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 .1استادیار ،گروه حقوق ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،حقوق بینالملل دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری حقوق بینالملل ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت49/2/2 :؛ تاریخ پذیرش)49/6/22 :

چکیده
حضور بیگانگان در قلمرو دولتهای دیگر ،رخدادی نو نیست ،طبیعی استت هتا ایتض حضتور ،ار نحت قر حبتوقی بترای فترد تبعتاتی دارد و
بیگانگان ار حداقل حبوق پذیرفتاشدة دولتها برخوردار میشوند .با وجود ایض ،در روند تحولق حبوق بیضالملل ار چارچوب دولتتمحتوریق
حاهم بر آن با انسانیشدن حبوق بیضالملل ،وضعیت حبوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است ،تغییری ها ضمض تثبیت و تبییض معیارهای
رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان ،با رهیافتهای حبوق بشری نیز توجا میشود .ار ایض رو ،ضروری است ضمض بررسی رژیم حبوقی
اتباع بیگانا در ایران و توجا با قوانیض و مبررات موجود پیرامون وضعیت و بهرهمندی اتباع بیگانتا ار حبتوق پتی بینتیشتده در قتوانیض
جمهوری اسالمی ایران ،دیدگاهها و نگرشهای مطرحشده در ایض رمینا در پرتو روند انسانیشدن حبوق بیضالملل و تحتوتت رورافتزون
حبوق بشر بررسی ،و با توجا با حساسیت جامعة بیضالمللی با رعایتت حبتوق اتبتاع بیگانتا و لتزو رعایتت مبتررات و الزامتات حبتوق
بیضالملل ،راهکارهای مورد نحر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.

کلیدواژگان
اتباع بیگانا ،انسانیشدن حبوق بیضالملل ،حبوق بیگانگان ،هشور میزبان.

 نویسندة مسئول ،رایانامهHatamilaw@gmail.com :
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مقدمه
دو عنصر اساسی سازنده هر کشور به عنوان تابع حقوق بین الملی ،،ممینیا انسیانی و حاکمنیا
اسا .اینکه انسانها در موامع گوناگون و متکثر و به صورت کشورهای حاکم میدا از هیم تولیور
یافتهاند ،مسئلهای اسا که حقوق بن المل ،به آن تومه کرده اسا .اگر چه هدف نهایی و مطلوب
حقوق بن المل ،را میتوان انسان ،تأمن بنشتر حقوق او ،تضمن ارزشهای انسانی ،برقراری صلح
و امننا بن المللی و تحقق عدالا برای او دانسا ،ومود حاکمناهای مستق ،در قالب کنونی آن
به عنوان یک واقینا ،حقوق بن المل ،را ناگزیر از وضع قواعدی برای حفظ و بقیای آنهیا بیرای
رسندن به حقوق افراد بشر کرده اسیا (الهیویی نظیری ،9831 ،ص .)86-87مسیئلة برخیورداری
بنگانگان از حقوقِ شناختهشده در دولاهای غنرمتووع ،همواره محی ِ،برخیوردن نظرهیای متفیاوت
حقوقدانان بن المللی بوده اسا ،هر دولتی ننز با تومه به نظم حقوقی و سناسی خیود و بیا مینیار
قراردادن مؤلفههایی خاص ،امور اتواع بنگانة حاضر در قلمرو خود را تیدبنر کیرده اسیا .بیهطیور
کلی ،ای نظرها و خطمشیهای فکری را در دو طنف میتوان دستهبندی کرد .نخسا ،رویکیردی
اسا که موتنی بر اعطای حقوق گسترده به بنگانگان اسا .ثمرة منطقی ای نگرش ،اعطای حقیوق
همپایه و گاه بنش از اتواع ،به بنگانگان بوده اسا .رویکردن دیگر که در مقاب ،نگرش نخسا اسا،
بر مونای گزارههای سنتی حقوق بن المل ،و محوریا صرفن دولا در اعطای هر گونیه حقیی بیه
اتواع بنگانه اسا .در ای رویکرد ،بنگانگان حقوقی اندک دارند .ومود ای رویکرد به امیرِ حقیوق
اتواع بنگانه ،برگرفته از روح دولامحوری حاکم بیر وضیع قیوانن و مقیررات در عرصیة حقیوق
بن المل ،اسا و سوب توینض در وضع و اعمال ،در نتنجه تضینفن حداق ،حقوقِ بنگانگیان شیده
اسا .روند کلی سنرِ حقوق بن المل ،امروزه به سوی انسانیشدن یافتهها و الزامات حقوقی اسیا.
تحولی که نهتنها در پی تغننر چارچوبِ دولامحور حاکم بر حقوق بن المل ،اسا ،بلکه در صیددن
آن اسا که قواعد و هنجارهای حاص ،از ای خطمشی حاکمنیامحیور تغننیر یابید و بیه سیوی
انسانیشدن و حاکمنان مالحظات اولنة انسانی و اصول کلی مشترک بشریا رهسپار شود.
با نگاه به قوانن و مقررات مربوط به وضینا حقوقی بنگانگان در ایران ،نتنجیه مییشیود کیه
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مهان فکری و خطمشی حاکم در تدوی ای قوانن موتنی بر نگاه دولامحوری اسا ،شاهدی بر
ای ادعا ،مقررات مختلف 9در حوزههای گوناگون مرتوط با وضینا حقوقی و داییرة فیالنیاهیای
بنگانگان اسا .قوانننی که شرط اعطای حق و برخیورداری از مزییا را ،دارابیودن تابینیا اییران
دانستهاند .بدیهی اسا بقا و اعتوار ای حقوق و الزاماتن ملی ،با تحول در سیاختارهیای حیاکم بیر
حقوق بن المل ،و نظر حکوما حقوق مشترک بشری ،قاب ،تومنه به نظر نمیرسید .لیزو تیأمن
آزادیهای اساسی همگان و تضمن حقوقِ بشری همة افراد ننز ،موانی ملیی مومیود را در اعطیای
حق به بنگانگان و شناخا وضینا حقوقی آنان تضینف میکند .حال پرسش ای اسا که آییا در
دولا ممهوری اسالمی ایران ،اصول و هنجارهای برخاسته از حقوق بشیر در قیوانن و مقیررات
مربوط به وضینا حقوقی بنگانگان در نظر قیرار گرفتیه اسیا و میوازی و الزامیات برخاسیته از
یافتههای حقوق بننادی بشری تا چه حد در نظم تقنننی دولا انیکاس یافته اسا؟ فرض میا ایی
اسا که لزو همگا شدن با تحوالت حقوقی پینشگفتیه و مونیاقراردادن اصیول و قواعید حقیوق
بشری در اعطا و شناخان حقوقِ بنگانگان ضرورتی انکارنشدنی اسا.
با تومه به مطالب یادشده ،در ای نوشتار برآننم که در بخیش نخسیا مفهیو اتویاع بنگانیه و
اصول و موانی حاکم بر حقوق بنگانگان را بررسی کننم ،سپس ،در بخش بیدی وضیینا حقیوقی
اتواع بنگانه را در نظا حقوقی ایران با تومه به اسناد حقوق بشری ،و مقیررات و الزامیاتن حقیوق
بن المل ،موشکافی کننم.
رژیم حقوقی اتباع بیگانه
در ای بخش ،ضرورت دارد برای بررسی دقنق رژیم حقوقی اتواع بنگانه ،نخسیا مفهیو بنگانیه،
سپس ،اصول حاکم بر اعطا و شناخا حقوق بنگانگان را بررسی کننم.
 .9اص ،هشتاد و یکم قانون اساسی ممهوری اسالمی ایران مقرر کرده اسا« :دادن امتناز تشکن ،شرکاها و مؤسسات در
امور تجاری ،صنیتی ،کشاورزی ،میادن ،و خدمات به خارمنان مطلقاً ممنوع اسا» .مادة  91قانون تأسنس بورس
اوراق بهادار ننز ،یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقنقی به کارگزاری بورس را ،دارابودن تابینا ایران دانسته اسا.
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مفهوم اتباع بیگانه

از نظر لغوی در فرهنگها و لغانامههای گوناگون فارسی به شرح زیر میانی متیددی بیرای کلمیة
بنگانه بنان شده اسا .بنگانه یینی غنرآشنا ،مقاب ِ،آشنا ،ناشیناس ،مقابی ،خیودی ،امنویی ،غریویه،
خارمی (دهخدا ،9887 ،ص .)91در مجموع ،با مرامیه به فرهنیگهیای دیگیر بیه کلمیاتی دیگیر
به سان ناشناس و نامیلو و بدون ارتواط برمیخوریم .اما بنشتر مؤلفان فرهنگها ،در کلمات غریوه،
امنوی و ناآشنا اتفاق نظر دارند.
از نظر حقوقی ،بنگانه را مرادف با امنوی دانستهانید (میفیری لنگیرودی ،9837 ،ص .)911در
تیریف امنوی گفته میشود« :کسی که فاقد تابینا دولا مین اسا ،نسوا به آن دولیا و افیراد
آن ،امنوی (بنگانه) محسوب میشود» (میفری لنگرودی ،9837 ،ص .)91بنابرای  ،واژة بنگانیه ییا
امنوی در مقاب ،اصطالح تویه به آن دسته از افرادی اطالق میشود که تابینا دولا مح ،حضیور
را نداشته باشد ،اعم از اینکه تابینا غنر از مملکا مح ،توقف باشد ،و یا آنکه تابینا هنچ دولتی
را نداشته ،یینی بدون تابینا (آپارتند) باشد .اگرچه دولاها اصوالً بر اسیاس مصیالح ملیی خیود
قوانن و مقرراتی را برای اتواع خود وضع میکنند ،برای تینین وضیینا بنگانگیان ننیز ضیروری
اسا مقررات و قوانننی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بنگانه از چه حقوق و حماییاهیایی
بهرهمندند .در هر حال ،امروزه همة دولاها حداق ،حقوقی را برای بنگانگان در نظر گرفتیهانید ،و
شناخت چنن حقوقی از اصول مسلم حقوق بن المل ،اسا (ارفعننا ،9876 ،ص.)937-911
اصول و مبانی حاکم بر حقوق بیگانگان

بهرة بنگانگان از برخی حقوق در قلمرو دولاهای دیگر ،انکارشدنی ننسیا .امیا ایی بهیرهمنیدی
بهطور محدود از طرف دولاها پذیرفته شده بود .محدودیا مزبور به ای شرح تومنه میشد کیه
سازمان سناسی و حاکمنا مستق ،هر کشوری متکی به اتواع آن اسا ،بنابرای  ،اعطای حق به بنگانه
از باب ارفاق اسا و هنچگاه مصالح سناسی کشوری اقتضا نمیکند بنگانه حقوقی مانند حقوق توییه
داشته باشد (مدنی ،9871 ،ص .)911-911بر اساس ضرورتهای که در چند قرن اخنیر احسیاس
شده اسا ،دولاها در صدد برآمدند به وضینا حقوقی بنگانگان بنشتر تومه کننید و حقیوقی را
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برای بنگانگان به صورت مدون پنشبننی کنند .حقوقی که تا حدی برخاسته از تدبنر دولاها برای
رفتاری مشابه با اتواع خود در قلمرو دولاهای دیگر بود .رشد و توسییة روزافیزون دادوسیتدهای
اقتصادی که مومب حضور بنشتر بنگانگان در قلمرو دولاهای مختلف میشود ،موادالت فرهنگی
و مهامرت به قلمرو دولاها و احساس سرنوشا مشترک بشری و نناز به ضابطهمندشدن روابیط
حاکم بر سرنوشا مشترک بشری ننز ،روند تدوی قواعید رامیع بیه حقیوق حیاکم بیر وضیینا
بنگانگان را تسریع کرده اسا (سلجوقی ،9833 ،ص.)111
موانی تینن وضینا حقوق بنگانگان عوارتاند از الف) مقتضنات حقوق بن الملی،؛ ب) رفتیار
متقاب ،دولاها؛ ج) التزا دولاها در تصویب قوانن داخلی مها تینن وضینا بنگانگان (تقنن
ملی).
مقتضیات حقوق بینالملل

هر دولتی برای ورود بنگانگان به قلمرو خود شرایطی را در نظر میگنرد؛ از ای رو ،به محض اینکه
بنگانهای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو دولتی پذیرفتیه شیود ،آن دولیا بایید حیداقلی از
حقوق برای شخص یادشده بر اساس مصالح و مقتضنات مامیة خود از یک طرف و از طرف دیگیر
الزامات و تیهدات بن المللی دولا برای صنانا از حقوق فرد در روابط بن المللی تینن کند .منیزان
ای حداق،ها ،با پنشرفا تمدن بهطور مداو در حال تغننر و تودی ،اسیا و بیهسیختی مییتیوان
مالکی مشخص برای آن تینن کرد (ارفعننا ،9876 ،ص.)111
بر اساس نظریة استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر ،بنگانه بهمای برخورداری از رفتار یا وضینا
ویژه ،از همان حقوق و امتنازات اتواع دولا منزبیان برخیوردار مییشیود (قاسیمی شیوب،9838 ،
ص .)989شایان یادآوری اسا که در ای دییدگاه بیضیی نیابرابریهیا مجیاز اسیا .بیرای مثیال،
ضرورتی ندارد اتواع بنگانه از حقوق سناسی برخوردار باشند ،یا میتوان در قوانن محدودیاهایی
را برای استخدا در برخی مشاغ ،در نظر گرفا و ای امر به منزلة تیارض بیا مینیار رفتیار ملیی
برابر ننسا ،زیرا ای امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمنا اسا و برابری کامی ،بنگانگیان
با اتواع ممک اسا استقالل دولیا را در ابییاد مختلیف مخیدوش کنید (قاسیمی شیوب،9838 ،
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ص .)989مخالفان ای نظریه میگویند با پذیرش آن ،یک دولا مییتوانید بیا اتویاع بنگانیه رفتیار
غنرانسانی داشته باشد و برای تومنه اعمال خود مدعی شود که با اتواع خود ننز به همین صیورت
رفتار میکند (واالس ،9837 ،ص.)111
بهوود مایگاه فرد در عرصة بن المللی ،تقویا گفتمان حقوق بشر و تلطنیف مینیای حاکمنیا
دولاها ،ای انتظار مشروع را به ومود آورده اسا که چتر حمایا دولا باید بر سیر همیة اتویاع
گسترده شود و دولا ،فاع ،میا یشیاد در پنشیور ند حماییا از اتویاع خیود نواشیند .از ایی رو ،نیه
دگرگونی ،که قرائتی درخور دربارة حمایا از اتواع و رعایا حقوق انسانی آنیان ،کیه مناسیب بیا
اوضاع و احوال عصر حقوق بشر باشد ،ضروری به نظر میرسد (شهسواری ،9818 ،ص.)916
مینار دیگر رفتار با بنگانگیان بیر اسیاس قواعید حقیوق بین الملی ،،مینیار حیداق ،اسیتاندارد
بن المللی اسا .ای بهرهمندی از حداق ،حقوق استاندارد ممک اسا از طرییق تصیویب قیوانن
داخلی ،یا قواعد عرف بن المللی توسیه یابند .تیام ،با اتواع بنگانه مشابه با آنچه نسیوا بیه اتویاع
روا داشته میشود ،بهیقن نمیتواند انتظارات مشروع مامیة بن المللیی را در شناسیایی و تضیمن
حقوق بنگانگان برآورده کند .در نتنجه ،میناری دیگر الز اسیا کیه حقیوق بنگانگیان را بیهطیور
مطلوبتر تأمن کند .رفتار بر اساس مینار حداق ،،یینی با بنگانگان در ییک کشیور بایید رفتیاری
شود که شایستة یک ملا متمدن طوق حقوق بن المل ،باشد ،حتی اگر آن رفتار متضیم شیناختی
حقوقی برای بنگانگان بنش از اتواع آن کشور باشد (ضینایی بنگیدلی ،9811 ،ص .)131اسیتاندارد
حداق ،حقوق ،شام ،رفتار انسانی و متیارف با بنگانگان ،حق مرامییه بیه دادگیاه و دسترسیی بیه
دادرسی عادالنه ،بهرهمندی از حقوق خصوصی و ممنوعنا مصادرة اموال میشود (

Encyclopedia

 .)of public international law, p.9با ای حال ،باید بنان کرد اگرچه نظر بر ای اسا که دولیاهیا
اصول حقوق بن المل ،را به مثابة اصول اخالقی و فلسیفی بیدون ضیمانا امیرا تلقیی مییکننید
(نصنری ،9871 ،ص ،)11به نظر میرسد ،امروزه نواید اصول و هنجارهای حقوق بشیری را صیرفاً
یک سلسله قواعد اساسی برای تینن حقوق بشر دانسا و بر آن بود تا زمانی که در ییک میاهیده
الزا آور ننامده باشد ،صرفاً ارزش اخالقی دارد .بلکه باید بنان کیرد ایی هنجارهیا از الیزا عرفیی
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برخوردار شدهاند .دولاها نمیتوانند به تیهداتی که الزا به امرا و پایوندی به آن به مومب اصیول
حقوق مل( ،حقوق بشر) که ناشی از رسو مقرر بن مل ،متمدن و قوانن بشری و مقتضنات ومدان
عمومی اسیا ،پایونید نواشیند .امیری کیه در میواد مشیترک  913 ،911 ،68 ،61میرتوط بیا فسی
کنوانسنونهای ژنو منیکس شده اسا 9.به نظر میرسد بایید در تینین حقیوق بنگانگیان ،اصی ،و
مینارِ مقوول را ،منشور سازمان مل ،متحید ،اعالمنیة مهیانی حقیوق بشیر ،منثیاقن و دیگیر اسیناد
بن المللی مرتوط با حقوق افراد و ملاها در نظر گرفا.

1

رفتار متقابل دولتها

دولاها براساس مصالح خود ،گاهی اعطای حقیوقی خیاص را بیه بنگانگیان منیوط بیه شیرایطی
میکنند .رفتار متقاب ،به مینای شناسایی حقوق و امتنازات قانونی اسا که توسیط ییک دولیا ییا
چند دولا به شرط شناسایی آن حقوق در دولا دیگر باشد 8.اص ،رفتار متقاب ،ییا مینیار حیداق،
رفتار متقاب ،همان طور که بنان شد ،یکی از مینارهای اعطای حقوق به اتواع بنگانیه اسیا و بیدی
میناسا که با بنگانگان در یک کشور باید حداق ،رفتاری شود که متقیابالً از سیوی کشیور دیگیر
نسوا به اتواع آن کشور انجا میگنرد( .ضنایی بنگدلی ،9811 ،ص .)131شایان ذکیر اسیا اصی،
رفتار متقاب ،نمی تواند به صورت تکلنف برای دولا دیگری قرار گنرد ،بدی مینا که ییک دولیا
مکلف ننسا هرگونه حقوقی را که دولا دیگری برای اتواع او میشناسد ،برای آن دولا در خاک
1. Geneva Conventions (1949), available at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications /icrc002-0173.pdf.

 .1ای واقینتی اسا که اکنون در حقوق بن المل ،،اشخاص حقوقی دارند .فرد یا مجموعی از افراد انسانی یا مستقنم
صاحب حق تلقی میشوند ،یا به طور غنرمستقنم ،و در نتنجة اعمال حق تابیان دیگر حقوق بن المل ،از حقوقی
بهرهمند میشوند .حقوق دستة اول میتواند ناشی از عرف ،یا یک میاهده باشد که طرفها حقوقی را برای شخص یا
گروهی از اشخاص در نظر میگنرند و میتواند ناشی از یک حق طونیی برای فرد ،یا برای ممینتی از انسانها باشد.
حقوق دستة دو مستقنماً به فرد یا افراد انسانی تیلق ندارد ،بلکه بهرهمندی از آنها در گرو اعمال آنها توسط دولاها
یا سازمانهای بن المللی اسا .برای مطالیة بنشتر در ای زمننه رک( :الهویی نظری.)9831 ،
3. www.britannica.com. Encyclopedia of Britannica,
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خود بشناسد ،زیرا اص ،رفتار متقاب 9،به هنچ عنوان ایجاد حق نمیکند .رفتار متقاب ،دولاها به سه
صورت متجلی میشود :رفتار متقاب ،سناسی ،رفتار متقابی ،قیانونگیذاری و رفتیار متقابی ،عملیی

1

(ارفعننا ،9876 ،ص.)113-111
قوانین داخلی

قوانن داخلی ،مونای دیگری برای تینن وضینا بنگانگان محسوب میشود .اتویاع و خیارمیهیا
تحا حمایا یکسان قانون و مقامات ملی قرار دارند و خارمیها نمیتواننید حقیوقی بیهمیز ییا
بنشتر از حقوق اتواع را ادعا کنند ( اسمنا ،9833 ،ص .)96در دولاهیای مختلیف ،بنگانگیان از
حقوقی متفاوت بهرهمندند که بهطور میمول سیی شده اسا حیداق ،حقیوق انسیانی بیرای آنهیا
لحاظ شود ،احتناط بنش از حد دولاها از مداخله و نفوذ بنگانگان در امور دولاهیا باعی

شیده

اسا دولاها در تینن حقیوق بنگانگیان محیدودیا قائی ،شیوند (صیفایی ،9871 ،ص .)111در
قوانن ایران ،مقررات و آین نامههای متییددی در رابطیه بیا حقیوق بنگانگیان ومیود دارد کیه در
مواح

بیدی به تناسب اشاره خواهد شد.

8

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

در بخش نخسا کلنات و چارچوب حاکم بر حقوق بنگانگان بررسی شد ،در ای بخش برآننم که
 .9باید بن اص ،رفتار متقاب ،و اقدا متقاب )Countermeasures( ،در حقوق بن المل ،تفاوت قائ ،شد .اص ،رفتار متقاب،
یا مینار حداق ،رفتار متقاب ،همان طور که بنان شد ،یکی از مینارهای اعطای حقوق به اتواع بنگانه اسا .در حالی که
اقدا متقاب ،به آن مینا که در مادة  11طرح کمنسنون حقوق بن المل ،دربارة مسئولنا بن المللی دولاها برای اعمال
متخلفانة بن المللی ،آمده اسا؛ ضم آنکه وصف متخلفانهبودن عم ،را میزداید ،خود ننز یکی از روشهای موران

خسارت اسا .برای مطالیه در ای زمننه رک :ابراهنمگ ،،علنرضا ( ،)9819مسئولنا بن المللی دولا ،مت و شرح
مواد کمنسنون حقوق بن المل ،،چاپ چهاردهم ،تهران ،انتشارات شهر دانش ،شرح مادة.11
 .1برای مطالیة بنشتر در ای زمننه مرامیه کنند به( :نصنری ،9871 ،ص18-11؛ مدنی ،9871 ،ص .)911-916
 .8برای مطالیه در ای زمننه مرامیه کنند به( :ارفعننا.)9877 ،
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وضینا حقوقی اتواع بنگانه را در نظا حقوقی ایران با تومه به قیوانن و مقیررات ملیی و اسیناد
حقوق بشری بررسی و تحلن ،کننم.
حق ورود و اقامت

اص ،در حقوق بن المل ،ای اسا که بنگانگان آزاد باشند به هر دولتی که مایلند وارد شوند ،ولیی
هر دولتی میتواند محدودیاها و شرایطی برای ای امر قائ ،شود (ارفعننا ،9876 ،ص .)911میادة
یکم قانون ورود و اقاما اتواع خارمه در ایران بنان می کند« :هر یک از اتویاع خارمیه بیرای ورود
باید امازة مأموری مربوطة ایران را تحصن ،نمایند» .از مادة مزبور به دسا میآید کیه آزادی ورود
بنگانه به ایران را به عنوان حق تلقی نکرده اسا و دولا در صدور امازة ورود بنگانه به اییران ییا
عد آن اختنار تا و کام ،دارد.
بر اساس مقررات حقوق بن المل ،عرفی ،هنچ دولتی نمیتواند ادعا کند اتواع وی حیق ورود و
اقاما در سرزمن یک دولا خارمی را دارند (قاسیمی شیوب ،9838 ،ص .)987مسیئلة پیذیرش
بنگانگان و ورود آنها به دولا دیگر ،در حوزة تشخنص دولاها اسا و همة دولاهیا بیه دلنی،
حاکمنا سرزمننی خود ،صالحنا عد پذیرش بنگانگان در کی ،ییا بخشیی از سیرزمن خیود را
دارند ،مگر اینکه در ای زمننه موافقانامه بن دولاها منیقد شده باشید (قاسیمی شیوب،9838 ،
ص.)987
اختنار تا دولا ایران را در تجویز ورود اتواع بنگانه به کشور ،اگر با یافتههای حقوق بن المل،
سنتی بسنجنم ،امری طونیی اسا .با قوول مفهو تا حاکمنا و لزو احترا به تمامنیا سیرزمننی
دولا ،صحوا از آزادی مطلق بنگانگان در ورود به قلمروی دولاهای دیگر ،مقویول ننسیا .امیا
تحوالت مدید در حقوق بن المل ،،سایهافکندن موازی و الزامات حقوق بشیر بیر همگیی شییب
حقوق بن المل ،،مقتضنات زیسا ممیی بن المللی و لزو آزادی نسیوی همیة افیراد در برقیراری
ارتواط و تیام ،با دولاهای دیگر ،ایجاب میکند قدری از اختنار مطلق دولا در زمننة ورود اتواع
بنگانه کاسته شود و در مواردی از ممله امور درمانی ،یا بشردوسیتانه بیا لحیاظ همیة مؤلفیههیای
امننتی ،الزامی حداقلی برای دولا در صدور مواز ورود بنگانگان به ایران در نظر گرفته شود.
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اخراج بیگانگان

بر اساس مادة  98منثاق بن المللی حقوق مدنی و سناسی ،بنگانهای که از نظر قانونی در قلمرو یک
دولان طرف ای منثاق باشد ،فقط در امرای تصمنمی که مطابق با قانون اتخاذ شده باشید ،ممکی
اسا از آن کشور اخراج شود .همچنن  ،بر اساس بند چهار مادة  91منشور آفریقایی حقوق بشیر
و مرد  ،تویة بنگانهای که از نظر قانونی در قلمرو یکی از دولاهای متیاهد پذیرفتیه شیده اسیا،
صرفاً بر اساس تصمنمی که مطابق با قانون گرفته شده باشد میتواند اخیراج شیود ،تصیمنمی کیه
عالوه بر ابتنای به قانون ،باید مانند اعمیال دیگیر برخاسیته از حاکمنیا دولیا ،قابی ،شیکایا و
اعتراض باشد .بهطور کلی ،هر بنگانهای حق دارد با رعایا مقررات خروج از دولان مح ،اقامیا،
از قلمروی آن دولا خارج شود .مطابق با قانون ورود و اقاما اتواع خارمه به ایران ،بنگانگانی که
مدت توقف آنها در ایران از  11روز تجاوز نکند ،احتناج به تحصین ،روادیید خیروج از اییران از
ننروی انتظامی ندارند و فقط باید هنگا خروج از ایران ،فر خرومی را تکمن ،کنند و به میأموران
گمرک خرومی تسلنم کنند .در صورتی که بنگانه در ایران مقنم دایم باشد ،یا مدت توقیف وی در
ایران بنش از  11روز باشد ،مکلف اسا از ننروی انتظامی مح ،اقاما دایمیی ییا میوقتی ،روادیید
عوور را به دسا آورد (مادة  .)91مادة  99قانون رامع به ورود و اقاما اتواع خارمه در ایران مقرر
میکند که خارمی را ممک اسا در موارد ذی ،از خاک ایران خارج ،یا مح ،او را تغننر داد :الف)
اگر بر خالف مقررات ای قانون رفتار کند؛ ب) در صورتی که مطابق با مقررات مواد  8و  1امیازة
عوور یا توقف خارمی ملغی شود .تصمنم اخراج را ننروی انتظامی امرا میشود.
دربارة اخراج بنگانه باید بنان کرد برای اینکه اخراج با اصول حقوق عمومی بن المللیی تطونیق
کند باید منوة فردی داشته باشد و بهمز در موارد منگ و قطع روابط سناسی ،هرگاه دولتی تصمنم
بگنرد برای اینکه همة اتواع دولا میننی را از خاک خود خارج کند ،بیهیقین بیرخالف نزاکیا و
اصول حقوق بن المل ،رفتار کرده اسا (نصنری ،9871 ،ص .)991لذا ،امروزه بهطور مطلیق ییک
دولا حق ندارد هر زمان که خواسا بنگانهای را اخراج کند و باید به مونایی اساسی برای ای کار
استناد کند و در ای اقدا محدودیاهای دارد .دیوان بن المللی دادگسیتری در ایی زمننیه میتقید
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اسا در راستای امرای مقررات ،اخراج قانونی ییک بنگانیه از سیرزمن دولتیی کیه عضیو منثیاق
بن المللی حقوق مدنی و سناسی اسا ،باید بر اساس حقوق داخلی قاب ،اعمال در ایی خصیوص
انجا گنرد که خود باید منطوق بر ملزومات دیگر منثاق و اسناد دیگر حقوق بشری الزا آور باشد و
نواید ویژگیهای خودسرانه داشته باشد .چنن تفسنری از سوی کمنتة حقوق بشر ننز پذیرفته شیده
اسا (.)ICJ, 2010, Para. 125
در تطونق یافتهها و الزامات حقوق بن المل ،با مقررات و موازی نهاد مقن ایرانی ،بایید گفیا
مانند ورود و اقاما اتواع بنگانه ،اصالح قوانن ملی و سیازگارکردن آن بیا تیهیدات پذیرفتیهشیدة
بن المللی ضروری اسا .امروزه اخراج فردن بنگانه میتواند دولیا را در مایگیاه ییک مومودییان
ناقض حقوق بشر قرار دهد و مسئولنا بن المللی دولیا را مومیب شیود .بیدی مهیا ،اختنیار
مطلق ،یا گسترده به شکلی که در نظم تقنننی ممهوری اسالمی ایران مقرر شده اسا ،نمیتواند بیه
بهتری ومه ،تأمن کنندة مصیالح ملیی و حقیوق و آزادیهیای بنگانگیان باشید و همیانطیور کیه
کمنسنون حقوق بن المل ،مقرر کرده اسا ،شناسایی حق دولاها در اخراج بنگانگیان بیه واسیطة
یافتههای حقوق بن المل ،،در مها حمایا از حقوق بشر خارمنان بهشدت محدود شده اسا.

9

حق دسترسی به محاکم

دادرسی عادالنه به عنوان مفهومی حقوقی نقشی مهم در پنشورد و تحقق عدالا کنفری ،و تیأمن و
تضمن حقوق و آزادیهای فردی دارد .در نگاهی عا  ،همة افراد یک مامیه حقِ امننیا دارنید و
بهیقن یکی از ملوههای ای امننا ،تأمن امننا قضایی اسا .حقی برای افیراد ییک مامییه کیه
1. International Law Commission, Ninth report on the expulsion of aliens, Sixty-sixth session
Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014

شایان ذکر اسا اهمنا موضوع اخراج بنگانگان و آین حاکم بر آن مومب شده اسا یکی از موضوعات مومود در دستور
کار کمنسنون حقوق بن المل ،،موضوع اخراج بنگانگان باشد .کمنسنون حقوق بن المل ،در سال  1111و در خالل امالس
پنجاه و ششم خود تصمنم گرفا موضوع اخراج بنگانگان را در دستور کار خود قرار دهد که در همان سال هم ای موضوع
را مجمع عمومی سازمان مل ،تصویب کرد .آقای «موریسکاما» ننز به عنوان گزارشگر ویژة ای موضوع منصوب شد .پس
از بررسیهای مستمر ای موضوع توسط کمنسنون حقوق بن المل ،از امالس  )1111( 16تا امالس  ،)1191( 61سرانجا
در امالس  )1191( 61کمنسنون حقوق بن المل ،،پنشنویس  81مادة اول ای طرح را تصویب کرد.
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سوی دیگر آن ،تیهد دولا بر تأمن امننا آحاد مرد اسا .چگونگی امراییشدن ای تیهد برای
دولاها ،در اسناد و میاهدات متیددی به نظم در آمده اسا و از ای رهگذر ،دولاها بیه رعاییا
و التزا به ای حق بشری متیهد شیدهانید (شهسیواری ،9818 ،ص .)66میراد از محاکمیة عادالنیه
رسندگی و تصمنمگنری قضایی دربارة موضوعهای مدنی و کنفری منان طرفن دعوا چیه در امیور
حکمی ،و چه در امور موضوعی ،در دادگاهی قانونی ،باصالحنا ،مستق ،،بیطرف و غنرذینفع ،بیا
رعایا اصول و آین های ازپنشتینن شده و تضیمن حقیوق قیانونی طیرفن دعیوا طیی مراحی،
مختلف دادرسی اسا (فضائلی ،9837 ،ص .)87تضمن رعایا و مقابلة مؤثر با موارد نقض سیایر
حقوق بشر ،مانند حق حنات ،حق آزادی بنان ،حق مشارکا سناسی و حق آزادی عملکرد فیردی،
مستلز امرای یک نظا دادرسی عادالنه اسا .به عوارت دیگر ،ایی حیق تضیمننی اسیا کیه در
صورت نقض هر یک از حقوق شناختهشده ،فرد میتوانید بیا توسی ،بیه اقامیة دعیوا و از طرییق
دادرسی منصفانه ،به آن اعتراض کند ،یا در صورت متهمشدن به نقض حقوق دیگری ،ییا مامییه،
انتظار رسندگی عادالنه از سوی مقا صالح را طی مراح ،قانونی رسیندگی داشیته باشید (ییاوری،
 ،9838ص.)116
از ممله الزاماتی که حاکمنا دولاها را محیدود کیرده و در منثیاق بین المللیی حقیوق میدنی و
سناسی مورد تومه قرار گرفته اسا ،ای اسا که هر بنگانهای که بهطور قانونی در قلمیرو دولیا
عضو ای منثاق باشد ،فقط در صورتی از آن دولا اخراج میشود که (ای اخراج) پنیرو تصیمنمی
مطابق با قانون باشد ،در غنر ای صورت ،و وقتی دالی ،حتمی امننا ملی ایجاب نکند ،باید بیه او
امازه داده شود که دالی ،مخالفا خود را نسوا به (ای اخراج) بنان کند .بدی منظور پرونده ها با
حضور نمایندهای که از پنش تینن شده اسا و به وسنلة مرمع صالحنادار ،یا فیردی از افیرادی
خاص که از طرف مرمع صالحنادار تینن شدهاند ،بازنگری و رسندگی می شود 9.بیهیقین ایی
 .9مادة  98منثاق بن المللی حقوق مدنی و سناسی مقرر کرده اسا« :بنگانهای که قانوناً در قلمروی یک دولا طرف ای
منثاق باشد ،فقط در امرای تصمنمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ،ممک اسا از آن کشور اخراج شود و مز در
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عملکرد برخاسته از حاکمنا دولا ،باید در انطواق با یافتههای حقوق بن المل ،بشر اعمیال شیود.
در عالیتری تقنن ملی در ممهوری اسالمی ،حق همة افراد در دادخواهی و دسترسی بیه محیاکم
صالح پنشبننی شده اسا .اص ،سیوچهار قانون اساسی ممهیوری اسیالمی اییران مقیرر کیرده
اسا« :دادخواهی حق مسلم هر فرد اسا و هر کس میتواند به منظور دادخواهی بیه دادگیاههیای
صالح رموع کند» .اطالق و عمو ای اص ،به یقن حق اتواع بنگانه را ننز در دسترسی بیه محیاکم
مستق ،و بیطرف ،آن طور که منثاق بن المللی حقوق مدنی و سناسیی مقیرر کیرده اسیا ،شیام،
میشود .حاکمنا تقنن ملی بر حوزة صالحنا ملی ممهوری اسالمی ایران ننیز بیر اسیاس میادة
پنجم قانون مدنی ،حق اتواع بنگانه را در دسترسی به محاکم بدان گونه که قوانن شکلی و میاهوی
ایران مقرر کرده اسا ،شام ،میشیود .موظیفبیودن قضیات محیاکم ملیی اییران در حی،وفصی،
اختالفات افراد بدان گونه که اص ،یکصدوشصاوهفتم قیانون اساسیی و میادة سیو قیانون آیین
دادرسی مدنی مقرر کردهاند ،یکی از ملوههای مهم حمایا مساوی قانون از افیراد اسیا .دسیتگاه
دادگستری در مفهو عا مرمیی اسا که از تکتک اعضای مامیه در برابر هر گونه تیرضیی بیه
قانون و حقوق آنها ،حمایا میکند .بنابرای  ،طونیی اسا افراد مامییه و ننیز اتویاع بنگانیه بایید
بهطور مساوی حق دسترسی به دادگاه را به عنوان مجری عدالا در مامیه داشته باشند .از ایی دو
مقدمه ای نکته استنتاج میشود که در مقاب ،،دادگاهها ننز طوق قانون بایید افیراد بیهطیور مسیاوی
حمایا شوند (محمدی مغانجوقی ،9831 ،ص.)31
بر اساس تفسنر کلی کمنتة حقوق بشیر ،برابیری افیراد در برابیر محیاکم مؤلفیهای کلنیدی در
حمایا از حقوق بشر اسا و به عنوان مفهومی شکلی ،در تضمن حکوما قانون بر افیراد عمی،

مواردی که مهات حتمی امننا ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان نداشته باشد که علنه اخراج خود به صورت
مومه اعتراض کند و اعتراض او در نزد مقا صالح یا نزد شخصی از اشخاصی منسوب به خصوص از طرف مقا
صالح با حضور نمایندهای که به ای منظور تینن میکند ،رسندگی شود».
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میکنید ( .)General Comment No.32, 2007در نهاییا ،بیا تومیه بیه حاکمنیا قیانون بیر همیة
عملکردهای حاکمنا ،ضروری اسا اخراج بنگانه عالوه بر انطواق بیا یافتیههیای حقیوق ملیی و
بن المللی ،راستیآزمایی قضایی و صحاسنجی شود و فرد بنگانة حاضر در قلمرو ایران به صیرف
میاذیر امننتی و بدون طی مراح ،اعتراضِ قضایی ،اخراج نشود .تخطی از ای گفته که مورد تأینید
نظا بن المللی حقوق بشر و رویة قضایی بن المللی اسا ،مستومب مسئولنا بین المللیی دولیا
خواهد بود.
مصونیت جان ،مال ،حیثیت ،مسکن و حریم خصوصی بیگانه

بر اساس اص ،بنساودو قانون اساسی ممهوری اسیالمی اییران« ،حنثنیا ،میان ،میال ،حقیوق،
مسک و شغ ،اشخاص از تیرض مصون اسا .»...هنگامی که بنگانهای در دولتی پذیرفته میشود،
از برخی حقوق اساسی مانند امننا مانی و مالی و حق آزادی عملکرد فردی برخوردار میشیود و
حقوق وی به اندازة اتواع آن دولا محتر اسا (مستقنمی ،9867 ،ص .)91بنابرای  ،دولیا محی،
اقاما باید به آزادی ،مان و اموال اتواع بنگانه احترا بگذارد (قاسمی شوب ،9838 ،ص.)917
منثاق بن المللی حقوق مدنی و سناسی در بیاب حفیظ حیریم خصوصیی ،حنثنیا و شیرافا
اشخاص مقرر کرده اسا «احدی در زندگی خصوصی ،نواید مورد مداخله خودسرانه واقع شیود و
شرافا و اسم و اعتوارش نواید مورد حمله قرار گنیرد ،هیر کیس حیق دارد در مقابی ،ایی گونیه
مداخالت و حمالت مورد حمایا قانون قرار گنرد و دربارة کلنة افرادی که از آزادی خود محرو
شدهاند ،باید بر اساس انساننا و حنثنا ذاتی شخص انسانی رفتار کرد» 9.بنیابرای  ،حفیظ امننیا
مان و مال بنگانگان از وظایفی اسا که دولا مح ،اقاما ،باید در تحقیق آن بکوشید .هیر چنید
نواید انتظار داشا برای بنگانگانی که در ییک دولیا اقامیا دارنید ،اقیدامات احتنیاطی خیاص و
فوقالیاده بنش از آنچه برای اتواع خیودی مقیرر اسیا ،فیراهم کیرد( 1نصینری ،9871 ،ص.)911
1. Article 6, 9 and 10 of International Covenant on Civil and Political Rights.

 .1الوته باید تومه کرد دربارة افراد مورد حمایا بن المللی ای مقرره تا حدودی متفاوت اسا .دولا پذیرنده در ای مورد
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دولان مسئول ،متیهد اسا که همة زیانهای ناشی از عم ،نامشروع خود را بهطیور کامی ،مویران
کند (ابراهنمگ ،9819 ،،ص .)931در نتنجه ،هر گونه نقض یافتهها و الزامات حقوق بین الملی ،از
سوی دولا ،مسئولنا دولا را به دنوال خواهد داشا .ملوة ای مسئولنا میتوانید در عملکیرد
قوة قانونگذاری دولا منیکس شود .دیوان دائمی دادگستری بن المللی در ای زمننیه مقیرر کیرده
اسا دولتی که تیهدات بن المللی را بهطور صحنح و قانونی پذیرفته اسا ،ایی تیهید را ننیز بیر
عهده دارد که تغننرات الز را در قوانن داخلی خود با هدف تضمن امیرای تیهیدات منیدرج در
میاهدات ذیربط به عم ،آورد .الزا دولا به انجا دادن چنن تغننراتی نناز به تصیریح در میاهیده
ندارد و بهسان ییک اصی ،حقیوقی اعتویار دارد (
p.20

Exchange of Greek and Turkish Populations,

 .)1925,بدیهی اسا میاهدهای که وامد ای خصنصه باشد و دولا نتواند تیهد خود را دایر

بر قانونگذاری تکمنلی به انجا دهد ،مسئولنا دولا مفروض خواهد بود .از سوی دیگیر ،نقیض
تیهد دولا به استماع دعاوی بنگانگان به هر عذری ،و لو نقیص مومیود در سیاختارهای قضیایی
باشد و نقض تیهد دولا به موران خسارتن ناشی از ای استنکاف ،سیازوکارِ مسیئولنا دولیا را
فیال خواهد کرد .ای الزا دولا در رعایا حق بنگانگان نتنجهای دیگر ننیز بیه دنویال دارد و آن
حق بنگانگان بر موران خسارت اسا .به مقتضای ای اص ،،هر کس به سوب عم ،دیگری متحم،
خسارت شود ،حق دارد موران آن را مطالوه کنید (فضیائلی ،9837 ،ص .)111عیدالا اقتضیا دارد
شهروندان در مواردی که دستگاههای مربوطه و بهویژه دادگاه ،احکا نادرستی صادر کیرده اسیا،
خواه ای اقدا از روی عمد ،یا سهو باشد ،حق بر دریافا غراما منصفانه داشته باشند .انکار حیق
غراما به مینای تجویز انجا دادن بیعدالتی توسط حکوما خواهد بود (قاری سندفاطمی،9831 ،
دفتر دو  ،ص.)118

وظنفة خاص دارد که همة تدابنر الز را به منظور ای که افراد و اماک مأموریا مورد تجاوز و تیدی قرار نگنرند و
آرامش آنان خدشهدار نشود ،اتخاذ کند .بند دو از مادة  11کنوانسنون سال  9169وی رامع به روابط دیپلماتنک دایر
بر ای موضوع اسا .برای مطالیه در ای زمننه مرامیه کنند به.)Barker , 2006( :
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حق مقررشده در اص ،بنساودو قانون اساسی ممهوری اسالمی ایران مونی بر اینکه «حنثنا،
مان ،مال ،حقوق ،مسک و شغ ،اشخاص از تیرض مصون اسا» ،خالق تیهدی اسا کیه دولیا
عهدهدار آن خواهد بود .بهطوری که تیهدی سلوی دایر بر دخالانکردن در امور خصوصی افراد از
ممله اتواع بنگانه ایجاد میکند .از سوی دیگر ،تیهدی ایجابی و مثوا ،دنوالة ای تیهد کلی دولیا
خواهد بود که سازکار تقنننی خود را در تدوی قوانننی به نفع افراد ،از ممله اتواع بنگانه فیال کند.
بر ومودن حق بر مصوننا مان ،مال ،حنثنا ،مسک و حریم خصوصی بنگانیه در قیرارداد اقامیا
ایران و بلژیک منیقده در شهریور  ،9813عهدنامة مودت و روابط اقتصیادی و حییقوق کیینسولی
ایران و آمریکا مصوب 9881و آین نامة  11مرداد  9883هجری شمسیی در بیاب اسیتمالک اتویاع
خارمه تأکند شده اسا.
آزادی عقیده ،بیان و انجامدادن مراسم مذهبی

مادة نوزدهم اعالمنة مهانی حقوق بشر مقرر کرده اسا« :هر کس حق آزادی عقنده و بنیان دارد و
حق مزبور شام ،آن اسا که از داشیت عقایید خیود بینم و اضیطرابی نداشیته باشید و در کسیب
اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تما وسای ،ممک و بدون مالحظات مرزی آزاد اسا».
در همن راستا ،مادة  93منثاق بن المللی حقوق مدنی و سناسیی بیا ییادآوری حیق آزادی فکیر و
ومدان و مذاهب ،محدودیا ای امور را منع میکند ،مگر به مومب قانون ،آن هم به شیرطی کیه
محدودیا مزبور برای حفظ امننا ،نظم ،سالما ،اخالق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگیر آن
ضرورت داشته باشد.
اص ،بنساوسو قانون اساسی ممهوری اسالمی ایران مقرر کرده اسا« :تفتنش عقاید ممنیوع
اسا و هنچ کس را نمیتوان به صرف داشت عقندهای مورد تیرض و مؤاخذه قرار داد» .بنیابرای ،
تفتنش عقاید مطلقاً ممنوع اسا و عقاید افیراد هرچیه باشید ،محتیر اسیا ،لیذا اتویاع بنگانیه در
انجا دادن مراسم مذهوی خود آزادند و حق دارند بیه تیلنمیات دینیی طویق آیین خیود بپردازنید.
حاکمنا ای اص ،بر عملکرد فردی و ممیی اتواع بنگانه حاضر در قلمیرو اییران ننیز قابی ،ادعیا
اسا .از ای مها که به مصداق حاکمنا سرزمننی قوانن و اصی ،صیالحنا قیانونی دولیا در
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محدودة حاکمنا ملی ممهوری اسالمی ایران ،بنگانگان ننز از همة حقوق از ممله حق بیر آزادی
بنان ،آزادی ،عقنده و انجا دادن مراسم مذهوی برخوردارند.
نتیجه
مسئلة حقوق اتواع بنگانه در طول تاری همواره مای بح

بسناری بوده اسا ،از همن رو باعی

طرح نظریههای مختلف ،غالویاً بیر دو مونیای فکیری ،نخسیا حاکمنیامحیوری و دو اتکیا بیه
انسانمحوری شده اسا .مورد اولی در طول تاری بشری سهم بنشتری را به خود اختصیاص داده
اسا .ولی امروزه ،همگا با سایر بخشهای حقوق بن المل ،که در آنها مونیای بشیری در وضیع
قوانن و مدنظر قراردادن احترا به کراما انسانی مطمح نظر بوده اسا و در واقع ،مای خطمشی
قولی ،یینی حاکمنامحوری را میگنرد که همانا در آن ،حاکمنیا سناسیی کشیور مونیای اعطیای
حقوق به بنگانگان بود و در نتنجه ،در مقاب ،شخصنا و کراما انسانی ارزش و مایگیاه واالتیری
داشا ،اما در سالنان اخنر با عنایا به ای تغننرات مونایی در حقوق بن الملی ،،مییتیوان گفیا از
آنجا که حقوق دنوالهرو و هماهنگ با فرهنگ غالب در مامیة بن المل ،در ک ،اسیا و زمیانی کیه
خطمشی فکری و مونایی برخورداری از حق با اتکا بیه پشیتوانة فرهنگیی و مامییهپیذیری تغننیر
میکند ،نظا های حقوقی را چارهای ننسا مز انطواقدادن خود با ای مونیای مدیید .بنیابرای  ،بیا
تومه به موارد یادشده ،میتوان بنان کرد لزو همگا شدن با دهکدة مهانی در حال شیک،گنیری و
مهانیشدن ،ننازمند همسانسازی خود با آن اسا ،از ای رو ،با تومه بیه حساسیناهیای مامییة
بن المللی نسوا به رعایا مالحظات حقوق بشری و شک،گنری اعتقاد به الزا آوری بیاالی آن در
وضع قوانن و ننز لزو رعایا اصول و موازی حقوق بین الملی ،،رعاییا چنین اسیتانداردهیای
حقوق بشری را چه در مرحلة وضع و چه در مرحلة امرای آن میطلود .همچنن  ،باید بنان کرد که
ضرورت عد توینض در برخورداری از حقوقی که در اسناد بن المللیی از مملیه اعالمنیة مهیانی
حقوق بشر ،منثاق بن لمللی حقوق مدنی و سناسیی ،و منثیاق بین المللیی اقتصیادی ،امتمیاعی و
فرهنگی ،همچنن  ،منشور سازمان مل ،متحد بنان شده اسا ،ننز چنین همسیانسیازی را ایجیاب
میکند .در ای زمننه می توان پنشنهاد الحاق به اسناد مرتوط با حقوق بنگانه که بسناری از آنهیا در
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زمننة آزادی بنگانگان در حوزههای مختلف از ممله اشتغال و آزادی انتخاب شغ ،،نظر بیه ومیود
تیداد زیاد اتواع بنگانه در ایران را طرح کرد ،زیرا الحاق به ای اسناد بن المللی مزبور ،گا نخسیا
در رعایا و تضمن حقوق اتواع بنگانه در حوزههای مختلف در کشور اسا کیه همانیا آن حفیظ
کراما و شخصنا واالی انسانی اسا.
باید بنان کرد حقوق بن المل ،بشر برخورداری یکسان از حقوق و آزادیهای اساسی برای همة
افراد بشری اعم از اتواع یک کشور و بنگانگان حاضر در آن را مدنظر دارد ،حقوق بننیادی بشیری
که در زمننههای مختلف مدنی ،سناسی ،اقتصادی ،امتماعی و فرهنگی تینن شده اسیا ،کیه ایی
حقوق ،حقوق مشترکی اسا که مونای برخورداری از آن احترا به کراما و حنثنا بشر اسیا .از
ای رو ،بنگانگان به محض ورود و پذیرش در یک کشور ،بنابر اعتوار شخصنا انسانی از یک سیو
و میاهدات و مقتضنات حقوق و مامیه بن المل ،از سوی دیگر ،از حقوقی برخوردار میشوند کیه
زمننهسازی بر امرای مناسبتر و شایستة انسانی و تقویا بنشتر آن موموات صلح و امننا مامیة
مهانی ،آن آرمان بزرگ بشری خواهد بود.
نظا حقوقی ممهوری اسالمی ایران به عنوان نظیم برخاسیته از حاکمنیا ارادة ملیا و شیرع
مقدس ،در زمننههایی خاص ،در باب وضینا حقوقی بنگانگان قیانونگیذاری کیرده اسیا .نظیم
مومود در زمننة بهرهمندی بنگانگان از حقوقی خاص ،مخلوق دورانی اسا که حاکمنتی مستق ،و
موتنی بر قانونگذاری ملی ،در آغاز راه خود بوده اسا .ابتنای تا ِ مقررات و موازی ملیی در نظیم
قانونی ممهوری اسالمی ایران بر یافتههای دینی هر چند ستوده ،و التنا بخش آسنبهای ناشیی از
حاکمنا نظم کاپنتوالسنون اسا ،با ورود ایران به مامیة بن المللی دولاهیا و تیامی ،روزافیزون
اتواع ب نگانه با ساختارهای سناسی و اقتصادی ممهوری اسالمی ایران و الزامیات ناشیی از مصیالح
ملی و مقتضنات زیسان ممیی بن المللی ،اصالح قوانن ملی ضروری به نظر مییرسید .اصیالحی
که دساکم حقوق مقوول مامیة بن المللی دولاها را برای اتواع بنگانه در برداشته باشد ،مطابق بیا
الزامات مقوول برخاسته از میاهدات و عرف بن المللی باشد و راه را بر هر گونه بهانهمویی ،ایجاد
سوابق سودن حقوق بشری و فیالشدن سازوکار مسئولنا دولا ،مسدود کند.

وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران در پرتو انسانیشدن حقوق بینالملل
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