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دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم
موسی کرمی

دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه قم
(تاریخ دریافت 1932/40/72 :ـ تاریخ پذیرش)1932/11/40 :

چکــیده
امروزه تابعیت ،یک حـ ب یـادی برـر  ،بسـتر تویـت ،زمی ـ سـاز حفـ ررامـت ااسـاای و
برخوردار از عدالت و ام یت برا افراد ب شمار مـیرود .سـب تابعیـت ،پیامـدتا ویراا ـر
چون فقدان حمایت حقوقی ،اداشـت حـ مرـاررت در امـور عمـومی و فرای ـدتا سیاسـی،
دسترسی اارافی ب مراقبتتا بهداشتی و آموزش ،ضعف در اشتغال و استخدام ،شااس ااـد
برا رس مالکیت ،محدودیتتا مسافرتی ،محرومیت اجتماعی ،ابتال ب فقر ،آسی پذیر در
برابر قاچاق ااسان ،و آزار و اذیت و خروات را برا فردِ سب تابعیتشده ب تمراه خواتد داشت.
ب عبت چ ی پیامدتایی است ر اختیار دولتتا در توسل ب سب تابعیت از سو قواعد اظام
بی المببی حقوق برر ب شدت محدود شده است؛ ازای رو زمی تا ای اقدام بایـد بـ صـورت
رامالً مضی تفسیر شود .در اظام حقوقی اسالم ایز سب تابعیـت ت هـا در تابعیـت قـرارداد و
آنتم فقط در موارد ر افراد تعهـدات خـود بـر مب ـا قـرارداد ذمـ را اقـک رـرده باشـ د
امکانپذیر و مجاز است .مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی -تحبیبی ب واراو رویکـرد
اظام حقوقی اسالم و اظام بی المببی حقوق برر اسبت ب سب تابعیت بپردازد.

واژگان کلیدی
تابعیت ،حقوق برر ،حقوق بی المبل ،سب تابعیت ،فق اسالمی.
* دورا ار472977822181 :

Email: m-fazaeli@qom.ac.ir, fazaeli2007@gmail.com
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مقـدمـه
در روزگار ر اجتماعات برر ب گروهتایی با تویتتا متمایز تاریخی ،جغرافیـایی ،قـومی،
زباای ،مبی ،اژاد  ،مذتبی و ماا د آن تقسیم شدهااد ،یکی از عوامل و چ بسا مهمتـری عـامبی
ر ااسانتا را ب لحاظ اجتماعی ،مع و  ،سیاسی و حقوقی ب جامع ا پیواـد داده ،از دی ـران
متمایز میسازد ،تابعیت است .امروزه تابعیت ( )Nationality/ Citizenshipو پیامـدتا و آاـار آن
در روابط بی المببی یکی از مباحث مطرح در حقوق بی المبل است (دماواـد  ،1934 ،ص.)11
تابعیت بارزتری مظهر تقسیم جغرافیـایی اشـخاص (ارـیر  ،1983 ،ص )71و رمـز ش اسـایی
افراد در جامعۀ بی المببی است .با ظهور پدیدۀ دولت -مبت در قرن تجـدتم مـیالد  ،حـ بـر
تابعیت ( )Right to Nationalityدر عمل ب بخش جداییااپذیر و حیاتی بهـرهم ـد از تمـامی
دی ر ح تا بدل گردید ( .)Open Society Justice Initiative, May 2006, p.4امروزه ،ای ح
یکی از حقوق ب یادی اب ا برر است و بهرهم د اردن از آن ،فرد را در یـک خـه تـویتی و
حقوقی قرار میدتد .ب دی ر سخ  ،تابعیت جای ـاه و شخرـیت حقـوقی اشـخاص را در برابـر
قااون (اعم از داخبی و بی المببی) تعیی میر د .تابعیت رابطـ ا حقـوقی ،سیاسـی و مع ـو
میان فرد و دولت است ر سب میشود فرد در تر جا دایا در شمار اعضـا ترـکیلدت ـدۀ
یک دولت و دارا حقوق و تعهداتی باشد (اریر  ،1983 ،ص71؛ ارفعایا ،1981 ،ص.)09-00
داشت تابعیت برا افراد تم در جامعۀ داخبی و تم در عرصـۀ بـی المببـی از اتمیـت شـایاای
برخوردار است؛ در عرصۀ داخبی تضمی ر دۀ بهرهم د از حقـوق گواـاگون برـر  ،بـ ویـژه
مراررت سیاسی است .ح داشت تابعیت از آن اظر مهم است ر بیری ۀ دولـتتـا فقـط بـ
اتباع خود اجازه میدت د حقـوق رامـل سیاسـی ،مـدای ،اقترـاد و اجتمـاعی را در محـدودۀ
مرزتا آن ررور اعمال ر د ( .)McDougal et al, 1974, p.901از سو دی ر ،تابعیت افراد و
اتباع یک ررور ،مسئولیتپذیر دولتتا در قبال رفتـار اتبـاع خـود را افـزایش مـیدتـد و در
جامعۀ بی المببی الزمۀ بهرهم د از حمایت دیپبماتیک یک دولت در برابر دی ر دولتتا است.
ازای رو ،با توج بـ اقـش و اتمیـت حیـاتی تابعیـت بـرا افـراد ،موضـوع سـب تابعیـت
( )Deprivation/Revocation of Nationality/Denationalizationرا امــیتــوان صــرفاً یــک
موضوع حارمیتی و در صالحیت ااحرار دولتتا دااست .ح تا ب یادی برر اصوالً مقیـد
ب تابعیت ایست د ،ولی سب تابعیت پیامدتایی چون فقدان حمایت حقوقی یا ح مراررت در
فرای دتا سیاسی ،دسترسی اارافی ب مراقبتتا بهداشتی و آموزشـی ،ضـعف در اشـتغال و
استخدام ،شااس ااد برا رس مالکیت ،محدودیتتا مسافرتی ،محرومیت اجتماعی ،ابـتال
ب فقر ،آسی پذیر در برابر قاچاق ااسان ،آزار و اذیت و خروات را با خـود بـ تمـراه خواتـد
داشت ( .)Southwick and Lynch, March 2009, p. iفردِ سب تابعیتشـده در ررـور متبـوع
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پیری ی خود مرداق «در وط ِ خویش غری » میشود و بی اا ب حساب میآیـد و دراتیجـ از
بسیار حقوق ر پیشتر ب ع وان تبع از آنتا بهرهم د بود ،محروم میشـود؛ چرارـ در تمـۀ
ررورتا محدودیتتایی برا حقوق بی اا ان مقرر شده ر مبت ی بر مرالح مبی است (صفایی،
 ،1920ص .)720ای افراد ،خود را در وضعیتی بسیار آسـی پـذیر و در معـرِِ اقـک حقـوق
ب یادی خـویش مـییاب ـد ( (HRC, 15 March 2013, para. 3) HRC, 19 December 2011,
) .)para. 1) (HRC, 16 December 2015, para. 27دشوار تا بـیتـابعیتی ،اـ ت هـا متوجـ
شخص بیتابعیت میشود ،دام گیر جامعۀ بی المببی ایز میگردد (سبجوقی ،1988 ،ص.)19
اظر ب اتمیت پدیدۀ سب تابعیت و آاار و پیامدتا مخرب آن برا فردِ سب تابعیتشـده
و مخاطرات آن برا ب یانتا صبح و ام یت داخبی ،م طق ا و بی المببی ،ای اوشـتار بـر آن
است تا ب بررسی رویکرد مباای ارزشی و موازی شرعی و حقوقی اسالم ،ب مثابۀ مب ـا ِ فکـر ِ
اصبی و اساس مرروعیت اظامتا حقوقی ررورتا اسالمی و دولتتا مدعی اسالمیت و ایز
اظام بی المببی حقوق برـر ،بـ ع ـوان متـولی اصـبی حمایـت از حـ تـا برـر در مقابـل
دست دراز تا خودسرااۀ دولتتا ب حقوق افراد بپردازد .ب ای م ظـور ،بـ روش توصـیفی-
تحبیبی با ب رارگیر سبک تحبیل محتـوا و اسـتفاده از رتـابتـا و مقـاالت فارسـی ،عربـی و
اا بیسی و است اد ب آیات قرآن و دیدگاهتا فقها اسالمی و اس اد و رویۀ قضایی بی المببی و
ایز از خالل بهرهم د از تفاسیر عام رمیتۀ حقوق برر و رمیتۀ حقـوق اقترـاد  ،اجتمـاعی و
فرت ی و گزارشتا شورا حقوق برر در مسئبۀ تابعیت و سب تابعیت ،ب وارـاو دیـدگاه
اظام فقهی اسالم و حقوق بی المببی برر مبادرت میگـردد .در ایـ راسـتا ،اخسـت بـا تبیـی
مفهوم تابعیت و ااواع آن در اادیرۀ سیاسی اسالم ،پدیدۀ سب تابعیـت و م ـع یـا جـواز آن در
ترازو فق اسالمی گذاشت خواتد شد و در ای میان ،ا اتی گـذرا بـ رویکـرد اظـام حقـوقی
جمهور اسالمی ایران ب مثابۀ ررور اسالمی در ای خروص خواتیم افک د .پس از آن ،ایـ
اقدام را در چارچوب موازی اظام بی المبل حقوق برر و محـدودیتتـا حقـوقیِ بـی المببـیِ
دولتتا در تدوی قواای و مقررات مربوط ب تابعیت بررسـی خـواتیم رـرد .در پایـان ایـز بـ
جمعب د مطال و بیان اکاتی چ د با ع وان اتیج خواتیم پرداخت.

سلب تابعیت از منظـر فقـه اسـالمی؛ با نگاهی گـراا بـه اورکـرظ نظـام
حقوقی ارران
 .1ماهیت و انواع تابعیت ظا اسالم
باوجود او بودن مفهوم تابعیت و عدم طرح صریح ای ع وان در آاار فقهی ،ای مفهـوم در اظـام
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حقوقی و سیاسی اسالم پـیشبی ـی شـده (ضـیایی بی ـدلی ،1980 ،ص )21و در ایـ راسـتا،
اصطالح «داراالسالم حُکمی» در اوشت ان فقهی تا اادازۀ زیاد بـ مثابـۀ مالرـی بـرا مع ـا
اصطالحی تابعیت ب رار رفت است (زیدان1931 ،ق ،ص .)291اخستی دولت اسالمی با تجرت
پیـامبر مکـرم اسـالم (ص) بـ مدی ـ شـکل گرفـت .پیـامبر ارـرم بـا پیمـان مدی ـ جمعـی
دولت خویش را مرخص ررد؛ مسبمااان (ب طور طبیعی بر اساس پیمان دی ی خود بـا خداواـد)
و یهودیان (بر اساس پیمان سیاسی با پیامبر اررم) اعضا اخستی ای جمعیت شداد .بـا فـتح
مک و برخی سرزمی تا دی ر و مسبمان شدن مردم آن سرزمی تا ،جمعیـت مسـبمان دولـت
اسالمی افزایش یافت و با ازول سورۀ توب و ترریع پیمان ذم  ،عضویتِ پیماای یـا قـرارداد در
دولت اسالمی افزون بر یهودیان مدی  ،سایر اتل رتاب را ایـز شـامل شـد .بـ ایـ ترتیـ  ،بـا
پیدایش دولت اسالمی در مدی  ،اهاد تابعیت ایز ب وجود آمـد (ابـ ترـام1017 ،ق ،ص-920
.)921
از دیدگاه اسالم تابعیت بر یکی از دو پایۀ ایمان (اسـالم) و پیمـان (قـرارداد) اسـتوار اسـت؛
ازای رو ،بر پایۀ موازی فقهی ،فرد تابع دولت اسالمی ب شمار میرود و از حقوق شهرواد در
جامعۀ اسالمی برخوردار میشود ر یا مسبمان باشد و یا اتل رتابی ر با دولت اسالمی پیمـان
ذمّ بست است .ب ابرای از دیدگاه اسالم ،مرز خود یا بی اا بودن فرد ت ها با یکی از دو معیار
یادشده تعیی میشود (دااشپژوه ،1984 ،ص .)87ب ابرای  ،تابعیت در اظام حقـوقی اسـالم بـا
ع وان «تابعیت امی یا اسالمی» و «تابعیت قرارداد » آمده و امروزه با پذیرش مباای تابعیت در
اظام حقوق بی المبل ر وای از سو اظام حقوقی ررورتا اسـالمی ،بـ عبـت ضـرورتتـا
عمبی و واقعگرایی ،مفهوم اوی ی با ع وان «تابعیت مبی» ب دو تابعیت پیری افزوده شده است
(تمت ،1930 ،ص .)183تابعیت اسالمی بر اساس مفهوم امت اسالمی ،تمۀ مسـبمااان را امـت
واحده میدااد (اابیاء37 :؛ بقره )719 :ر در امر ب اام دی اسالم با یکدی ر مرـتر ااـد .بـر
ای اساس ،س جۀ تابعیت اسالمی تمریری و تمباور است ر البت بر اار گـرایش بـ اسـالم
ب وجود مـیآیـد (طباطبـایی1329 ،م ،ص172؛ عمیـد زاجـاای ،1901 ،ص .)197ازایـ رو ،در
اسالم ،امت را جامعۀ باورم دان ب وجـود مـیآوراـد ،اـ اجتمـاع شـهروادان (خبیبیـان،1922 ،
ص.)192
در اظامتا حقوقی ر وای ،مبدأ تابعیت طفل ،زمان تولد است و در صورت اختالف تابعیـت
پدر و مادر ،اغب تابعیت دولت متبوعِ پدر ب طفل اعطا میشود .ولی در اظام حقوقی اسالم ،مبدأ
تابعیت دی ی طفل ،زمان ااعقاد اطف  ،و معیار تابعیت او ،ااتسابش ب طرف مسبمان اسـت؛ خـواه
پدر باشد ،خواه مادر .ب ابرای  ،طفبی ر مادرش مسبمان و پدرش رافر باشد ،مسبمان و شهرواد
دولت اسالمی شمرده میشود (طوسی1982 ،ق ،ص71؛ اجفی1930 ،ق ،ج ،2ص .)29ای طفل
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اگر مسبمان بودن خود را تا ت ام ببوغ حف ر د و در آن زمان ایز اسالم را بپذیرد ،از شهرواد
دولت اسالمی بهرهم د میشود (اجفی1930 ،ق ،ج ،01ص.)147-142
در خروص تابعیت قرارداد ایز طفل متولد از والدی غیرمسبمان ر یکی از والـدی او در
ت ام ااعقاد اطف اش اتل ذم باشد ،ذمی ب شمار میآید و از تابعیت قـرارداد دولـت اسـالمی
برخوردار میشود و برا بهرهم د از تابعیت حقیقی آن ،باید تابعیت حُکمی خود را حفـ و در
ت ام ببوغ ،صریحاً یا ضم اً تجدیـد قـرارداد یـا اسـتمرار آن را اعـالم ر ـد (ابـ قـیم1389 ،م،
ص .)02در اظام حقوقی اسالم ،است اد ب زادگاه اصالتی ادارد و فقط بـ ع ـوان ارـاای از اسـ ،
ت امی ر اصل اس قابل اعمال اباشد ،ب آن است اد میشود .بر ای اساس ،طفل سر راتی ر
در م اط مسبماناری سرزمی اسالمی یافت شود ،مسبمان محسوب و از تابعیت دی ی دولـت
اسالمی برخوردار میشود و طفبی ر در م اط ذمیاری پیدا شـود ،ذمـی بـ شـمار آمـده ،از
تابعیت قرارداد بهرهم د میگردد (اجفی1930 ،ق ،ج ،98ص 181و .)182
تابعیت قرارداد بر مب ا اصل توحید ب ع وان وج مرتر تمام ادیان الهی ،اقبیـتتـا
دی یِ زرترتی ،یهود و مسیحی را تحت پوشش قرار میدتد .قرآن از ای اقبیتتـا بـا ع ـوان
«اتل رتاب» یاد میر د و در س ت ابو ایز از آنتا با ع وان «اتل ذمّ » اام برده میشود و بر
ای مب ا ب ااعقاد «قرارداد ذمّ » با اقبیتتا دی ی مبادرت میگردد .اتل رتـاب یـا اتـل ذمّـ
مردم غیرمسبماای تست د ر اام رتاب مذتبی آاان در قرآن آمده باشـد .ای ـان درصـورتی رـ
خراج و مالیات مقرر در قرارداد ذمّ را ب بیتالمـال مسـبمی بپردازاـد ،مـیتواا ـد در ممالـک
اسالمی سک ا گزیده ،در حمایت قااون اسالم ب سـر براـد .بـ دی ـر سـخ  ،در برابـر پرداخـت
مالیاتی ب ع وان جزی  ،دولت اسالمی موظف است ر جان و مال اتـل رتـاب را صـیاات امایـد
(زیدان1931 ،ق ،ص72-73؛ اریر  ،1983 ،ص .)38شایان یادررد است ر بـ بـاور فقیهـان
عالیقدر اسالمی ،اقبیت ذمی یا تابعان قرارداد از برخی معافیتتا سیاسی و امتیـازات ویـژه،
ماا د معافیت از دفاع از سرزمی اسالمی در برابـر دشـم برخورداراـد (اجفـی1930 ،ق ،ج،71
ص712-784؛ رامل1383 ،م ،ص.)37
اما تابعیت مبی ب مثابۀ عامبی برا پیواد دادن فرد ب ع وان تبعـ  ،و دولـت بـ سـان دولـت
متبوع و در ابعاد سیاسی ،حقوقی و مع و در حقوق بی المبل ر وای ب رار گرفت مـیشـود.
ای مفهوم از تابعیت در اظام حقوق اسالم ،بر مب ا آیۀ  19سورۀ حجرات 1پذیرفت شده اسـت
(تمت ،1930 ،ص .)134در اظامتا حقوقی عرفی برا تعیی تابعیت اصبی فرد ب یکی از دو
اصل اس و زادگاه است اد میشود؛ یع ی تابعیت دولتی ب طفبی داده میشود رـ والـدی او در
« .1یا أَیُّهَا ال َّاسُ إِاَّا خَبَق َارُم مِّ ذَرَرٍ وَ أُاثَی وَ جَعَب َارُم شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَررَمَکُم عِ دَالبَّ ِ أَتقَـیکُم إِنَّ البَّـ َ
عَبِیمٌ خَبِیرٌ».
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ت ام تولدش دارا تابعیت آن دولت باش د ،یا طفل در سرزمی آن دولت بـ دایـا آمـده باشـد
(اریر  ،1983 ،ص .)71-83ای دو اصل در اظام حقوقی اسالم ایز با ااـد تفـاوتی پذیرفتـ
شده است .بر ای اساس ،ترگاه شخری از والدی ی متولد شـود رـ در ت ـام ااعقـاد اطفـ اش
مسبمان باش د و یا یکی از آاان مسبمان باشد ،مسبمان فطر محسوب شـده ،از تابعیـت دی ـی
دولت اسالمی برخوردار میشود؛ ب گوا ا ر حتی اگر والدی طفل پس از ااعقـاد اطفـ مرتـد
گرداـد ،در تابعیــت او تــیایر اــدارد (طوســی ،1982 ،ص71؛ اجفــی ،1930 ،ج ،93ص93؛
طباطبایی یزد  ،1388 ،ص.)092
شایان یادآور است ر تابعیت اصـیل در اسـالم تمـان تابعیـت امّـی یـا اسـالمی اسـت و
تابعیتتا دی ر ت ها ب حکم مربحت و ضرورت ش اسایی میشواد و تابعیتی اـااو بـ شـمار
میآی د (خبیبیان ،1922 ،ص .)104-101ب ابرای  ،در حقـوق اسـالمی بـا دو اـوع تبعـ روبـرو
تستیم؛ تبعۀ امّی و مسبمان ،و تبعۀ ذمّی یا قرارداد  1یا غیرمسبمان.

 .2سلب تابعیت از منظر حقوق اسالم
با توج ب ااواع تابعیت در اظام اسالمی ،سب تابعیت را ایز باید بر حس اوع تابعیـت بررسـی
ررد .سب و تغییر تابعیت در مورد تابعیت دی ی یا امی ممک ایست ،زیـرا ایـ تابعیـت الزمـۀ
مسبمان بودن فرد است .حتی ب اظر بسیار از فقها ،رسی ر اسالم را تر ررده و مرتد شده،
از برخی جهات در حکم مسبمان است و با ارتکاب عمل مجرمااـۀ ارتـداد ایـز از تابعیـت دولـت
اسالمی خارج امیشود (اجفی1930 ،ق ،ج ،71ص .)942بر اسـاس بعضـی فتواتـا ،ت هـا فـرِ
خروج از تابعیت اسالمی آاجاست ر خروج از دی ب مع ا ارتداد اباشد و شخص ،رـافرِ اصـبی
محسوب شود ،ا مرتد (اجفی1930 ،ق ،ج ،01ص ،)149-141و آن مورد است رـ مسـبمانِ
حُکمی در ت ام ببوغ ،اسالم را اپذیرد (دااشپژوه ،1984 ،ص .)112-124ب سخ دی ـر ،فـرد
ب واسطۀ مسبمان بوداش عضو امت و جامعۀ اسالمی و شهرواد دولـت اسـالمی اسـت و بـدیهی
است ر تیچرس امیتوااد مسبمان بودن را از دی ـر سـب ر ـد؛ ب ـابرای  ،دولـت اسـالمی
امیتوااد از اتباع مسبمان خود سب تابعیت ر د ،حتی اگر مرتکـ بـزر تـری و شـدیدتری
جرائم شده باش د (اجفی1930 ،ق ،ج ،71ص.7)712-721
 .1م ظور از ذرر تبع یا تابعیت قرارداد  ،تمااا اشاره ب ااشی شدن ای اوع از تابعیت از قرارداد ذم و پیمان
میان حکومت اسالمی و اتل ذم است.
 .7اگرچ ممک است ترور شود ر چ ااچ فرد مسبمان اسالم را تر ررده ،مرتد شود ،ب تَبَع آن دی ـر مرـداق
تبع امّی و مسبمان اخواتد بود و تماا د رسی است ر خالف اصل وفـادار اسـبت بـ دولـت و مبـت خـود
عمل ررده باشد؛ تمانگوا ر در اظام تا عرفی ایـز وفـادار ابـودن و خیااـت یکـی از دالیـل محرومیـت از
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ازای رو ،دولتتایی ر مدعی پایب د ب موازی شرعی تست د ،ترگز مجاز اخوات د بود از
شهروادان مسبمان خود سب تابعیت ر د و ای اقدام ،مطاب فق اسالمی امیتوااد بـ ع ـوان
یک مجازات شرعی مورد حکم قرار گیرد؛ ب ویژه اگر سب تابعیت دولت اسالمی از فرد مسبمان
سب بیتابعیتی او و یا پذیرش تابعیت دولت غیراسالمی شود .لیک تابعیت قرارداد با فسخ یا
اافساخ قرارداد و یا مسبمان شدن ذمّی تغییر میر د .البت در ای اوع تابعیت ایز ب سـب الزم
بودن عقد ذمّ از طرف مسبمااان ،دولت اسالمی اصوالً امیتوااد بیدلیل اقدام ب سـب تابعیـت
از اتل ذمّ ر د .ولی درصورتی ر اتل ذمّ اساس قرارداد را اقک ر د یا جرمی مرتک شواد
ر اقک اساسی قرارداد ب شمار آید ،دولت اسـالمی جـایز اسـت از آاـان سـب تابعیـت امایـد.
خوددار از پرداخت جزی  ،اپذیرفت احکام قضایی اسالم ،تمکار با دشم ان مسبمااان و قیام
مسبحاا عبی دولت اسالمی از مرادی ای قاعدهااد (محقـ حبـی1983 ،ق ،ص973؛ اجفـی،
1930ق ،ج ،71ص .)721تمچ ی از اامۀ  29اهجالبالغ میتوان چ ی برداشت ررد رـ اگـر
اتل ذمّ مرتک اعمالی شواد ر ج بۀ تخریبی ،مفسدهاا یز و ضد اسالمی داشت باشد ،دولـت
اسالمی ب خود ح خواتد داد ر با ای گوا اقدامات ،برخورد قااوای و بازداراده داشـت باشـد؛
درغیر ای صورت ،مسبمااان و دولت اسالمی ح تعرِ ب ای افراد را اداراد (اهجالبالغ  ،اامـۀ
 ،29ص.)012-013
ب ابرای  ،در ای زمی  ،سب تابعیت فرد یا افراد ذمّیِ خاطی و پیمانشـک را مـیتـوان در
شمار اقدامات ت بیهی حکومت اسالمی قرار داد .برخی فقیهان بر ای باوراد ر اقـک تریـک از
شرایط ذم  ،موج اقک قرارداد ذم شده ،ب تبع آن حارم اسالمی ح اخراج یا ت بی فرد یـا
افراد متخبف را خواتد داشت (اجفی1930 ،ق ،ج ،71ص 712و  ،)722اما سـب تابعیـت امّـی
(تابعیت فرد یا افراد مسبمان) ترگز مجاز شمرده ارده است.

تابعیت ب شمار می رود .اما از اظر بسیار از فقها ،مرتد از برخی جهـات در حکـم مسـبمان اسـت و از تابعیـت
دولت اسالمی خـارج امـیشـود .گفت ـی اسـت در خرـوص ارتـداد و احکـام فقهـی آن بحـثتـا مفرـل و
دیدگاه تا گوااگوای وجود دارد ر ای مجال اقتضا ورود ب آن را ادارد .برا مطالع در ای بـاره مـیتـوان
ب متون و م ابع فقهی و ایز پژوتشتا ااجامگرفت در ای خروص مراجع رـرد؛ بـرا امواـ ر . .اجفـی،
1930ق ،ج71؛ سید عبدالکریم موسـو اردبیبـی (1019ق) ،فقـ الحـدود و التعزیـرات ،قـم :دفتـر تببیغـات
اسالمی؛ تمو« ،ارتداد و ا اتی دوباره» ،مجبۀ حکومت اسـالمی ،ش10؛ حسـی عبی م تظـر (بـیتـا) ،رتـاب
الحدود ،قم :دارالفکر؛ سیفاهلل صرامی ( ،)1921احکام ارتداد از دیدگاه اسالم و حقوق برـر ،تهـران :ااترـارات
مررز تحقیقات استراتژیک؛ حسی تاشمی ( ،)1980ارتداد و آزاد  ،ارر پژوتر اه فرت گ و اادیرۀ اسالمی؛
عیسی والیی ( ،)1984ارتداد در اسالم ،تهـران :ارـر اـی؛ سـیدجعفر صـادقی ( ،)1988ارتـداد ،بازگرـت بـ
تاریکی ،ا رش ب موضوع ارتداد از ا اه قرآن رریم ،قم :ارر پژوتر اه عبوم و فرت گ اسالمی.
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 .3سلب تابعیت ظا نظام حقوقی جمهوای اسالمی ارران
در ایران ،تا پیش از دورۀ صفوی  ،تابعیت بـر مبـاای اسـالمی اسـتوار بـود ،ولـی پـس از ارتبـاط
مستقیم با غرب در زمان صفوی  ،ب تدریج معیارتا مربوط ب مبیت و سرزمی در قواای عرفی
تابعیت افوذ ررد (جعفر ل رود  ،بیتا ،ص )901و از آن دوران تار ون رـ موضـوع تابعیـت
مواد  321تا  331جبد دوم قااون مدای ایران را ب خود اختراص داده ،تابعیت اصبی ایراای ت ها
بر مب ا مبیت و تبار ایراای قرار داده شده و ب تیچوج قابل سب ابوده است .البت مـادۀ 381
ساب قااون مدای ایران سب تابعیت ارتسابی ایران را در موارد ب سب ررف داشت سـابقۀ
ریفر مؤار و یا ارتکاب جرائم ضد ام یت ایران از سو بی اا ا ر تابعیت ایـران را تحرـیل
ررده است ،پیشبی ی ررده بود ،ولی ای مقرره ایز ب موج قااون اصالحی  10آبـان  1924در
راستا قااون اساسی جمهور اسالمی ایران و تمات گ با اصول بی المببی تابعیت و افی سب
تابعیت ب ع وان مجازات ،حذف شد .1در اظام حقوقی جمهور اسالمی ایران ،ت ها در اصول 01
و  07قااون اساسی ب موضوع سب تابعیت اشاره شده است .7در ای اصول و ب ویـژه اصـل ،01
« .1مادۀ  -381اگر در ظرف مدت پ ج سال از تاریخ صدور س د تابعیت معبوم شود شخری ر ب تابعیت ایران
قبول شده فرار از خدمت اظام بوده و تمچ ی تر گاه قبل از ااقضا مدتی ر مطاب قواای ایران اسبت
ب جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود معبوم گردد شخری ر ب تبعیت ایران قبول شده محکوم ب
ج ح مهم یا ج ایت عمومی است تیئت وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواتد ررد.
تبرره ـ اتباع خارج ر ب تبعیت ایران قبول میشواد در صورتی ر در ممالک خارج متوقف باش د و
مرتک عمبیات ذیل شواد عالوه بر اجرا مجازاتتا مقرر ،با اجازۀ تیئت وزرا تابعیت ایران از آنتا سب
خواتد شد :الف) رساای ر مرتک عمبیاتی بر ضد ام یت داخبی و خارجی ممبکت ایران شواد و مخالفت و
ضدیت با اساس حکومت مبی و آزاد ب مای د.
ب) رساای ر خدمت اظاموظیف را ب طور ر قااون ایران مقرر میدارد ایفا ا مای د» (مروب  72بهم
.)1919
اما در قواای ررور تمچون بحری امکان سب تابعیت پیشبی ی شده است .اصل  12قااون اساسی ای
ررور سب تابعیت را ب ع وان مجازات ب دلیل خیاات ب ررور و موارد دی ر ر قااون تعیی میر د ،مجاز
ش اخت است .ب د ج مادۀ  14قااون تابعیت بحری (مروب  1319م) ایز سب تابعیت را در خروص رسی ر
ام یت ررور را ب خطر ااداخت باشد ،ممک دااست است .در اقد ای گوا مقررات باید گفت افزون بر
مغایرت آشکار ای قواای با موازی و قواعد شرعی دی مبی اسالم ،بر اساس موازی بی المببی حقوق برر،
ب ط ور ر در بخش بعد آمده است ،اصوالً سب تابعیت ب تر ع وان ،ب ویژه اگر موج بیتابعیتی برود،
ترگز مجاز اخواتد بود.
« .7اصل چهل و یکم -تابعیت ررور ایران ح مسبم تر فرد ایراای است و دولت امیتوااد از تیچ ایراای سب
تابعیت ر د ،م ر ب درخواست خود او و یا در صورتی ر ب تابعیت ررور دی ر درآید.
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بر مب ا ح «دارا بودن تابعیت مبی» ،ح سب تابعیت از دولت ایران گرفت و صرفاً م حرـر
ب مورد شده است ر فرد تبعۀ ایران با حف تابعیت ایراای خـود ،تابعیـت دولـت دی ـر را
تحریل اماید .تمچ ی در قال اصل تغییرپذیر تابعیت ،ب اتباع ایراای ایـ حـ داده شـده
است ر وف مقررات از تابعیت ایران خارج شـواد (سـبجوقی ،1924 ،ص .)132-138ب ـابرای
میتوان گفت اصوالً سب تابعیت در اظام حقوقی ایران مم وع ش اخت شـده و مـوارد رـ در
قااون اساسی ب احو ر اشاره شد ،آمده است ،ب واقـع سـب تابعیـت ایسـت ،ببکـ خـروج از
تابعیت ب درخواست خود اشخاص و یا رفع تابعیت ایران برا جبوگیر از بروز تابعیت مضاعف
میباشد ر خود مقتضا یکی از اصول حقوقی تابعیت ش اخت شده است.1

سلـب تابعیـت از نگاه نظـام بیـنالمـللی حقـوق بشـر
 .1تابعیت بهمثابۀ حقی بنیاظرن برای بشر
امروزه رعایت ررامت ااساای و حقوق برـر بـ ع ـوان سـپر پاسـدار از ایـ ررامـت ،از مبـاای
ب یادی اظم اجتماعی ب حساب میآید و حکومتتا در ای خروص ،تکبیفـی سراوشـتسـاز و
حیاتی داراد و اساساً مرروعیت حکومتتا را ایز باید با رعایت ررامت برر و حقـوق برگرفتـ
از آن ارزیابی امود (قماشی ،1934 ،ص )87و ای امـر از چ ـان اتمیتـی برخـوردار اسـت رـ
پاسداشت حقوق ذاتی برر از اصول و ب یانتا اظـم جهـاای و پایـ تـا صـبح برـر اسـت
(عبدالبهی و عبدالبهی ،1939 ،ص .)02تابعیت ،عبق و پیواد اصبی میان فرد و دولت است و بـ
تمی دلیل میتوان آن را حبقۀ ارتباط افراد با حقوق بی المبـل (تـار بر  ،1981 ،ص )131و
ب ویژه حقوق بی المبل برر دااست .ررامت ااساای ت ها ارزش شایستۀ حمایت مطب اسـت رـ
مرمول تیچگوا استث ا و محدودیتی امیشود (عبدالبهی و عبدالبهی ،تمـان) .شـاخۀ حقـوقی
ر عهدهدارِ پـرداخت بـ موضـوع حیـاتی حقـوق برـر اسـت ،اظـام بـی المبـل حقـوق برـر
( )International Human Rights Lawاام دارد؛ شـاخ ا از حقـوق بـی المبـل رـ تـدف آن
حمایت بی المببی از ح تا برر است (مهرپـور ،1934 ،ص .)13فضـا غالـ در گفتمـان
حقوق برر ،فضا تضمی ح تا افراد در برابر دولت است؛ ب تمی دلیل ،گفتمان حارم بـر
«اصل چهل و دوم -اتباع خارج میتواا د در حدود قواای ب تابعیت ایران درآی د و سب تابعیت ای گوا
اشخاص در صورتی ممک است ر دولت دی ر تابعیت آنتا را بپذیرد یا خود آنتا درخواست ر د».
 .1در حقوق بی المبل خروصی س اصل را ب ع وان اصول ربی تابعیت برشمردهااـد رـ عبـارتااـد از .1 :ضـرورتِ
داشت تابعیت؛  .7م ع داشت بیش از یک تابعیـت؛  .9تغییرپـذیر تابعیـت (ارـیر  ،1983 ،ص 24ـ )78
(سبجوقی ،1988 ،ص 10ـ.)17

821

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931

اس اد بی المببی حقوق برر در خروص دولتتا تعهدمدار و اسبت ب افراد حـ محـور اسـت
(قار سیدفاطمی ،1988 ،ص .)29ای حقوق ااسانتا اسـت رـ در معـرِ پایمـال صـاحبان
قدرت و زمامداران مستبد ،ب ویژه در اظامتا غیردمورراتیـک و حکومـتتـا اقتـدارگرا قـرار
میگیرد .در ای میان ،اتمیت و ضرورت تابعیت در اظام بی المبل حقوق برر ب اادازها اسـت
ر از آن ب ع وان «ح بر داشـت حـ » ( )Right to have rightیـاد شـده اسـت ( Achiron,
.)2005, p.3
تر ررور ب دلیل دارا بودن صالحیتتا شخری و سرزمی ی ،اختیار ااحرار رفتـار در
قبال افراد سار در قبمرو خود را دارد ،ولی حمایت بی المببی از افـراد موجـ مـیشـود ایـ
اختیار محدود شده ،دراتیج ب حارمیت ررورتا قیود قابلتوجهی وارد گردد (ضیایی بی دلی،
 ،1982ص .)720حقوق بی المبل ب صورت س تی ،تعاریف و معیارتا تابعیت و تعیی مـوارد
و شرایط برخوردار افراد از آن را در وتبۀ اخست ب دولتتـا واگـذار امـوده اسـت Panhuys,
) .)1959, p.37-38; Shaw, 2003, p.574-585; Brownlie, 2003, p.373-374بـاایـ حـال ،بـا
ش اسایی پیواد ذاتی میان ح بر تابعیت و برخوردار از دی ر حقوق برـر  ،بـ ویـژه پـس از
فجایع ج گتا جهاای اخسـت و دوم ،بـاور راسـخ بـی المببـی بـر ایـ اسـت رـ قـواای و
عمبکردتا مربوط ب تابعیت میبایست با اصول و قواعـد حقـوق بـی المبـل ( Open Society
 )Justice Initiative, p.4و ب طور خاص تعهدات دولتتا در اظام بی المبل حقوق برـر سـازگار
باشد ( .)HRC, 26 January 2009, para. 48اخستی جرقۀ محدود امودن دولـتتـا در بحـث
تابعیـت بـ اظریـۀ مرـورتیِ دیـوان دائمـی بـی المببـی دادگسـتر ( Permanent Court of
) )International Justice (PCIJباز میگردد ر در آن دیوان دائمی بر ای امر تیرید امـود رـ
دام ۀ صالحیت دولتتا در تدوی قواای تابعیت ب توسعۀ روابط بی المبل بست ی دارد ( PCIJ,
 .)4 October 1922, para. 24تمانگوا ر برخی اادیرم دان بیان داشت ااد ،ای اظهـار اظـر
دیوان ب ای مع است ر صالحیت دولتتا در مسائل مربوط ب تابعیت ،دائمی و مطب ابوده و
تابعی از متغیرتا روابط بی المبل است ( .)Chan, 1991, p.1-2پس از آن ،ر وااسیون 1394م
الت در خرـوص مسـائل مرخرـی از تعـارِ قـواای تابعیـت )،(Hague Convention 1993
درعی حال ر بر صالحیت دولتتا در تعیی اتباع خویش از طری قااون صح گذاشـت ،بیـان
داشت ر ای قواای باید از راه سازگار با ر وااسیونتا بی المببی ،عرف بی المبل و اصـولِ
عامِ حقوقیِ پذیرفت شده در خروص تابعیت ،ش اسایی سایر دولتتا را بـ دسـت آوراـد ( 1930
 .)Hague Convention, art. 1ب دی ر سخ  ،سـم د اختیـارات و صـالحیت دولـتتـا در ایـ
زمی افسارگسیخت ایست (.)Weis, 1979, p.241
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 .2محدوظرتهایِ حقوقیِ بینالمللیِ ظولتها ظا خصوص تابعیت
از ج گ جهاای خاامانسوز دوم ب ای سو ،شکلگیر و توسعۀ اظام بی المببـی حقـوق برـر،
آزاد دولتتا را در امور تابعیت بسیار محـدود سـاخت اسـت (تـار بر  ،1981 ،ص .)139در
حقوق بی المبل ر وای ،س محدودیت حقوقیِ بی المببی بـرا دولـتتـا در ت ظـیم قـواای و
قواعد مربوط ب تابعیت و ب طور خاص بحث سب تابعیت وجود دارد؛ مم وعیت تبعیک اـژاد
( ،)Prohibition of Racial Discriminationمم وعیــت بــیتــابعیتی ( Prohibition of
 ،)Statelessnessو مم وعیت سب یا محرومیت خودسرااۀ تابعیت ( Arbitrary deprivation of
.)Open Society Justice Initiative, p.5( )Nationality

 .1 .2ممنوعیت تبعیض نژاظی
المبل حقوق برـر اسـت ( CESCRs, 2 July

اصل م ع تبعیک ،یکی از ع اصر ب یادی اظام بی
 .)2009, para. 2دیوان بی المببی دادگستر در قضیۀ «بارسبواا ترارر » ازجمب مرادیقی ر
برا بیان تعهدات عامالرمولِ ( )Erga Omnes Obligationsدولتتا در برابر جامعۀ بی المببـی
در رل بر میشمارد ،م ع تبعیک اژاد است .البت  ،تبعـیک ت هـا بـ تبعـیک اـژاد محـدود
امیشود و دی ر زمی تا تمچون قومیت ،مبیت و مذت را ایز دربر میگیرد .امـا بـا توجـ بـ
سیاستتا اژادپرستااۀ دوران آپارتاید در افریقا ج وبی ،بیرتری تیریـد و تمررـز در سـطح
بی المببی بر تبعیک اژاد بوده ر برآی د آن تروی یکـی از اولـی ر وااسـیونتـا حقـوق
برر مبل متحد ،یع ی ر وااسیون امحاء تمامی اَشکال تبعیک اـژاد در سـال 1312م اسـت
(عزیز  ،1982 ،ص .)108رمیتۀ امحاء تبعـیک اـژاد ( Committee on the Elimination of
) )Racial Discrimination (CERDبر ای اکت تیرید دارد ر سـب تابعیـت بـر مب ـا اـژاد،
راگِ پوست یا م ری قومی و مبی ،اقک تعهد دولتتا مب ی بـر بهـرهم ـد ِ غیـرتبعیکآمیـز از
ح بر تابعیت است ( )CERD, 2004, para. 14و شورا حقـوق برـر ایـز آن را اقـک حقـوق
و آزاد تا ب یادی میدااد ( .)HRC, 28 June 2012, para. 2ب اظر مـیرسـد سـب تابعیـت
بــر مبــاای تبعــیکآمیــز را مــیتــوان متضــم اقــک قاعــدۀ آمــره دااســت .اگرچــ تمــۀ
تعهدات عام الرمول ااشی از قواعد آمره ایست د و از رأ دیـوان مب ـی بـر عـامالرـمول بـودن
تعهد دولتتا اسبت ب م ع تبعـیک ،بـ ت هـایی امـیتـوان آمـره بـودن آن را اسـت باط رـرد،
لیک قاعدۀ م ع تبعیک اژاد از ع اصـر محـور حقـوق و آزاد تـا ب یـادی برـر اسـت و
دارا ویژگــیتــا قواعــد آمــره ،بــ احــو یادشــده در مــادۀ  29ر وااســیون ویــ 1313م
حقوق معاتدات ش اخت مـیشـود و در ر ـار قواعـد ماا ـد م ـع تجـاوز ،م ـع اسـلزدایـی،
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م ع شک ج  ،و م ع برده دار و تجارت برده ،از مرادی قطعـی قواعـد آمـره بـ شـمار مـیرود
(احمد اژاد ،1931 ،ص.)312

 .2 .2ممنوعیت بیتابعیتی
بیتابعیتی ( )apatrideمحتملتری و ازدیکتری پیامد م فـی سـب تابعیـت اسـت .ش اسـایی
رسمی ح بر تابعیت در اعالمیۀ جهاای حقوق برـر ،در بحـران آوارگـی و بـیتـابعیتی پـس از
ج ــگ جهــاای دوم پدیــدار شــد ( .)Open Society Justice Initiative, p.6در ای ـ راســتا،
ر وااسیون مربـوط بـ وضـعیت آوارگـان ( Convention relating to the Status of Refugees
) )(CSRدر سال 1321م و ر وااسیونتا مربوط ب وضعیت اشخاص بیتابعیت ( Convention
) ،)relating to the Status of Stateless Persons (CSSPو ایز راتش بیتابعیتی Convention
) ،)on the Reduction of Statelessnessدر قالـ رییـم حقـوقی مجـزا از وضـعیت آوارگـان،
ب ترتی در سـالتـا  1320و 1311م ااعقـاد یافـت ( .)Ibid, p.6-7تمااـا تـدف ر وااسـیون
1320م حمایت از حقوق ب یادی اشخاص بیتابعیتشده و تدف ر وااسیون 1311م پیر یر
از بیتابعیتی در آی ده بود (تار بر  ،1981 ،ص .)131-748ب ایـ ترتیـ  ،مهـمتـری سـ د
حقوقیِ بی المببی مختص پیر یر از بروز بیتابعیتی ،ر وااسیون 1311م در خروص رـاتش
بیتابعیتی است .مرتبطتری مقررهتا مربوط ب سب تابعیت در ای ر وااسیون ،ب ـد اخسـت
مادۀ  8و مادۀ  3میباشد .بر اساس مقررۀ اخست ،دولـتتـا متعاتـد بایـد از اقـدام بـ سـب
تابعیت افراد ،درصورتی ر آن عمل ب بیتابعیتی آاان م جر شود ،خوددار ر د .مـادۀ  3ایـز
ب اوعی مکمل ب د  7مادۀ  12اعالمیۀ جهاای حقوق برر مب ی بـر م ـع محرومیـت خودسـرااۀ
افراد از تابعیت است و برابر آن دولتتا متعاتد موظفااد از سب تابعیـت فـرد یـا گروتـی از
افراد ب دالیل قومی ،مذتبی یا سیاسی خـوددار امای ـد ( Open Society Justice Initiative,
.)p.7

 .3 .2ممنوعیت سلب تابعیت خوظسرانه
م ع سب تابعیت خودسراا  ،محدودیت دی ر است ر حقوق بی المبل بر حارمیتِ بیرقیـ
دولتتا در عرصۀ تابعیت بار میر د .ای مم وعیـت در راسـتا تحقـ ب ـد اخسـت مـادۀ 12
اعالمیۀ جهاای حقوق برر شکل گرفت است ر بـر مب ـا آن تم ـان دارا حـ بـر تابعیـت
تست د .ای مم وعیت در ب د  9مادۀ  74ر وااسیون امریکایی حقوق برر ایز قیـد شـده اسـت.
ترچ د در حقوق بی المبل ر وای ،سب تابعیت در برخی مـوارد تمچـون تـدلیس و تقبـ در
رس تابعیت مجاز دااست شده است ( ،)CRS, 30 August 1961ر البت  -تمانگواـ رـ در
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توضیح پیرامون اصول قااون اساسی جمهور اسالمی دربارۀ تابعیت گذشت -ایـ گواـ مـوارد
اصوالً ررف اداشت شرایط تحریل تابعیت فرد است ر تابعیت ررـور بـ او اعطـا گردیـده
است .ولی توسل ب سب تابعیت حتی در چ ی موارد ایز باید تمراه بـا تضـمی ات شـکبی و
ماتو مرخری بوده ،خودسراا ( )Arbitraryاباشد .خودسراا ابودن اقدام بـ سـب تابعیـت
حاری از لزوم رعایت عدالت شکبی ( )Procedural fairnessو طـی فرای ـدتا قـااوای مقتضـی
است .عدالت شکبی وسیبۀ استقرار عدالت ماتو است و دادرسی م رفاا ااظر بر عدالت شکبی
در فرای دتا قضایی تبقی میشود؛ ب گوا ا ر حرول اتیج تا عادالا در ای فرای ـدتا در
گرو تیمی معیارتا مربوط ب چ وا ی تفسیر و اجرا قواعد ماتو است و ای معیارتا تمان
قواعد اااو تست د (فضائبی ،1939 ،ص .)114در ای زمی  ،ر وااسـیون رـاتش بـیتـابعیتی
مقرر میدارد ر دولت متعاتد اباید ب سب تابعیت متوسل شود ،م ر مطاب قـااوای رـ حـ
استماع عادالا را برا فرد مورد اظر در برابر دادگاه یا تر اهاد صالح و مسـتقل دی ـر فـراتم
سازد () .)CRS, art 8(4چ ان ر تویداسـت در ایـ ر وااسـیون بـر دو مؤلفـۀ فرای ـد قضـایی
عادالا  ،یکی لزوم تجویز سب تابعیت ب موج معیار و مقررۀ عی ـی قـااوای ،و دی ـر امکـان
بهرهم د فرد ذ افع از محکمـ و مرجـع صـالحیتدار مسـتقل ،تیریـد شـده اسـت ( Open
.)Society Justice Initiative, p.8
خاطراران میشود ر مفهوم خودسراا ی ( )Arbitrarinessت ها ب عـدالت شـکبی محـدود
امیشود .ایـ مؤلفـ ع اصـر تمچـون ضـرورت ( ،)Necessityت اسـ ( )Proportionalityو
عقالیی بودن ( )Reasonablenessرا ایز شامل میگردد ( .)Ibid, p. 8رمیتۀ حقوق برر ب ع وان
اهاد اظارتی میثاق حقوق مدای و سیاسی در ای زمی بیان میدارد ر خودسـراا ابـودن بـ
ای مع است ر حتی تجویز اقدامی از سو قااون ایز باید با مقررات ،اتداف و مقاصد (میثـاق)
سازگار باشد و در شرایط خاص م طقی و عقالای جبوه ر د (HRC, 8 April 1998, paras. 19-
 .)20رمیت در جایی دی ر تیریـد دارد رـ خودسـراا ی را ابایـد صـرفاً بـ «بـرخالف قـااون»
( )Against the lawتعبیر ررد ،ببک باید ب م ظـور شـمول ع اصـر چـون اداشـت ت اسـ و
بیعدالتی [ر ع اصر اخالقی و فراحقوقی تست د] ،ب صورت موسع تفسیر شـود ( HRC, 30
 .)April 1997, para. 9.2ازای رو ،سب تابعیت بر مب ـا تبعـیک اـژاد  ،قـومی ،مـذتبی یـا
سیاسی و یا سب تابعیتی را ر ب بیتابعیتی م جر گردد ،باید خودسـراا و دراتیجـ از م ظـر
حقوق بی المبل مم وع دااست.
در سیر تحول رویۀ دولتتا اسبت ب سب تابعیت ،س رویکرد مختبف قابل مالحظ اسـت.
رویکرد یا ال و اخست ای است ر دولت امیتوااد بدون دسترـم رضـایت ضـم ی شـخص،
تابعیت را از او سب ر د؛ دوم ،اقطۀ مقابل رویکرد اخست بوده ،آن است ر دولت مجـاز باشـد
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ترگاه مربحت عمومی ایجاب ر د اقدام ب سب تابعیت امایـد؛ و سـوم ال ـویی اسـت رـ بـر
اساس آن ،سب تابعیت وابست ب اقک وفادار تبع اسبت ب دولت و مبت است ،ماا د ای کـ
فرد مرتک ترور ،خیاات ،تحریل تابعیت دشم یا پ ات ده شدن ب ررور دشم گردد ( Lavi,
 .)December 2008در مجموع باید گفت ر ترچ د سب تابعیت در حقوق بـی المبـل ر ـوای
ب طور مطب مم وع ایست و در برخی موارد محدود ،دولتتا میتواا ـد بـ آن متوسـل شـواد،
ولی زمی تا تمسک ب ای اقدام باید ب صورت بسیار مضی تفسیر شود .سب تابعیت ابایـد
تبعیکآمیز و خودسراا باشد یا ب بیتابعیتی بی جامد .تمسک ب ام یـت مبـی ایـز امـیتوااـد
بدون قید و شرط صورت گیرد ،ببک برابر مادۀ  0میثاق حقوق مدای و سیاسی و تفسیر رمیتـۀ
حقوق برر ،ت ها درصورتی ر وضعیت اضطرار عمومی موجودیـت مبـت را تهدیـد ر ـد و ایـ
وضعیت از سو ررور رسماً اعالم شده باشد ،امکان تعبیـ برخـی حقـوق برـر وجـود دارد؛
مرروط ب ای ک با سایر تعهدات بی المببی دولت مغایرت اداشت باشد و ب شکل تبعـیکآمیـز
بر مب ا اژاد ،راگ ،ج سیت ،زبان ،مذت و خاست اه اجتماعی اباشد .بـدیهی اسـت ،تضـمی
رعایت ای شرایط در گرو تیمی دسترسی افـراد بـ مراجـع قضـایی صـالحیتدار و مسـتقل و
بهرهم د از فرای د دادرسی م رفاا در سطح داخبی ،و اعمال اظارت جامعۀ بی المببی خواتد
بود .تر ردام از تبعیکتا یادشده واقع شود ،بیگمـان اقـک تعهـدات بـی المببـی دولـت رخ
اموده است و دراتیج موجبات مسئولیت بی المببی آن را فراتم خواتد آورد .اظر بـ تبعـات و
پیامدتا م فی و مخربی ر سب تابعیت ب صورت بالقوه و بالفعل میتوااد در سطح داخبـی و
بی المببی دربر داشت باشد ،دولتتا باید ب جد و حتیاالمکان از تمسک ب آن خوددار امای د
و ب جا آن اقدامات و ریفرتا دی ر را جای زی ر د.

نتیجـه
تابعیت یک ح ِ ب یادی ِ برر و مب ا تویت ،ررامت ،عدالت ،صبح و ام یت است .تابعیـت در
اظام حقوقی اسالم ،با ع وان «تابعیت امی یا اسالمی» و «تابعیت قرارداد » آمده و بـا پـذیرش
مباای تابعیت در اظام حقوق بی المبل ر وای از سو اظام حقوقی اسالم ب عبت ضرورتتـا
عمبی و واقعگرایی ،مفهوم اوی ی با ع وان «تابعیت مبی» بـ دو تابعیـت پیرـی افـزوده شـده
است .سب تابعیت دی ی و اسالمی اصوالً تحق پذیر ایسـت ،زیـرا ایمـان و اعتقـاد رـ مب ـا
تابعیت امّی یا اسالمی میباشد ،سب ااشدای است .ب ابرای دولت اسـالمی ترگـز امـیتوااـد از
اتباع مسبمان خود سب تابعیت ر د؛ حتی اگر مرتک بزر تـری و شـدیدتری جـرائم شـده
باش د .در خروص سب تابعیـت قـرارداد  ،اگرچـ بـ سـب الزم بـودن عقـد ذمّـ از طـرف
مسبمااان ،دولت اسالمی امیتوااد بی دلیل از اتل ذمّ سب تابعیت ر ـد ،درصـورتی رـ اتـل
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ذ م اساس قرارداد را اقک ر د یا جرمی مرتک شواد ر اقک اساسی قرارداد بـ شـمار آیـد،
دولت اسالمی میتوااد از آاان سب تابعیت اماید.
در ساحت حقوق و جامعۀ بی المبل ایز مقاومتتا و ااکارتا دولتگرایانِ تابز  ،روزبـ روز
از شکل س تی و دولتمحور خود فاصب گرفت و احترام ب حقوق برـر بـ معیـار اصـبی اعتبـار
بی المببی حکومتتا بدل شدهاست .از ج گ جهاای خاامانسوز دوم ب ای سـو ،توسـعۀ اظـام
بی المببی حقوق برر ،آزاد دولتتا را در امور تابعیت بسیار محدود ساخت اسـت .بـر اسـاس
موازی اظام بی المبل حقوق برر ،دولتتا در وضع قـواای مربـوط بـ تابعیـتت اختیـار مطبـ
اداراد و ب ویژه زماای ر بیم بیتابعیتی میرود ،امیتواا د از اتباع خود سـب تابعیـت ر ـد و
آاان را در خه تویتی و حقوقی رتا سازاد .تابعیت ،حقی است مقدم بر دی ر ح تا برر ر
ترچ د م وط ب تابعیت ایست د ،شخص بیتابعیت درواقع از ح تا برر محروم است؛ حـال
آاک الزمۀ شین ،ررامت و تویت ااساای تر فرد ،بهرهم د از حقوق برر است .سب تابعیـت
در حقوق بی المبل ر وای ب طور مطب مم وع ش اخت ارده است و در موارد محدود دولتتـا
میتواا د ب آن متوسل شواد ،ولی زمی تا تمسک ب ای اقدام باید ب صورت بسـیار مضـی
تفسیر شود .سب تابعیت اباید تبعیکآمیز و خودسراا باشد و یا ب بیتابعیتی م جر شود .تـر
ردام از ای موارد رخ دتد ،بیگمان اقک تعهدات بی المببی دولت رخ اموده اسـت و دراتیجـ
موجبات مسئولیت بی المببی آن را فراتم خواتد ساخت.
ب اظر میرسد با توج ب ماتیت و اتمیت تابعیت ،بتوان چ ی اظهار اظر رـرد رـ مب ـا
شکلگیر ای رابط  ،تعب فرد ب یک جامعۀ ااساای است ر حکایـت از تبـار و ریرـۀ تویـت
اجتماعی او دارد و ا صِرف رابطۀ میان فرد با حکومت مستقر در جامع و دولتـی رـ در زمـان
مرخری بر جامع ا ر فرد متعب ب آن است ،حکومت میر د .با ای ا اه دراصـل حکومـت
در جای اتی ایست ر بتوااد شخص را از تبار و تویت اجتماعیاش جدا ر ـد .در اقـد مقـررات
موجود در قواای برخی ررورتا اسالمی تمچون بحری بایـد گفـت رـ افـزون بـر مغـایرت
آشکار ای قواای با موازی و قواعد شرعی دی مبی اسالم ،بر اساس موازی بی المببی حقـوق
برر ایز اصوالً سب تابعیت ب تر ع وان ،ب ویژه اگر موج بیتابعیتی شود ،ترگز مجاز اخواتد
بود .اظر ب تبعات و پیامدتا م فی و مخربی رـ سـب تابعیـت بـ صـورت بـالقوه و بالفعـل
میتوااد در سطح داخبی و بی المببی داشت باشد ،دولتتا باید ب جد و حتـیاالمکـان از توسـل
ب آن خوددار امای د و اگر در مقام مجازات افراد ب سب ارتکاب جرائم بر میآی د ،بـ جـا
سب تابعیت ،میتواا د اقدامات و ریفرتا دی ر را جای زی ر د.
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