشته، توق یدر طول دو جنگ جهان

 یامر تابع قواعد معاهدها نیژنو ا یها ونیبا انعقاد کنوانس 1۹4۹معمول بود، اما از سال  اریبس ،یکار اجبار یاردوگاه ها

تواند  یکشور محل اقامت نم ن،یبنابراکشورهاست.  یریگ میمحسوس قدرت تصم دیآن تحد جهیشد که نت قیدق اریبس

آنان مخالف منافع و مصالح کشور محل اقامت  متیخود کند، مگر آنکه عز نیافراد مذکور را مجبور به اقامت در سرزم

 انیبه م یمضیق حرف یبه آن معن گانهیژنو از اخراج اتباع ب یها ونی(. اگرچه در کنوانس115: 13۹2 ،یگدلیب ییایباشد )ض

پردازد که شرح آن در ادامه خواهد  یانتقال، بازگرداندن و استرداد م یعنیطرق اخراج،  گریحال به د نیاست، با ا امدهین

و اخراج  یاجبار ییجاو جابه ییایمیش یسابق عراق در بمباران با سالح ها میرژ اتیاز جنا یا

در محاصره  کایآمر اتیجنا نیو همچن 1۹۹1درسال  عراقکرد و آشور و ترکمن  یقوم یتهایاقل

با اسرا، قتل عمد  یورود غذا و دارو به شهرها و بازداشت، شکنجه و بدرفتار تیو ممنوع

شهروندان و  هیمردم مظلوم عراق نام برد حمالت عل هیگروه داعش عل اتیشهروندان و جنا

کشتار و ربودن کشتن افراد سرشناس و  اتیعمل یاز جمله خشونت جنس ربناهایز ینابود

 یدیزیا هیعل اتیو اهل تسنن، جنا انیعی، ش انیحیهمچون مس یانیاد هیعل اتیشهروندان ، جنا

 نیدر عراق بود که جامعه ب اتیاز جنا یفقط نمونه ا نهایا کریزندان بادوش، اسپا تیها؛ جنا

 گریجرم برخالف د نیکه ا میابی یدر م تیبشر هیعل اتیجنا یالملل چشم بر آن بستند با بررس

محل  لیدل نینشده و به هم یمعرف یو واضح قیشده، به صورت دق فیتعر یالملل نیب یجرمها

 ت،یبشر هیعل اتیمبارزه با جنا یالملل برا نیاست و جامعه ب یالملل نیحقوق دانان ب نیاختالف ب

 است. گرفته شیدر پ یالملل نیب یاصول قانون قیرا در مورد تطب ینشیگز استیس



 مومنی راد و سلیمان تبار                                        

 

6۹7 

 

که در هر  یکند: اشخاص یم فیگونه تعر نیرا ا تیحما موردچهارم ژنو مفهوم اشخاص  ونیکنوانس 4ماده  1آمد. بند 

از دولت متبوع خود  ریدولت اشغال کننده غ ایت داخل در جنگ اشغال به دست دول ایموقع و به هر شکل در موقع جنگ 

. ستندین دادقرار نیا تیقرارداد نباشند، تحت حما نیکه وابسته به ا یقرار دادند. اتباع دولت نیا تیافتند، تحت حما یم

دولت همصف در جنگ مادام که دولت  کیدولت داخل در جنگ باشند و اتباع  کیطرف که در خاک  یدولت ب کیاتباع 

قرارداد نخواهند شد ]...[  نیا تینزد دولت بازداشت کننده آنان دارد، مشمول حما یاسیس یعاد یندگیمتبوع آنان نما

و غریقان  مارانیدر باب بهبود وضع زخمداران و ب 1۹4۹اوت  12ژنو  ماول و دو یها ونیکنوانس تیاشخاص مورد حما

 رانیدر باب رفتار با اس 1۹4۹اوت  12سوم ژنو  ونیکنوانس تیاشخاص مورد حما ای ایو در در یخشکمسلح در  یروهاین

 زادانهو آ یاریبه خروج اخت 35در ماده  ونیکنوانس نیا« شوند. یشمرده نم تیقرارداد مورد حما نیبه مفهوم ا یجنگ

 ونیکنوانس 35طرف مخاصمه مسلحانه است. ماده  کیکه  نندیب یم یدولت نیپردازد که خود را در سرزم یم یگانگانیب

در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود، حق  ایدارد در بدو جنگ  لیکه تما تی: هر شخص مورد حمادیگو یچهارم م

مورد  یمنظم بیدولت باشد. درخواست خروج او طبق ترت یخروج خواهد داشت، مگر آنکه رفتن او مخالف منافع مل

تواند وجه  یدر اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج م یمقتض میگرفت و تصم قرار خواهد یدگیرس

که اجازه خروج به  یبا خود ببرد. اشخاص یالزم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادالنه اسباب و لوازم مصرف شخص

کار توسط  نیکه مخصوصا جهت ا تیصالح یذ یادار أتیه کیایدادگاه  کیداده نشود حق خواهند داشت از  شانیا

ماده به  نیا« کند.... دنظریمنع خروج تجد میدر اسرع وقت در تصم دیشده باشد تقاضا نما سیدولت بازداشت کننده تأس

 ونیکنوانس ریپردازد. تفس یمخاصمات مسلحانه نم انتوسط دولت و در زم نیاز سرزم گانگانیب یاخراج اجبار ایخروج 

چهارم تنها به  ونیکنوانس 35که ماده  دهدیشده، به وضوح نشان م هیسرخ ته بیصل یالملل نیب تهیکمچهارم ژنو که توسط 

 امدهین انیبه م یافراد حرف نیماده از مقصد ا نی(. در اKidane, 2013: 2۹5پردازد ) یم گانگانیو آزاد ب یاریخروج اخت

به کشور متبوع خود بازگردند و حق انتخاب کشور مقصد خود را  ستندیماده افراد ملزم ن نیطبق ا گر،یاست. به عبارت د

 جادیا یدارند ممانعت لیکه تما یافراد به هر کشور نیتواند در راه خروج ا ینم زیدولت متخاصم ن نهیزم نیدارند. در هم

خروج اشخاص که  دهدیکامال نشان م« دارد نیبه ترک سرزم لیکه تما یهر شخص»(. عبارت Pictet, 1۹58: 235کند )

 بیصل یالملل نیب تهیارائه شده توسط کم سینو شیافتد که خواست خود آنها باشد. پ یاتفاق م یتنها زمان تیتحت حما

نظر به صورت  نیمتواند برخالف اراده اش بازگردانده شود؛ ه ینم یتیشخص تحت حما چیکرد که ه یسرخ مقرر م

است، چراکه  تیحائز اهم اریمسئله بس نیشده است. ا انیمتفاوت ب یشود، اگرچه کم یاستنباط م زین ییاز متن نها یضمن
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دارند،  یکرده اند و به آنجا وابستگ یدراز در آن زندگ انیرا که سال یندارند کشور لیتما یاز شهروندان خارج یاریبس

خواست آنها ممنوع است، اما حق اخراج  افراد به محل کشورشان بدون یبرگرداندن اجبار نکهیابا  نیترک کنند. با وجود ا

توان آن را مشروط  یاست و نم رمشروطیمطلق و غ یذکر است که حق ترک کشور حق انیآنها همچنان محفوظ است. شا

هم نشان داده است، از خروج افراد  هیتوانند، همان گونه که رو یدولت ها م نیکرد. با وجود ا گریبه عمل متقابل طرف د

است  ریرپذیگسترده و تفس یبه قدر «یکنند. متأسفانه عبارت منافع مل یریباشد، جلوگ یکه مخالف با منافع مل یدر موارد

 قیاز مصاد یکی لیاز خروج فرد را در ذ یریجلوگ لیتوانند دل یموارد دست دولت ها را باز گذاشته است، و م شتریکه در ب

 نیاز سرزم گانگانیب یخود به خروج اجبار 45چهارم در ماده  ونینوانس(. کPictet, 1۹58: 235بگنجانند ) یمنافع مل عیوس

را  تیقرار است: اشخاص مورد حما نیاز ا 45پردازد. ماده  یاسترداد م ایانتقال، بازگرداندن به وطن،  جهیدر نت ولتد کی

 ایخود  هنیبه م تیوضع مانع اعادة اشخاص مورد حما نیقرارداد نباشد منتقل ساخت. ا نیکه عضو ا یتوان به دولت ینم

تواند اشخاص مورد  یمانع بازگشت آنها به کشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود. دولت بازداشت کننده نم

 یابه اجر لیحاصل کند دولت مزبور قادر و ما نانیدولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطم کیرا به  تیحما

واژه  گر،یشود. به عبارت د یرا شامل م یاشغال نیماده هر گونه انتقال افراد حاضر در سرزم نیا.« باشد ......  یقرارداد م

 یبازگرداندن به کشور محل اقامت، و حت گر،ید یکردن در کشور یمثل زندان یاقدامات گوناگون رندهیدربرگ« انتقال دادن

کشور اشغال کننده را  زیگر یماده از آن جهت نوشته شده تا راهها نیجمله ا نیاول (Pictet, 1۹58: 266استرداد است )

 ونیمنتقل کند که به کنوانس یتوانست افراد را به کشور یعبارت، کشور متخاصم م نیفقدان ا ورتمحدود کند. در ص

ال کننده ملزم است قبل از دولت اشغ گر،یشد. از طرف د ینم تیرو حقوق افراد رعا نیچهارم ملحق نشده اند و از ا

 دیحاصل کند. کشور فرستنده با نانیها اطم ونینسکنوا یکشور مقصد به اجرا لیو تما ییکشور از توانا کیانتقال افراد به 

 268به افراد نشود. ) بیکشور مقصد سبب آس زیآم ضیرفتار تبع ای یمثال مشکالت اقتصاد یحاصل کند که برا نیقی

:1۹58 ,Pictetاریدهد که اخت یبه صراحت نشان م 45ماده  ریپردازد، تفس ینم گانگانیبه اخراج ب زیماده ن نیرچه ا(.  اگ 

همچنان محفوظ مانده است. به عبارت  یمل تیبر امن یمبتن لیخود با دال نیاز سرزم گانهیاخراج افراد ب یدولت برا کی

حذف تبعه نامطلوب  یدولت برا کیاست که توسط  یاقدام یدر مورد اخراج، که به معن یمقرره ا چیماده ه نیا گر،ید

 یکی دیبا زیاخراج ن نکهیا یحاو ین رو در صورت فقدان هر گونه عبارتی. از استین رد،یگ یانجام م نشیاز سرزم گانهیب

 137دولت اقتضا کند، وجود ندارد ) تیاگر امن گانگان،یبر سر راه اخراج ب یمانع چیماده ه نیشود، ا یاز طرق انتقال تلق

:1۹۹5 ,Henckaertsبه واسطه انتقال  انینظام ریغ یاجبار متیبه عز 4۹چهارم در ماده  ونیکنوانس ن،ی(. عالوه بر ا
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 یگریهر کشور د ایاشغالگر  دولت نیتوسط دولت اشغالگر و فرستادن آنها به سرزم یاشغال نیاز سرزم« اخراج» ای «یاجبار

. ممکن ستندیشود که تبعه دولت اشغالگر ن یاعمال م یبازگرداندن اشخاص ای یانتقال اجبار نهیماده در زم نی. اپردازد یم

 کیخروج افراد توسط  یحت ای یحال انتقال اجبار نینباشند. با ا ایکه در آن حاضرند، باشند  یافراد تبعه کشور نیاست ا

توسط دولت از  گانهیب کیکلمه، اخراج  یواقع یدر معنا ستند،یکه تبعه کشور اشغال شده ن ییآنها یحت گر،دولت اشغال

را  یتحت تصرف دولت متخاصم مسائل گوناگون یها نیشود. اخراج شهروندان از سرزم یخود محسوب نم نیسرزم

رود اردن و نوار غزه توسط  یتردر کرانه باخ یاشغال یها نیاز سرزم انینیموضوع در مورد اخراج فلسط نیکند. ا یمطرح م

حال  نی(. با اJennings and Watts, 1۹۹2: ۹41را به خود جلب کرد ) یادیبه بعد توجهات ز 1۹67از سال  لیاسرائ

 یمربوط نم یالملل نیدر زمان مخاصمه مسلحانه ب نشیتوسط دولت از سرزم گانهیچهارم به اخراج ب ونیکنوانس 4۹ماده 

از  تیو اخراج اشخاص مورد حما یانفراد ای یدسته جمع یدارد: انتقال اجبار یچهارم اظهار م ونیکنوانس 4۹ ادهشود. م

نشده باشد، به هر  ایاشغال شده  نکهیاعم از ا یگریبه خاک هر دولت د ایاشغال شده به خاک دولت اشغال کننده  یاراض

کند به  جابیا ینظام هیموجبات عال ای یاهال تیمنکه ا یتواند در صورت یممنوع است. مع هذا دولت اشغال کننده م یعلت

موجب نقل مکان اشخاص مورد  دینبا ینواح هیمبادرت کند. تخل نیاشغال شده مع هیناح کیاز  یقسمت ایتمام  هیتخل

به  وندش یم هیتخل قیطر نیکه بد ی. نفوسیجز به داخل خاک اشغال شده گردد، مگر در صورت عدم امکان ماد تیحما

انتقال  ایبازگرداندن  ن،یعالوه بر ا.« به کانون خود عودت داده خواهند شد...  افتی انیپا هیمخاصمات آن ناح نکهیمحض ا

 یتوانند به عنوان اشاره ا یشده اند، م میترس دیشد یچهارم ژنو به عنوان نقض ها ونیکنوانس 147که در ماده  یرقانونیغ

 ینقض ها»: داردیاعالم م 147شوند. ماده  دهیشد، فهم انیژنو ب ونیکنوانس 4۹و  45 وادکه در م یمحدود یها تیبر وضع

 نیا تیاموال که مورد حما ایاشخاص  هیکه بر عل لیاز اعمال ذ کیکه در ماده قبل موردنظر است عبارت اند از هر  دیشد

 «...  ،یرقانونیکردن غ یدانزن ای یرقانونیانتقال غ ایباشند ارتکاب شده باشد: ]...[ اخراج  یقرارداد م

  ی. پروتکل اول الحاق2

ماده  نیداند. ا یم «دیشد ینقضها»را  یاشغال یها نیانتقال، تنها در محدوده سرزم ایاخراج  ،یپروتکل اول الحاق 85ماده 

 یهنگام ریاعمال ز د،یبه عنوان نقض شد ونهایو در کنوانس یقبل یشده در بندها فی. عالوه بر موارد تعر4: ]...[ دیگو یم

 یگردد: الف( انتقال بخش یم یپروتکل تلق نیا دیپروتکل ارتکاب شود، نقض شد ایها ونیاز کنوانس یکه عمدا و با تخط

 یرنظامیاز سکنه غ یبخش ایانتقال تمام  ای اخراج و ایاشغال شده،  نیدولت اشغال کننده به سرزم یرنظامیاز سکنه غ

منطقه  یاهال تیدهد که امن یتواند رو یم یانتقال تنها در صورت نیا« به خارج از آن ایاشغال شده در داخل آن  نیسرزم
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که  یبه جز در موارد رد،یصورت پذ یاشغال نیدر محدوده سرزم دیانتقال صرفا با نیاقتضا کند و مهم تر آنکه ا یاشغال

افراد را به مکان  ،یریبه محض اتمام درگ دیبا یحالت نیت وقوع چنوجود نداشته باشد. در صور یامکان از نظر ماد نیا

 1000منتقل کند )  یاشغال یها نیتواند اتباع خود را به سرزم ینم نیخود باز گرداند. کشور اشغال کننده همچن هیاول

:1۹87 .,Sandoz et alآن،  عیچهارم ژنو است. تنها نکته بد ونیکنوانس 4۹و  147مواد  تکرار یادیبخش تا حد ز نی( ا

 اشغال شده است. نیانتقال اتباع دولت اشغالگر به داخل سرزم تیبحث ممنوع

  یو منطقه ا یجهان ی. اسناد حقوق بشر3

باشد،  ثاقیم نیا فدولت طر کیکه قانون در قلمرو  یا گانهیب یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم 13براساس ماده 

که جهات  یکه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در موارد یمیتصم یفقط در اجرا

و اعتراض او در  اخراج خود موجها اعتراض کند هیامکان داشته باشد که عل دیاقتضا کند، با گریطور د «یمل تیامن» یحتم

 نییعتمنظور  نیکه به ا یا ندهیخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمامنصوب ب خاصاش اینزد شخص  ایمقام صالح 

اده مرسد. همان گونه که مشخص است در متن  یخصوص ذکر دو مطلب الزم به نظر م نیشود. در ا یدگیکند، رس یم

اخراج  میبه تصم ضدر معرض اخراج را از حق اعترا گانهیشود که ب ینام برده م یمل تیتحت عنوان امن یتیاز وضع

را تحت  خود یمل تیاست که دولت ها امن یطیکه وقوع مخاصمه مسلحانه از جمله شرا داستیکند. ناگفته پ یمحروم م

دوم آنکه طبق  دشمن را مرتفع سازند. نکته گانهیاز جمله حضور اتباع ب ،یاحتمال یکنند تا خطرها یم یو سع دهیخطر د

 طیت، با شراشک جزو آن اس یب زیکه مخاصمه مسلحانه ن ،یاضطرار طیشرا در ثاقیم رحقوق مندرج د یبرخ 4ماده  2بند 

 امدهین نایبه م یحرف ثاقیم 13بند از ماده  نیوصف همان طور که مشخص است، در ا نیقابل تعلیق اند. با ا یمشخص

ه مسلحانه از جمله مخاصم یخاص و اضطرار طیدر شرا گانهیشود که اخراج تبعه ب یمنجر م یریگ جهینت نیاست و به ا

توان  ین جمله مآاشاره شده است که از  گانگانیبه مسئله اخراج ب زین یممنوع نشده است. در اسناد منطقه ا ثاقیتوسط م

 22ماده  6حقوق بشر و مردم، بند ییقایمنشور آفر 12ماده  4حقوق بشر، بند  ییاروپا ونیکنوانس Vپروتکل  1ماده 

  حقوق بشر را نام برد. یمنشور عرب 26ماده  2بشر و بند  قوقح ییکایآمر ونیکنوانس

حقوق بشر  ییکایآمر ونیکنوانس 27حقوق بشر و ماده  ییاروپا ونیکنوانس 15ماده  ثاق،یم 4ذکر است عالوه بر ماده  انیشا

 زین یدادگستر یالملل نیب وانید 1(.371: 13۹2و ساعد،  یحقوق بشرند زمان یبرخ قیدر جهت تعل یطیمتضمن شرا زین

هسته  یکاربرد سالح ها تیمشروع هیخود در قض یمشورت یاز رأ یرویحائل به پ وارید هیخود در قض یمشورت یدر رأ
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مقرر در معاهدات حقوق  یها تیموضوع اذعان کرد که حما نی( به صراحت به ا ICJ Rep, 1996: para. 23۹) یا

 ( ICJ Rep, 2004: para. 41)  شوندیدر زمان مخاصمات مسلحانه متوقف نم یبشر

 الملل بشردوستانه عرفی  نیحقوق ب -5-2

 راتییمسافر باشند، تغ ای نیآن سرزم میمق نکهیدشمن در آغاز مخاصمات، اعم از ا نیحاضر در سرزم انیرنظامیسرنوشت غ

و ساعد،  یبوده است )زمان ریالملل بشردوستانه متغ نیحقوق ب قیحقوق بشر از طر نیتا تضم یکرده که از بردگ یادیز

 طیورود، نقض شرا طینقض شرا لیتوان به دال یرا م گانهیکه ب ردیپذ یکشورها م هیالملل و رو نیب رف(. ع370: 13۹2

(، 140: 1383شوب،  ی( اخراج کرد )قاسمیو مالحظات بهداشت ی)نظم عموم یتیو امن یاسیو مالحظات س ،یاقامت، تکد

را نسبت به  یحق هر گونه اقدام طیشرا نیاکامال متفاوت است و دولت ها در  یتیوضع مخاصمه مسلحانه تیاما وضع

با اتباع ژاپن، پس از حمله آن کشور به بندر پرل هاربور  کایبرخورد دولت آمر قهیخود قائل اند. طر یبرا گانهیاتباع ب

متحد آلمان در  یتوان به حضور اتباع کشورها یم نهیزم نی(. در همCaccamo, 2013:1امر است ) نیبر ا یشاهد

 ندهیفزا ینگران 1۹40سال  لیدوم اشاره کرد. در اوا یجنگ جهان یدر سال ها ایتانیمخالف به خصوص بر بههج یکشورها

 از عوامل یکیوجود داشت.  ایتانیبه بر میو احتمال حمله مستق نیمتفق هینبرد عل یآلمان در جبهه ها شرفتیدر مورد پ یا

گوناگون  یتهایمختلف و با تابع نیجاسوس بود که تحت عناو یادیاز نظر کارشناسان، وجود تعداد ز یآلمان ناز تیموفق

که گفته  یکردند، به طور یم لیتسه اریبه آلمان را بس یاطالع رسان ندیجبهه متفق حضور داشتند و فرا یدر کشورها

وارد  مدو یبه آغاز جنگ جهان یمنته یدر سال ها یو چکسلواک یشیاتر ،یآلمان تیهزار فرد با تابع 80حدود  شودیم

 ییبه برپا میتصم 1۹40در سال  ایتانیبر یبود که دادگاهها لیدل نیمشغول شدند. به هم یشده و در آنجا به زندگ ایتانیبر

 یحال حت نی(. با اPistol, 2015: 37و آنها را از کشور خود اخراج کنند ) ییکردند تا افراد جاسوس را شناسا ییهایدادرس

 نیحقوق بشر و مردم متضمن چن ییقای. منشور آفر1پنجاه سال پس از  بایکه تقر یعرف انهالملل بشردوست نیاصول حقوق ب

تنها به  زیشده ن هیسرخ ته بیصل یالملل نیب تهیچهارم و توسط کم ونیکنوانس بیتصو .ستیمخاصمات ن یبرا یقاعده ا

پردازد و در مورد اخراج افراد، آن  یم یاشغال نیتوسط دولت اشغالگر در سرزم گانگانیاخراج ب ای یمسئله انتقال اجبار

در  ریدرگ نیکند: الف( طرف یم انیب همجموع نیا 12۹اصل « الف»است. بند  اوردهین انیبه م یهم در جمیع حاالت صحبت

به اجبار  ایاز آنها، را بازگردانده  یچه تمام و چه قسمت ،یاشغال نیسرزم یرنظامیتوانند ساکنان غ یمخاصمه مسلحانه نم

ن یتعهد را بر عهده طرف نیاصل، مشابه هم نیا« ب»اقتضا کند. بند  ینظام لیدال ایشهروندان  تیمنتقل کنند، مگر آنکه امن
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 یولت براد کی یحق عرف 1.(Henckaerts et al,. 2005: 457کند ) یوضع م یالملل نیب ریمخاصمه مسلحانه غ کی

(. حق دولتها Draper, 1۹68: 274شده است ) رفتهیپذ زیدشمن با آغاز جنگ، توسط حقوقدانان ن گانگانیب یاخراج تمام

ساکن شده  نیدر آن سرزم یبه صورت موقت گانهیکه فرد ب دندار یتیشده است. اهم رفتهیپذ یاخراج به صورت کل یبرا

 تیدولت صالح کیاگرچه  گر،ید یکند. از سو یم یمدت در آنجا زندگ یبه منظور کار و به صورت طوالن ایاست 

الملل  نیرو، به موجب حقوق ب نی. از همستیمطلق ن تیصالح نیبر اخراج دارد، ا یدر اعمال حق خود مبن یگسترده ا

به صورت معقول رفتار کند؛  ستیحق سوءاستفاده کند و با نیبا استفاده خودسرانه و دلخواه از ا دیدولت نبا کی، یعرف

خاص  یها یژگیبه و زیکند و همه چ یدر خصوص اخراج وضع نم یقواعد مشخص چیه یالملل عرف نیاگرچه حقوق ب

 یاصول و هنجارها دیرسد امروزه نبا ی(. به نظر م Jennings & Watts,  1۹۹6: ۹40-۹41دارد ) یهر مورد خاص بستگ

معاهدة  کیکه در  یحقوق بشر دانست و بر آن بود تا زمان نییتع یبرا یاساس سلسله قواعد کیرا صرفا  یحقوق بشر

 دولتبرخوردار شده اند.  یهنجارها از الزام عرف نیکرد ا انیب دیدارد. بلکه با یباشد، صرفا ارزش اخالق امدهیالزام آور ن

از رسوم مقرر  یبه آن به موجب اصول حقوق ملل حقوق بشر( که ناش یبندیکه الزام به اجرا و پا یتوانند به تعهدات یها نم

(. مسئله 157: 13۹4و همکاران،  ینباشند )حاتم بندیاست پا یوجدان عموم اتیو مقتض یبشر نیملل متمدن و قوان نیب

چهارم ژنو  ونیکنوانس 4۹نبودن مقررات ماده  ایبودن  یکه در خصوص عرف یگوناگون یمهم آن است که با وجود نظرها

اخراج  تیاست، چراکه ممنوع یخیارزش تار یندارد و صرفا دارا یچندان تیموضوع اهم نیوجود دارد، در حال حاضر ا

 (.Clapham et al,. 2015: 11۹5الملل عرفی است ) نیاز حقوق ب یشک اکنون بخش یب یدسته جمع ای یو انتقال فرد

 و اخراج در زمان مخاصمات مسلحانه یحقوق نيدکتر -5-3

و نحوه  گانگانیبرخورد با ب اتییحقوقدانان قرار گرفته است، هرچند در خصوص جز رشیمورد پذ گانگانیاصل اخراج ب

دولت ها  رایپرداختند، ز یموضوع نم نیحقوقدانان چندان به ا شیاخراج آنان اتفاق نظر وجود ندارد. تا حدود دو قرن پ

بود که دولت  نیخود و اخراج آنان قائل بودند. فرض بر ا نیدر اجازه ورود اشخاص به سرزم یانحصارخود حق  یبرا

 نیاول« واتل»رسد  ی(. به نظر م208: 13۹3 ،یخود اخراج کند )قاسم نیرا از سرزم گانهیهر زمان اراده کند، حق دارد ب

که اعالم  یمعتقد است دولت یمسلحانه پرداخته است. و یریدرگ ماندر ز انیباشد که به نحوه رفتار با خارج یحقوقدان

پا گذاشته  نیسرزم نیبه ا تیخود را بازداشت کند. آنها با حسن ن نیحاضر در سرزم گانگانیکند، حق ندارد ب یجنگ م

 27ت )اس رفتهیپذها را به آنها  یتمام حقوق و آزاد یکرده و اعطا نیآنها تضم یاند، آن دولت خود تمام حقوق را برا
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:1۹18 ,Garnerمدت آنجا را ترک  نیرا ترک کنند. حال اگر در ا نیبدهد تا سرزم یبه آنها مهلت معقول دیبا نی(. بنابرا

از حقوقدانان معتقد  یکیبر دوش ندارد.  یکه اسلحها یدشمن یتواند با آنها به مثابه دشمن برخورد کند، ول ینگفتند، م

که در زمان صلح ضرورت  یدشمن را در زمان جنگ بدون توجه به مالحظات گانهیاتباع ب ندتوا یم یاست که هر دولت

اخراج اتباع دشمن  یبرا یکاف لیگفته شده که صرف وجود جنگ دل نی(. همچنOda, 1۹48: 482دارند، اخراج کند )

قاعده  نیاست که اذکر  انیشا(. البته Borchard, 1۹15: 61)  ستین یگرید لیدل چیبه ارائه ه ازیشود و ن یمحسوب م

 نیب ریپردازد. در مخاصمه مسلحانه غ یم تهایوضع نیو حقوق قابل اعمال در ا یالملل نیفقط به مخاصمات مسلحانه ب

افتند، معموال اتباع همان دولت هستند. آنها در هر  یدولت، م یعنیکه به دست طرف مقابل،  یگروه شورش یاعضا ،یالملل

 یها ونیاز کنوانس یناش ناتیکه همه اتباع از آن متمتع اند، از جمله تضم یناتیاز حقوق و تضم یحال مستحق برخوردار

در زمان جنگ کامال با زمان صلح متفاوت است.  گانگانیاخراج ب لی(. دال372: 13۹2و ساعد،  یحقوق بشر، هستند )زمان

هستند، اخراج کند.  نشیاتباع دشمن را که در سرزم یحق را دارد تا تمام نیمسلحانه دولت معتقد است ا یریبا وقوع درگ

 یو خارج یداخل تیامن ای ش،یآسا ،ینظم عموم ،یمنافع مل لیتوانند به دل یتنها م گانگانیکه در زمان صلح ب یدر حال

مثال در زمان جنگ به خطر  یدولت برا کی تیو موجود تیاگر امن گر،ی(. به عبارت دOda, 1۹48: 482اخراج شوند )

است  ریپذ هیرفتار توج نیآنها اخراج کند و ا یاتباع دشمن را بدون توجه به رفتار فرد یتواند تمام یآن دولت م فتد،یب

(16 :1۹85 ,Doehringدادگاه ها .)مسلحانه از کشور  یریکه در زمان جنگ و درگ یگانگانیاذعان داشته اند ب زین یمل ی

 یعال وانید نز،یمثال در پرونده الودک علیه واتک ی. براستندیبرخوردار ن زمان صلح ناتیشوند، از حقوق و تضم یاخراج م

رو معتقدند  نیاز ا (Ludecke, 1948) ستین ییقضا دنظریقابل تجد گانهیب کیداد که اخراج  أیر کایمتحده آمر االتیا

خود کند، و اگر بخواهد  نیاتباع دشمن در سرزم یوجود ندارد که دولت در حال مخاصمه را ملزم به نگهدار یقاعده ا چیه

 نیحقوق ب ونیسیکم 2014توان به طرح  یم انیپا( در  MacNair & Watts,  1۹66: 76تواند آنها را اخراج کند ) یم

 تیممنوع انیعالوه بر ب ب،یبه ترت ون،یسیطرح، کم نیا 7و  6اشاره داشت. در مواد  زین گانگانیالملل با موضوع اخراج ب

 نظم ای یمل تیمربوط به امن طیتا در شرا دهدیاجازه را م نیبه دولت ها ا ن،یسرزم یاخراج پناهندگان و افراد ب یکل

که بروز مخاصمه مسلحانه از  داستیدارند، به اخراج دست بزنند. ناگفته پ ییباال یریپذ ریتفس تیکه البته قابل ،یعموم

از جمله اتباع  گانگانیتا ب دهدیحق را م نیاست که به دولت ها ا یو نظم عموم یمل تیموارد مربوط به امن نیآشکارتر

خود اخراج  2اگرچه در بند  گانگانیالملل در مورد اخراج ب نیحقوق ب ونیسیطرح کم ۹ماده  .کشور دشمن را اخراج کنند

هر شخص  طیجداگانه شرا یبررس و با یبه صورت فرد دیچراکه اخراج با دارد،یرا ممنوع اعالم م گانگانیب یدسته جمع
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الملل قابل اجرا  نیمجموعه مواد به حقوق ب نیکه ا داردیم انیبهمان ماده به صراحت  4تا عادالنه باشد، در بند  ردیانجام گ

هدف خود  ونیسیپردازد. کم یآن است، نم ریکه دولت اخراج کننده درگ یدر زمان مخاصمه مسلحانه ا گانگانیبر اخراج ب

ها طبق حقوق  تمجموعه مواد و تعهدات دول نیتعهدات دولتها طبق ا انیاز بروز تعارض م یریبند را جلوگ نیاز درج ا

 (1330: 13۹8)طباطبایی و حکمتی مقدم، کند یالملل بشردوستانه عنوان م نیب

 نتیجه گیری -6

خود را به  یدولت ها جا تیبر حاکم یالملل متک نیحقوق ب یسنت افتیاست که ره دیینکته قابل تأ نیا یبه طور کل

 چ،یتاد هیدر قض یوگسالوی وانید 1۹۹5 یو طبق رأ گرید انیاست. به ب یبر حقوق بشر مبتن شتریداده است که ب یدگاهید

شود که  یگونه استنباط م نیا تیبر حقوق بشر داده است. در نها یمبتن یافتیخود را به ره یمحور جا تیحاکم افتیره

بودن اخراج در زمان مخاصمه مسلحانه مربوط  یقانون نییوجود دارد که به تع ییالملل قواعد قابل اجرا نیدر حقوق ب

 ینم نیباشد. بنابرا هاحاطه داشت نشیدارد تا بر سرزم تیصالح یهر دولت است و هر دولت تیاست. اخراج مظهر حاکم

حق  نیشود تا الاقل از آثار مخرب و ناعادالنه ا یسع دیبا طیشرا نیکرد. در ا غیدولت در کیتوان حق اخراج اتباع را از 

 یو ماهو یشکل ناتیتضم یجنبه ها یاصول و قواعد ممکن است جامع تمام نیحال، ا نیکاسته شود. با ا گانهیاتباع ب یبرا

در زمان مخاصمات مسلحانه  یحت گانگانیرو اخراج ب نیدر زمان مخاصمات مسلحانه نباشند. از ا گانگانیاخراج ب یالزم برا

 ،یحقوق بشر یها تیالملل در زمان صلح، مثل محدود نیاخراج طبق حقوق ب یو ماهو یشکل یتهایمحدود اسبراس دیبا

کرده است  انیب یحائل به درست واریساخت د یدر رأ یدادگستر یالملل نیب وانی. همان گونه که ذکر شد، دردیصورت بگ

موارد  قیشوند، مگر از طر یمتوقف نم لحانهدر زمان مخاصمه مس یمقررشده در معاهدات حقوق بشر یها تیکه حما

کاربرد سالح  تیاز نظر سابق خود در قضیة مشروع یرأ نیدر ا وانید ی؛اسیو س یحقوق مدن ثاقیم 4ذکر شده در ماده 

و  ردیانجام گ یطبق اصول انسان دیبا رد،یاخراج صورت پذ یطیشرا نیاگر در چن یحت نیکرد. بنابرا یرویپ یهسته ا یها

 دیکه در معرض اخراج قرار دارند، با یمثال، افراد یبشردوستانه و به دور از خشونت برخورد شود. برا یگانه با رفتاریبا ب

آنکه حقوق  تیدر نهاخروج داده شود.  دیتمه یبرا یاز خود دفاع کنند و به آنها مدت زمان کاف یمشکل چیبتوانند بدون ه

 یکمتر از زمان صلح باشد، چراکه حقوق بشر از آن دسته قواعد دینبا حانهدر معرض اخراج در زمان مخاصمه مسل گانهیب

گشوده،  یزیبر آن راه گر یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم 4و اگرچه ماده  ستیعمل متقابل ن دیاست که منوط به ق
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الملل  نیکه آن کشور طبق حقوق ب یاتالزام ریبا سا دیماده نبا نیاز ا یدولت ها در تخط ریده، تداببنابر تصریح خود ما کنیل

 ناروا منجر شود. ضیداشته باشد و به تبع رتیبر عهده دارد، مغا

 

 منابع و ماخذ: -7

 پنجم چاپ بهتاب، انتشارات خصوصی)جلد اول( الملل بین حقوق (؛1382بهشید) نیا، ارفع

 حقوق، چ ششم تهران: انتشارات گنج دانش.  ینولوژی(. ترم1372محمدجعفر ) ،یلنگرود یجعفر

، مجله حقوق «الملل نیشدن حقوق ب یدر پرتو انسان رانیدر ا گانگانیب یحقوق تیوضع(. »13۹4) گرانیو د یمهد ،یحاتم

 . 10. 151- 170، بهار و تابستان، ص 1، ش 12دوره  ،یخصوص
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 الملل بشردوستانه، چ اول، تهران: انتشارات گنج دانش  نی(. حقوق ب13۹2محمدرضا ) ،یگدلیب ییایض
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حقوق  یلمللا نیبر اسناد ب یدیالملل با تأک نیدر حقوق ب گانگانیب گاهیجا هب ینگاه(. »1383) یاحمدعل شوب،ی قاسم

 11۹-16۹، ص 31ش  ران،یا یاسالم یجمهور یالملل نیب یدفتر خدمات حقوق هینشر ،ی، مجله حقوق«بشر

 رانیا یدعاو یاورد وانید هیبر رو دیبا تأک گانگانیدولت ها در قبال اخراج ب یالملل نیب تیمسئول(. »13۹3) یعل ،یقاسم

 207-240، زمستان، 68ش  ،ییحقوق قضا یدگاههای، فصلنامه د«متحده االتیا

 . داریتهران: پا ،یالملل خصوص نیب حقوق(. 1378) نیجالل الد ،یمدن

 چ نهم، تهران: آگه.  ،یالملل خصوص نی(. حقوق ب1381محمد ) ،یرینص

 ، جلد اول ،انتشارات آگاه،چاپ اول،یالملل خصوص نیحقوق ب(؛ 1373)محمد ،یرینص

 ، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول یامور اتباع خارج (؛1386)محمود ،یزیمهر یزدی
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