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 مقدمه

الملی،، ممینیا انسیانی و حاکمنیا      دو عنصر اساسی سازنده هر کشور به عنوان تابع حقوق بین  

حاکم میدا از هیم تولیور    های  در موامع گوناگون و متکثر و به صورت کشورها  اینکه انسان. اسا

 مطلوباگر چه هدف نهایی و . المل، به آن تومه کرده اسا بن ای اسا که حقوق  اند، مسئله یافته

انسانی، برقراری صلح های  من  بنشتر حقوق او، تضمن  ارزشأتوان انسان، ت می راالمل،  بن حقوق 

مستق، در قالب کنونی آن های  ومود حاکمنا ،المللی و تحقق عدالا برای او دانسا و امننا بن 

بیرای  هیا   را ناگزیر از وضع قواعدی برای حفظ و بقیای آن المل،  بن به عنوان یک واقینا، حقوق 

برخیورداری   ةمسیئل (. 86-87ص، 9831ی نظیری،  یالهیو ) رسندن به حقوق افراد بشر کرده اسیا 

متفیاوت   هیای غنرمتووع، همواره محی،ِ برخیوردن نظر  های  شده در دولا بنگانگان از حقوقِ شناخته

ولتی ننز با تومه به نظم حقوقی و سناسی خیود و بیا مینیار    هر د ،اسا المللی بوده حقوقدانان بن 

طیور   بیه . ضر در قلمرو خود را تیدبنر کیرده اسیا   اح ةهایی خاص، امور اتواع بنگان لفهؤقراردادن م

نخسا، رویکیردی  . دکربندی  توان دسته می فکری را در دو طنفهای  مشی و خط هاای  نظر ،کلی

منطقی ای  نگرش، اعطای حقیوق   ةثمر. به بنگانگان اسا اسا که موتنی بر اعطای حقوق گسترده

رویکردن دیگر که در مقاب، نگرش نخسا اسا، . پایه و گاه بنش از اتواع، به بنگانگان بوده اسا هم

و محوریا صرفن دولا در اعطای هر گونیه حقیی بیه    المل،  بن سنتی حقوق های  بر مونای گزاره

ومود ای  رویکرد به امیرِ حقیوق   . دارندنگانگان حقوقی اندک در ای  رویکرد، ب. اتواع بنگانه اسا

حقیوق   ةمحوری حاکم بیر وضیع قیوانن  و مقیررات در عرصی      اتواع بنگانه، برگرفته از روح دولا

در نتنجه تضینفن حداق، حقوقِ بنگانگیان شیده    ،و سوب توینض در وضع و اعمال المل، اسا بن 

. و الزامات حقوقی اسیا ها  شدن یافته وزه به سوی انسانیامرالمل،  بن روند کلی سنرِ حقوق . اسا

اسا، بلکه در صیددن  المل،  بن محور حاکم بر حقوق  تنها در پی تغننر چارچوبِ دولا تحولی که نه

محیور تغننیر یابید و بیه سیوی       مشی حاکمنیا  آن اسا که قواعد و هنجارهای حاص، از ای  خط

 .انی و اصول کلی مشترک بشریا رهسپار شودانس ةشدن و حاکمنان مالحظات اولن انسانی

شیود کیه    میی  با نگاه به قوانن  و مقررات مربوط به وضینا حقوقی بنگانگان در ایران، نتنجیه 
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محوری اسا، شاهدی بر  مشی حاکم در تدوی  ای  قوانن  موتنی بر نگاه دولا مهان فکری و خط

هیای   فیالنیا  ةا وضینا حقوقی و داییر گوناگون مرتوط بهای  در حوزه 9ای  ادعا، مقررات مختلف

قوانننی که شرط اعطای حق و برخیورداری از مزییا را، دارابیودن تابینیا اییران       .بنگانگان اسا

حیاکم بیر   هیای   بقا و اعتوار ای  حقوق و الزاماتن ملی، با تحول در سیاختار  اسابدیهی . اند دانسته

من  ألیزو  تی  . رسید  تومنه به نظر نمیحکوما حقوق مشترک بشری، قاب،  نظرو المل،  بن حقوق 

افراد ننز، موانی ملیی مومیود را در اعطیای     همةاساسی همگان و تضمن  حقوقِ بشری های  آزادی

حال پرسش ای  اسا که آییا در  . کند می حق به بنگانگان و شناخا وضینا حقوقی آنان تضینف

بشیر در قیوانن  و مقیررات     برخاسته از حقوقهای  دولا ممهوری اسالمی ایران، اصول و هنجار

از  برخاسیته نظر قیرار گرفتیه اسیا و میوازی  و الزامیات       درمربوط به وضینا حقوقی بنگانگان 

؟ فرض میا ایی    اسادر نظم تقنننی دولا انیکاس یافته  حدحقوق بننادی  بشری تا چه های  یافته

ل و قواعید حقیوق   گفتیه و مونیاقراردادن اصیو    شدن با تحوالت حقوقی پینش  اسا که لزو  همگا 

 .اسا نشدنیبشری در اعطا و شناخان حقوقِ بنگانگان ضرورتی انکار

مفهیو  اتویاع بنگانیه و    نوشتار برآننم که در بخیش نخسیا   با تومه به مطالب یادشده، در ای  

در بخش بیدی وضیینا حقیوقی    ،بنگانگان را بررسی کننم، سپس حقوق بر حاکم موانی و اصول

و مقیررات و الزامیاتن حقیوق     ،ظا  حقوقی ایران با تومه به اسناد حقوق بشریاتواع بنگانه را در ن

 .المل، موشکافی کننم بن 

 رژیم حقوقی اتباع بیگانه

مفهیو  بنگانیه،    در ای  بخش، ضرورت دارد برای بررسی دقنق رژیم حقوقی اتواع بنگانه، نخسیا 

 .ننمر اعطا و شناخا حقوق بنگانگان را بررسی کاصول حاکم ب ،سپس

                                                           

ها و مؤسسات در  دادن امتناز تشکن، شرکا» :می ایران مقرر کرده اسااص، هشتاد و یکم قانون اساسی ممهوری اسال. 9
قانون تأسنس بورس  91 مادة. «امور تجاری، صنیتی، کشاورزی، میادن، و خدمات به خارمنان مطلقاً ممنوع اسا

 . سته اسااوراق بهادار ننز، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقنقی به کارگزاری بورس را، دارابودن تابینا ایران دان
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 مفهوم اتباع بیگانه

ة کلمی  بیرای  متیددی میانی زیر شرح به فارسی گوناگونهای  نامه لغا و ها فرهنگ در لغوی نظر از

 غریویه،  امنویی،  خیودی،  مقابی،  ناشیناس،  آشنا، مقاب،ِ غنرآشنا، یینی بنگانه .بنان شده اسا بنگانه

ی دیگیر  کلمیات  بیه ای دیگیر  هی  فرهنیگ  به مرامیه با، مجموع در (.91ص، 9887دهخدا، )خارمی 

 غریوه، کلمات در ها، فرهنگ لفانؤم بنشتر اما. خوریم میبر ارتواط بدون و میلو سان ناشناس و نا به

 .دارند نظر اتفاق آشناامنوی و نا

در (. 911ص ،9837میفیری لنگیرودی،   )انید   از نظر حقوقی، بنگانه را مرادف با امنوی دانسته

و افیراد  ا دولا مین  اسا، نسوا به آن دولیا  کسی که فاقد تابین» :شود می تیریف امنوی گفته

 ییا  بنگانیه ة واژ ،ی ابنابر(. 91ص ،9837میفری لنگرودی، )« شود می محسوب( بنگانه)آن، امنوی 

 حضیور  مح، دولا تابینا که شود می اطالق افرادی از دسته آن به تویه اصطالح مقاب، در امنوی

 دولتی هنچ تابینا آنکه یا و باشد، توقف مح، مملکا از غنر تابینا هاینک از اعم باشد، نداشته را

 خیود  ملیی  مصیالح  اسیاس  بر اصوالً ها دولا اگرچه .باشد (ندتآپار) تابینا بدون یینی نداشته، را

 ضیروری  ننیز  بنگانگیان  وضیینا  تینین   برای کنند، می وضع خود اتواع برای را مقرراتی و قوانن 

 هیایی  حماییا  و حقوق چه از بنگانه اشخاص شود مشخص تا شود وضع قوانننی و مقررات اسا

انید، و   گرفتیه  نظر در بنگانگان برای را حقوقی حداق،ها  دولاهمة  امروزه، حال هر در .مندند بهره

 .(937-911، ص9876ننا،  ارفع)اسا المل،  بن شناخت  چنن  حقوقی از اصول مسلم حقوق 

 نگاناصول و مبانی حاکم بر حقوق بیگا

منیدی   امیا ایی  بهیره   . ننسیا  شدنیدیگر، انکارهای  بنگانگان از برخی حقوق در قلمرو دولاة بهر

شد کیه   می تومنهشرح محدودیا مزبور به ای  . پذیرفته شده بودها  محدود از طرف دولاطور  به

 بنگانه به حق اعطای ،بنابرای  ،اسا آن اتواع به متکی کشوری هر مستق، حاکمنا و سناسی سازمان

 توییه  حقوق مانند حقوقی بنگانه کند  مین اقتضا کشوری سناسی مصالح گاه  هنچ و اسا ارفاق باب از

 که در چند قرن اخنیر احسیاس  های  اساس ضرورت بر(. 911-911ص، 9871 مدنی،)داشته باشد 

ا و حقیوقی ر  بنشتر تومه کننید در صدد برآمدند به وضینا حقوقی بنگانگان ها  ، دولاشده اسا
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برای ها  حقوقی که تا حدی برخاسته از تدبنر دولا. بننی کنند برای بنگانگان به صورت مدون پنش

روزافیزون دادوسیتدهای    ةرشد و توسیی . بودهای دیگر  رفتاری مشابه با اتواع خود در قلمرو دولا

گی ، موادالت فرهنشود می مختلفهای  اقتصادی که مومب حضور بنشتر بنگانگان در قلمرو دولا

شدن روابیط   مند ها و احساس سرنوشا مشترک بشری و نناز به ضابطه و مهامرت به قلمرو دولا

حاکم بر سرنوشا مشترک بشری ننز، روند تدوی  قواعید رامیع بیه حقیوق حیاکم بیر وضیینا        

 .(111ص ،9833 سلجوقی،) کرده اسابنگانگان را تسریع 

رفتیار   (؛ بالملی،  مقتضنات حقوق بن  (فاز الند ا موانی تینن  وضینا حقوق بنگانگان عوارت

تقنن  )در تصویب قوانن  داخلی مها تینن  وضینا بنگانگان ها  التزا  دولا (جها؛  متقاب، دولا

 (.ملی

 الملل مقتضیات حقوق بین

 اینکه محض ؛ از ای  رو، به گنرد می نظر در را شرایطی خود قلمرو به بنگانگان ورود برای دولتی هر

 حیداقلی از بایید   دولیا  آن شیود،  پذیرفتیه  دولتی قلمرو به ورود برای شرایط آن احراز اب ای بنگانه

 دیگیر  طرف از و طرف یک از خود ةمامی مقتضنات و مصالح اساس بر یادشده شخص برای حقوق

منیزان   .تینن  کند المللی بن  روابط در فرد حقوق از صنانا برای دولا المللی بن  تیهدات و الزامات

تیوان   سیختی میی   بیه مداو  در حال تغننر و تودی، اسیا و  طور  با پنشرفا تمدن به ها، اق،ای  حد

 (.111، ص9876ننا،  ارفع) مشخص برای آن تینن  کرد یمالک

مای برخورداری از رفتار یا وضینا  استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بنگانه به ةاساس نظری بر

 ،9838قاسیمی شیوب،   ) شیود  میی  ع دولا منزبیان برخیوردار  ویژه، از همان حقوق و امتنازات اتوا

مثیال،   بیرای . مجیاز اسیا  هیا   یادآوری اسا که در ای  دییدگاه بیضیی نیابرابری    شایان(. 989ص

هایی  توان در قوانن  محدودیا می یا ،ضرورتی ندارد اتواع بنگانه از حقوق سناسی برخوردار باشند

تیارض بیا مینیار رفتیار ملیی      ةرفا و ای  امر به منزلرا برای استخدا  در برخی مشاغ، در نظر گ

ای  امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمنا اسا و برابری کامی، بنگانگیان    زیرابرابر ننسا، 

 ،9838قاسیمی شیوب،   )کنید  با اتواع ممک  اسا استقالل دولیا را در ابییاد مختلیف مخیدوش     
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توانید بیا اتویاع بنگانیه رفتیار       میی  ، یک دولانگویند با پذیرش آ ای  نظریه می مخالفان(. 989ص

غنرانسانی داشته باشد و برای تومنه اعمال خود مدعی شود که با اتواع خود ننز به همین  صیورت   

 .(111ص، 9837واالس، )کند  می رفتار

المللی، تقویا گفتمان حقوق بشر و تلطنیف مینیای حاکمنیا     بن  ةبهوود مایگاه فرد در عرص

اتویاع   همیة اسا که چتر حمایا دولا باید بر سیر   به ومود آوردهنتظار مشروع را ای  ا ها، دولا

نیه   ،از ایی  رو  .گسترده شود و دولا، فاع، میا یشیاد در پنشیوردن حماییا از اتویاع خیود نواشیند       

حمایا از اتواع و رعایا حقوق انسانی آنیان، کیه مناسیب بیا      بارةدگرگونی، که قرائتی درخور در

 (.916ص ،9818شهسواری، )رسد  به نظر می صر حقوق بشر باشد، ضروریاوضاع و احوال ع

مینیار حیداق، اسیتاندارد    الملی،،   بین  رفتار با بنگانگیان بیر اسیاس قواعید حقیوق      دیگر  مینار

مندی از حداق، حقوق استاندارد ممک  اسا از طرییق تصیویب قیوانن      ای  بهره. المللی اسا بن 

تیام، با اتواع بنگانه مشابه با آنچه نسیوا بیه اتویاع     .توسیه یابند المللی یا قواعد عرف بن  ،داخلی

المللیی را در شناسیایی و تضیمن      بن  ةتواند انتظارات مشروع مامی یقن  نمی به ،شود می روا داشته

 طیور  کیه حقیوق بنگانگیان را بیه     اسیا  میناری دیگر الز ، نتنجهدر . کندحقوق بنگانگان برآورده 

رفتار بر اساس مینار حداق،، یینی با بنگانگان در ییک کشیور بایید رفتیاری     . دکنمن  أتر ت مطلوب

باشد، حتی اگر آن رفتار متضیم  شیناختی   المل،  بن یک ملا متمدن طوق حقوق  ةشود که شایست

اسیتاندارد  (. 131ص ،9811ضینایی بنگیدلی،   ) حقوقی برای بنگانگان بنش از اتواع آن کشور باشد

ار انسانی و متیارف با بنگانگان، حق مرامییه بیه دادگیاه و دسترسیی بیه      حداق، حقوق، شام، رفت

 Encyclopedia)شود  می اموال ةمندی از حقوق خصوصی و ممنوعنا مصادر دادرسی عادالنه، بهره

of public international law, p.9 .)هیا   اگرچه نظر بر ای  اسا که دولیا  کردباید بنان  ،با ای  حال

کننید   میی  اصول اخالقی و فلسیفی بیدون ضیمانا امیرا تلقیی     ة را به مثابلمل، ا بن اصول حقوق 

 رسد، امروزه نواید اصول و هنجارهای حقوق بشیری را صیرفاً   می نظر، به (11ص ،9871نصنری، )

یک سلسله قواعد اساسی برای تینن  حقوق بشر دانسا و بر آن بود تا زمانی که در ییک میاهیده   

ایی  هنجارهیا از الیزا  عرفیی      بنان کیرد بلکه باید . صرفاً ارزش اخالقی دارد ،آور ننامده باشد الزا 
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 اصیول  مومب به آن به پایوندی و امرا به توانند به تیهداتی که الزا  نمیها  دولا. اند برخوردار شده

 ومدان مقتضنات و بشری قوانن  و متمدن مل، بن  مقرر رسو  از ناشی که( بشر حقوق)مل،  حقوق

 فسی   بیا  میرتوط  913، 911، 68، 61امیری کیه در میواد مشیترک     . ا، پایونید نواشیند  اسی  عمومی

رسد بایید در تینین  حقیوق بنگانگیان، اصی، و       می به نظر 9.اسا شده منیکس ژنوهای  کنوانسنون

مهیانی حقیوق بشیر، منثیاقن  و دیگیر اسیناد        ةمینارِ مقوول را، منشور سازمان مل، متحید، اعالمنی  

 1.ها در نظر گرفا ا حقوق افراد و ملاالمللی مرتوط ب بن 

 ها دولت متقابل رفتار

 براساس مصالح خود، گاهی اعطای حقیوقی خیاص را بیه بنگانگیان منیوط بیه شیرایطی       ها  دولا

ی شناسایی حقوق و امتنازات قانونی اسا که توسیط ییک دولیا ییا     ارفتار متقاب، به مین .کنند می

اص، رفتار متقاب، ییا مینیار حیداق،     8.لا دیگر باشدچند دولا به شرط شناسایی آن حقوق در دو

و بیدی    اسیا  ، یکی از مینارهای اعطای حقوق به اتواع بنگانیه طور که بنان شد  همانرفتار متقاب، 

میناسا که با بنگانگان در یک کشور باید حداق، رفتاری شود که متقیابالً از سیوی کشیور دیگیر     

اصی،   شایان ذکیر اسیا   (.131، ص9811ضنایی بنگدلی، ) .گنرد ا  میانجنسوا به اتواع آن کشور 

تواند به صورت تکلنف برای دولا دیگری قرار گنرد، بدی  مینا که ییک دولیا    رفتار متقاب، نمی

شناسد، برای آن دولا در خاک  می مکلف ننسا هرگونه حقوقی را که دولا دیگری برای اتواع او

                                                           
1. Geneva Conventions (1949), available at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications /icrc-

002-0173.pdf. 

فرد یا مجموعی از افراد انسانی یا مستقنم . المل،، اشخاص حقوقی دارند ای  واقینتی اسا که اکنون در حقوق بن . 1

المل، از حقوقی  طور غنرمستقنم، و در نتنجة اعمال حق تابیان دیگر حقوق بن  بهشوند، یا  صاحب حق تلقی می

ها حقوقی را برای شخص یا  تواند ناشی از عرف، یا یک میاهده باشد که طرف حقوق دستة اول می. شوند مند می بهره

. ها باشد ممینتی از انسان تواند ناشی از یک حق طونیی برای فرد، یا برای گنرند و می گروهی از اشخاص در نظر می

ها  ها توسط دولا ها در گرو اعمال آن مندی از آن حقوق دستة دو  مستقنماً به فرد یا افراد انسانی تیلق ندارد، بلکه بهره

 .(9831الهویی نظری، ): برای مطالیة بنشتر در ای  زمننه رک. المللی اسا های بن  یا سازمان
3. www.britannica.com. Encyclopedia of Britannica,  
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به سه ها  متقاب، دولا رفتار .کند نمیچ عنوان ایجاد حق به هن 9خود بشناسد، زیرا اص، رفتار متقاب،

 1گیذاری و رفتیار متقابی، عملیی     رفتار متقاب، سناسی، رفتار متقابی، قیانون  : شود می صورت متجلی

 (.113-111، ص9876ننا،  ارفع)

 قوانین داخلی

هیا   میاتویاع و خیار  . شود می قوانن  داخلی، مونای دیگری برای تینن  وضینا بنگانگان محسوب

میز ییا    تواننید حقیوقی بیه    نمیها  تحا حمایا یکسان قانون و مقامات ملی قرار دارند و خارمی

مختلیف، بنگانگیان از   هیای   در دولا(. 96ص، 9833  اسمنا، )کنند بنشتر از حقوق اتواع را ادعا 

هیا   طور میمول سیی شده اسا حیداق، حقیوق انسیانی بیرای آن     که به ندمند متفاوت بهره یحقوق

باعی  شیده   هیا   از مداخله و نفوذ بنگانگان در امور دولاها  ، احتناط بنش از حد دولاشودلحاظ 

در  (.111ص، 9871صیفایی،  ) در تینن  حقیوق بنگانگیان محیدودیا قائی، شیوند     ها  دولا اسا

در متییددی در رابطیه بیا حقیوق بنگانگیان ومیود دارد کیه        های  نامه ن یقوانن  ایران، مقررات و آ

 8.یدی به تناسب اشاره خواهد شدمواح  ب

 الملل وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران با توجه به اسناد حقوق بشری و مقررات حقوق بین

، در ای  بخش برآننم که شددر بخش نخسا کلنات و چارچوب حاکم بر حقوق بنگانگان بررسی 

                                                           

اص، رفتار متقاب، . المل، تفاوت قائ، شد در حقوق بن ( Countermeasures)باید بن  اص، رفتار متقاب، و اقدا  متقاب، . 9

در حالی که . طور که بنان شد، یکی از مینارهای اعطای حقوق به اتواع بنگانه اسا یا مینار حداق، رفتار متقاب، همان

ها برای اعمال  المللی دولا المل، دربارة مسئولنا بن  طرح کمنسنون حقوق بن  11ه آن مینا که در مادة اقدا  متقاب، ب

های موران  زداید، خود ننز یکی از روش بودن عم، را می المللی، آمده اسا؛ ضم  آنکه وصف متخلفانه متخلفانة بن 

المللی دولا، مت  و شرح  مسئولنا بن ، (9819)ضا گ،، علنر ابراهنم: برای مطالیه در ای  زمننه رک. خسارت اسا

 .11، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات شهر دانش، شرح مادةالمل، مواد کمنسنون حقوق بن 

 .(911-916 ، ص9871؛ مدنی، 18-11، ص9871نصنری، ): برای مطالیة بنشتر در ای  زمننه مرامیه کنند به. 1

 .(9877ننا،  ارفع): کنند به برای مطالیه در ای  زمننه مرامیه. 8
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وانن  و مقیررات ملیی و اسیناد    وضینا حقوقی اتواع بنگانه را در نظا  حقوقی ایران با تومه به قی 

 .کننمحقوق بشری بررسی و تحلن، 

 حق ورود و اقامت

وارد شوند، ولیی   ندای  اسا که بنگانگان آزاد باشند به هر دولتی که مایلالمل،  بن اص، در حقوق 

ة میاد (. 911ص ،9876ننا،  ارفع)شود و شرایطی برای ای  امر قائ، ها  تواند محدودیا می هر دولتی

 ورود بیرای  خارمیه  اتویاع  از یک هر»: کند می بنان ایران در خارمه اتواع اقاما و ورود قانون یکم

 ورود آزادی کیه  آید می دساه ب مزبورة ماد از. «نمایند تحصن، را ایرانة مربوط موری أمة اماز باید

 ییا  اییران  به بنگانه رودة واماز صدور در دولا و اسا نکرده تلقی حق عنوان به را ایران به بنگانه

 .دارد کام، و تا  اختنار آن عد 

اتواع وی حیق ورود و   کندتواند ادعا  عرفی، هنچ دولتی نمیالمل،  بن اساس مقررات حقوق  بر

پیذیرش   ةلئمسی (. 987ص ،9838قاسیمی شیوب،   ) اقاما در سرزمن  یک دولا خارمی را دارند

بیه دلنی،   هیا   دولا همةاسا و ها  اتشخنص دول ةها به دولا دیگر، در حوز بنگانگان و ورود آن

از سیرزمن  خیود را    یحاکمنا سرزمننی خود، صالحنا عد  پذیرش بنگانگان در کی، ییا بخشی   

 ،9838قاسیمی شیوب،   ) منیقد شده باشید ها  نامه بن  دولا موافقازمننه مگر اینکه در ای  دارند، 

 .(987ص

المل،  بن حقوق های  کشور، اگر با یافته اختنار تا  دولا ایران را در تجویز ورود اتواع بنگانه به

مفهو  تا  حاکمنا و لزو  احترا  به تمامنیا سیرزمننی    با قوول. اساسنتی بسنجنم، امری طونیی 

امیا  . ننسیا مقویول   های دیگر، دولا یدولا، صحوا از آزادی مطلق بنگانگان در ورود به قلمرو

  و الزامات حقوق بشیر بیر همگیی شییب     افکندن موازی سایهالمل،،  بن تحوالت مدید در حقوق 

افیراد در برقیراری    ةالمللی و لزو  آزادی نسیوی همی   مقتضنات زیسا ممیی بن المل،،  بن حقوق 

ورود اتواع  ةقدری از اختنار مطلق دولا در زمنن کند می ایجاب های دیگر، ارتواط و تیام، با دولا

هیای   لفیه ؤم همیة یا بشردوسیتانه بیا لحیاظ     ،بنگانه کاسته شود و در مواردی از ممله امور درمانی

 . در نظر گرفته شودامننتی، الزامی حداقلی برای دولا در صدور مواز ورود بنگانگان به ایران 
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 اخراج بیگانگان

قلمرو یک  در از نظر قانونیای که  بنگانه المللی حقوق مدنی و سناسی، منثاق بن  98 ةبر اساس ماد

ممکی    ،قانون اتخاذ شده باشید  با فقط در امرای تصمنمی که مطابق دولان طرف ای  منثاق باشد،

منشور آفریقایی حقوق بشیر   91 ةبر اساس بند چهار  ماد ،همچنن . اسا از آن کشور اخراج شود

 ،متیاهد پذیرفتیه شیده اسیا    های ادر قلمرو یکی از دول از نظر قانونیکه  ای تویة بنگانه، مرد  و

تصیمنمی کیه    ،تواند اخیراج شیود   می مطابق با قانون گرفته شده باشد صرفاً بر اساس تصمنمی که

برخاسیته از حاکمنیا دولیا، قابی، شیکایا و      دیگیر  عالوه بر ابتنای به قانون، باید مانند اعمیال  

ای حق دارد با رعایا مقررات خروج از دولان مح، اقامیا،   طور کلی، هر بنگانه به .اعتراض باشد

قانون ورود و اقاما اتواع خارمه به ایران، بنگانگانی که  با مطابق. شودآن دولا خارج  یاز قلمرو

روز تجاوز نکند، احتناج به تحصین، روادیید خیروج از اییران از      11در ایران از ها  مدت توقف آن

ن او به میأمور  کنندننروی انتظامی ندارند و فقط باید هنگا  خروج از ایران، فر  خرومی را تکمن، 

یا مدت توقیف وی در   ،در صورتی که بنگانه در ایران مقنم دایم باشد. کنندسلنم گمرک خرومی ت

روز باشد، مکلف اسا از ننروی انتظامی مح، اقاما دایمیی ییا میوقتی، روادیید      11ایران بنش از 

 قانون رامع به ورود و اقاما اتواع خارمه در ایران مقرر 99 ةماد(. 91 ةماد)دسا آورد ه عوور را ب

( الف: تغننر دادیا مح، او را  ،که خارمی را ممک  اسا در موارد ذی، از خاک ایران خارج کند می

امیازة   1و  8در صورتی که مطابق با مقررات مواد ( اگر بر خالف مقررات ای  قانون رفتار کند؛ ب

 .دشو تصمنم اخراج را ننروی انتظامی امرا می. عوور یا توقف خارمی ملغی شود

 المللیی تطونیق   برای اینکه اخراج با اصول حقوق عمومی بن  کردنگانه باید بنان اخراج ب بارةدر

مز در موارد منگ و قطع روابط سناسی، هرگاه دولتی تصمنم  فردی داشته باشد و به ةباید منو کند

یقین  بیرخالف نزاکیا و     اتواع دولا میننی را از خاک خود خارج کند، بیه همة بگنرد برای اینکه 

طور مطلیق ییک    لذا، امروزه به(. 991ص ،9871نصنری، ) رفتار کرده اساالمل،  بن اصول حقوق 

ای را اخراج کند و باید به مونایی اساسی برای ای  کار  دولا حق ندارد هر زمان که خواسا بنگانه

میتقید  المللی دادگسیتری در ایی  زمننیه     بن دیوان . داردهای  استناد کند و در ای  اقدا  محدودیا



 212                                                            الملل بین حقوق شدن انسانی پرتو در وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران 

 

 

منثیاق  در راستای امرای مقررات، اخراج قانونی ییک بنگانیه از سیرزمن  دولتیی کیه عضیو       اسا 

اسا، باید بر اساس حقوق داخلی قاب، اعمال در ایی  خصیوص    لمللی حقوق مدنی و سناسیا بن 

و باشد  آور حقوق بشری الزا دیگر اسناد منثاق و دیگر ملزومات  رکه خود باید منطوق ب انجا  گنرد

 پذیرفته شیده حقوق بشر ننز  ةچنن  تفسنری از سوی کمنت .خودسرانه داشته باشدهای  ژگینواید وی

 (. ICJ, 2010, Para. 125) اسا

 ا مقررات و موازی  نهاد مقن  ایرانی، بایید گفیا  المل، ب بن و الزامات حقوق ها  در تطونق یافته

 ةشید  ردن آن بیا تیهیدات پذیرفتیه   ورود و اقاما اتواع بنگانه، اصالح قوانن  ملی و سیازگارک  مانند

تواند دولیا را در مایگیاه ییک مومودییان      می امروزه اخراج فردن بنگانه. اساالمللی ضروری  بن 

بیدی  مهیا، اختنیار    . المللی دولیا را مومیب شیود    ولنا بن ئناقض حقوق بشر قرار دهد و مس

تواند بیه   نمی ،قرر شده اسایا گسترده به شکلی که در نظم تقنننی ممهوری اسالمی ایران م، مطلق

کیه   طیور  همیان بنگانگیان باشید و   هیای   مصیالح ملیی و حقیوق و آزادی    ةکنند من أبهتری  ومه، ت

 ةواسیط ه بی در اخراج بنگانگیان  ها  شناسایی حق دولا ،اساکرده مقرر المل،  بن کمنسنون حقوق 

 9.محدود شده اسا شدت در مها حمایا از حقوق بشر خارمنان بهالمل،،  بن حقوق های  یافته

 حق دسترسی به محاکم

و تیأمن  و   ،حقوقی نقشی مهم در پنشورد و تحقق عدالا کنفری یدادرسی عادالنه به عنوان مفهوم

افراد یک مامیه حقِ امننیا دارنید و   همة در نگاهی عا ، . فردی داردهای  تضمن  حقوق و آزادی

حقی برای افیراد ییک مامییه کیه     . ایی اساای  امننا، تأمن  امننا قضهای  یقن  یکی از ملوه به
                                                           

1. International Law Commission, Ninth report on the expulsion of aliens, Sixty-sixth session 

Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014 
ومود در دستور اهمنا موضوع اخراج بنگانگان و آین  حاکم بر آن مومب شده اسا یکی از موضوعات م شایان ذکر اسا

و در خالل امالس  1111 المل، در سال کمنسنون حقوق بن . المل،، موضوع اخراج بنگانگان باشد کار کمنسنون حقوق بن 
پنجاه و ششم خود تصمنم گرفا موضوع اخراج بنگانگان را در دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم ای  موضوع 

پس  .ننز به عنوان گزارشگر ویژة ای  موضوع منصوب شد «موریسکاما» آقای .کردرا مجمع عمومی سازمان مل، تصویب 
، سرانجا  (1191) 61 تا امالس( 1111) 16 المل، از امالس های مستمر ای  موضوع توسط کمنسنون حقوق بن  از بررسی
 .کردمادة اول ای  طرح را تصویب  81 نویس المل،، پنش کمنسنون حقوق بن ( 1191) 61 در امالس
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شدن ای  تیهد برای  چگونگی امرایی. سوی دیگر آن، تیهد دولا بر تأمن  امننا آحاد مرد  اسا

بیه رعاییا   ها  در اسناد و میاهدات متیددی به نظم در آمده اسا و از ای  رهگذر، دولا ها، دولا

عادالنیه   ةمیراد از محاکمی  (. 66ص ،9818شهسیواری،  ) انید  و التزا  به ای  حق بشری متیهد شیده 

مدنی و کنفری منان طرفن  دعوا چیه در امیور    های موضوع ةگنری قضایی دربار رسندگی و تصمنم

طرف و غنرذینفع، بیا   مستق،، بی ،صالحناباو چه در امور موضوعی، در دادگاهی قانونی،  ،حکمی

نونی طیرفن  دعیوا طیی مراحی،     شده و تضیمن  حقیوق قیا    تینن  ازپنشهای  رعایا اصول و آین 

مؤثر با موارد نقض سیایر   ةتضمن  رعایا و مقابل(. 87ص، 9837فضائلی، ) مختلف دادرسی اسا

حق مشارکا سناسی و حق آزادی عملکرد فیردی،   ،حق حنات، حق آزادی بنان مانندحقوق بشر، 

اسیا کیه در    به عوارت دیگر، ایی  حیق تضیمننی   . مستلز  امرای یک نظا  دادرسی عادالنه اسا

و از طرییق   ادعیو  ةتوانید بیا توسی، بیه اقامی      می شده، فرد صورت نقض هر یک از حقوق شناخته

ییا مامییه،    ،شدن به نقض حقوق دیگری یا در صورت متهم کند، دادرسی منصفانه، به آن اعتراض

، ییاوری ) انتظار رسندگی عادالنه از سوی مقا  صالح را طی مراح، قانونی رسیندگی داشیته باشید   

  (.116ص، 9838

المللیی حقیوق میدنی و     و در منثیاق بین   کیرده  ها را محیدود  از ممله الزاماتی که حاکمنا دولا

 دولیا  قلمیرو  در قانونی طور هب که یا بنگانه ، ای  اسا که هراسا سناسی مورد تومه قرار گرفته

 تصیمنمی  پنیرو  (جاخرا ای ) کهشود  می دولا اخراج آن از صورتی در فقط باشد، منثاق ای  عضو

بیه او   باید نکند، ایجاب ملی امننا حتمی دالی، وقتی و، ای  صورت غنر در باشد، قانونبا  مطابق

 باها   هبدی  منظور پروند. بنان کند (اخراج ای )به  نسوا را خود مخالفا دالی،امازه داده شود که 

ی افیراد ز ا فیردی  یا، دار حناصال مرمع ةبه وسنل وشده اسا  تینن از پنش  که ای نماینده حضور

یقین  ایی     بیه  9.شود  می رسندگی و اند، بازنگری هشد تینن  دار صالحنا مرمع طرف از که خاص

                                                           

ای که قانوناً در قلمروی یک دولا طرف ای   بنگانه»: المللی حقوق مدنی و سناسی مقرر کرده اسا منثاق بن  98مادة . 9

منثاق باشد، فقط در امرای تصمنمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممک  اسا از آن کشور اخراج شود و مز در 
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. بشر اعمیال شیود  المل،  بن حقوق های   باید در انطواق با یافته ،عملکرد برخاسته از حاکمنا دولا

ر دادخواهی و دسترسی بیه محیاکم   افراد د همةتری  تقنن  ملی در ممهوری اسالمی، حق  در عالی

 کیرده وچهار  قانون اساسی ممهیوری اسیالمی اییران مقیرر      اص، سی. بننی شده اسا صالح پنش

هیای   تواند به منظور دادخواهی بیه دادگیاه   می دادخواهی حق مسلم هر فرد اسا و هر کس»: اسا

نز در دسترسی بیه محیاکم   اطالق و عمو  ای  اص، به یقن  حق اتواع بنگانه را ن. «صالح رموع کند

شیام،   ،اسیا  کیرده المللی حقوق مدنی و سناسیی مقیرر    که منثاق بن  طورطرف، آن  مستق، و بی

 ةمیاد  بیر اسیاس  صالحنا ملی ممهوری اسالمی ایران ننیز   ةحاکمنا تقنن  ملی بر حوز. شود می

ن  شکلی و میاهوی  پنجم قانون مدنی، حق اتواع بنگانه را در دسترسی به محاکم بدان گونه که قوان

وفصی،   بیودن قضیات محیاکم ملیی اییران در حی،       موظیف . شیود  می اسا، شام، کردهایران مقرر 

سیو  قیانون آیین      ةوهفتم قیانون اساسیی و میاد    اختالفات افراد بدان گونه که اص، یکصدوشصا

اه دسیتگ . مهم حمایا مساوی قانون از افیراد اسیا  های  یکی از ملوهاند،  کرده دادرسی مدنی مقرر

تک اعضای مامیه در برابر هر گونه تیرضیی بیه    دادگستری در مفهو  عا  مرمیی اسا که از تک

طونیی اسا افراد مامییه و ننیز اتویاع بنگانیه بایید       ،بنابرای . کند می حمایا ها، قانون و حقوق آن

دو ایی   از . مساوی حق دسترسی به دادگاه را به عنوان مجری عدالا در مامیه داشته باشند طور به

طیور مسیاوی    بیه ننز طوق قانون بایید افیراد   ها  در مقاب،، دادگاه شود که میای  نکته استنتاج  همقدم

 (. 31، ص9831محمدی مغانجوقی، ) حمایا شوند

ای کلنیدی در   لفیه ؤحقوق بشیر، برابیری افیراد در برابیر محیاکم م      ةبر اساس تفسنر کلی کمنت

 می شکلی، در تضمن  حکوما قانون بر افیراد عمی،  حمایا از حقوق بشر اسا و به عنوان مفهو

                                                                                                                                                    
 

تضا نماید باید امکان نداشته باشد که علنه اخراج خود به صورت مواردی که مهات حتمی امننا ملی طور دیگر اق

اعتراض او در نزد مقا  صالح یا نزد شخصی از اشخاصی منسوب به خصوص از طرف مقا   مومه اعتراض کند و

 .«کند، رسندگی شود ای که به ای  منظور تینن  می صالح با حضور نماینده



   211                                                                 1314بهار و تابستان ، 1، شمارة 12دورة ، حقوق خصوصی 

 

 

همیة  بیا تومیه بیه حاکمنیا قیانون بیر        در نهاییا، (. General Comment No.32, 2007)کنید   می

حقیوق ملیی و   هیای   عملکردهای حاکمنا، ضروری اسا اخراج بنگانه عالوه بر انطواق بیا یافتیه  

حاضر در قلمرو ایران به صیرف   ةنگانو فرد ب شودسنجی  آزمایی قضایی و صحا المللی، راستی بن 

ینید  أتخطی از ای  گفته که مورد ت. شودمیاذیر امننتی و بدون طی مراح، اعتراضِ قضایی، اخراج ن

المللیی دولیا    ولنا بین  ئالمللی اسا، مستومب مس قضایی بن  ةالمللی حقوق بشر و روی نظا  بن 

 . خواهد بود

 وصی بیگانهمصونیت جان، مال، حیثیت، مسکن و حریم خص

حنثنیا، میان، میال، حقیوق،     »ودو  قانون اساسی ممهوری اسیالمی اییران،    اساس اص، بنسا بر

 شود، می پذیرفته دولتی در ای بنگانه که هنگامی. «...مسک  و شغ، اشخاص از تیرض مصون اسا

 وشیود   می برخوردار مالی و حق آزادی عملکرد فردی و مانی امننا مانند اساسی حقوق برخی از

دولیا محی،    ،ی ابنابر (.91ص ،9867 مستقنمی،)اسا  محتر  دولا آن اتواعة انداز به وی حقوق

 (.917، ص9838قاسمی شوب، ) اقاما باید به آزادی، مان و اموال اتواع بنگانه احترا  بگذارد

المللی حقوق مدنی و سناسی در بیاب حفیظ حیریم خصوصیی، حنثنیا و شیرافا        منثاق بن 

احدی در زندگی خصوصی، نواید مورد مداخله خودسرانه واقع شیود و  »اسا  هکرداشخاص مقرر 

شرافا و اسم و اعتوارش نواید مورد حمله قرار گنیرد، هیر کیس حیق دارد در مقابی، ایی  گونیه        

افرادی که از آزادی خود محرو   ةکلن ةمداخالت و حمالت مورد حمایا قانون قرار گنرد و دربار

حفیظ امننیا    ،بنیابرای   9.«نساننا و حنثنا ذاتی شخص انسانی رفتار کرداند، باید بر اساس ا هشد

هیر چنید   . مان و مال بنگانگان از وظایفی اسا که دولا مح، اقاما، باید در تحقیق آن بکوشید  

نواید انتظار داشا برای بنگانگانی که در ییک دولیا اقامیا دارنید، اقیدامات احتنیاطی خیاص و        

(. 911ص ،9871نصینری،  ) 1کیرد اتواع خیودی مقیرر اسیا، فیراهم      الیاده بنش از آنچه برای  فوق

                                                           
1. Article 6, 9 and 10 of International Covenant on Civil and Political Rights. 

دولا پذیرنده در ای  مورد . المللی ای  مقرره تا حدودی متفاوت اسا الوته باید تومه کرد دربارة افراد مورد حمایا بن . 1
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ن کامی، مویرا   طیور  ناشی از عم، نامشروع خود را بههای  زیان همةول، متیهد اسا که ئدولان مس

از الملی،   بین  و الزامات حقوق ها  هر گونه نقض یافته، نتنجه در .(931، ص9819گ،،  ابراهنم)کند 

توانید در عملکیرد    می ولنائای  مس ةملو. دنوال خواهد داشاولنا دولا را به ئسوی دولا، مس

 کیرده مقیرر   زمننیه المللی در ای   دیوان دائمی دادگستری بن . گذاری دولا منیکس شود قانون ةقو

اسا، ایی  تیهید را ننیز بیر      پذیرفتهصحنح و قانونی  طور بهالمللی را  اسا دولتی که تیهدات بن 

در قوانن  داخلی خود با هدف تضمن  امیرای تیهیدات منیدرج در     عهده دارد که تغننرات الز  را

چنن  تغننراتی نناز به تصیریح در میاهیده    دادن الزا  دولا به انجا . میاهدات ذیربط به عم، آورد

 ,Exchange of Greek and Turkish Populations) سان ییک اصی، حقیوقی اعتویار دارد     ندارد و به

1925, p.20 .)ای که وامد ای  خصنصه باشد و دولا نتواند تیهد خود را دایر  هدهبدیهی اسا میا

، نقیض  دیگیر  از سوی. ولنا دولا مفروض خواهد بودئ، مسدهد گذاری تکمنلی به انجا  بر قانون

و لو نقیص مومیود در سیاختارهای قضیایی      ،تیهد دولا به استماع دعاوی بنگانگان به هر عذری

ولنا دولیا را  ئکارِ مسی وسارتن ناشی از ای  استنکاف، سیاز باشد و نقض تیهد دولا به موران خ

ای دیگر ننیز بیه دنویال دارد و آن     ای  الزا  دولا در رعایا حق بنگانگان نتنجه .دکرفیال خواهد 

به مقتضای ای  اص،، هر کس به سوب عم، دیگری متحم، . حق بنگانگان بر موران خسارت اسا

عیدالا اقتضیا دارد   (. 111، ص9837فضیائلی،  )وه کنید  حق دارد موران آن را مطال ،خسارت شود

ویژه دادگاه، احکا  نادرستی صادر کیرده اسیا،    مربوطه و بههای  شهروندان در مواردی که دستگاه

انکار حیق  . یا سهو باشد، حق بر دریافا غراما منصفانه داشته باشند ،خواه ای  اقدا  از روی عمد

، 9831قاری سندفاطمی، )عدالتی توسط حکوما خواهد بود  بی دادن غراما به مینای تجویز انجا 

 (.118دفتر دو ، ص

                                                                                                                                                    
 

گنرند و وظنفة خاص دارد که همة تدابنر الز  را به منظور ای  که افراد و اماک  مأموریا مورد تجاوز و تیدی قرار ن
وی  رامع به روابط دیپلماتنک دایر  9169کنوانسنون سال  11بند دو  از مادة . دار نشود، اتخاذ کند آرامش آنان خدشه
  (.Barker , 2006) :برای مطالیه در ای  زمننه مرامیه کنند به. بر ای  موضوع اسا
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حنثنا، »اینکه  برمونی  ایران اسالمی ممهوری اساسی قانون ودو  بنسا اص، درقررشده م حق

، خالق تیهدی اسا کیه دولیا   «اسا مصون تیرض از اشخاص شغ، و مسک  حقوق، مال، مان،

در امور خصوصی افراد از  نکردن یهدی سلوی دایر بر دخالاکه تطوری  به. دار آن خواهد بود عهده

ای  تیهد کلی دولیا   ةتیهدی ایجابی و مثوا، دنوال ،از سوی دیگر. کند می ممله اتواع بنگانه ایجاد

 .خواهد بود که سازکار تقنننی خود را در تدوی  قوانننی به نفع افراد، از ممله اتواع بنگانه فیال کند

 اقامیا  قیرارداد  مصوننا مان، مال، حنثنا، مسک  و حریم خصوصی بنگانیه در بر ومودن حق  بر

  کیینسولی   حییقوق  و  روابط اقتصیادی  و مودتة ، عهدنام9813 شهریور در منیقده  بلژیک و ایران

اتویاع   اسیتمالک  هجری شمسیی در بیاب   9883 مرداد 11 ةنام و آین 9881 مصوب آمریکا و  ایران

 .اساشده  تأکند خارمه

 دادن مراسم مذهبی آزادی عقیده، بیان و انجام

هر کس حق آزادی عقنده و بنیان دارد و  »: اسا کردهمهانی حقوق بشر مقرر  ةنوزدهم اعالمن ةماد

حق مزبور شام، آن اسا که از داشیت  عقایید خیود بینم و اضیطرابی نداشیته باشید و در کسیب         

. «ای، ممک  و بدون مالحظات مرزی آزاد اسااطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تما  وس

المللی حقوق مدنی و سناسیی بیا ییادآوری حیق آزادی فکیر و       منثاق بن  93 ةماد ،در همن  راستا

مگر به مومب قانون، آن هم به شیرطی کیه    ،کند می ومدان و مذاهب، محدودیا ای  امور را منع

دیگیر آن  های   مومی یا حقوق و آزادیمحدودیا مزبور برای حفظ امننا، نظم، سالما، اخالق ع

 . ضرورت داشته باشد

تفتنش عقاید ممنیوع  »: اسا کردهوسو  قانون اساسی ممهوری اسالمی ایران مقرر  اص، بنسا

 ،ی ابنیابر . «اخذه قرار دادؤای مورد تیرض و م توان به صرف داشت  عقنده اسا و هنچ کس را نمی

محتیر  اسیا، لیذا اتویاع بنگانیه در       ،د افیراد هرچیه باشید   و عقای اساتفتنش عقاید مطلقاً ممنوع 

. و حق دارند بیه تیلنمیات دینیی طویق آیین  خیود بپردازنید        ندمراسم مذهوی خود آزاد دادن انجا 

حاکمنا ای  اص، بر عملکرد فردی و ممیی اتواع بنگانه حاضر در قلمیرو اییران ننیز قابی، ادعیا      

مننی قوانن  و اصی، صیالحنا قیانونی دولیا در     از ای  مها که به مصداق حاکمنا سرز. اسا
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حقوق از ممله حق بیر آزادی   همةحاکمنا ملی ممهوری اسالمی ایران، بنگانگان ننز از  ةمحدود

 .مراسم مذهوی برخوردارند دادن بنان، آزادی، عقنده و انجا 

 نتیجه

ز همن  رو باعی   حقوق اتواع بنگانه در طول تاری  همواره مای بح  بسناری بوده اسا، ا ةمسئل

محیوری و دو  اتکیا بیه     بیر دو مونیای فکیری، نخسیا حاکمنیا      مختلف، غالویاً های  هطرح نظری

مورد اولی در طول تاری  بشری سهم بنشتری را به خود اختصیاص داده   .شده اسا محوری انسان

ضیع  ها مونیای بشیری در و   که در آنالمل،  بن حقوق های  ولی امروزه، همگا  با سایر بخش. اسا

مشی  مای خط ،و در واقع اسا قوانن  و مدنظر قراردادن احترا  به کراما انسانی مطمح نظر بوده

گنرد که همانا در آن، حاکمنیا سناسیی کشیور مونیای اعطیای       می محوری را قولی، یینی حاکمنا

در مقاب، شخصنا و کراما انسانی ارزش و مایگیاه واالتیری    ،حقوق به بنگانگان بود و در نتنجه

از  گفیا تیوان   الملی،، میی   بن در حقوق  ی، اما در سالنان اخنر با عنایا به ای  تغننرات مونایداشا

و زمیانی کیه    اسیا  در ک،المل،  بن  ةرو و هماهنگ با فرهنگ غالب در مامی آنجا که حقوق دنواله

 نیر پیذیری تغن  هفرهنگیی و مامیی   ةبرخورداری از حق با اتکا بیه پشیتوان   یمشی فکری و مونای خط

بیا   ،ی ابنیابر . دادن خود با ای  مونیای مدیید   ای ننسا مز انطواق حقوقی را چارههای  کند، نظا  می

گنیری و   مهانی در حال شیک،  ةشدن با دهکد لزو  همگا  کردتوان بنان  می ،یادشدهتومه به موارد 

 ةمامیی ی هیا  با تومه بیه حساسینا   ،سازی خود با آن اسا، از ای  رو شدن، ننازمند همسان مهانی

آوری بیاالی آن در   گنری اعتقاد به الزا  المللی نسوا به رعایا مالحظات حقوق بشری و شک، بن 

هیای   رعاییا چنین  اسیتاندارد   الملی،،   بین  وضع قوانن  و ننز لزو  رعایا اصول و موازی  حقوق 

کرد که  بنانباید  ،همچنن . طلود می آن یامرا ةوضع و چه در مرحل ةحقوق بشری را چه در مرحل

مهیانی   ةالمللیی از مملیه اعالمنی    ضرورت عد  توینض در برخورداری از حقوقی که در اسناد بن 

المللیی اقتصیادی، امتمیاعی و     و منثیاق بین    ،لمللی حقوق مدنی و سناسیی  بن حقوق بشر، منثاق 

 سیازی را ایجیاب   ننز چنین  همسیان   بنان شده اسا،منشور سازمان مل، متحد ، همچنن ، فرهنگی

هیا در   توان پنشنهاد الحاق به اسناد مرتوط با حقوق بنگانه که بسناری از آن می در ای  زمننه. کند یم
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مختلف از ممله اشتغال و آزادی انتخاب شغ،، نظر بیه ومیود   های  آزادی بنگانگان در حوزه ةزمنن

للی مزبور، گا  نخسیا  الم الحاق به ای  اسناد بن  زیرازیاد اتواع بنگانه در ایران را طرح کرد،  تیداد

کیه همانیا آن حفیظ     اسا مختلف در کشورهای   در رعایا و تضمن  حقوق اتواع بنگانه در حوزه

 .کراما و شخصنا واالی انسانی اسا

 ةاساسی برای همهای  بشر برخورداری یکسان از حقوق و آزادیالمل،  بن حقوق  کردباید بنان 

نگان حاضر در آن را مدنظر دارد، حقوق بننیادی  بشیری   افراد بشری اعم از اتواع یک کشور و بنگا

مختلف مدنی، سناسی، اقتصادی، امتماعی و فرهنگی تینن  شده اسیا، کیه ایی     های  که در زمننه

از . حقوق، حقوق مشترکی اسا که مونای برخورداری از آن احترا  به کراما و حنثنا بشر اسیا 

ک کشور، بنابر اعتوار شخصنا انسانی از یک سیو  بنگانگان به محض ورود و پذیرش در ی ،ای  رو

شوند کیه   می از سوی دیگر، از حقوقی برخوردارالمل،  بن و میاهدات و مقتضنات حقوق و مامیه 

 ةانسانی و تقویا بنشتر آن موموات صلح و امننا مامی ةتر و شایست سازی بر امرای مناسب زمننه

 .مهانی، آن آرمان بزرگ بشری خواهد بود

ملیا و شیرع    ةحقوقی ممهوری اسالمی ایران به عنوان نظیم برخاسیته از حاکمنیا اراد    نظا 

نظیم  . اسیا کیرده  گیذاری   هایی خاص، در باب وضینا حقوقی بنگانگان قیانون  مقدس، در زمننه

مندی بنگانگان از حقوقی خاص، مخلوق دورانی اسا که حاکمنتی مستق، و  بهره زمننةمومود در 

ابتنای تا ِ مقررات و موازی  ملیی در نظیم   . ی ملی، در آغاز راه خود بوده اساگذار موتنی بر قانون

ناشیی از  های  بخش آسنب و التنا  ،دینی هر چند ستودههای  قانونی ممهوری اسالمی ایران بر یافته

افیزون  زو تیامی، رو هیا   المللی دولا بن  ةبا ورود ایران به مامی اسا، حاکمنا نظم کاپنتوالسنون

نگانه با ساختارهای سناسی و اقتصادی ممهوری اسالمی ایران و الزامیات ناشیی از مصیالح    اتواع ب

اصیالحی  . درسی  به نظر میی  المللی، اصالح قوانن  ملی ضروری ملی و مقتضنات زیسان ممیی بن 

را برای اتواع بنگانه در برداشته باشد، مطابق بیا  ها  المللی دولا بن  ةحقوق مقوول مامی کم دساکه 

مویی، ایجاد  المللی باشد و راه را بر هر گونه بهانه زامات مقوول برخاسته از میاهدات و عرف بن ال

 .کندولنا دولا، مسدود ئکار مسوشدن ساز سوابق سودن حقوق بشری و فیال
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