
 778ـ  781 / صفحات7931/ بهار ـ تابستان 85المللی/ شماره حقوقی بین مجله
____________________________________________________________________ 

 

 المللمشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین

 با واکاوی اقدام دولت بحرین
 

  زادهرضا موسی

  مقدم حامد گلیجانی
  10.22066/cilamag.2018.31685 : (DOI)شناسه دیجیتال اسناد 

  39/11/1931 تاريخ پذيرش: 11/11/1931 تاريخ دريافت:
 
 

 چکیده
حق بر داشتن » عنوانبهای بنیادين و اساسی بشری محسوب شده و از آن هيکی از حق ،حق بر تابعیت

شرايط کسب و  ،. امروزه اين موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خودشودتعبیر می« حقوق
گیری حمالت تروريستی المللی شده است. با اوجبین ةشداصل پذيرفته ،کندسلب تابعیت خود را تعیین می

در  ازجملهتصويب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی  ،اخیر و متعاقب آن هایدر سال
فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال 

؟ سلب داردالملل مشروعیت ال است که آيا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینؤپاسخ به اين س
، منع تبعیض و اجتناب از بودنخودسرانهالمللی منع که با رعايت سه قاعده عرفی بینتابعیت درصورتی

نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرين  ،و در صورت مغايرت با اين قواعد ،مشروع ،تابعیتی همراه باشدبی
ا مبنی بر عدم تمايل به سلب ه. رويه دولتاستآمیزبودن، نامشروع نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض

 در حال تغییر است. ،مجازات عنوانبهتابعیت 
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 مقدمه
شود. داشتن تابعیت يک دولت از حقوق اساسی و بنیادين افراد بشر محسوب می ،حق بر تابعیت

رابطه  ،جمع است. به اين ترتیب ،آن است که شرايط قانونی تابعیت درباره آن شخص به معنای
دهنده دولت در فرد در شمار جمعیت اعضای تشکیلکه د شومیسبب  ،تابعیت میان فرد و دولت

های سیاسی، رابطه تابعیت میان فرد و دولت دارای ويژگی 1.يک سرزمین مشخص محسوب شود
چرا که از حق حاکمیت ، است یای سیاستابعیت رابطه ،ز اين منظرحقوقی و معنوی است. ا

کنند که چه ها هستند که بر اساس قوانین داخلی خود تعیین میشود. اين دولتها ناشی میدولت
رابطه  ،دارند. تابعیتکسانی تبعه آن کشور هستند يا شرايط اعطای تابعیت خود را اعالم می

 ،الملل. در نظام بیناستالملل و در نظام داخلی حقوقی در نظام بینحقوقی است زيرا دارای آثار 
اتباع يک کشور از حمايت سیاسی دولت متبوع خود در خارج و نیز از حمايت کلیه قواعد 

ست زيرا هرابطه معنوی نیز  ،ها برخوردارند. تابعیتدولت خود و ساير دولت میانشده پذيرفته
دهد و و عادات و رسوم مشترکی که دارند به يک دولت پیوند میها اتباع کشور را از نظر هدف

 3.ارتباطی به زمان و مکان مشخص ندارد
تابعیت به »دارد خود مقرر می 3در مقام تعريف تابعیت در ماده  ،کنوانسیون اروپايی تابعیت

آن قومی و نژادی  ن منشأوجه مبیّهیچو به است ای حقوقی میان فرد و دولتمعنای رابطه
 9«.شخص نیست
پیوند حقوقی است  ،تابعیت: »چنین رأی داد بومنوته المللی دادگستری نیز در قضیهديوان بین

ق اجتماعی، ارتباط واقعی موجوديت، منافع و احساسات همراه با حقوق و واقعیت تعلّ ،که پايه آن
 4«.تکالیف متقابل باشد

است. به استناد رابطه تابعیت است که اتباع  ها بودهتعدد دولت، تپیدايش تابعی ماً منشأمسلّ
 ،يکی از کارکردهای اصلی تابعیت ،شوند. از اين منظريک کشور از اتباع ساير کشورها متمايز می

حق در آن بر لی که الملترين سند بینالمللی است. مهماعطای حس هويت به فرد در جامعه بین
گونه مقرر اين ،خود 11که در ماده  استوق بشر اعالمیه جهانی حق ،ه استشدکید بر تابعیت تأ
توان خودسرانه از تابعیت احدی را نمی ـ3حق دارد دارای تابعیت باشد. کس هر ـ1: »کرده است

 
 .13، ص 1931، میزان، چاپ چهارم، الملل خصوصیهای حقوق بینبايسته سلجوقی، محمود؛. 7

 .41 ، ص1933، بهتاب، جلد اول، چاپ سوم،الملل خصوصی، تابعیت اقامتگاه و وضع بیگانگانحقوق بین ؛نیا، بهشیدفعار. 1

3. European Convention on Nationality, November 1997, Art. 2. 

4. International Court of Justice, Case Nottebohm, Dispute between Liechtenstein and Guatemala, 

Second Phase, Judgment 6 April 1955, ICJ Report 1955, p. 4, General List. No. 18, See Van Waas, Laura, 
Nationality Matters: Statelessness under International Law, p. 32. 
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  1.«يا از حق تغییر تابعیت محروم کردخود 
ابعیت المللی ديگری نیز به موضوع حق بر تاسناد بین ،بر اعالمیه جهانی حقوق بشر عالوه

کنوانسیون وضعیت افراد  6،المللی حقوق مدنی سیاسیمیثاق بین :ازجمله ،اندد داشتهکیتأ
کنوانسیون  ،(1317)3هلأمتزنان  کنوانسیون 3،(1313)حقوق کودک اعالمیه  7،(1314) تابعیتبی

 11،(1361) کنوانسیون رفع و الغاء هرگونه تبعیض نژادی 11،(1361) تابعیتیکاهش موارد بی
 19،(1333) کنوانسیون حقوق کودک 13،(1373) فع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانکنوانسیون ر

و کنوانسیون حقوق اشخاص  14(1331) هاخانواده آن یکنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و اعضا
 11.(3116) معلول

منشور  16،(1363يی حقوق بشر )امريکاهمچون کنوانسیون  بشریحقوقای نهادهای منطقه
و  13(1337کنوانسیون اروپايی تابعیت ) 17،(3114شده در سال )ازنگریبعربی حقوق بشر 

به اين  13(1331المنافع )های اساسی کشورهای مستقل مشترککنوانسیون حقوق بشر و آزادی
 اند. موضوع پرداخته

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در چندين قطعنامه خود به موضوع تابعیت و 
به شورای  خود ضمناً دبیرکل سازمان ملل متحد در پنج گزارش 31ست.مفروضات آن پرداخته ا

آمیز سلب تابعیت خودسرانه و تبعیض ازجمله ،مباحث گوناگونی را در باب تابعیت ،حقوق بشر

 
5. Universal Declaration of Human Rights, Adopted by General Assembly Resolution 217 A(III) of 10 

December 1948, Art. 15. 

6. International Convention Civil and Political Right 1966, Art. 24. 

7. Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954, Art. 32. 

8. Declaration of the Rights of the Child 1959, Principle 3. 

9. Convention on the Nationality of the Married Women 1957, Art. 1-2. 

10. Convention on the Reduction of the Statelessness 1961, Art. 8, Paragraph 1. 

11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 1965, Art. 5. 

12. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979, Art. 9, para. 2. 

13. Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 7, para. 1. 

14. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of 

Their Families.1990, Art. 29. 

15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, Art. 18, para. 1. 

16. American Convention on Human Rights 1969, Art. 20. 

17. Revised Arab Charter on Human Rights 2004, Art. 24. 

18. European Convention on Nationality, 1997, Art. 4. 

19. The Commonwealth of Independent States Conventions on Human Rights and Fundamental 

Freedoms 1995, Art. 24. 

20. UN Human Rights Council Resolution 7/10 of 27 March 2008, and Resolution 10/13 of 26 March 

2009, Resolution 13/2 of 14 April 2010, Resolution 20/4 on the Right to a Nationality: Women and 

Children 2012, Resolution 20/5 of 16 July 2012, Resolution 26/14 of 11 July 2014, Resolution 32/l.8, 24 
June 2016. 
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 31ده است.کرمطرح 

حق بنیادين، سه اصل  عنوانبهالمللی نیز متعاقب پذيرش حق بر تابعیت نظام حقوقی بین
اصل  ـ3 اصل لزوم تابعیت ـ1ه است: فتو پذيرکرده شناسايی  ،وع تابعیتکلی را نیز در موض

 33.اصل تغییرپذيری تابعیت ـ9 تابعیت واحد
برخی از ، ه استشدکید تأ حق بر تابعیت، بر المللی مذکوری اسناد بیناينکه در تمام رغمعلی

ه و اتباع خود را در مجازات علیه اتباع خود بهره جست عنوانبهها از اهرم سلب تابعیت دولت
اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت  ،ترين مورد در حال حاضراند. مهموضعیت ناگواری قرار داده

اند. در چارچوب وقوع بهار از اتباعی است که به مخالفت با حکومت پادشاهی بحرين برخاسته
، س و مصر و لیبیتون های مردمی در برخی از کشورهای عربی همچونعربی و به دنبال انقالب

مردم بحرين نیز در چارچوب تحقق مطالبات مشروع خود به مبارزه با نظام پادشاهی حاکم 
اقدام به سلب تابعیت از اتباع مخالف  ،بحرين پرداختند. دولت بحرين نیز در مقابله با اين موضوع

ده است که سعی ش ،ادامه داده است. لذا در اين تحقیق رونداين به  تا امروز ه وکردخود 
و در همین راستا اقدام دولت بحرين در سلب  شودبررسی  ،مشروعیت مجازات سلب تابعیت
 مورد واکاوی و نقد حقوقی قرار گیرد. ،تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور

 

 تابعیت سلب .7

 ها در اعطای تابعیتدامنه صالحیت دولت .7ـ7
 ،به شهروندان است. در اين خصوصموضوع اعطای تابعیت  ،هايکی از مسائل اساسی دولت

توانند تبعه و عضوی از جامعه يک کشور شود که چه کسانی میال مطرح میؤهمواره اين س
 گیرد؟محسوب شوند؟ اعطای تابعیت توسط چه نهادی و بر اساس چه ضوابطی صورت می

د که گیراز طريق رابطه تابعیت صورت می ،عضوی از جامعه عنوانبهپذيرش رسمی يک فرد 
به ارتباط  بومنوتهالمللی دادگستری در قضیه کننده رابطه حقوقی میان فرد و کشور است. ديوان بینبیان

دهنده ارتباط واقعی واقع چه ضوابط و عواملی نشانکند. اما بهواقعی میان فرد و کشور اشاره می
دهد که رد نشان میها در اين مو؟ رويه دولتاستاعطای تابعیت  منظوربهبین فرد و کشور 

 
21. Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality-

A/HRC/10/34.  

Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality-
A/HRC/13/34. 

Report of Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality-A/HRC/19/43.  

Report on Discrimination against Women on Nationality-Related Matters, Including the Impact on 
Children-HRC/23/23 – Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of 

Nationality-A/HRC/25/28, See All Reports, Resolutions and International Documents on Right of 

Nationality in:www.ohchr.org. 

 .33 ، ص1976، چاپ دوم، آگاه،الملل خصوصیحقوق بین نصیری، محمد؛ .11
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ها عواملی همچون محل تولد، نژاد، اقامتگاه، زبان، قومیت و روابط خانوادگی را در دولت
 39.اندمبنای اعطای تابعیت قرار داده ،های مبتنی بر خون، خاک يا مختلطسیستم

در  ،ها بودانحصاری در حوزه صالحیت دولتطور بهموضوع تابعیت  1339که تا سال درحالی
اين مسئله : »کردديوان در نظر مشورتی خود در اختالف تونس و مراکش چنین مقرر  ،ن سالاي

له اساساً نسبی است و ئمس ،هاست يا نهموضوع مربوط به صالحیت داخلی دولت ،که آيا تابعیت
دادگاه آن را حق  ،المللی آن کشور بستگی دارد. اما در زمان اختالف حاضربه توسعه روابط بین

 34«.وردآها به حساب میدولتمطلق 
ماهیت تابعیت را به اين  ،المللجوهره اين قضیه اين بوده است که اگر نظام حقوق بین

المللی باشد، پس مسائل مربوط به تابعیت، ديگر صورت توسعه داده که دارای خصلت بین
 31.ستینها منحصراً تحت صالحیت حقوق داخلی دولت

که تا قبل از وقوع اين اختالف و ارجاع آن به ديوان دائمی بايد به اين نکته توجه داشت 
. در آن بودالملل در مراحل ابتدايی خود تحول و توسعه قواعد حقوق بین ،المللیدادگستری بین

ها بود. تنها پس از هفت سال بعد از به روابط میان دولت صرفاً معطوف ،المللحقوق بین ،زمان
در خصوص برخی مسائل مربوط به تعارض قوانین  الهه 1391 رأی مشورتی ديوان، کنوانسیون

 36.کمک بسیاری کرد ،تابعیت تشکیل شد که به تغییر رسیدگی درمورد مفاهیم مربوط به تابعیت
ها در موضوع گذار اعمال محدوديت بر صالحیت دولتاين کنوانسیون برای اولین بار پايه

 37.تابعیت بوده است
بر عهده هر دولتی است که تعیین کند چه کسانی بر »رده است: مقرر ککنوانسیون  1ماده 

 رااين قانون بايد ساير کشورها شوند. میتبعه آن کشور محسوب  ،اساس قانون داخلی آن کشور
مربوط به  المللی و اصول کلی حقوقهای بینالمللی و عرفتا آنجا که مطابق با معاهدات بین

  33.«نددهمورد شناسايی قرار بعیت است تا

المللی و تعهدات عرفی ها اعم از تعهدات معاهداتی بینالمللی دولتتعهدات بین امروزه
 

23. Van Waas, Laura, “Nationality Matters: Statelessness under International Law”, School of Human 

Rights Research, vol. 29, Antwerp: Portland, Intersentia, 2008, pp. 31-32. 

24. Nationality Decree Issued in Tunis and Morocco on the November 1923, PCIJ, SER.B. No. 4, 1923 

para. 4, See Molnár, Tamás, “The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International 

Law and EU Law: New Perspectives”. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law. 

Eleven International Publishing, Portland, 2014, p. 69. 

25. Weis, Paul, Nationality and Statelessness in International Law, Kluwer Academic Publishers Group, 

1979, p. 66. 

26. Van Panhuys, Haro Fredrik, The Role of Nationality in International Law, The Netherlands, Leyden, 

A.W. Sythoff, 1959, p. 764. 

27. Spiro, Peter J., “A New International Law of Citizenship”, American Journal of International Law, 

2011, p. 694. 

28. Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, Signed at the Hague, 

on 12 April 1930, Art.1, See Molnár, p. 69. 
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اصل لزوم وجود  ازجمله ،شده در باب تابعیتالمللی به همراه اصول کلی حقوق شناسايیبین
ها در صالحیت دولت ةکنندمحدود ،و اصل تغییرپذيری تابعیت تابعیت، اصل وحدت تابعیت

الملل و دارای وصف مبحث مربوط به حقوق بین ،طای تابعیت است. اما اگرچه تابعیتمبحث اع
 33.دکننمیها تعیین دولت ،در درجه اولرا تعريف و محتوای آن هنوز هم ، المللی استبین

هر دولت بايد اختیار خود مبنی بر تعیین اتباع خود را مطابق با قواعد حقوق  ،به عبارت ديگر
. کنندمیيید و تأ فتهپذير را اعطای تابعیت ساير کشورها ،نظرال کند و تنها از اين مالملل اعمبین

کننده يک قاعده حقوق تدوين ،در اين زمینه الهه 1391توان نتیجه گرفت که کنوانسیون لذا می
 91.استالملل عرفی بوده بین

کنوانسیون  9 ه و در مادهدقاعده عرفی به يک اصل کلی در باب تابعیت مبدل شامروزه 
هر دولت بايد بر اساس قانون  ـ1»دارد: اروپايی تابعیت درج شده است. ماده مذکور مقرر می

های قابل اعمال مطابق با کنوانسیون اين قانون تا جايی کهـ 3 اتباع خود را تعیین کند. ،خويش
ديگر ، باشدشده درمورد تابعیت الملل عرفی و اصول حقوقی شناختهالمللی و حقوق بینبین

  91.«پذيرفتآن را خواهند ها دولت
ای جز مراجعه چاره ،ال که چه کسانی تابعیت کشور خاصی را دارندؤلذا برای پاسخ به اين س

ها توان گفت که دامنه صالحیت دولتاين میبنابرداخلی آن کشور وجود ندارد.  به قوانین تابعیت
طلق نیست و محدود شده است. الزم به يادآوری الملل امروز مدر موضوع تابعیت در حقوق بین

المللی و المللی و عرف بینهای ناشی از معاهدات بینمحدوديت ،است که در سراسر قرن بیستم
المللی از به دلیل گسترش حمايت بین عمدتاً ،شده در رابطه با تابعیتاصول کلی حقوقی شناسايی

پايه و اساس اصلی تحول مفاهیم تابعیت و  ،حقوق بشر بوده است. لذا حمايت از حقوق بشر
  93.بوده است بشریحقوقها در اسناد مختلف ن صالحیت دولتکردمحدود
 

 : تکلیف دولت یا حق بشریتابعیت .1ـ7
ها به اعطای تابعیت به چه االت اساسی درمورد تابعیت اين است که تعهد دولتؤيکی از س

ند کناعطا  تابعیت به شهروندان خود دارند کهعهدی ها تکلیف و تصورت است و آيا اصوالً دولت
 يا خیر؟
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دارند بلکه در  یوضع ثابت و روشن ،تنها در کشور خودند نهدارکلی کسانی که تابعیت  طوربه
ند و داروضعیت مشخصی  ،هاستها حامی آنالمللی نیز به لحاظ آنکه دولت متبوع آنجامعه بین

المللی مانند نظم بین ،. به اين دلیلدشومیدار ها را عهدهآن امور مربوط به ،هادولت متبوع آن
های المللی در قانونگذاریکند شخص دارای تابعیت باشد. بازتاب نظم بیننظم داخلی ايجاب می

کند تا آنجا ها کوشش میباره به اين صورت است که هر دولت با وضع انواع قاعدهداخلی در اين
 99.ند تابعیت در نظر گرفته شودهستی که در قلمرو او ر است برای کسانکه میسّ

ها تابعیت خود را به افرادی که بر اساس کند که دولتالمللی ايجاب میلذا نظم عمومی بین
رو اين مطلب در . ازاينندنکواجد شرايط کسب تابعیت هستند اعطا  ،قانون داخلی آن کشور

به نفع »عیت به اين صورت قید شده است: درمورد تعارض تاب الهه 1391مقدمه کنوانسیون 
تابعیت ديگری نداشته  ،المللی است که هر فرد دارای يک تابعیت باشد و جز آنعموم جامعه بین

و در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان  3113کل سازمان ملل متحد در سال دبیر .«باشد
اساساً تحت  ،دادن تابعیتا ازدستباوجود اين واقعیت که کسب ي»دارد: ملل متحد بیان می

 94.«المللی داردمی با نظم عمومی بینامروزه ارتباط مستقی ،قوانین داخلی کشورهاست
المللی، موجوديت هر دولتی مستلزم وجود عناصر له نظم عمومی بینئبر مس عالوه

یت زمانی عین ،کشورـ  دهنده يک دولت يعنی سرزمین، حکومت و جمعیت است. دولتتشکیل
 ،يابد که آن کشور دارای تبعه و جمعیت مشخص باشد. دولت بدون جمعیت يا بدون اتباعمی

و  دهندها را تشکیل میموجوديت خارجی پیدا نخواهد کرد و اتباع يک کشور هستند که دولت
دهد که چه افرادی تابعیت کشور تحت حاکمیت او را دارند يا اين دولت است که تشخیص می

عالوه بر وجود جمعیت  ،از سوی ديگر 91.کنندتوانند تابعیت آن کشور را کسب یچه اشخاصی م
تواند مزايای زيادی برای دولت داشته دهنده دولت، وجود اتباع میعنصر اساسی تشکیل عنوانبه

دادن اتباع در انتخابات سیاسی از طريق رأی که عموماً مشارکت در امور سیاسی ، مانندباشد
وظیفه جهت دفاع از کشور يا پرداخت مالیات جهت یرد يا انجام خدمت نظامگکشور صورت می

 توسعه اقتصادی کشور.

ها دارای تعهد و تکلیف به اعطای تابعیت به افرادی هستند که در آن کشور بنابراين دولت
البته مطابق  شوند.دهنده آن سرزمین محسوب میکنند و عضوی از جمعیت تشکیلزندگی می

سو وضعیت حقوقی هر  يکشرايط کسب تابعیت را داشته باشند. از بايد  ،اخلی آن کشورقوانین د
مستحق دريافت تابعیت  ،تابعیت کشوری که بر اساس قوانین آن کشورکند فردی ايجاب می
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المللی در مبحث تابعیت است که هر شده بینين يکی از اصول پذيرفته. ااست به وی اعطا شود
آشکار است. بشر بايد در  ،داشته باشد. لزوم اين اصل از نظر عقل و منطق تابعیتی دفردی باي

توان تصور کرد که شخص در اجتماعی زندگی کند ولی به اجتماع زندگی کند و چگونه می
يک از کدام از اجتماعات وابستگی نداشته باشد. پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کدامهیچ

آيد. يعنی چه کشوری است برای او وضعیت غیرعادی پیش می اجتماعات بستگی دارد و تبعه
مانند  ،در بسیاری از مواردتکلیف او و  ستینوضعیت حقوق و تکالیف آن شخص در جامعه روشن 

قوانینی که بايد بر اعمال او حکومت کند معلوم نخواهد  ،کلطور بهازدواج، تنظیم سند رسمی و 
 96.بود

توان تابعیت را در مجموعه چگونه می ،تابعیت بشریحقوقیت حال بايد ديد با توجه به ماه
ها به حفاظت از چنین حقی و تعهد به اعطای آن التزام دولت ،های بشری تبیین و درنتیجهحق

ها در همه که انسان استحقوقی بنیادين و ذاتی  ،به شهروندان خود را خواستار شد. حقوق بشر
جرأت متکی بر حیثیت و کرامت انسانی باشد. به شانزندگیمند شوند تا حال بايد از آن بهره

وجود رابطه حقوقی و واقعی بین فرد و  ،به عبارت ديگر توان بیان کرد که وجود تابعیت يامی
 97.استهای بشری ای از حقثر از طیف گستردهؤمندشدن مشرط بهرهپیش ،دولت

مانند  ،که برخی حقوق مندرج در آندهد به مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر نشان می نگاهی
(، حق دستیابی به شغل )بند 36(، حق بر آموزش )ماده31حق رأی و حق مشارکت سیاسی )ماده 

کلی حقوقی که تحت عنوان طور به( و 31(، حق برخورداری از خدمات اجتماعی )ماده 31ماده  3
گونه توان اينا میجز در سايه تابعیت قابل تحقق نیست. لذ است،حقوق شهروندی مطرح 

اين بدان معنا نیست که همه ، شمولی استحقوق جهان ،استدالل کرد که اگرچه حقوق بشر
ها فارغ از تنها برخی از حق ،های بشری تحت هر شرايطی قابل تحقق باشد. به عبارت ديگرحق

(، حق 9(، حق حیات )ماده 1حق کرامت انسانی )ماده  ازجملهعینیت دارند  ،چارچوب تابعیت
جدا از رابطه تابعیت در تمام نقاط بايد ( که 1 (، منع شکنجه )ماده4 و 9آزادی و منع بردگی )ماده

از آن  ،ها رعايت شوند. لذا با توجه به ماهیت و اهمیت تابعیتجهان و از سوی تمام دولت
ن از شدمنجر به محروم ،از آن شدنمحرومحقی که  ؛کنندتعبیر می« حق بر حقوق» عنوانبه

 93ستراپ علیه دالِ در قضیهو  امريکابسیاری از حقوق ديگر خواهد شد. در رأی ديوان عالی 
Trop v. Dulles  حق بر  ،اشاره و بیان شده است که تابعیتاين تعبیر از حق بر تابعیت به
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 93.داشتن حقوق است
کننده راه وارتعلق و هويت است بلکه هم ـ تنها تابعیت بیانگر حس عضويتنه ،در اين مفهوم

خصوص موضوع مطرح در اين قضیه، ديوان  افراد از حقوق مختلف است. در یمندبرای بهره
 ،کند که تابعیتتابعیتی پرداخته و مقرر میثیر لغو تابعیت و بیدر ادامه به توصیف تأ امريکاعالی 

  41.شودمی شرط الزم برای اعمال ساير حقوق توصیفمعموالً پیش
ای چاره ،کنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشرگونه استدالل کرد که تدوينان اينتومی درنتیجه

حق اساسی بشری نداشتند چرا که اگر اين حق را  عنوانبه جز درج حق بر تابعیت در متن اعالمیه
های مندرج در اعالمیه جهانی فلسفه وجودی بسیاری از حق ،شدندبرای افراد بشری قائل نمی

. اهمیت تابعیت به حدی است که شدنمیپذير ها امکانرفت و تحقق آنال میؤس زير ،حقوق بشر
اند. کید داشتهأمندشدن افراد از آن اشاره و بر آن تبهرهبه  ،المللیبین بشریحقوقتقريباً تمامی اسناد 

 ةنتیج مندشدن افراد از حقوق شهروندی خود و دردر بهره ،وجود تابعیت تأثیر عمیقلذا با توجه به 
ايفای حقوق شهروندی خود و همچنین ايفای وظايف و تکالیفی که در قبال دولت متبوع خود  ،آن

 ها موظف به اعطای تابعیت به شهروندان خود هستند.دارند، دولت
ها در اعطای شود اين است که آيا تکلیف دولتمی ل ديگری که در اين راستا مطرحؤااما س

 است؟مطلق  ،تابعیت به شهروندان
ال بايد میان طرق کسب تابعیت که شامل تابعیت اصلی و تابعیت ؤبرای پاسخ به اين س

 صورت گیرد.تفکیکی  ،استاکتسابی 
شود. اين ، از ابتدای تولد فرد و به حکم قانون به فرد تحمیل میأاصلی يا تابعیت مبد تابعیت

ديگری از طريق خاک که از  پذير است. يکی از طريق خون وتحمیل تابعیت از دو طريق امکان
 49.کنندمی ياد 43«سیستم خاک»و  41«سیستم خون» عنوانبهها آن

البته بسیاری از کشورها همچون ايران از سیستم مختلط که دربرگیرنده هر دو عامل خون و 
 محضبهفرد  ،آنچه مهم است در تابعیت اصلی. کنندجهت اعطای تابعیت استفاده می استخاک 

ها در ابتدا دولت ،شود. در واقع مندبهره س يکی از دو عامل خون يا خاک بايد از تابعیتتولد بر اسا
تولد طفلی در آن کشور يا  محضبهه و کردشرايط کسب تابعیت خود را در قوانین داخلی خود مقرر 

تابعیت آن کشور را به طفل  ،حتی در خارج از آن کشور و بر اساس سیستم خون يا خاک يا مختلط
دنیاآمدن طفلی که بر اساس قوانین داخلی يک کشور واجد کنند. در صورت بهمی دنیاآمده اعطاهب
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نقض  ،شرايط کسب تابعیت است بايد تابعیت آن کشور به وی اعطا شود چرا که عدم اعطای تابعیت
ا در هگونه نتیجه گرفت که تعهد دولتتوان اينمی مسلم قوانین تابعیت آن کشور خواهد بود. لذا

مندشدن سريع کودکان از تابعیت در اسناد مختلف تعهدی مطلق است. لزوم بهره ،تابعیت اصلی
منشور  ،مثال عنوانبهکند. می ايجاد تعهد ،مورد توجه بوده که برای کشورهای عضو بشریحقوق

حق  ،دهر کودک از بدو تول ـ1بند سوم خود بر سه اصل تکیه دارد:  6فريقايی حقوق بشر در ماده آ
حق کسب  ،ـ هر کودک9 .والدت هر طفلی بعد از تولد بايد به ثبت برسدـ 3 .داشتن اسم دارد

 تابعیت را دارد.
 ،کودک بايد از بدو تولد»دارد که حقوق کودک نیز در اصل سوم خود بیان می 1313اعالمیه 

کنوانسیون  خود و همچنین 3و  7کنوانسیون حقوق کودک در مواد  .«صاحب نام و تابعیت شود
خود به لزوم برخوردارشدن  33ها در ماده حمايت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن

 اند.تأکید داشته ،کودکان از تابعیت بعد از تولد
ای در تعريف تابعیت اکتسابی بايد گفت که تابعیتی است که شخص در حیات خود و در فاصله

 44.آوردمی ن ازدواج، اقامت يا درخواست فرد به دستبعد از تولد و در اثر عواملی همچو
ها در اعطای تابعیت خود بود. تابعیت را توان قائل به تعهد مطلق دولتدر تابعیت اکتسابی نمی

شود و نبايد تصور کرد ها ناشی میملت. تابعیت از اراده مطلق دولتبه دهد و نه دولت به فرد می
فرد و دولت است. تنها درموردی که شخص تقاضای تابعیت  که رابطه قراردادی و متقابل بین

ثر بوده است زيرا اگر ؤتوان گفت تا حدودی اراده شخص نیز در اين مورد مکند میدولتی را می
ها باشد. اما دولت شتهدارا د بايد شرايط الزم کنشخصی واقعاً بخواهد تابعیت کشوری را کسب 

ی که حتی دارای شرايط الزم است و تقاضای تابعیت آن به شخصتابعیت خود را مجبور نیستند 
 41.کامل به اراده دولت دارد بستگی ،اعطا نمايند و اين امر ،کندکشور را می

 

 سلب تابعیت .9ـ7
. شوديا دستخوش تغییر  یتواند ملغناپذير نیست میرابطه تابعیت به جهت اينکه مطلق و زوال

زدواج، انتقال سرزمین، اقامت طوالنی در کشور ديگر و مواردی همچون مهاجرت، پناهندگی، ا
تمامی اين توان میکلی طور بهتواند عاملی برای تغییر و سلب تابعیت باشد. حتی مجازات می

 ةکننداعطاتحت شرايطی که دولت  ،دادن تابعیتازدست ـ1: کردها را در دو دسته تفکیک زمینه
داوطلبانه و ارادی از  صورتبهن و خروج از تابعیت نظرکردصرف ـ3 تابعیت مقرر کرده است.

 سوی فرد.
 

 .پیشین .44

 .41 ، صهمان؛ نیا ارفع. 48
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تابعیت است. يادآوری اين نکته ضروری  ینقطه مقابل مفهوم اعطا ،سلب تابعیت مفهوم
ها در امر قانونگذاری . صالحیت دولتهاستدولتاست که تابعیت در انحصار و حاکمیت مطلق 

. قوانین داخلی بسیاری از کشورها ستینعیت تاب یصرفاً معطوف به اعطا ،در مباحث تابعیت
کنند. سلب تابعیت بینی میشود در قوانین خود پیششرايطی را که موجب زوال رابطه تابعیت می

شود که بدون درخواست و رضايت فرد مربوطه صورت گیرد. اگرچه عملی تعريف می عنوانبه
شامل همه  ،شودداوطلبانه افراد نمیدادن تابعیت ناشی از درخواست شامل ازدست ،سلب تابعیت
 46.شودمی دادن تابعیتازدست اشکال ديگرِ

شدن يا خروج از تابعیت و همچنین به تابعیتکل به شرايط بیطور بهسلب تابعیت 
  47.تابعیت اشاره دارد اعطایشدن از کسب تابعیت يا امتناع از محروم

که است سويه دولت اقدام يک ،: سلب تابعیتگونه تعريف کردتوان سلب تابعیت را اينلذا می
شود. امروزه سلب تابعیت در کنار اين نکته که منجر به قطع رابطه تابعیت بین فرد و دولت می

که از ها شده است در دست دولتشود، اهرمی می منجر به قطع رابطه تابعیت بین فرد و دولت
شوند نافع و امنیت و نظم عمومی آن کشور برای مجازات اتباعی که مرتکب اعمال مغاير با مآن 

 .شوداستفاده می
مجازات تبعید برای اتباع در  ،های دور. هرچند که در زمانی داردکوتاه ةسابق ،تابعیت سلب

بعد  ،مثال عنوانبهوضوح بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. سلب تابعیت به ،شدنظر گرفته می
بنا به داليلی  1331دسامبر  11آن کشور بر اساس فرمان  از انقالب بلشويکی در شوروی، دولت

. کردسلب تابعیت ، مرتکبیناز  ،همچون مخالفت با دولت انقالبی يا خدمت در ارتش دشمن
کشورهايی همچون ترکیه و آلمان و ايتالیا عمدتاً به  ،متعاقب اقدام دولت شوروی در آن زمان
های قومی سلب تابعیت با انگیزه ،ند. از سوی ديگردکرداليل سیاسی اقدام به سلب تابعیت اتباع 

ارتباط نزديکی با نازيسم و دولت فاشیست هیتلر دارد چرا که هیتلر در ادامه  ،و نژادی و مذهبی
 ،شماری از اتباع آن کشور و در درجه اولتعداد بیاز  1399پرستانه خود در سال های نژادسیاست
ها و تمام شناسنامه ،الیا نیز دولت فاشیست آن کشور. در ايتکردسلب تابعیت  ،يهوديان
. اما پس از جنگ کردطل اب 1393دسامبر  17های تابعیت يهودی را بر اساس قانون نامهگواهی

کشورهای چکسلواکی، مجارستان، لهستان و يوگسالوی از  ،جهانی دوم و وقوع فاجعه هولوکاست

 
46. Molnár, op. cit., p. 75. 

47. Lambert, Helen, “Arbitrary Deprivation of Nationality and Refugee Status: Comparative 

Perspectives on the Overlap between Statelessness and Refugee Status”, Westminster Law School, 
University of Westminster, Netherlands, 2014, p. 10. 
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 43.ندکردتابعیت د سلب داشتنلمانی آتمام شهروندانی که نژاد 

 

 سلب تابعیت هایمحدودیت .1
ها تابعیت در صالحیت داخلی دولت ،المللشده در حقوق بینموجب اصل کلی پذيرفتهاگرچه به

ه دمحدود ش بشریحقوقتعهدات  ويژهبه ،المللی آن کشورتعهدات بین موجببهاين صالحیت  ،است
اختیار و  ةکنندمحدود کهه شدالمللی شناسايیسه قاعده عرفی بین ،است. در زمینه سلب تابعیت

ممنوعیت سلب تابعیت  ـ3ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه  ـ1ند از: اعبارت ستهاصالحیت دولت
 43.تابعیتیاجتناب از بیـ 9آمیز تبعیض

 

 ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه .7ـ1
ه جهانی حقوق بشر است که اعالمی ،هکردترين سندی که سلب تابعیت خودسرانه را ممنوع مهم

خودسرانه از تابعیت وی يا حق  صورتبهتوان احدی را نمی»ه است: کردخود مقرر  11در ماده 
 بودنخودسرانهمفهوم  ،واضح استآنچه در اين ماده نامشخص و غیر .«تغییر تابعیت منع کرد

است که به مباحث  جالب ،بودن در زمینه تابعیتاست. برای تجزيه و تحلیل مفهوم خودسرانه
 ،ای شود. در آن زماننويس اعالمیه جهانی حقوق بشر اشارهشده در زمان تدوين پیشمطرح

بودن وجود داشت. با ای در خصوص گنجاندن عبارت منع خودسرانهنظرهای گستردهاختالف
ن کرد عنوا جیمز خیمنز دی ارچاگا، بودنخودسرانههای مختلف در معنای عبارت توجه به ديدگاه

شده اين است که عملی برخالف استاندارد و اصول شناخته بودنخودسرانهمعنای دقیق عبارت »
تابعیت که بايد رويه و استاندارد باالتری از عدالت در رابطه با عمل سلب صورت بگیرد، درحالی

 11.«خودسرانه وجود داشته باشد
تعريف مفهوم  در 11لندان آلپن علیه هف در قضیهکمیته حقوق بشر  ،در اين خصوص

بودن يکی نیست بلکه با مفهوم غیرقانونی بودنخودسرانهمفهوم »کند که بیان می بودنخودسرانه
عدالتی و بیبودن تری از آن به عمل آيد که شامل عناصری همچون نامناسببايد تفسیر گسترده

 
48. Mcdougal, Myres S. and Lasswell, Harold D. and Lung-Chu Chen, “Nationality and Human Rights: 

The Protection of the Individual and External Arenas”, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 

1974, pp. 944-948. 

49. Pilgram, Lisa, “International Law and European Nationality Laws”, Published in Italy, European 

University Institute Badia, 2011, p. 2. 

50. United Nations General Assembly, 3rd Session, 3rd Committee, 123rd Meeting, Held on Friday, 5 

November 1948, 01/01/1948, A/C.3/SR.123 

51. Hugo van Alphen v. The Netherlands  
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 13.«بینی باشدو عدم پیش

 ،کامالً الزم است. در غیر اين صورت ،ودنبخودسرانهای از مفهوم چنین تفسیر گسترده
ها جهت راه را برای دولت ،عملی که صرفاً غیر قانونی است عنوانبهن سلب تابعیت کردتفسیر

هدف  ،بودنخودسرانه 19.کندمی هدف اين نوع اقدام )سلب خودسرانه تابعیت( هموار دورزدن
 14.ی ناسازگار استالمللمشروع ندارد، متناسب نیست و همیشه با قوانین بین

سلب تابعیت  ،در واقع 11.استخودسرانه  ،های سلب تابعیتگفت که همه گونه انتونمی
خودسرانه زمانی است که با قوانین داخلی که خود آن قوانین نیز منطبق با قواعد حقوق بشر 

و  بودنتناسببودن و نامنامناسبتوان نداشته باشد. بنابراين میگونه انطباقی هیچالمللی است بین
دف هبرشمرد. سلب تابعیت بايد در خدمت  بودنخودسرانههای بینی را از ويژگیعدم پیش

  16.الملل صورت گیردمشروع و منطبق با قواعد حقوق بشر بین
سلب تابعیت بايد دارای مبنای قانونی  ،در پرتو الزامات ناشی از حاکمیت قانون ،عالوه بر آن

جلوگیری از استبداد، سلب تابعیت بايد در درجه اول در قانون  منظوربه ،باشد. به عبارت ديگر
سلب تابعیت بايد  ،الزامات ناشی از حاکمیت قانون بینی شده باشد. عالوه بر آن در پرتوپیش

سلب تابعیت بايد  ،بودنخودسرانهجلوگیری از  منظوربه ،باشد. به عبارت ديگرداشته مبنای قانونی 
 17.بینی شده باشدانون پیشدر درجه اول در ق

کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات مقامات کمک می وناين بسیار مهم است چ
 13.بینی باشدمربوطه در اين خصوص قابل پیش

نويس مواد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی در رابطه با الملل در پیشکمیسیون حقوق بین
شود هر گونه تصمیمی که منجر به سلب تابعیت می» :داردباره مقرر میجانشینی کشورها در اين

 ،بر اين اساس .«ثر صورت گیردؤکتبی و با ذکر داليل و بررسی اداری و قضايی م صورتبهبايد 
اعم از قضايی و اداری و قانونگذاری که  ،گونه اعمال دولتشامل همه ،بودنخودسرانهمفهوم 

عدالتی و عدم بودن و بیهمچون نامناسبمغاير با قانون بوده و همچنین شامل عناصری 
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 13بینی است.پیش
در اسناد  ،اعالمیه جهانی حقوق بشر 11عالوه بر ماده  ،سلب تابعیت خودسرانه ممنوعیت

(، 1361نژادی )کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض 1همچون ماده آمده است المللی متعددی بین
 13قانونی، ماده ان عدم مداخله غیر( تحت عنو1333کنوانسیون حقوق کودک ) 3ماده 

کنوانسیون  31ای همچون ماده و در نهادهای منطقه کنوانسیون حمايت از حقوق افراد معلول
منشور عربی حقوق  33کنوانسیون اروپايی تابعیت و ماده  4(، ماده 1363يی حقوق بشر )امريکا
و  3113در سال  19/11و  3113در سال  11/7های قطعنامه در شورای حقوق بشر نیز بشر.

 3/93و  3114در سال  14/36و  3113در سال  1/31و  3113در سال  4/31و  3111در  3/19
کل دبیر ،ه است. از سوی ديگرکردسلب تابعیت خودسرانه را محکوم و ممنوع  3116در سال 

شته های خود به شورای حقوق بشر به اين موضوع اشاره داسازمان ملل متحد نیز در گزارش
ممنوعیت سلب »که  کردخود بیان  94/19و در گزارش شماره  3113در سال  ازجمله ؛است

 61.«الملل عرفی تبديل شده استوق بیناصل حق ، بهتابعیت خودسرانه
توان به سلب آمیز نیز بوده است میترين موارد سلب تابعیت خودسرانه که البته تبعیضاز مهم

طور سلب تابعیت جمهوری  و همین 1331تبار در سال ایترهتابعیت موريتانی از هزاران اري
و  1377تبار در و سلب تابعیت بوتان از هزاران بوتانی نپالی 1333تبار در دومنیکن از اتباع هائیتی

های فلیلی و سلب تابعیت کرد 1333ا در سال یگسلب تابعیت میانمار از هزاران نفر از قوم روهین
ه دستور صدام حسین و سلب تابعیت کردهای استان الحسکه سوريه در ب 1331در عراق در سال 

 اشاره کرد.  1363سال 
 

 آمیزسلب تابعیت تبعیض ممنوعیت .1ـ1
 بودنخودسرانهکند و يکی از عناصر نقش اصلی را در سلب تابعیت خودسرانه ايفا می ،تبعیض

المللی قاعده آمره بین عنوانبهممنوعیت تبعیض  ،ترين نکته در اين خصوصاست. اولین و مهم
 61.است

. کند، محدود میدر امر سلب تابعیترا ها صالحیت دولت ،ممنوعیت تبعیض ةآمرقاعده 
بدان معنی است  وينحقوق معاهدات  1363کنوانسیون  19بودن اين قاعده بر اساس ماده آمره
است.  هکردو شناسايی ذيرفته پ ،ناپذيرقاعده تخلف عنوانبهرا اين قاعده المللی جامعه بینکه 

 
59. “Article 17 of the International Commission Draft Articles on Nationality of Natural Persons in 

Relations to Succession of States, with Commentaries”, Yearbook of the International Law Commission, 

1999, vol. II, part 2, Art. 38, See Molnár, op. cit., p. 78. 

60. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary–General, 

14 December 2009, A/HRC/13/34. 

61. Alice Edward, op. cit., p. 26. 
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يک قسمت و بخش مرکزی از اهداف و مقاصد تمام  عنوانبهعالوه بر اين، قاعده عدم تبعیض 
و  ،آمیز، خودسرانهلذا سلب تابعیت بر اساس هر دلیل تبعیض .است بشریحقوقمعاهدات جهانی 

 63.ممنوع است ،المللطبق قواعد حقوق بین
اش سلب تابعیت افراد باشد آمیز که نتیجهگونه عمل تبعیضالزم به يادآوری است که هر 

 69.خودسرانه است

های عضو نبايد افراد يا گروهی از دولت» :تابعیتیکاهش موارد بی کنوانسیون 3طبق ماده 
 ،اين کنوانسیون .«شان محروم کنندافراد را به داليل نژادی و قومی و سیاسی و مذهبی از تابعیت

مطلق ممنوع کرده و به اين نکته که آيا چنین سلب تابعیتی طور بهآمیز را سلب تابعیت تبعیض
 64،کاری ندارد. کمیته رفع تبعیض سازمان ملل متحد ،شود يا خیرشدن افراد میتابعیتموجب بی

خواهد که سلب می هاموضوع اعمال تبعیض در مبحث تابعیت را مدنظر قرار داده و از دولت
کننده تعهدات کشورهای عضو و عمل نقض عنوانبهرا  ... و نژاد و قومیتتابعیت بر اساس رنگ 

 61د.کننشناسايی  ،المللی منع تبعیضکننده قاعده آمره بیننقض ويژهبه
قواعد  ـ1» :خود مقرر کرده است 1اروپايی تابعیت در اين خصوص در ماده  کنوانسیون
ای باشد که باعث ايجاد تبعیض بر يههای عضو نبايد شامل تبعیض يا متضمن روتابعیت دولت

اصل عدم تبعیض  ،هر دولت عضو ـ3. شودقومی يا نژادی  بنای جنس، مذهب، نژاد، رنگ، منشأم
ده باشند يا شتبعه آن دولت  ،تولد محضبهها اعم از آنکه آن کردرا میان اتباع خود اجرا خواهد 

نیز  حمايت از حقوق افراد معلول 3116ون کنوانسی«. بعداً تابعیت آن کشور را تحصیل کرده باشند
های عضو نبايد افراد معلول را دولت» :کندمی خود تصريح 13به اين اصل توجه داشته و در ماده 

 «.شان محروم کنندها از تابعیتبه لحاظ معلولیت آن يا خودسرانه

سلب  ربوط بهمهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تمام قطعنامه ،از سوی ديگر
آمیز تأکید داشته است. های گوناگون تبعیضبر ممنوعیت سلب تابعیت با زمینه ،تابعیت خودسرانه

ضمن ابراز نگرانی از سلب تابعیت  3114خود در سال  14/36مثال، در قطعنامه  عنوانبه
، ايدبخصوص به داليل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی يا ساير عق ،آمیزتبعیض

حقوق بشر و  نقض ،آمیزسلب تابعیت تبعیض»کند که کید میمحل تولد و ثروت بر اين نکته تأ
 66.«های اساسی استآزادی
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64. CERD, See Molnár, op. cit., p.79. 
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 تابعیتیاجتناب از بی .9ـ1

شود مگر اينکه در میعمل خودسرانه تلقی  عنوانبهعموماً  شدنتابعیتبیمنجر به  سلب تابعیتِ
يک  ،تابعیتیتناسب صورت گیرد. امروزه اجتناب از بیخدمت هدف مشروع و مطابق با اصل 

 67.شودالملل محسوب میاصل کلی در حقوق بین
( مربوط به وضعیت اشخاص 1314( و کنوانسیون )1361تابعیتی )کنوانسیون کاهش بی

 .اندتابعیت پرداختههستند که به موضوع حمايت از افراد بیالمللی ترين اسناد بینمهم ،تابعیتبی
تابعیت کسی است که مطابق قوانین هیچ بی» :خود مقرر کرده است 1در ماده  1314کنوانسیون 

تابعیتی، از جای امحای وضعیت بیاين کنوانسیون به«. تبعه در نظر گرفته نشود عنوانبهکشوری 
انحصاری بر کاستن از  صورتبه 1361. اما کنوانسیون استه کردحمايت تابعیت اشخاص بی

عیتی متمرکز شده است. يکی از نکات جالب توجه در اين کنوانسیون اين است که اگرچه تاببی
تابعیتی بوده و در اين راستا تعهداتی را نیز بر کشورهای عضو تحمیل مقابله با بی ،هدف اصلی آن

ه و کردمطلق ممنوع ن صورتبهشود تابعیتی افراد میسلب تابعیت را که اصوالً موجب بی ،کندمی
ها در دولت»خود مقرر کرده است که  3رو در ماده داند. ازاينمجاز می ،حت شرايطی ولو استثنات

آمیز به منافع کشور، خدمت به کشور مواردی همچون کسب تابعیت متقلبانه، انجام اقدام مخاطره
ديگر يا اعالم سوگند وفاداری .... مجاز به اعمال سلب تابعیت هستند حتی اگر منجر به 

ها در جواز دولت ،نکته قابل توجه ديگر اين است که همین ماده .«تابعیتی فرد مربوطه شودبی
ها به سلب اختیار دولت ،ه است: اوالًکردبر دو امر  سلب تابعیت در چنین مواردی را نیز مشروط

لت زمانی دو ،ثانیاً .بینی شده باشدالذکر بايد در قوانین داخلی آن دولت پیشتابعیت در موارد فوق
حق دادرسی  ،تواند از اين اختیار مجاز خود استفاده کند که مطابق قانون برای فرد مربوطهمی

عادالنه در دادگاه يا يک نهاد مستقل ديگر را فراهم کند. البته الزم به يادآوری است که مطابق 
سلب اجتناب از  ،تصريح شده 3که در بند اول ماده چنانها آنتعهد اصلی دولت ،اين کنوانسیون

 الذکر صرفاً جنبه استثنا دارد.و شرايط فوق تابعیتی شودکه منجر به بی ی استتابعیت
يکی از اصولی  عنوانبه تابعیتی رااجتناب از بی ،خود 4در ماده  کنوانسیون اروپايی تابعیت نیز

 .کنندهای عضو بايد در قوانین تابعیت خود آن را لحاظ ه که دولتکردمعرفی 
 تواندمی که استترين اثر سلب تابعیت مهم ،تابعیتیبايد به اين نکته اذعان کرد که بی

های ی مواجه کند. حقهای جدّبا چالش ،های اساسیفرد را از حقوق و آزادی شدنمندبهره
ی، حق بر أحق بر ر مانند ندافتخطر می به ،سلب تابعیت ةنتیج بشری زيادی هستند که در

مندشدن از حق بر تحصیل، حق بر کار، حق بر اقامت در کشور زادگاه، حق بر بهرهشدن، انتخاب
 ةنتیج که در شودالحظه میحق بر مراجعه به محاکم قضايی. مو مزايای رفاهی و بهداشتی، 
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بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی  ،شده از تابعیتشخص محروم ،عمل يک دولت
 63.دبینجدی می هایآسیبو  دهدمیخود را از دست 

از  ،خود 1/31سلب تابعیت، شورای حقوق بشر در قطعنامه  بشریحقوقهای توجه به چالش با
تواند مسائلی همچون دارايی میاين موضوع که چرا کند ابراز نگرانی می سلب خودسرانه تابعیت

خورداری فرد از حقوق ثیر قرار داده و در برماعی و اهلیت حقوقی فرد را تحت تأو محرومیت اجت
های آموزش، مسکن، اشتغال، در زمینه ويژه، بهاجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،مدنی

 باشد.داشته اثرات منفی  ،بهداشت و امنیت اجتماعی
 درجهتابعیتی در پیشگیری و کاهش بی»کند که شورا يادآوری می ،در اين قطعنامه همچنین

المللی صورت مناسب با جامعه بین مکاریهبايد در راستای  ن اقدامست و ايهااول بر عهده دولت
مسئولیت به دلیل ارتکاب  ـ1: شودها در دو حوزه مطرح میمسئولیت دولت ،گیرد. به همین علت

مسئولیت به دلیل ماهیت مستمر اين نقض  ـ3تابعیتی است عمل سلب تابعیت که نتیجه آن بی
 63.«کندمی ترپذيرآسیب ،زندگی فرد را در جامعهتی افراد شده و تابعیکه منجر به بی بشریحقوق

اجتناب »دارد که خود به شورای حقوق بشر بیان می 94/19دبیرکل سازمان ملل در گزارش 
الملل عرفی تبديل شده وق بینقاعده حق خودسرانه به يکتابعیتی و ممنوعیت سلب تابعیت از بی
 71.«است

 

المللی و رویه کشورها در خصوص سلب تابعیت و بین قضاییرویهبررسی  .9

 واکاوی اقدام بحرین

 هارویه دولت .7ـ9
نظر از هرگونه تعهد دولت در هنگام سلب تابعیتی و قطعاجتناب از بی یکلّاز اصل  نظرصرف

گونه ممنوعیت مطلقی در رابطه با سلب تابعیت هیچ ،(بودنخودسرانهتابعیت )منع تبعیض و منع 
 71.شودالملل يافت نمیق بیندر حقو

تنها سلب تابعیت را ها نهکه دولت دهدنشان میکشور  131بررسی قوانین تابعیت بیش از 
مجازبودن  اند. الزم به ذکر است که حتیبلکه تحت شرايطی آن را مجاز دانسته نددانمیننامشروع 

تابعیتی کنوانسیون کاهش بیاستثنا در برخی معاهدات جهانی همچون  صورتبهولو  ،سلب تابعیت
ای همچون کنوانسیون اروپايی که در قسمت قبل بیان شد( و معاهدات منطقه 3)ماده  1361

 
68. Lambert, Arbitrary Deprivation of Nationality and Refugee Status, op. cit., p. 11. 
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هر دولت عضو در »خود مقرر کرده است:  7است. اين کنوانسیون در ماده  ذکر شده( 1337تابعیت )
جز در موارد زير مقرر  ،دش را بر اساس قانون يا به ابتکار خواسلب تابعیت ،قوانین داخلی خود

تحصیل تابعیت دول عضو به نحو متقلبانه  ـ3 تحصیل ارادی تابعیت دولت ديگر ـ1نخواهد داشت: 
کننده کردن هر واقعیت مرتبط که منتسب به شخص درخواستو ارائه اطالعات نادرست يا پنهان

منافع  ت جدی باايرمغرفتاری که  ـ4خدمت داوطلبانه در نیروی نظامی کشور خارجی  ـ9باشد 
 .«باشدداشته عضو  دولحیاتی 
تمايل بیشتری به  ،در موارد زير هاآنها نشانگر اين مطلب است که کلی رويه دولتطور به

 سلب تابعیت دارند:
تابعیت دولت ديگر يا سوگندخوردن به وفاداری به آن کشور: اين کامالً صحیح  کسب ـ1

سب تابعیت دولت ديگر يا سوگند وفاداری به کشور ديگر، است که در رابطه با اعمالی همچون ک
  73.سلب تابعیت کند اقدام به ،دولت

استدالل اصلی درمورد سلب تابعیت در اين مورد اين است که زمانی که فردی تابعیت کشور 
ارتباط واقعی بین او و دولت از بین رفته و آن حس وفاداری به  ،آوردديگری را به دست می

جز تعداد کامالً متناسب است. به اقدامی ،ر وجود ندارد. لذا سلب تابعیتکشورش ديگ
در نتیجه کسب تابعیت را تقريباً تمامی کشورها سلب تابعیت فرد  ،شماری از کشورهاانگشت

 اند.در قوانین خود مقرر کرده ،جديد

سلب تابعیت میز علیه منافع کشور و امنیت ملی: تحمیل مجازات آاقدامات مخاطره انجام ـ3
ها به علت ارتکاب جرائم و جناياتی که خطر بسیار جدی برای دولت محسوب از سوی دولت

های اساسی غیرمعمول نیست. برخی از اين رفتارها که مغاير با موضوع امنیت و ارزش ،شودمی
ه هايی که يک فرد بمندشدن مداوم و همچنین مسئولیتبا بهره کامالً ،شوديک جامعه تلقی می

 79.لحاظ عضوشدن در جامعه دارد ناسازگار است
 :داردبیان می 3113سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سال  دبیرکل

اندازد شود که منافع حیاتی دولت را به خطر میزمانی که يک شخص مرتکب اعمالی می»
نقض کرده است و شود که او حس وفاداری و وظايف خود را نسبت به کشورش استدالل می

کند وی اضافه می .«کندشکلی از مجازات، تابعیت وی را سلب  عنوانبهتواند دولت می ،درنتیجه
ای برای ها از اختیارات گستردهبرخی دولت ،ها درمورد تروريسمدر پاسخ به گسترش نگرانی»که 

، مراکش ،مثال عنوانبه اند.سلب تابعیت درمورد جرائم علیه امنیت ملی يا منافع ملی بهره گرفته
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  74.«داندمیموجب سلب تابعیت را نیز ی اقدام تروريست ،صراحته که بهکرداصالح قانون خود را 
ها در مجلس فرانسه و به توان به تصويب اليحه سلب تابعیت از تروريستمی رابطه همیندر 

 شاره کرد.ا ،داعشبه دست  پاريسنوامبر  19تروريستی  حوادث دهشتناکدنبال وقوع 

همچون خیانت و فرار  ،برای امنیت و منافع کشورآمیز مخاطرهکشورهايی که انجام اقدامات 
 ند از:ااند عبارتهکرددلیلی برای سلب تابعیت قلمداد  ،از خدمت نظامی را در قوانین تابعیت خود

ل، جزاير پاالئو، يمن، امارات متحده عربی، تونس، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، ماالوی، جزاير مارشا
یا، جیبوتی، غنا، يونان، هندوستان، بفريقای مرکزی، کلمآسنگال، سوئیس، لیبی، جمهوری 

  71.الجزاير، بورکینافاسو، آنگوال، باربادوس، بنین جامائیکا، لبنان، بولیوی، افغانستان، بلغارستان،
ها انجام دولتيا استخدام در نیروهای نظامی کشور خارجی: بسیاری از  خدمت نظامی ـ9

 بهورود  چون. انددر نظر گرفتهخدمت نظامی در يک کشور خارجی را دلیلی برای سلب تابعیت 
و دولت خارجی  استارادی و داوطلبانه صورت به ،انجام خدمات نظامی منظوربه ،کشور خارجی

رد که فرد مربوطه در حال انجام خدمت نظامی برای آن است ممکن است دشمن دولت متبوع ف
 76.اقدامی مشروع است ،سلب تابعیت ،باشد

بودن و داوطلبانه»دارد که می مقرر امريکاديوان عالی  77نیشیکاوا علیه دالس قضیهدر 
کننده و خالی از ابهام اثبات بايد با داليل روشن و قانع اقدامی از سوی فردبودن چنین ارادی
 73.«شود

وضوح مغاير با به ،نظامی يک دولت متخاصم که خدمت نظامی داوطلبانه در نیروهایدرحالی
خدمت نظامی در کشوری که رابطه  ،وظیفه هر فرد به وفاداربودن به کشور متبوعش است

 73ت.موضوعی متفاوت اس ،دوستانه با کشور متبوع فرد دارد

اقدام مربوطه بايد کامالً مطابق با قوانین کشور و با رضايت آن کشور  ،در اين حالت البته
مسلح کشور خارجی  یمانند مستشاران نظامی که جهت اهدافی همچون آموزش نیروها ،باشد

به شورای حقوق  3113کل سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود در سال . دبیرندکنمیفعالیت 
 31.دانستها دلیلی مشروع جهت سلب تابعیت از سوی دولت رااين اقدام  ،بشر
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انجام خدمت  1337و هم کنوانسیون اروپايی تابعیت  1361تابعیتی هم کنوانسیون کاهش بی
اند. کشورهايی که خدمات هکردنظامی برای کشور خارجی را دلیلی مجاز برای سلب تابعیت مقرر 

ند از: ويتنام، ااند عبارتنظامی برای دولت خارجی را در قوانین خود جهت سلب تابعیت مقرر کرده
جزاير میکرونژی، بالروس، کامبوج، جیبوتی، مراکش،  ريش،آندورا، اوکراين، لیبی، آنگوال، ات

اندونزی، ايتالیا، جامائیکا،  قطر، آفريقای جنوبی، تونس، استونی، فرانسه، گینه بیسائو، پاناما،
  31.لتونی

دادن در انتخابات سیاسی کشور و مشارکت سیاسی در کشور خارجی: رأی دادنرأی ـ4
شود. توجیه سلب تابعیت به دلیل مشارکت در امور حسوب میبرای سلب تابعیت م یدلیل ،خارجی

عمومی و سیاسی يک کشور خارجی اين است که چنین عملی کامالً با تداوم وفاداری فرد به 
. زمانی که فرد در امور سیاسی يا دولتی کشور ديگری مشارکت استناسازگار دولت متبوع خود 

ترويج کند. عالوه را با منافع ملی دولت متبوع خود رفتاری مغاير  ،ممکن است ناخواسته ،کندمی
مردم آن کشور خارجی نیز عمل وی را اقدام دولت متبوع وی يا بازتابی از ممکن است  ،بر اين

  33.ن کشور تلقی کنندآسیاست 
چندين سال در مکزيک اقامت  . اومتولد شده بود امريکادر  پرز 39،پرز علیه براونل در پرونده
 امريکاه مهاجرت ادار ،امريکادر بازگشت به  .تخابات سیاسی مکزيک رأی داده بودداشت و در ان

نیز به دلیل مشارکت او در امور سیاسی مکزيک و بر  امريکاو ديوان عالی  کرددستگیر او را 
 34.کردسلب تابعیت  از وی 1313مصوب  امريکااساس قانون اصالحی مهاجرت و تابعیت 

نیز که فرد مربوطه در انتخابات اسرائیل  31آفرويم علیه راش هدر قضی امريکالی اديوان ع
  36رأی مشابهی صادر کرد. ،شرکت داشت

استخدام يا انجام خدمات دولتی را مبنای  ،ديگر نوعیبهکشورهايی که مشارکت سیاسی يا 
 قطر،، امريکاند از: هائیتی، جزاير میکرونژی، ااند عبارتسلب تابعیت در قوانین خود مقرر کرده

 37.کامرون، فنالند، فرانسه، الجزاير، آرژانتین، اتريش، بوتان
تابعیت نیز دلیل  متقلبانه اطالعات نادرست: کسب تابعیت يا از طريق ارائهمتقلبانه کسب  ـ 1

کل سازمان . دبیرسلب کنندفرد  را از تابعیت ،مشروع توانند کامالًها میديگری است که دولت
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زمانی که تابعیت بر اساس »کند که اشاره و بیان می به اين اقدام نیز دملل متحد در گزارش خو
مجازات برای  عنوانبهتوانند ها میدولت ،اطالعات جعلی و نادرست يا متقلبانه کسب شده باشد

سوء رفتار در فرايند کسب تابعیت و در پاسخ به اشتباه در اعطای تابعیت و متعاقب کشف اين امر 
اقدام به سلب تابعیت کنند. حقوق  ،کسب تابعیت( هرگز بر اساس واقعیت نبودهکه اين شرايط )

ولو اينکه  ،تهدانستقلب در کسب تابعیت را دلیل قانونی و مشروع جهت سلب تابعیت  ،المللبین
 33.«تابعیتی فرد شودمنجر به بی ،بعیتسلب تا

اند که ه را مقرر کردهسلب تابعیت در اين زمین ،کشورهای زيادی در قوانین تابعیت خود
ند از ترينیدادوتوباگو، باربادوس، امارات متحده عربی، بالروس، لسوتو، بنین، جزاير اعبارت

، جمهوری امريکاماالوی، بوتان، پاکستان، جزاير مارشال، عربستان، بلغارستان، سنگاپور، کانادا، 
 33.ايرلند، الئوس، سودان فريقای مرکزی، قبرس، غنا، گینه بیسائو، مجارستان، هندوستان،آ

اقدام به سلب  ،شدهاکثر کشورهای جهان با استناد به داليل بیان ،طور که بررسی شد همان
  .ندکنمی تابعیت اتباع خود

هايی وضع شده قاعده ،دادن تابعیت ايرانازدست ةعمدايران درباره برخی جهات  قوانیندر 
تابعیت ايران بر اثر اقدام تبعه و موافقت دولت با  دادنازدستـ 1 :ند ازااين جهات عبارت است.

 (الف)قانون مدنی ايران و تبصره  333در ماده  شود.می ترک تابعیت گفته ،که در اصطالح ،آن
ذشته از موافقت گ اين شرايط، یت ايران تعیین تکلیف شده است.عدرباره شرايط ترک تاب ،آن ماده

سال تمام رسیده  31ايد به کننده که بن برای درخواستشرط س الف( ند از:اهیـئت وزرا عبارت
شرط انتقال هرگونه حقوقی که وی بر  ج( .وظیفه از سوی اوامشرط ايفای خدمت نظ ب( .باشد

شرط خروج از کشور  د( .ن ممکن است به ارث برسدآپس از منقول در ايران دارد يا اموال غیر
که اين مدت با اجازه وزارت امور خارجه تا يک  ظرف مدت سه ماه از تاريخ ترک تابعیت ايران

ر ازدواج با مردی از ثدادن تابعیت ايران از سوی زن ايرانی بر اازدست ـ3 سال قابل تمديد است.
در  ،بر اساس اين ماده قانون مدنی ايران ملحوظ شده است. 337اتباع بیگانه: اين قاعده در ماده 
بسته به آن است که قانون کشور متبوع  ،ییر تابعیت ايرانی زنتغ ،ازدواج زن ايرانی با مرد بیگانه

به اين معنی که اگر برحسب آن قانون، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب  ،آن را ايجاب کند ،شوهر
يابد و تحمیل تابعیت کشور باشد، با وقوع اين ازدواج، تابعیت زن ايرانی به تابعیت شوهر تغییر می

ماند. می تابعیت ايرانی زن محفوظ ،زدواج اثری در تابعیت زن نداشته باشداگر در آن، برعکس، ا
قانونگذار ايرانی مقتضیات و مصالح خانوادگی را که به اين ترتیب با مشارکت زن  ،حالبااين

 ،برای زن 337ماده  1يابد از نظر دور نداشته و در تبصره می ايرانی و شوهر خارجی تشکیل
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نحوه اعمال اين اختیار آن است که  یت کشور متبوع شوهر را پذيرفته است.اختیار برگزيدن تابع
فرستد و پس از می باره با توجیح علل آن به وزارت امور خارجهنامه خود را در ايندرخواست ،زن

دادن ازدست ـ9يابد. می تغییر تابعیت او به تابعیت خارجی شوهر تحقق ،موافقت با اين درخواست
قانون مدنی  331با نسخ ماده  اين در حالی است کهبر اثر سلب آن از سوی دولت:  تابعیت ايران
در  .شودنمی ای درباره سلب تابعیت ايران ديدهقاعده ،اينک در قانون مدنی ايران ،و تبصره آن

چه درمورد دارندگان تابعیت اصلی  ،امکان سلب تابعیت 43و  41قانون اساسی ايران در دو اصل 
قانون اساسی  41بینی شده است. در اصل ه درمورد دارندگان تابعیت اکتسابی پیشايران و چ

حق مسلم هر  ،تابعیت ايرن»ه است که ايران، مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ايران، مقرر شد
تواند از هیچ ايرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و يا نمی فرد ايرانی است و دولت

 گونه که عبارت مندرج در اين اصل نشان نآ«. به تابعیت کشور ديگری در آيد کهدرصورتی
محدود به هنگامی است که فرد ايرانی تابعیت کشور  ،اختیار دولت در سلب تابعیت ،دهدمی

اتباع » قانون اساسی ايران مقرر شده است که 43در اصل  ديگری را به اراده خود به دست آورد.
گونه اشخاص در حدود قوانین به تابعیت ايران درآيند و سلب تابعیت اين توانند درمی خارجه

در «. خواست کنندرها دها را بپذيرد يا خود آنصورتی ممکن است که دولت ديگری تابعیت آن
اين اصل که مربوط به تابعیت اکتسابی ايران است به دولت اختیار داده شده است که درباره 

را بپذيرد در سلب تابعیت ايران از آنان اقدام  هاولت ديگری تابعیت آنهم اگر د گونه اشخاصاين
دهد که اختیار دولت در سلب تابعیت دارندگان تابعیت می اين عبارت در اين اصل نشان کند.

شدن به تابعیت گونه اشخاص پس از پذيرفتهمحدود به هنگامی است که اين ،اکتسابی ايران
 31.ها را بپذيردنآن دولت نیز تابعیت آت کشور ديگری برآيند و در صدد تحصیل تابعی ،ايران

ناشی از ارتکاب  ،ها مجازات سلب تابعیتاگرچه در قوانین بسیاری از کشور مهم اين است که
مجازات سلب تابعیت  ،در قوانین ايران ،ه استشدشناسايی  ،شداعمالی که در اين بخش بررسی 

که اصل چناننآ حق بر تابعیت نزد قانونگذار ايران بوده است،و اين نشانگر اهمیت نشده پذيرفته 
 ه است.تدانسی هر ايران« حق مسلم»تابعیت ايرانی را  ،قانون اساسی 41

 

 المللیبین قضاییرویه .1ـ9
اند. در قاره مهمی در خصوص سلب تابعیت صادر کرده یآراتا کنون  بشریحقوقهای دادگاه
حق بر داشتن تابعیت و ممنوعیت سلب  ،خود 31ی حقوق بشر در ماده يامريکاکنوانسیون  امريکا

 یآرايی حقوق بشر نیز در امريکاديوان  ،ه است. در همین رابطهکردتابعیت خودسرانه را مقرر 
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 ،برونشتاين ،Bronstein v. Peruمثال در قضیه  عنوانبهخود به اين موضوع پرداخته است. 
نظر کرده و به تابعیت پرو در آمده بود. او ابعیت اسرائیلی خود صرفود که از تبتبعه سابق اسرائیل 

های انتقادی از دولت پرو تلوزيونی پرو بود که به دلیل پخش گزارش 3دار و رئیس کانال سهام
از کار خود اخراج و تابعیت وی سلب شد. ساير کارمندان و  ،درمورد نقض حقوق بشر و فساد

 31.تعاقباً اخراج شدنداين کانال نیز م خبرنگاران
نقض  ،سلب تابعیت»دارد که يی حقوق بشر در رأی خود در اين قضیه مقرر میامريکاديوان 

به دلیل اينکه لغو تابعیت  استيی حقوق بشر امريکاکنوانسیون  31حق بر تابعیت مندرج در ماده 
قوانین داخلی آن  شده در سلب تابعیت نیز باکاربردهوی با رضايت او صورت نگرفته و روش به

ديوان  ،همچنین در اين قضیه .«شودکشور منطبق نبوده است، لذا عملی خودسرانه محسوب می
کننده حق بر آزادی بیان و کنوانسیون که بیان 19ناقض ماده  ،سلب تابعیت»که  کردمقرر 

منتقد  نخبرنگاراچرا که با سلب تابعیت آقای برونشتاين و پس از اخراج  هستانديشه است نیز 
آزادی بیان را محدود کرده  ،یممستقهای غیرن کشور با استفاده از روشآدولت  ،پرو 3کانال 

  33.«است
يی امريکادولت جمهوری دومینیکن، ديوان  تبارها از سویبه دنبال سلب تابعیت بسیاری از هائیتی

 Yean and Bosico Children v. Dominican Republicهای خود حقوق بشر در يکی از پرونده
تبار در اين پرونده، در اين مورد رأی داد که جمهوری دومینیکن در خصوص دو دختر هائیتی

تابعیتی ه و موجب بیکردآمیز اعمال ای تبعیضقوانین مربوط به تابعیت و ثبت تولد را به شیوه
 39.پذير شديدی قرار داده استها را در وضعیت آسیبها شده و آنآن

ه و معتقد است که کردحق اساسی بشری قلمداد  عنوانبهه ديوان تابعیت را در اين قضی
کنند. از حقوق و تعهداتی را کسب و اعمال می ،يک جامعه سیاسی واسطه عضويت درافراد به»

کند که مفهوم امری ضروری است و بر اين نکته اذعان می ،تابعیت برای اعمال حقوق ،اين منظر
حق بشری نیز  ،ستهال يافته است، لذا عالوه بر اينکه در صالحیت دولتتدريج تکامتابعیت به

حق بر داشتن تابعیت،  ،جمهوری دومینیکن»دارد که ديوان همچنین مقرر می .«شودمحسوب می
حق بر داشتن شخصیت حقوقی، حق داشتن نام و حمايت برابر در رابطه با حقوق کودکان را 

 19تحمیل شرايط خاص بر کودکان زير »که  کرديژه مقرر وطور بهدادگاه  .«نقض کرده است
شده که با  ضروری نبوده و دولت دومینیکن مرتکب عملی خودسرانه ،کسب تابعیت منظوربهسال 
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Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and Its 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees”, University of Westminster, London, England, 2014, p. 19. 

92. Case of the Bronstein v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, 6 February 2001, para. 93, 

See Lambert, Ibid. 

93. Ibid., p. 20. 
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ماهه و  11آمیز با دو دختر منزله رفتار تبعیضمنافع اولیه کودکان تعارض دارد. لذا چنین عملی به
صدمات ناشی از ازآنجاکه  »نین معتقد بود که ديوان همچ .«شودساله تلقی می 13
ای که مستحق های ويژهشدن کودکان مانع دسترسی کودکان به حقوق خود و حمايتتابعیتبی

 34.«ها نیز تأثیر گذاشته استصیتی آنآن هستند شده است بر توسعه و رشد شخ

ديوان وضعیت کودکی را مدنظر قرار داد که از پدر و مادر  Gelman v. Uruguayدر پرونده 
آرژانتینی خود ربوده شده و به خانواده ديگری که شهروند اروگوئه بودند انتقال داده شد و 

 31.هويت واقعی خود را از دست داده بود ،درنتیجه

نوانسیون ای تحت کهای ويژهکودکان از حمايت»کند که ديوان يادآوری می ،در اين پرونده
برخوردار  استيی حقوق بشر که هماهنگ با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد امريکا
 ،کنوانسیون حقوق کودک 3حق بر داشتن هويت بر اساس ماده »که  کردديوان مقرر  .«هستند

رو کودکان . ازايناستشامل حق بر تابعیت و حق بر داشتن نام و حق بر داشتن روابط خانوادگی 
ران خسارت توسط دولت ايد قادر به اجرا و اعمال اين حقوق در دادگاه قانونی و مستحق جبب

  36.«متخلف هستند
پرونده  ،تصمیمات در خصوص موضوع سلب تابعیت تريندر قاره آفريقا يکی از مهم

Malawi African Association and Others v. Mauritania  فريقايی او توسط کمیسیون
 37.استمردم حقوق بشر و 

پوستان موريتانی و تعهدات اين کشور برای پرداخت غرامت به پرونده به سلب تابعیت سیاه
 مندنظامها نقض شود. متعاقب سالاند مربوط میسلب تابعیت متضرر شده ةنتیجافرادی که در 

ی، حقوق بشر، تبعیض قومی، سلب تابعیت خودسرانه و اخراج اجباری اتباع به سنگال و سومال
ای از ارتباطات و اطالعات از جانب کسانی که مجموعه ،«کمیسیون افريقايی حقوق بشر و مردم»

 33.کرداخراج شده بودند دريافت 
ها از کردن آناخراج سیاه پوستان موريتانی از خانه خود و محروم»که  کردلذا کمیسیون مقرر 

 1331فريقايی حقوق بشر انشور م 13نقض بند اول ماده  ،موريتانی حقوق شهروندی و تابعیت
دارد که کمیسیون مقرر می«. آزادی تردد و اقامت درون مرزهای کشور است»کننده که بیان است

قبل از  ،پوستان موريتانی و سلب مالکیت و تخريب خانه و زمینمصادره و غارت اموال سیاه»
 

94. Case of the Yean and Bosico Children v. Dominican Republic, Inter-American Court of Human 

Rights, September 2005, Para.137-166-167, See Lambert, ibid. 

95. Ibid., p. 21. 

96. Case of the Gelman v. Uruguay, Inter-American Court of Human Rights, 24 February 2001, para. 

121-129, See Lambert, ibid. 

97. Malawi African Association and Others v. Mauritania, African Commission on Human and Peoples’ 

Rights, Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98 (2000). See Lambert, Ibid., p. 23. 

98. Ibid., p. 23. 
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کمیسیون در  .«هست زنی 14نقض حق مالکیت در ماده  ،ها به خروج از کشورمجبورکردن آن
اتخاذ اقدامات »دارد: می های زير را به دولت موريتانی اعالمتوصیه 3111های خود در سال يافته

تعويض اسناد هويت ملی شهروندان موريتانی که در هنگام خروج از کشور  منظوربهکوشانه سخت
ر و همچنین استرداد اموال خیها بدون تأدادن به بازگشت آنها گرفته شده بود و اطمیناناز آن
الذکر و اتخاذ های الزم برای جبران خسارت از قربانیان در موارد فوقشده و برداشتن گامغارت

سرپرست و قربانیان تخلفات اقدامات مناسب برای اطمینان از پرداخت غرامت به زنان بی
زور بازنشسته اخراج يا بهد جهت از کار خوالذکر و بازگرداندن کارمندان و کارگرانی که بیفوق

 .«شدند
ای میان موريتانی، سنگال و شورای جانبهنامه سهدر نهايت با تغییر دولت موريتانی، موافقت

منعقد و اجرايی  3113بازگشت پناهندگان در ژانويه سال  منظوربهحقوق بشر سازمان ملل متحد 
 33.صورت پذيرفت 3113مارس  پناهنده موريتانی از سنگال در 34111 شد و بازگشت حدوداً

اند هنوز هم با مشکالت بسیاری در بسیاری از افرادی که به موريتانی بازگشته ،حالبااين
خصوص اخذ مدارک شناسايی و اثبات تابعیت موريتانیايی خود و همچنین دسترسی به خدمات 

 های خود مواجه هستند.عمومی و اموال و دارايی
توسط کمیته  Nubian Children v. Kenyaی در قضیه يکی ديگر از تصمیمات تاريخ

 111.استفريقايی کارشناسان حقوق و رفاه کودک ا
از ثبت اسامی بسیاری از کودکانی که دارای نژاد نوبیايی)حبشی(  ،در اين قضیه در هنگام تولد

یار کردند که دسترسی بسها در سرزمینی زندگی میآن هنتیجبودند ممانعت به عمل آمده بود. در
 111.فقر شديد بودند دچاروپرورش، بهداشت و درمان داشتند و کمی به خدمات عمومی، آموزش

 عنوانبهنشناختن اين کودکان رسمیتاقدام دولت کنیا در خصوص به»که  کردکمیته اعالم 
)عدم تبعیض( و  9ماده  ويژهبهشهروندان کنیا مفاد مهمی از منشور آفريقايی حقوق و رفاه کودکان 

ها( را نقض کرده است. اين کمیته از دولت تابعیت)حق داشتن نام و تابعیت و حمايت از بی 6اده م
تبعه  عنوانبهتولد  محضبهتبار را بدون اعمال هرگونه تبعیضی خواهد که کودکان حبشیکنیا می

کمیته با  اين .«ها را از میان برداردده و تمامی موانع مربوط به ثبت اسامی آنکرخود شناسايی 
يی امريکادر ديوان  Yean and Bosico Children v. Dominican Republicيادآوری پرونده 
شدن کودکان حبشی در مدت زمان طوالنی تابعیتاقدامی که موجب بی»دارد: می حقوق بشر اعالم

ری برای ومتناسب و غیرضرها، اقدامی ناآمیز دولت کنیا با آنرفتار تبعیض ،شده است و درنتیجه
 

99. Ibid., pp. 23-24. 

100. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, the Case of Nubian Children 

v. Kenya, Decision No. 002/Com/002/2009.  

101. Lambert, op. cit., p. 24. 
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  113.«حفاظت از دولت بوده است
فاقد مقررات صريحی در باب تابعیت  ،در قاره اروپا اگرچه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر

موضوع سلب تابعیت را از دستور کار  ،، اين باعث نشده است که دادگاه اروپايی حقوق بشراست
سلب » :دارداعالم می Karassev and Family v. Finlandدر قضیه  بلکه ،خود خارج کند

کنوانسیون اروپايی حقوق بشر )حق بر زندگی خصوصی  3تواند ناقض ماده خودسرانه تابعیت می
لب تابعیت به علت س 3چندين سال بعد، نقض ماده  119)منع تبعیض( باشد. 14و خانواده( و ماده 

  114.«در چندين قضیه مطرح شد
بخش ذاتی از هويت اجتماعی و  عنوانبهديوان تابعیت را  Genovese v. Malta قضیهدر 

  111.کرديکی از عناصر مهم زندگی خصوصی شناسايی 
خود مدنظر  یديوان دادگستری اتحاديه اروپا نیز موضوع سلب تابعیت را در آرا ،از سوی ديگر

 مقرر Zhu and Chenو همچنین  Micheletti and Othersقرار داده است. ديوان در پرونده 
عهده هريک از کشورهای عضو است که شرايط تحصیل يا سلب تابعیت خود را  بر» :داردمی

  116.«ین کنندمطابق قوانین اتحاديه اروپا تعی
شهروندی اتحاديه اروپا را يک وضعیت  Baumbastو پرونده  Grazelczykديوان در پرونده 

  117کند.می های عضو توصیفمهم و اساسی برای اتباع دولت

متقلبانه تابعیت  صورتبه ،اتريش متولد روتماندکتر  Rottmann v. Bayernدر پرونده 
اقدام سلب تابعیت دولت آلمان »کند که آلمان را کسب کرده بود. ديوان در اين پرونده مقرر می

کنوانسیون اروپايی تابعیت بوده  4تابعیتی و ماده کنواسیون کاهش بی 3کامالً مطابق با ماده 
بر اساس تقلب به دست آمده که زمانی که دولتی تابعیت فردی را » :کندديوان اضافه می .«است

تابعیتی فرد شود. شود ولو اينکه موجب بیخودسرانه تلقی نمی ،اين اقدام ،نمايدسلب می
 تابعیتی وهر تصمیمی نظیر اين بايد اصولی همچون اصل تناسب و اجتناب از بی ،حالبااين

عواقب چنین تصمیمی بايد  ويژهبهاتحاديه اروپا را مدنظر قرار دهد.  ها و قوانینقوانین ملی دولت
شدن حقوقی تابعیتمرتبط هستند در رابطه با سلببا او بر فرد مربوطه و اعضای خانواده وی که 
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v. Kenya, Decision No.002/Com/002/2009, paras. 42-46-57, See, Ibid. 
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  113.«دشوشود ارزيابی د میمنن بهرهآکه هر شهروند اتحاديه اروپا از 
 

 اقدام دولت بحرین واکاوی. 9ـ9

ع بهار عربی و آغاز اعتراضات اکثريت شیعه در بحرين، حکومت اين کشور برای پس از شرو
ارعاب معترضان و سرکوب تظاهرات، اقدام به سلب تابعیت برخی از شهروندان کرده است. اين 

گذرنامه بحرينی  ،در حالی است که به ادعای مخالفان، به صدها هزار شهروند کشورهای ديگر
بحرين از اکثريت شیعه هستند. جامعه شیعیان  ةشدتابعیتراد سلباعطا شده است. بیشتر اف

دوسوم جمعیت بحرين  ،. با اينکه شیعیانستا بحرين معموالً به تبعیض ساختاری دولت معترض
ای در ارتش، دولت، نظام قضا و ديگر مناصب باال دهند، تقريباً هیچ شهروند شیعهمی را تشکیل

حرين از آن هراس دارد که روزی به دست شیعیان سرنگون شود مشغول به کار نیست. حکومت ب
يکی  ،هايی برای سرکوب اين گروه است. سلب تابعیتو به همین خاطر، مدام در حال يافتن راه

 113.ها بوده استاز اين راه
ابزاری جهت مجازات معترضین  عنوانبهرا سلب تابعیت  ،دولت بحرين در سراسر قرن گذشته

صورت گرفت که يک رهبر سیاسی  1314اولین بار در سال  ،ده است. اين اقدامبربه کار سیاسی 
اش علیه مقامات و دولت وقت بحرين های سیاسیبه علت فعالیت ن البکیراعبدالرحمملی به نام 

 سنت هلناز تابعیت بحرين محروم شد. او به همراه تعداد ديگری از مخالفین سیاسی به جزيره 
نیز مقامات بحرينی از بازگشت تعدادی از افراد که در خارج از کشور  71و  61. در دهه دشتبعید 

شدند ممانعت به عمل آورد. اين روند در دهه مخالفین سیاسی تلقی می عنوانبهفعالیت کرده و 
تبار به اجبار به ايران تبعید و تابعیت داشت که در آن صدها تن از شهروندان ايرانی نیز ادامه 31

 111.ها نیز سلب شدآنبحرينی 
و تحت اين عنوان  1369ن کشور مصوب آدر قانون تابعیت  ،سلب تابعیت با هدف مجازات

که کسانی که مرتکب خیانت بزرگ علیه کشور و نظام پادشاهی آن شوند سلب تابعیت خواهند 
ور، گیری اعتراضات مردمی در آن کشو به دنبال اوج 3119در سال اما  ،بینی شده بودشد، پیش

تابعیت زير،  ليبه دال »قانون جديد مقرر شده است که:  11اين قانون بازنگری شد. در ماده 
سلب بحرينی بنا به درخواست وزارت کشور و تصويب کابینه دولت از هر شهروند بحرينی 

رغم دستور دولت انجام خدمت نظامی برای کشور خارجی و تداوم خدمت علی ـ1 شود:می
 

108. Case C-135/08 Rottmann v. Bayern [2010] ECR I-1449, para. 39, See Lambert, Ibid., p. 31. 
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ی رسانآسیب ـ9رسانی و ارائه خدمات به کشور متخاصم کمک ـ3ترک خدمت مبنی بر  ،بحرين
 .«به منافع پادشاهی و امنیت کشور

قانون حمايت از جامعه در مقابل  3119مجلس نمايندگان بحرين نیز در سال  ،از سوی ديگر
هروندان به سلب تابعیت ش ،. در اين قانونآن را تأيید کردپادشاه يسم را به تصويب رساند که ترور

 .ه شدعلت ارتکاب جرائم تروريستی پذيرفت
اقدام به سلب تابعیت تعداد زيادی از  ،لذا دولت بحرين با استناد به قوانین جديد خود

 73توان به سلب تابعیت ه که البته آمار دقیقی از آن منتشر نشده است اما میکردشهروندان خود 
اشاره کرد که به اتهام ارتکاب اعمال  3111يه ژانو 91تن از مخالفین سیاسی اين کشور در 

دولتی، تابعیت خود را از دست دادند. الزم به ذکر است که تقريباً تمامی کسانی که سلب ضد
ها از برخی از آن ،اند. برای مثالهای برجسته سیاسی و مخالف دولت بودهاند از چهرهتابعیت شده

همگی دارای مذهب  وحانیون نهضت آزادی بحرين نمايندگان سابق مجلس از حزب الوفاق و رو
های جواد توان به دو نماينده سابق مجلس به ناممی ترين فعاالن سیاسیتشیع هستند. از مهم

فیروز و برادرش جالل فیروز از حزب الوفاق و يعید الشهابی رئیس جنبش آزادمردان بحرين و 
توان به می های مذهبی نیزشخصیت از پسر رهبر گروه الحق نام برد. علی حسن موشعیما

اهلل حسین میرزا و خالد منصور سند و عالوی شرف و آيتهای روحانیون برجسته شیعه به نام
  111.از بحرين اخراج شد اشاره کرد 3114اکتبر سال  33حسین النجاتی که در 

ه نام ب مربوط به رهبر شیعیان بحرين ،ترين مورد سلب تابعیت در بحرينشک مهماما بی
که با محکومیت جهانی همراه بود. شیخ عیسی قاسم در  است 3116شیخ عیسی قاسم در سال 

مد و دوران دبستان تا دبیرستان خود را در همین آدر منامه پايتخت بحرين به دنیا  درازروستای 
و در آنجا  کردبرای تحصیل در علوم دينی به نجف اشرف نقل مکان  1363شهر گذراند. در سال 

برجسته شیعه پرداخت. پس از اين دوره و در  ینزد سید محمد باقر صدر از علما ،ه کسب علمب
 محمود هاشمیسید... آيتنزد بزرگانی همچون  ،به ايران رفت و در شهر قم 61اواخر دهه 

زمان با استقالل . پس از اين دوره و همکرداهلل فاضل لنکرانی کسب علم و آيت شاهرودی
م پادشاهی ايران به بحرين بازگشت و نقش بسزايی در تدوين قانون اساسی بحرين بحرين از نظا

، جمعیت بیداری اسالمی و جمعیت اسالمی روشنگری را در بحرين 1371داشت. در سال 
. وی چندين سال رئیس مجلس دانش اسالمی بحرين بود. اولین اتهام دولت بحرين کردتأسیس 

که اين روحانی برجسته را به کودتا علیه  است 1336 مربوط به سال ،به شیخ عیسی قاسم
شیخ  ،. از آن تاريخ به بعدکرداهلل بحرين متهم و محکوم حکومت آل خلیفه و همکاری با حزب

عیسی قاسم به مبارزه علیه حکومت مستبد آل خلیفه ادامه داد و به رهبر مخالفین حکومت 
 

111. Ibid., p. 11. 
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ت بحرين با هدف مجازات شیخ عیسی قاسم و دول 3116ژوئیه  31تاريخ  . دردخلیفه مبدل شآل
قانون تابعیت بحرين، سلب  11با استناد به بند سوم ماده  ،ای توسط وزارت کشورطی بیانیه

ه کرد. اين بیانیه به موارد زير جهت سلب تابعیت شیخ عیسی اشاره کردتابعیت وی را اعالم 
 است:
 میزآخروج از وظايف شهروندی و همزيستی مسالمت ـ1
 گریتعمیق مفاهیم طايفه ـ3
 دولتیهای مخالفت با قانون اساسی و نهاد ـ9
 ايجاد تفرقه در جامعه ـ4
 تالش برای ايجاد حکومت روحانیون ـ 1

دولت بحرين با محکومیت جهانی همراه بود و در بسیاری از کشورهای منطقه  اين اقدام
. شدترده در محکومیت اين اقدام همراه در جمهوری اسالمی ايران با برپايی تظاهرات گس ويژهبه

محکومیت اين اقدام از سوی کشورهای غربی بود که روابط  ،نکته جالب توجه در اين خصوص
ای لغو در بیانیه امريکاسیاسی بسیار نزديکی با دولت بحرين دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه 

نی واشنگتن دانست. دولت انگلیس و اين اقدام را موجب نگرا کردتابعیت شیخ عیسی را محکوم 
اش که میزان پايبندی کردای ضمن ابراز نگرانی عمیق خود، دولت بحرين را تشويق نیز در بیانیه
 را افزايش دهد. بشریحقوقبه تعهدات 

. نماينده شدمواجه  بشریحقوقالمللی اين اقدام با واکنش منفی نهادهای بین ،از سوی ديگر
گونه ن ملل متحد اعالم کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم هیچدفتر حقوق بشر سازما

آريال رو شد. هالملل نیز با محکومیت روبتوجیهی ندارد. اين اقدام از سوی سازمان عفو بین
سلب تابعیت شیخ »که  کردالملل بیان کننده امور بحرين در سازمان عفو بینهماهنگ ،بالتیگن

 صورتبهنه است و به اين روحانی فرصت تعامل با اين تصمیم عیسی اقدامی خودسرانه و ظالما
وپنج کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در همین راستا، سی .«قانونی داده نشده است

ه و خواستار توقف کردمتحد نیز سلب تابعیت و نقض حقوق بشر توسط دولت بحرين را محکوم 
وسومین دوره نشست شورای حقوق بشر قرائت که در سیای آن شدند. اتحاديه اروپا نیز در بیانیه

ه کردشدت ابراز نگرانی ین سیاسی بهفشد، از سلب تابعیت و تدابیر مسئوالن بحرين علیه مخال
نکته قابل توجه اين است که دولت بحرين به درخواست جامعه جهانی و فشار سیاسی  است.

روندان بحرينی هیچ گونه توجه و ترتیب ناشی از آن مبنی بر توقف اقدام به سلب تابعیت شه
اثری نداده و اين موضوع به ويژه در رأی دادگاه استیناف بحرين در خصوص پرونده شیخ عیسی 

حکم يک سال حبس  3113ژانويه  33قاسم مشهود است. دادگاه استیناف بحرين در تاريخ 
  تعلیقی و سلب تابعیت اين روحانی برجسته را تأيید نمود.
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صرفاً با هدف سرکوب  ،است که اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت شهروندان خودرواضح پ
بودن توان به نامشروعرو در دو استدالل میمخالفین سیاسی آن کشور صورت گرفته است. ازاين

آن  بشریحقوقالمللی ناقض تعهدات بین ،مسلماً اقدام دولت بحرين ـ1: کرداين اقدام استناد 
المللی اگرچه جنبه اعالمی اعالمیه جهانی حقوق بشر است. اين سند بین 11ده ما ازجملهکشور 

ناپذير قوانین اساسی تمامی امروزه مفاد آن جزء اصول انکار ،آور استالزامداشته و غیر
اعالمیه نیز  11موضوع ماده  ،هاست. حق بر تابعیت و ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانهکشور

خود مقرر  17ه نحوی که قانون اساسی خود کشور بحرين نیز در ماده دارای همین ويژگی است ب
برخوردار از  که ذاتاًرا شود. فردی قانون تعیین می موجببهتابعیت بحرينی هر فرد »کرده است: 

رد ديگری که قانون توان از تابعیتش محروم کرد جز درمورد خیانت و موانمی تابعیت بحرين است
 .«مشخص کرده است

اعالمیه حقوق بشر و عملی خودسرانه بوده است.  11نقض آشکار ماده  ،دولت بحرين ماقدا
اشاره داشته است. اين  اين نکتهدرستی به به 3111الملل در بیانیه خود در سال سازمان عفو بین

ن کشور است آ بشریحقوقسرانه و نقض تعهدات خود ،سازمان با اعالم اينکه اقدام دولت بحرين
تابعیتی در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون کاهش بر تابعیت و اجتناب از بیحق  به
الملل قاعده حقوق بین عنوانبهتابعیتی اجتناب از بی»کند که تابعیتی اشاره داشته و اعالم میبی

 .«شودمی وقف اين اقدام را خواستارت ،ه است و از دولت بحرينشدعرفی شناسايی 
کید بر مفاد ماده ضمن تأ ،حقوق بشر سازمان ملل متحدکمیساريای عالی  3119اوت  6در 

از نقض صريح حقوق بشر در اين کشور ابراز نگرانی جدی کرد و  ،اعالمیه جهانی حقوق بشر 11
خود پايبند باشد. پارلمان اروپا نیز در قطعنامه  بشریحقوقاز دولت بحرين خواست که به تعهدات 

شدت محکوم سلب تابعیت مخالفین سیاسی را به ويژهبهنقض حقوق بشر  3111 ژوئیه 3خود در 
 113کرده است.

نقض تعهدات آن کشور در قبال ساير اسناد و معاهداتی  ،اقدام دولت بحرين ،از سوی ديگر
اعالمیه حقوق بشر اسالمی و منشور عربی حقوق  ازجمله ،ستهاعضو آن ،است که دولت بحرين

ن در آمده آبه عضويت  1331مارس  37نژادی که در ه اشکال تبعیضبشر، کنوانسیون رفع کلی
 3113ژوئیه  13است، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت بحرين در تاريخ 

به آن ملحق شده  1333فوريه  19به آن ملحق شده و کنوانسیون حقوق کودک که در تاريخ 
 است. 

ه و در برخی عالوه بر شناسايی حق بر شدبعیت شناسايی حق بر تا ،در تمامی اسناد فوق
رو دولت بحرين که بودن سلب تابعیت خودسرانه نیز تأکید شده است. ازاينتابعیت، بر ممنوع

 
112. European Parliament Resolution of 9 July 2015 on Bahrain, (2015/2758). 
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 المللی خود شده است. ای و بینمنطقه بشریحقوقعضو اسناد فوق است مرتکب نقض تعهدات 
نقض قاعده آمره منع  ،کامالً واضح صورتبه ، اقدام دولت بحرينبودنخودسرانهجدا از  .3

مذهب بودند. صرفاً شامل مخالفینی بوده که شیعه ،تبعیض است. سلب تابعیت از مخالفان
نژادی به عضويت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض 1331مارس  37دولت بحرين در ازآنجاکه 

ه کردآمیز را ممنوع تابعیت تبعیضگونه سلب هر ،خود 1کنوانسیون نیز در ماده  در آمده و اين
است، هم مرتکب نقض قاعده آمره منع تبعیض شده و هم از اين منظر به تعهدات خود در قبال 

 الذکر پايبند نبوده است.کنوانسیون فوق
مستند بر  ،به يادآوری است که تصمیمات دولت بحرين مبنی بر سلب تابعیت مخالفین الزم

چرا که در شرايط  استاين قوانین نیز واجد عنصر خودسرانه  قوانینی بوده که ماهیت خود
آشکارا با هدف  وقوع اعتراضات مردمی در آن کشور و کامالً محضبهبینی و پیشغیرقابل

دولت بحرين با تصويب چنین قوانینی  ،. در واقعستا مجازات مخالفین سیاسی به تصويب رسیده
ها در آخرين ه درخواست شورای حقوق بشر از دولتحفظ و عدم اصالح آن، ب ،نآتر از و مهم

مبنی بر خودداری از تصويب يا حفظ  3/93يعنی قطعنامه  3116ژوئیه  34قطعنامه خود در 
آمیز، پاسخ های تبعیضبا زمینه ويژهبهشوند قوانینی که موجب محرومیت خودسرانه از تابعیت می

از نگرانی در خصوص سلب تابعیت از افراد يا ضمن ابر»منفی داده است. شورا در اين قطعنامه 
آمیز همچون رنگ، نژاد، جنس، مذهب....، به اين های تبعیضدر زمینه ويژهبه ،گروهی از افراد
مواردی که مبنا و پايه و  ازجملهآمیز در گذشته کند که وقايع سلب تابعیت تبعیضنکته اذعان می

العاده و استثنايی ايجاد شده بود باعث ايجاد ن فوقاساس قانونی واضح نداشته يا بر اساس قانو
کند که سلب تابعیت در همین قطعنامه تأکید میشورا «. است تابعیتی شدهرنج و مشقت زياد و بی

کند که از ها درخواست میهای اساسی است و از دولتنقض حقوق بشر و آزادی ،آمیزتبعیض
حفظ قوانینی که موجب سلب خودسرانه تابعیت به آمیز و از تصويب يا اتخاذ اقدامات تبعیض

تابعیتی فرد شود، اگر اين اقدامات و قوانین موجب بی ويژهبهشود، میداليل نژاد، مذهب، زبان .... 
طور هالزم به يادآوری است که اگرچه شورای حقوق بشر در اين قطعنامه ب 119اجتناب نمايند.

ن اقدام دولت کردمحکوم ،طور خاصههدفش ب ،کندنمی مستقیم به اقدام دولت بحرين اشاره
چهار روز  که دقیقاً 3116ژوئیه  34از تاريخ صدور قطعنامه در  ،موضوع اين بحرين بوده است.

پس از تاريخ بیانیه دولت بحرين مبنی بر سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم است، کامالً قابل 
 ،ستاآور فاقد ضمانت اجرا و غیرالزام ،رهای شورای حقوق بشاستنباط است. اگرچه قطعنامه

اش يعنی ه در راستای رسالت اصلیکردتوان ارزش سیاسی آن را ناديده گرفت. شورا سعی نمی

 
113. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, Resolution 32/l.8, 24 June 

2016. 
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بیش از پیش  ،پاسداری، ترويج و نظارت بر اعمال حقوق بشر در کشورها، با صدور اين قطعنامه
قرار دهد. عدم پايبندی دولت ار تحت فشاش بشریحقوقايفای تعهدات  رایدولت بحرين را ب

کند که ل را به ذهن متبادر میاين سؤا ،اش در زمینه تابعیتبشریحقوقبحرين به تعهدات 
و توقف اقدام سلب تابعیت در  بشریحقوقتوان اين دولت را مجاب به ايفای تعهدات چگونه می
فاقد  ،المللد حقوق بینقواع ،که در حال حاضر کرد. در اين خصوص بايد بیان کرداين کشور 

در زمینه سلب تابعیت  بشریحقوقها به ايفای تعهدات ن دولتکرداجبارکننده جهت ملزم سازِکار
يک دارای هیچ ،شورای حقوق بشر ازجمله بشریحقوقهای نهادهای ها و بیانیه. قطعنامهاست

چرا که آنچه در بحرين  آور نیستند. بحث ورود مستقیم شورای امنیت هم منتفی استقدرت الزام
تا شورای امنیت بتواند ورود  ستینمربوط به تهديد علیه صلح، نقض صلح و تجاوز  ،اتفاق افتاده
اجبارکننده در  سازِکارالملل فاقد عد حقوقی، قواعد حقوق بیناز بُ ،طور که بیان شد کند. همان

استفاده از ابزارهای  ،اهکاربهترين ر ،رسد در اين حالتزمینه سلب تابعیت است. به نظر می
توقف اين اقدام است. شورای حقوق بشر سازمان ملل به ن دولت بحرين کردسیاسی جهت ملزم

رو شده است، و هتواند با توجه به اينکه اين اقدام دولت بحرين با محکومیت جهانی روبمتحد می
خود به  یهادر گزارش با توجه به اينکه خود رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است،

منشور که به مجمع عمومی اختیار ورود به  11اساس ماده  مجمع عمومی از مجمع بخواهد که بر
)جز موارد مذکور در  دهدمی تمامی مباحث مربوط به اختیارات و وظايف ارکان مقرر در منشور را

. کندحرين را محکوم ای اقدام دولت بدر اين قضیه ورود کرده و با صدور قطعنامه (،13ماده 
يقیناً  ،با توجه به محکومیت جهانی اقدام بحرين، آور خواهد بودای، اگرچه غیرالزامچنین قطعنامه

مبنی  ،تواند فشار سیاسی مضاعفی بر دولت بحريننصاب رأی باال تصويب خواهد شد و می دحبا 
اند از سوی ديگر نهادهای توبر توقف سلب تابعیت به همراه داشته باشد. چنین اهرم فشاری می

سازمان کنفرانس  ازجملهها درآمده است المللی که بحرين به عضويت آنای و بینمنطقه
و  شوداسالمی، اتحاديه عرب، سازمان همکاری اسالمی، جنبش غیرمتعهدها و غیره استفاده 

 باشد. کارآمد
. اگرچه طرح نیست قابلموضوع مسئولیت کیفری سران رژيم آل خلیفه نیز  ،از سوی ديگر
کنون آن را تصويب نکرده  تا ،هکرداساسنامه ديوان را امضا  3111دسامبر  11بحرين در تاريخ 

 ،االجراشدن اساسنامه نسبت به يک کشور عضواساسنامه ديوان، الزم 136است. مطابق ماده 
د و پس از منوط به توديع سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متح

فاقد صالحیت در خصوص  ،المللیگذشت شصت روز از اين تاريخ است. لذا ديوان کیفری بین
 رسیدگی به اين موضوع است.
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 نتیجه

تابعیتی در اعالمیه جهانی حقوق بشر و همچنین بسیاری از درج حق بر تابعیت و اجتناب از بی
های ذات انسانی حق بر تابعیت با ارزشنشان از اهمیت واالی آن دارد.  بشریحقوقاسناد ديگر 

 شود.بشری محسوب میهای شرط تحقق بسیاری از حقوابستگی دارد و به نحوی پیش
توان مدعی شد الملل شده است. اما نمیکلی در حقوق بین یاصل، تابعیتیاز بی اجتنابامروزه 

لی کشورها و نه اسناد المللی تبديل شده است چرا که نه قوانین داخکه به قاعده آمره بین
 ،ای نیستند. کشورهای زيادی در قوانین خودوجودآمدن چنین قاعدهدهنده بهنشان ،المللیبین

المللی شود و حتی اسناد بینشدن فرد میتابعیتاند که موجب بیهکردبینی شرايطی را پیش
 ،ا مدنظر قرار دادهتابعیتی رمسئله بی ،خاصطور بهتابعیتی که همچون کنوانسیون کاهش بی

سیونی نآن هم در کنوا ،تابعیتی را مجاز دانسته است. جواز چنین عملیبی ،تحت شرايطی خاص
خالی از اشکال  ،شودتابعیتی محسوب میالمللی در راستای مقابله با بیترين سند بینکه مهم

 نیست.
ای ودسرانهآمیز ازآنجاکه هر عمل خاما در خصوص سلب تابعیت خودسرانه و تبعیض

شدن به قاعده تبعی و تحت لقای قاعده اصلی توان مدعی قائلنوعی تبعیض است می ةدربرگیرند
ای تبعی تحت عنوان ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه و قاعده ؛منع تبعیض شد ةآمرو 

 ه است.شدشناسايی  بشریحقوقآمیز که در بسیاری از اسناد تبعیض
الملل بايد بیان داشت که بعیت از منظر حقوق بینلذا در خصوص مشروعیت سلب تا

قواعد  ،فاقد هرگونه عنصر تبعیض و خودسرانه باشد و از سوی ديگر ،که سلب تابعیتدرصورتی
 ،صورت اين اقدامی کامالً مشروع و در غیر ،تابعیتی نیز رعايت شودمربوط به اجتناب از بی

دهد که سلب تابعیت کشور نشان می 131بیش از شود. مطالعه قوانین تابعیت می نامشروع تلقی
انجام خدمات نظامی به کشور خارجی يا کسب  ،به داليل اقدام علیه امنیت و منافع کشور ويژهبه

توان صرفاً با اين ادعا که سلب و نمیشده ها پذيرفته ه در قوانین بسیاری از کشورتابعیت متقلبان
قائل به  ،شودنیز موجب رنج و مشقت بسیار برای افراد می تابعیتیتابعیتی و بیموجب بی ،تابعیت

مورد پذيرش جهانی  ،سلب تابعیت در موارد يادشده امروزه تقريباًبودن سلب تابعیت شد. نامشروع
. اگرچه سلب اندفتهای در باب تابعیت نیز آن را پذيرالمللی و منطقهقرار گرفته و حتی اسناد بین

در موارد  ويژهبه ،طور که بیان شد ه و همانشدی از کشورها شناسايی تابعیت در قوانین بسیار
تابعیتی و کنوانسیون اروپايی المللی همچون کنوانسیون کاهش موارد بیشده در اسناد بینبیان

اين اقدام و اين  بشریحقوقهای ه است، به دلیل چالششداشاره مجازبودن اين اقدام  ، بهتابعیت
یت دارای آثار مخربی بر وضعیت فرد از منظر برخوردارشدن از حقوق بشر موضوع که سلب تابع
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اند. اما در حال اعمال اين اقدام از خود نشان دادهها در گذشته تمايل کمتری بر ولت، داست
جهان و به دنبال تصويب قوانین مختلف حاضر و بخصوص با افزايش حمالت تروريستی در نقاط 

توان ديگر نمی در فرانسه و استرالیا و .... ازجملهدامات تروريستی سلب تابعیت از مرتکبین اق
رسد که ها تمايل کمتری به مجازات سلب تابعیت دارند و به نظر میمدعی اين امر بود که دولت

ن اشاره کرد اين است که آ. نکته ديگری که بايد به استها در حال تغییر اين رويه دولت ،حداقل
ها تمايل کمتری در سلب تابعیت اصلی و ز نويسندگان معتقد بودند که دولتبسیاری ا ،در گذشته

قائل به تفاوت بین سلب تابعت اصلی و سلب  نوعیبهدر قیاس با سلب تابعیت اکتسابی دارند و 
در تابعیت اصلی، مجازات سلب  کنند کهتابعیت اکتسابی هستند. در اين خصوص استدالل می

ش را به علت اکه تابعیترا ها حاضر نیستند فردی فرد شده و دولتتابعیتی تابعیت موجب بی
توان بین سلب رسد به هیچ عنوان نمیمی مجازات از دست داده به تابعیت خود بپذيرند. به نظر

المللی در قواعد عرفی بین ،کنندهکه دولت سلبتابعیت اصلی و سلب تابعیت اکتسابی و درصورتی
نتیجه سلب  ،يت کرده باشد، قائل به تفاوت شد. در هر دو موردخصوص سلب تابعیت را رعا

تولد )در تابعیت اصلی( يا  محضبهرابطه دوسويه است که  ،تابعیتی فرد است. تابعیتتابعیت، بی
فرد  ،شود. در هر دو موردپذيرش درخواست فرد )در تابعیت اکتسابی( بین فرد و دولت برقرار می

تواند وضعیت حقوقی فرد را سلب تابعیت می ،د و در هر دو موردشوتبعه يک دولت محسوب می
توان در خصوص آنچه می ،ثیر قرار دهد. در واقعهای بشری تحت تأمندشدن از حقرهاز حیث به

تابعیت است نه سلب تابعیت. به عبارت  یموضوع اعطا ،اين دو قسم از تابعیت قائل به تفاوت شد
تابعیت به شهروندان خود را دارند و  یا تکلیف و تعهد به اعطاهدولت ،ديگر، در تابعیت اصلی

 اعطای ،شهروندان نیز محق به داشتن تابعیت از دولت متبوع خود هستند. اما در تابعیت اکتسابی
تابعیت  اعطایگونه اجباری مبنی بر ها هیچهاست و دولتتابعیت در انحصار مطلق اراده دولت

واجد شرايط کسب تابعیت باشد. عدم تکلیف دولت به  ،کنندهستندارند ولو اينکه فرد درخوا
در قوانین تابعیت ايران نیز گنجانده شده است. اگرچه  نوعیبهتابعیت در تابعیت اکتسابی  اعطای
 اعطای ،قانون مدنی ايران شرايط کسب تابعیت ايران را برشمرده است، در همین ماده 373ماده 

تواند بنا به ت دولت میه است. لذا هیئکرد« صويب هیئت دولتت»بعیت ايران را منوط به تا
اين موضوع که  ،داليل مختلف و مصالح کشور با درخواست متقاضی مخالفت کند. در حال حاضر

دارند به را ن کشور آین خواهد کرد که چه کسانی تابعیت یهر دولتی بر اساس قوانین خود تع
 ه است. المللی تبديل شدبین ةشداصل پذيرفته

امروزه آنچه در بحرين اتفاق افتاده و سبب شده که تعداد زيادی از شهروندان آن کشور از 
. از ستینشده در باب سلب تابعیت يک اصول پذيرفتهمطابق با هیچ ،تابعیت خود محروم شوند

هب مذمخالفین شیعه ويژهبهآمیز بوده چرا که صرفاً علیه مخالفین و سويی خودسرانه و تبعیض
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ها شده است. سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم تابعیتی آنصورت گرفته و از سوی ديگر موجب بی
المللی جامعه بینکه نیاز است  ،رو شدههرهبر شیعیان بحرين اگرچه با محکومیت جانی روب

های نهادهای تری با نقض حقوق بشر در بحرين داشته باشد و صرفاً به بیانیهبرخورد جدی
الملل و شورای حقوق بشر که فاقد ضمانت اجرا بوده و همچون سازمان عفو بین بشریحقوق

رسد در حال حاضر با توجه به عدم صالحیت صرفاً جنبه اعالمی دارد، بسنده نکند. به نظر می
نکردن اساسنامه ديوان المللی جهت ورود در اتفاقات بحرين به دلیل تصويبديوان کیفری بین

ن دولت بحرين به کردحقوقی اجبارکننده برای ملزم سازِکارین فقدان توسط بحرين و همچن
 ،المللیها و نهادهای بینتوقف سلب تابعیت خودسرانه، اهرم فشارهای سیاسی از جانب دولت

اش در زمینه سلب بشریحقوقن دولت بحرين به ايفای تعهدات کردبهترين راهکار برای ملزم
 تابعیت باشد. 
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