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مقدمه
اواخر سال  . 6101جوانی تونسی ،با آتش کشیدن خود د اعتراض به ناکا آمدی دولت تاون،،
شعله هایی برافروخت که اکثر حکومت هاای اساتبدادی و ناکا آماد غار آسایا و شارق آفریقاا
(خاو میانه) ا تحت تأثیر قرا داد .اعتراضا تون ،،موجی از بیدا ی د میان مرد کشاو های
اسالمی منطقه به ا انداخت و موجب تحول یا چالش د ژیم های سیاسی شد .بحارین نیاز از
جمله جوامعی بود که همزمان شاهد اعتراضا گستردۀ مردمی به نظا سیاسی باود ،تاا جاایی
که ژیم حاکم بر بحرین با دعو نظامی از عربستان به سارکو شادید معترضاان مادنی وی
آو د (  .)http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html?hpاین
شیوۀ فراخوان یک دولت برای استمداد از دولتی دیگر به منظو سرکو اعتراضا مسالمت آمیز
بهویژ با هدف تحقق حاق تعیاین سرنوشات ،د خاو انتقااد اسات .حتای دیاوان باین المللای
دادگستری د قضی نیکا اگوئه با لحنی کنایه آمیز از پذیرش تجویز مداخله به د خواست دولات
قانونی سخن میگوید ( )ICJ, 1986: 246و حقوق بینالمل ،نوین ،بهساختی مایتواناد هرگوناه
تقاضایی ا از سوی دولت مستقر مشروع تلقی کند.
0
با وجود چنین سرکوبی طی بیش از پنج سال که به طو نمادین با تخریب میدان مروا ید ،
همرا شد؛ موجب خاموشی اعتراضا نشد .دولت بحرین طی این مد  ،با ها برخی دولت هاای
خا جی نظیر ایران ا به دست داشتن د خروش مرد و تحریک به آشاو داخلای ماتهم کارد
( ،)BICI, 2011: 1566اما حتی گزا ش کمیت تحقیق بحرین 6به یاست قاضی بسیونی کاه باه
سفا ش دولت بحرین تهیه شد نیز چنین ادعایی ا د کرد (.)Ibid: 1584
شیخ عیسی قاسم ،هبر جمعیت شیعی الوفاق بحرین ،متولد  0391الد از (د شامال غربای
بحرین) است که پ ،از استقالل بحرین از ایران باه کشاو خاود بازگشات و د تادوین قاانون
اساسی بحرین ایفای نقش کرد .وی طی دهه هاای  21و  11شمسای باه طاو جادی د علاو
حوزوی د ایران به تحصی ،مشغول شاد و د ساال  0913باه کشاو ش بازگشات .ناا وی د
سال های اخیر با هبری معنوی و سیاسی جنبش مدنی شیعیان بحرین با دیگر مطرح شاد .د
پی اعتراضا مردمی گسترد که اغلب با هبری شیخ انجا میشد ،دولت بحرین کاه پایشتار
نقش وی و جمعیت الوفاق ا د گفتگوی ملی بحرین به سمیت شناخته باود ( )Ibid: 486وی
ا دستگیر کارد و د نهایات د پاانزدهم مضاان  60( 0291ژوئان  6102مصاادف باا  0تیار
 ،)0930با صدو حکمی از سوی حمد بن عیسی آل خلیفه ،پادشا بحرین ،تابعیت بحرینی وی
 .0میدان مروا ید (لؤلؤ) د منامه مرکز تجمعا مسالمتآمیز علیه حکومت بحرین بود و نقشی شبیه میدان آزادی
(التحریر) د قاهر ایفا میکرد که د ما س  6100از سوی نیروهای بحرینی تخریب شد.
2. Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI).
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سلب شد .مطابق گزا ش سانه های دولتی ،د بیانیا وزا کشاو بحارین کاه پا ،از حکام
پادشا صاد شد است ،وی با اتهاماتی چون ترویج طایفه گرایی ،حمایت از افراطی گری و تالش
بااارای تفرقاااه د جامعاااه و کماااک باااه دولاااتهاااای دشااامن وباااه و شاااد اسااات
()http://bna.bh/portal/en/news/733106؛ بدون آنکه به حکمی قضایی مبنای بار اثباا ایان
اتهامااا اشااا شااود .طاای حکاام پادشااا بااه شااما ۀ http://www.mohamoon-( 6102 -00
 )bh.com/Default.aspx?action=LegsTypes&FIID=2348نیز باا اشاا باه توصای مجلا،
مبنی بر سلب تابعیت بحرینی هم مرتکبان جرایم ترو یستی و تشویق کنندگان آن ها باه علات
تسبیب د اضرا به مصالح کشو  ،سلب تابعیت احمد عیسی قاسم تصویب شد .پیش از ایان د
ژانویااا  6100نیاااز حکااام سااالب تابعیااات  16شاااهروند دیگااار صااااد شاااد باااود
( )http://www.bna.bh/portal/news/651910و د مجموع به نظر می سد ،سلب تابعیت یکای
از ابزا های سرکو و مقابله با مخالفان د دولت بحرین است.
فا غ از انگیز ها ،دالی ،،پیامدها و واکنش های سیاسی گسترد به این حکم ،موضاوع مقالا
حاضر ا زیابی این حکم از منظر حقوق بین المل ،و بحرین است .پرسشهای اصلی ایان تحقیاق
عبا اند از اینکه آیا سلب تابعیت از اشخاص تبع یک دولت ،می تواند موضوع حقوق بین المل،
باشد؟ د صو تی که چنین باشد ،آیا حقوق بین المل ،،آن ا مجاز می شما د و احیاناً ایان جاواز
منوط به شرایط خاصی است یا خیر؟ د ادامه ،وضعیت قوانین بحرین به ویژ از جهت مطابقات
با تعهدا بین المللی این کشو مطالعه و د نهایت با توجه به اهمیت موضوع سلب تابعیت شیخ
عیسی قاسم ،عایت این قوانین ملی و حقوق بینالمل ،د خصوص وی بر سی میشود.

تابعیت ،موضوع حقوق بینالملل
است از «تعلق یک شخص یا شیء به دولتی معاین» ( Martin,

ساد ترین تعریف تابعیت عبا
 .)2003: 325تعا یف دکترینال دیگر ،بعضاً واژۀ «تعلق» ا به کا نمیبرناد ( )Boll, 2007: 57و
تابعیت ا « ابط میان شخص یا شیء معین با دولتی معین» تعریف مای کنناد کاه البتاه ایان
« ابطه» دا ای ابعاد مختلف سیاسی ،حقوقی و معنوی است (ا فع نیا .)93 :0911 ،اغلاب اساناد
بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ،)0302( 0کنوانسیون تعاا ض قاوانین
تابعیت )0391( 6و پیش نوی ،مواد اجع به تابعیت اشخاص طبیعی د خصوص جانشینی دولت
( )ILC, 1999از تعریف تابعیت خوددا ی کرد اناد .باا ایان حاال ،ماادۀ  6کنوانسایون ا وپاایی
تابعیت ،)0331( 9تابعیت ا چنین تعریف کرد است« :پیوندی حقوقی میان یک شخص و یاک
1. Convention on the Reduction of Statelessness (1954).
2. Convention On Certain Questions Relating To The Conflict Of Nationality Laws (1930).
3. European Convention on Nationality, 1997.
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دولت که نشاندهندۀ اصالت نژادی آن شخص نیست» .این تعریف با توصیف دیوان باینالمللای
دادگستری از تابعیت نیز مشابهت دا د .دیوان د قضی نوته با بیان می کند کاه «مطاابق ویا
دولت ها ،تصمیما قضایی و داو ی و نظرا نویسندگان ،تابعیت پیوندی حقوقی [میاان فارد و
دولت] است که پای آن یک پیوستگی واقعی اجتماعی ،ا تباط واقعی د خصوص هستی [هویت
طرفین] ،منافع و احساسا  ،حقوق و تعهدا متقاب ،است» (.)ICJ, 1955: 23
مطابق آنچه از دکتارین ،عارف باین المللای ،ماادۀ  9کنوانسایون ا وپاایی ،سایاق تلاویحی
کنوانسیون  0302و مادۀ یک کنوانسیون  0391الهه استنباط می شود ،یکی از نتاایج «تعلاق»
شخص به دولت د تعریف تابعیت ،آن است که هار دولتای براسااس قاوانین خاود ،اتبااعش ا
مشخص می کند .مطابق مادۀ یک کنوانسیون  0391و مادۀ  9کنوانسیون  0331چناین قاانونی
باید از سوی دولت های دیگر به سمیت شناخته شود و با حقاوق باین الملا ،،مطابقات داشاته
باشد .به عبا دیگر ،قوانین تابعیت نباید مغایر تعهدا بین المللی عرفی یا قرا دادی دولات هاا
باشند .بنابراین ،تعیین اتباع کشو به وسیل قانون ،یکی از جلو های حاکمیات دولات محساو
میشود ،اما اعمال این صالحیت نیز همچون دیگر صالحیتهای دولت ممکان اسات باهوسایل
حقوق بینالمل ،محدود شد باشد ( )Molnar, 2015: 6و از حوزۀ موضوعاتی -که به تعبیر بناد
 1مادۀ  6منشو مل ،متحد «د صالحیت ضرو ی داخلی دولت» هستند -خا ج شود.
یکی از مبانی چنین محدودیت هایی د حقوق بین المل ،معاصر ،مسئل حقاوق بشار اسات؛
به گونه ای که کمتار موضاوعی اسات کاه باه واساط گار خاو دن باا یکای از حقاوق بنیاادین
شناسایی شد د نظا بین المللی ،جنب بین المللی نداشته و از زیست صرفاً داخلی خاود خاا ج
نشد باشد .مسئل تابعیت از همان ابتدای جنبش بین المللی حقوق بشر ،به صراحت یک موضوع
حقوق بشری و د نتیجه بین المللی تلقی شد  ،چنانکه مادۀ  00اعالمی جهانی حقوق بشر ایان
مسئله ا د قالب دو گزا ۀ حق محو بیان کرد است .مطاابق ایان مااد  ،اوالً «هار کا ،حاق
داشتن تابعیت دا د» و ثانیاً «تابعیت یا حق تغییر تابعیت هیچک ،نباید به صو خودسرانه از
وی سلب شود».
طبق اشا ۀ کمیسیون حقوق بین المل ،،تحوال حقوق بشر ،دیدگا سنتی نسبت به تابعیت
ا دگرگون کرد است .دیدگا پیشین ،براساس منافع دولت استوا بود و نه منافع فرد ،د حالی
که توازن میان اعمال حاکمیت دولت و منافع ،حقوق و آزادی اشخاص ضرو ی اسات ( Forlati,
 .)2013: 28بنابراین ،برخالف آنچه پیشینیان میگفتند (ا فعنیا )20 :0912 ،اینک حق دولتها
برای تصمیم گیری د با ۀ تابعیات ،مطلاق نیسات و دولاتهاا بایاد د ایان خصاوص ،تعهادا
بینالمللی حقوق بشری خود ا به طو کام ،مراعا کنند (.)ILC, 1999: 24
اسناد متعدد دیگری نیز موضوع «حق» تابعیت ا مطرح کرد اند که از آن جمله می توان به
مادۀ  0کنوانسایون مناع تبعایض ناژادی ،ماادۀ  62میثااق حقاوق مادنی و سیاسای ،ماادۀ 1
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کنوانسیون حقوق کودک ،مادۀ  3کنوانسیون حقوق زنان ،مادۀ  01کنوانسیون حقوق معلاوالن،
مادۀ  63کنوانسیون حمایت از کا گران مهاجر ،مادۀ  61کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ،ماادۀ
 63منشو عربی حقوق بشر ،مادۀ  1میثاق حقوق کودک د اسال  ،مادۀ  2کنوانسایون ا وپاایی
تابعیت و سیاق مواد  0و  1کنوانسیون کاهش بی تابعیتی اشا کارد کاه همگای دال بار ابعااد
گوناگون «حق بر داشتن تابعیت» به منزل یک موضاوع حقاوق بشاری اسات .باه ایان ترتیاب،
همچنانکه وی دیوان بین المللی دادگستری نشان مای دهاد ،زماانی کاه یاک حاق فاردی د
معاهد ای بینالمللی شناسایی میشود ،آن حق ،موضوعی بینالمللی تلقای خواهاد شاد ( ICJ,
 )1950: 70و د نتیجه دامن صالحدید دولتی کاهش مییابد ( kay, 2006: 43; Forlati, 2013:
.)27; Adjami & Harrington, 2008: 96
عالو بر موضوع حقوق بشر ،آنچه سبب بین المللی شدن تابعیت می شود این است که برخی
معاهدا  ،قیودی ا بر حق قانون گذا ی دولت های عضو اجع به تابعیت تحمی ،می کنند .بارای
مثال ،مادۀ  2کنوانسیون ا وپایی و مادۀ یک کنوانسیون کاهش بی تاابعیتی دولات هاا ا متعهاد
میکنند که تابعیت خود ا به اشخاص واجد شرایط مند ج د این مواد اعطا کنند.
مجمع عمومی مل ،متحد بر این نظر است؛ حق تابعیت ،برای هر شخصی یاک حاق بشاری
بنیادین است ( )A/HRC/RES/26/14, 1و بهار منادی از بسایا ی حقاوق و آزادیهاای دیگار
وابسته به آن است ( .)Ibid, 6برای مثال ،دیوان ا وپایی حقوق بشر د قضی کو یچ بر این نظار
است که محرومیت از تابعیت ،مانعی د تحقق حقوق مربوط باه زنادگی شخصای و خاانوادگی
است ( .)ECtHR, 2010برخای حقاوق اجتمااعی ( )Annoni, 2013: 135و سیاسای ( Rudan,
 )2013: 117و آزادی فت و آمد ( )Vittor, 2013: 96نیز با حق تابعیت د ا تباطاند .د نتیجاه
خودسرانه محرو کردن افراد از این حق ،موجب محرومیت آن ها از حقوق دیگر می شود و خاود
نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی است ( .)A/HRC/RES/7/10, 2از این وست کاه مقدما
کنوانسیون  0391بیان می کند که «منافع عمومی جامع بین المللی د این است که هم اعضا،
تضمین کنند که هر شخصی باید دا ای تابعیتی باشد و فقط یک تابعیت داشته باشد».
نکتا آخاار اینکاه دکتاارین ،عارف و برخاای اساناد بااینالمللای ،اصااولی ا د باا ۀ تابعیاات
برمی شما ند که باید بر هرگونه قانون گذا ی اجع به تابعیات حااکم باشاند (سالجوقی:0912 ،
 .)26این اصول بین المللی ا می توان د تفسیر قوانین داخلی تابعیت نیز به کا بسات (مقاامی،
 .)0 :0932همانگونه که مقدم کنوانسیون  0391نیز بیان کرد  ،لزو برخو دا ی از تابعیات و
وحد تابعیت از جمل این اصول است .برخی اص ،تغییرپذیری تابعیت (ا فع نیا )29 :0911 ،و
کسب تابعیت جدید ( )Forlati, 2013: 26ا که تلویحاً د بند  6اعالمی جهانی حقوق بشار باه
سمیت شناخته شد است ،نیز به جمع این اصول مبنایی می افزایناد .باا وجاود ایان ،ماادۀ 2
کنوانسیون ا وپایی از  2اص ،سخن به میان آو د است که عبا اند از :حاق داشاتن تابعیات،
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منع بی تابعیتماندن ،منع سلب خودسران تابعیت و بی تأثیری تغییار وضاعیت تابعیات یکای از
زوجین د تابعیت همسر .همان گونه که مشاهد می شود ،اوالً نگا ش کنوانسیون ا وپایی تحات
تأثیر مسئل حقوق بشر به جای ضرو تابعیت از «حق» تابعیت بحث کرد اسات؛ ثانیااً مناع
سلب خودسرانه ا د زمرۀ اصول آو د است و ثالثاً به امکان تغییر تابعیت باه صاو تلاویحی
اشا کرد است.

سلب تابعیت در حقوق بینالملل
 .1قاعدۀ عمومی :منع سلب تابعیت خودسرانه
مادۀ  00اعالمی جهانی حقوق بشر «حق داشتن تابعیت» ا از جملاه حقاوق بشار برشامرد و
متعاقباً سلب تابعیت به صو «خودسرانه» ا منع کرد است بی آنکه ابط میان سلب تابعیت
و بی تابعیت ماندن ا شرح دهد .به عبا دیگر ،اعالمی جهانی ،عالو بر دیگر خألهاایی کاه د
این زمینه دا د ( ،)Adjami & Harrington, 2008: 104به این پرسش نیز پاسخ نداد است کاه
چنانچه فردی با طی وال قانونی و مشروع ،سلب تابعیت شود و د نتیجه بی تابعیت بماناد؛ آیاا
«حق تابعیت» او تضییع نمیشود؟ گویی تدوینکنندگان اعالمی جهانی نمیتوانند نقط تعاادل
میان مالحظاا حااکمیتی و حقاوق بشار ا بیابناد و از ایان مسائله مایگذ ناد و د نهایات،
میثاقهای حقوق بشر نیز از اساس حقی برای داشتن تابعیت مطرح نکرد اند و بناد  9ماادۀ 62
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تنها به «حق تحصی ،تابعیت» برای «هار کاودک»
تصریح و بدین ترتیب به جای آنکه مبحث مستقلی به موضوع تابعیت اختصاص دهد ،آن ا ذی،
حقوق کودک مطرح کرد است .این د حالی اسات کاه ممنوعیات سالب خودساران تابعیات،
حمایتی حقوقی از «حق داشتن تابعیت» محسو میشود (.)A/HRC/13/34, 26
با مطرح شدن حق بر تابعیت و پیشرفت ا زشهای حقوق بشر (شاریعت بااقری)99 :0930 ،
بعضی کشو ها ترجیح داد اند «سلب تابعیت» ا به منزل مجازا اصلی یا تبعی از قاوانین خاود
حااذف کننااد (دماوناادی .)013 :0931 ،د همااین خصااوص اصااول  20و  26قااانون اساساای
جمهو ی اسالمی ایران د سال  0901سلب تابعیت ا منع کرد و مادۀ  310قاانون مادنی کاه
د با ۀ این موضوع بود نیز به موجب قانون اصالح موادی از قانون مادنی د ساال  0911ملغای
شد ( .)http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91969باا وجاود ایان گارایش ،همچناان دولات هاای
بسیا ی وجود دا ند که قوانینی ا به منظو سلب تابعیت د شرایط خاص ،وضع و حفظ کرد اند
و د ادامه به آنها اشا خواهد شد.
مطابق تفسیر عمومی شما ۀ  61کمیت حقوق بشر د خصاوص آزادی فات و آماد ،د باا ۀ
دولت هایی که هنوز ممکن است تابعیت شاهروندان خاود ا سالب کنناد ،قاعادۀ «مناع سالب
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خودسرانه» به صو «مطلق» مجری خواهد بود و چنین اقدامی تحت هر شرایطی باید موجاه
باشد ( .)CCPR, 1999: 21مادۀ  02پیشنوی ،کنوانسیون تابعیت اشخاص حقیقی د خصاوص
جانشینی دولت ها 0نیز بر منع تصمیما خودسرانه تصریح دا د .د میان اساناد حقاوق بشاری
مل ،متحد ،یکی از جلو های سلب تابعیت خودسرانه ،تبعیض آمیزبودن آن است .شو ای حقاوق
بشر ،تصریح کرد است که سلب خودسران تابعیت بهویژ براساس مبانی تبعیض آمیز نظیر نژاد،
نگ ،جنسیت ،زبان ،مذهب ،دیدگا سیاسی یا سایر اعتقادا  ،اصالت ملی یا اجتماعی ،تولد یاا
دیگر وضعیتها ،نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی است ( .)A/HRC/RES/26/14, 2کمیتا
منع تبعیض نژادی نیز به هماین ویکارد تصاریح کارد اسات ( .)CERD, 2013: 14ماادۀ 02
کنوانسیون مربوط به تابعیت د خصوص جانشینی کشو ها نیز چنین تأکیدی دا د.
از آنجا که سلب تابعیت علی االصول ،از سوی مقاما عمومی به عم ،مای آیاد و شاهروندان
عادی نقشی د آن ندا ند ،مفهو «خودسرانه» د اینجا الزاماً به معنای عا آن کا بردی نادا د؛
لذا باید د جستجوی تفسیری برآمد که لفظ مزباو ا بای معناا نکناد و «نتاایج بای مفهاو یاا
نامعقولی» (مادۀ  99کنوانسیون  0323حقوق معاهدا ) به باا نیااو د .همچناین ،د شاناخت
مفهو خودسرانه میتوان از معیا های مرتبط باا ماادۀ  02میثااق باین المللای حقاوق مادنی و
سیاسی که د گزا ش های کا گرو ناپدیدشدگی اجبا ی منعک ،شاد اسات ،بهار بارد .ایان
کا گرو  ،محرومیت از آزادی د نتیج فقدان مبانی حقوقی یا عایات نکاردن ماوازین داد سای
عادالنه ا د زمرۀ «محرومیت خودسرانه» تلقی کرد است (.)A/HRC/22/44, 38
د همین خصوص بند  2مادۀ  1کنوانسیون کاهش بی تابعیتی نیز تصریح دا د که صالحیت
محرو کردن اشخاص از تابعیت باید مطابق قانون انجا شود و دولت ذی بط باید بارای شاخص
مو دنظر ،حق استماع عادالنه به وسیل یک دادگا یا نهاد مستق ،دیگر ا فراهم کند .مواد  01و
 00کنوانسیون ا وپایی نیز به فرایند قانونی توجه ویژ ای داشتهاند.
بنابراین ،د جایی که حقوق بین المل ،،تحت شرایط خاصی سلب تابعیات ا مجااز دانساته
است نیز این محرومیت باید طبق قوانین داخلی و د چا چو قواعد شکلی و مااهوی مربوطاه
به ویژ اص« ،تناسب» صو گیرد .بدین معنا که اقدا به سلب تابعیت باید آخرین اقادا بارای
نی ،به نتیج مو دنظر باشد و با منافعی که از این طریق حمایت می شود؛ تناسب داشاته باشاد
( .)A/HRC/13/34, 25اصول دیگری نظیر اص ،ضرو و موجهبودن نیاز بار چناین تصامیمی
حاکم خواهد بود (.)Adjami & Harrington, 2008: 101
گزا ش سال  6109دبیرک ،مل ،متحد د خصوص «حقوق بشر و سلب خودسران تابعیات»
از دولتها میخواهد نقش کلیدی سیدگی قانونی و حکومت قاانون ( )due processا تضامین
1. Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States, International
Law Commission (ILC), 1999.
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کنند تا مانع محرومیات خودساران افاراد از تابعیات شاود ( .)A/HRC/25/28, 31بناا باه نظار
دبیرکاا ،بایااد امکااان تجدیاادنظرخواهی قضااایی از چنااین تصاامیماتی وجااود داشااته باشااد
( .)A/HRC/13/34, 43شو ای حقوق بشر نیز از دولتها میخواهد که «حاداق ،اساتاندا دهای
شکلی ا د خصوص تضمین غیرخودسرانه بودن تصمیما اجع باه کساب یاا سالب یاا تغییار
تابعیت مراعا نمایند و چنین تصمیماتی قاب ،بازنگری باشند» (.)A/HRC/RES/26/14, 12
د آخر ،ذکر این نکته نیز ضرو ی است که د صو تی که سلب تابعیات ،خودسارانه باشاد،
نقض تعهد عرفی بینالمللی ( )Forlati, 2013: 28و موجب مسائولیت دولات اسات .از ایان و،
اسناد شو ای حقوق بشر بر حق جبران خسا این افراد ،تأکید دا ند ( ;A/HRC/RES/7/10, 7
 .)A/HRC/RES/26/14, 15چنین جبرانی میتواند شام ،بازگردانادن یاا تأییاد تابعیات باشاد.
برابر وی نهادهای منطقهای حقوق بشر ،چنانچه وند خودسران مزبو باه نقاض ساایر حقاوق
مرتبط -نظیر حق مالکیت -منجر شد باشاد ،آن نقاض هاا نیاز بایاد از طریاق مناساب ،نظیار
پرداخت غرامت جبران شوند (.)A/HRC/25/28, 34

 .2رویه و قواعد خاص سلب تابعیت
اگر تعریف پیش گفت دیاوان باین المللای دادگساتری از تابعیات ا مادنظر قارا دهایم ،آنگاا
«پیوستگی واقعی اجتماعی» و «ا تباط واقعی میان هستی ،منافع و احساسا » طارفین ابطا
تابعیت ا باید عناصری مهم تلقی کنیم که فقدان یا خدش آن ها ممکن است به گسساتن ایان
ابطه منجر شود .از این و ،قاوانین برخای کشاو ها همچناان د شارایط خاصای کاه باهزعام
قانونگذا ان ،عناصر ذکرشد مخدوش شد است؛ اجازۀ سلب تابعیت ا به دولت داد اند.
مطابق گزا ش  6109دبیرک ،،هنوز دست کم هشت زمینه برای سلب تابعیت وجود دا د که
از این میان ،برخی از نظر حقوق بین المل ،فاقد مشروعیت است .برخی توجیها که به از دست
دادن تابعیت منجر می شود ،اغلب ناشی از وضعیت مدنی اشخاص اسات کاه بایش از آنکاه باه
معنی سلب تابعیت باشد ،باید باهمنزلا از دسات دادن تابعیات ،شاناخته شاود ( Waldrauch,
 )2006: 187که عمدتاً به صو قهری و خودکا واقع میشود و وابساته باه تصامیم نهادهاای
دولت نیست .نخستین زمین مرسو سلب تابعیت ،شام ،مو دی است که فرد به صو ا ادی،
تابعیت کشو دیگری ا کساب کارد باشاد .کشاو هایی کاه تابعیات مضااعف ا باه سامیت
میشناسند و به افزایشاند ،اما برخی دیگر همچناان د صاو کساب تابعیات کشاو دیگار،
تابعیت چنین شهروندی ا از وی سلب می کنند .برای مثال د ایران ،قانون اساسی اجازۀ سالب
تابعیت د این مو د ا می دهد ،اما قانون مدنی ،عمالً جز د خصوص «ترک تابعیت» باه صاو
ا ادی ،وند ادا ی دیگری ا پیش بینی نکرد است و به جای آن د مادۀ  313د با ۀ کسانی که
بدون ترک تابعیت ایران ،تابعیت دیگری ا کسب کرد اند ،ضمانت هاای ماالی دیگاری د نظار
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گرفته است .مو د دو  ،زمانی است که فرد د فرایند کسب تابعیت ،مرتکب تقلاب شاد باشاد.
برخی کشو ها ،سلب تابعیت بدین سبب ا به دو ۀ زمانی خاصی محدود کرد اند .سومین زمینه،
اقداماتی است که به طو جدی منافع حیاتی دولت ا به مخاطر می اندازد .این عناوان ا تکاا
جرایمی علیه امنیت ملی یا منافع عمومی ا د بر می گیرد .ایان موضاوع د کنوانسایون 0320
نیز پیش بینی شد است و دولت ها از دامن صالحدید نسبتاً وسیعی د تفسیر آن بهر می برناد
و بعضاً از آن سوءاستفاد می شود .برای مثال ،بیوفایی و خیانت به کشو ممکن است «از طریق
عم ،یا سخن» اثبا شود .استخدا د ا تش یا حکومت خا جی دیگر دلی ،سلب تابعیت است
که به دولت «دشمن» محدود می شود یا سلب تابعیت با «اخطا » قبلی به عم ،می آید .به نظار
دبیرک ،،از آنجا که بی تابعیتشدن د اثر سالب تابعیات ناشای از اساتخدا دولات خاا جی د
کنوانسیون  0320مجاز شمرد شد است ،چنین موضوعی باید به صو مضیق تفسایر شاود.
مو د پنجم تغییر وضعیت مدنی فرد است که معماوالً د اثار ازدواج یاا تغییار تابعیات همسار
(معموالً زوج) به وجود میآید .ششمین علت سلب تابعیت ،غیبت فرد و اقامتنداشتن د کشاو
متبوع است که د کنوانسیون  0320پذیرفته شد  ،اما کنوانسیون ا وپایی به آن اشا ای نکرد
است .از آنجا که فرض کسب تابعیت کشو مح ،اقامت (جدید) ،هموا محقق نمی شود ،سالب
تابعیت د این موا د ممکن است به بی تابعیتی منجر شود .زمین هفتم ،جنایا شادید کیفاری
است که اغلب د خصوص کسانی که تابعیات اکتساابی دا ناد و باا د نظار داشاتن محادودیت
زمانی ،به کا می ود و د هیچ یک از کنوانسیون ها شناسایی نشد است .این مو د ممکن اسات
به نقض اص« ،منع محاکم مضاعف» ( )ne bis in idemنیز بیانجامد .هشتمین زمینه نیز سلب
تابعیت براساس تبعیض است که مطلقاً ممناوع اسات و اغلاب باه طاو صاریح باه آن اساتناد
نمیشود (.)A/HRC/25/28, 8-22
سلب تابعیتی که مغایر اسناد بین المللی ،حقوق داخلی و تبعیض آمیز یا براساس زمینه هاای
نژادی ،ملی ،مذهبی ،سیاسی و  ...باشد یا بدون عایت استاندا دهای شکلی مرتبط باا حکومات
قانون (داد سی عادالنه و حق استماع) اتفاق بیفتد یا بدون ضرو به بی تابعیتی منجار شاود و
تنها با هدف اخراج تبعه صو گیرد خودسرانه تلقی میشود ( Adjami & Harrington, 2008:
 )102; Molnar, 2015: 76-84و شو ای حقوق بشر نیز د قطعناماههاای متعاددی نسابت باه
چناین ماوا دی اباراز نگرانای کارد اسات ( A/HRC/ Res. 7/10, 10/13, 13/2, 20/4, 20/5,
.)26/14
د میان اسناد بین المللی ،مادۀ  1کنوانسیون بی تابعیتی  0320به طاو صاریح تاری قواعاد
سلب تابعیت ا بر سی کرد است .مطابق بند یک مادۀ  1این معاهد  ،دولات هاای عضاو نبایاد
شخصی ا از تابعیتش محرو کنند ،اگرچه چنین اقدامی به بی تابعیت شدن وی منجر شود .این
د حالی است که د بند  6این ماد به غم مادۀ یاک ،دولات عضاو د دو موقعیات ،مای تواناد
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شخص ا ولو د صو تی که به بی تابعیت شدن او بیانجامد ،از تاابعیتش محارو کناد .موقعیات
نخست د شرایطی است که برابر بنادهای  2و  0ماادۀ  1اجااز داد شاد باشاد کاه شاخص،
تابعیت خود ا از دست دهد؛ 0موقعیت دو  ،زمانی است که شاخص ،تابعیات ا براسااس ا ائا
اطالعا غلط یا تقلب به دست آو د باشد .د واقع ،سلب تابعیت طبق این ماد یا براساس ا ادۀ
شخص یا براساس تقلب است که از موضوع بحث حاضر خا ج است.
د ادامه ،بند  9مادۀ  1کنوانسیون کاهش بی تابعیتی  ،0320موا دی ا برشمرد اسات کاه
یک دولت با وجود بیتابعیتشدن فرد ،میتواند حق خود ا برای سلب تابعیت محفوظ بدا د:
مغایر با وظیف وفادا ی به دولت از سوی شخصی که:
الف) با وجود اعال ممنوعیت از سوی دولت ،به دولت دیگر خدمت کند یا به چنین خدمتی
ادامه دهد ،از دولت دیگری مزد د یافت کند یا به د یافت مزد ادامه دهد؛
) مرتکب اعمالی شود که به طو جدی منافع حیاتی دولت ا به مخاطر اندازد.
زمانی که شخص سوگندی یاد کرد یا به طو سمی اعال کرد است که باه دولتای دیگار
وفادا است یا با توجه به شواهد قطعی ،حاکی از عز وی بارای بایوفاایی باه دولات متباوعش
باشد.
موا د باال ،به نظر دولت ها واجد چنان اهمیتی است که اص ،لزو داشتن تابعیت د برابر آن
نگ می بازد .از این و ،دولت های بسیا ی همچون اتریش ،بلژیک ،برزیا ،،گرجساتان ،ایرلناد،
جامائیکا ،لیتونی ،نیوزلند ،تون ،و بریتانیا طی بیانیه ها یا حق شرط های خود ،بر ماوا د مصارح
د مادۀ  1صحه گذاشته اند یا د صدد ذکر بعضی مصادیق آن آمد اند .از جمله ،اتریش عضاویت
فرد د نیروی نظامی خا جی ا از مصادیق بند  9مادۀ  1برشمرد اسات ،همچناین ماوا دی ا
که استخدا کشو خا جی به مخاطرۀ جدی برای منافع حیاتی کشو منجار باشاد .بلژیاک ،د
موا دی چون حمله به پادشا یا اعضای خانوادۀ سلطنتی ،جرایم علیه امنیت داخلی و خاا جی،
نقض شدید حقوق بشردوستانه ،جرایم ترو یستی ،قاچااق انساان و برخای جارایم دیگار ا کاه
مشخصاً بعضی از آن ها ا می توان از جمله مصادیق خیانت به کشو دانست ،حق خاود ا بارای
سلب تابعیت محفوظ داشته است .ایرلند د اعالمی خود به قاوانین داخلای ا جااع داد اسات.
مطابق مادۀ  03قانون تابعیت و شهروندی این کشو ( ،)0320تقلب ،اقامت بیش از هفات ساال
د خا ج از کشو (مگر د مأمو یت دولت ایرلند) ،بی وفایی به دولت و تابعیات همزماان دولات
 .0برابر بند  2مادۀ  1شخصی که تابعیت اکتسابی دا د ،به علت اقامت خا ج از کشو متبوع برای مد حداق،
هفت سال و به شرطی که به مقاما مربوطه ،قصد خود برای بقا بر تابعیت ا اعال نکند ،ممکن است تابعیت
خود ا از دست بدهد .مطابق بند  0همین ماد نیز چنانچه تبع یک کشو  ،خا ج از سرزمین کشو خود به
دنیا بیاید ،قانون کشو مح ،تولد ،ممکن است یک سال پ ،از سن شد اجاز حفظ تابعیت ا براساس اقامت
د همان زمان د سرزمین آن کشو یا ثبتنا نزد مقاما صالح به وی بدهد.

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بینالملل634 ...

متخاصاام از موجبااا

ساالب تابعیاات اساات (http://www.irishstatutebook.ie/eli/1956

.)/act/26/section/19/enacted/en/html
ذکر تمامی مصادیق مو دنظر دولت ها خا ج از فرصت این تحقیق است .د عین حال ،بیانی
تون ،که د صو صدو حکم حب ،پنج سال یا بیشتر ،امکان سلب تابعیت ا حفظ می کند،
ماااو د اعتاااراض چهاااا کشاااو فنالناااد ،آلماااان ،ناااروژ و ساااوئد قااارا گرفتاااه اسااات
&https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V4
(
.)chapter=5 &clang=_n
از سوی دیگر ،مادۀ  1کنوانسیون ا وپایی تابعیت نیز کساب ا ادی تابعیات کشاو ی دیگار،
کسب تابعیت از طریق تقلب و تزویر ،استخدا ا ادی د نیروی نظامی خا جی ،فتاا ی کاه باه
طو جدی مغایر منافع حیاتی دولت باشد و فقدان پیوند واقعی میان دولت و تبعه ای کاه مقایم
خا ج است ا از دالی ،ازدستدادن تابعیت «به موجب قانون» برشمرد است.
به نظر دولت هایی نظیر اتریش و  ...که د باال اشا شد ،اثبا مصادیق ذکرشاد و ا تکاا
اعمالی که مغایر امنیت ملی باشد ( )Zedner, 2016: 224میتواناد نشاانهای قاوی بار گسسات
ا تباط و پیوستگی «منافع و احساسا » شخص و دولت متبوع باشد .با این حال ،بند  2ماادۀ 1
کنوانسیون  0320نیز د اصرا بر «حکومت قانون» د تصمیما مربوط به سلب تابعیت ،اشعا
می دا د که سلب تابعیت د اجرای بندهای  6و  ،9نباید اعمال شود مگار «مطاابق قاانونی کاه
برای شخص مو دنظر ،حق استماع عادالنه به وسیل یک دادگا یا نهاد مساتق ،دیگاری ،فاراهم
کند» .طبیعتاً عایت نکردن مفاد این بند که از جمل ضارو یا حقاوق باین الملا ،د خصاوص
تابعیت به شما می ود ( )Adjami & Harrington, 2008: 101و مکر اً د اسناد مل ،متحد قید
شد و هم استا با موازین بین المللای حقاوق بشار (از جملاه ماادۀ  02میثااق حقاوق مادنی و
سیاسی) است ،به آن منجر خواهد شد که سلب تابعیت با وجود وجاه ثباوتی آن «خودسارانه»
تلقی شود.

مقررات تابعیت بحرین و قضیۀ شیخ عیسی قاسم
 .1حقوق داخلی بحرین
با توجه به استقالل بحرین از ایران د سال  ،0310موضوع «تابعیت» ایان کشاو پا ،از ایان
تا یخ معنادا است و سکن این سرزمین تا پیش از آن ،تبع ایران محساو مای شادند .قاانون
اساسی د خصوص تابعیت ،تحوالتی ا پشت سر گذاشته است و اکنون برابر مادۀ  01این قانون،
دولت د دو حالت می تواند نسبت به سلب تابعیت اقدا کناد .حالات نخسات عباا اسات از
«خیانت عظمی» و دو «سایر شرایط مقر د قانون» .بدیهی است که قید دو د مادۀ باال ،که
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کلمه «سایر» د اصالحی سال  6116به آن افزود شد است ،عمالً به جای تحدیاد صاالحیت
حاکمیت د سلب تابعیت ،دست وی ا د تعیین شارایط سالب تابعیات کاامالً بااز گذاشاته و
موجب بیثباتی و ابها د این موضوع شد است.
0
مطاااااابق قاااااانون تابعیااااات بحااااارین ،مصاااااو  0329و اصاااااالحی 6102
http://www.nuwab.gov.bh/HotFiles/Documents/%D9%82%D8%A7%D9%
(
86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%

 ،)8A%D8%A9.pdfشرایطی برای سلب تابعیت اتباع ذاتی و اکتسابی مقر شاد اسات .برابار
مادۀ  1دا ندگان تابعیت اکتسابی د صو تی که تابعیت خود ا از طریق تزویر و تقلب به دسات
آو د باشند یا طی  01سال نخست پ ،از کسب تابعیت ،به جرمی د خصوص «عد شرافت یا
امانت» محکو شوند ،یا تابعیت اصلی خود ا بدون اجازۀ قبلای وزا کشاو بااز پا ،گیرناد،
همچنین چنانچه بدون اجازۀ وزا کشو یا بدون عذ موجه ،پنج سال پیاپی خاا ج از بحارین
اقامت داشته باشند؛ ممکن است سلب تابعیت شوند .مشخصاً د این ماد نیز مفاهیم «شرافت و
امانت» کلی و تأوی،پذیر است.
مطابق مادۀ  3نیز کسب تابعیت دولت دیگر بدون اجاازۀ قبلای وزا کشاو ا از موجباا
سلب تابعیت قلمداد کرد است .این ماد د قضیه ای که د پای خواهاد آماد ،اهمیات خاصای
ندا د.
مادۀ  01قانون تابعیت ،فرمان سلب تابعیت به تقاضای وزیر کشو و بعاد از موافقات هیئات
وزیران د یکی از حاال زیر صاد خواهد شد:
ا و ود به خدمت نظامی دولت خا جی و باقیماندن د خادمت باا وجاود دساتو حکومات
بحرین به ترک آن؛
ا همکا ی یا اشتغال به خدمت دولت متخاصم؛
ا ایراد ضر به منافع کشو یا عم ،بر خالف وظیف وفادا ی به کشو .
مادۀ  01قانون مزبو تا حدود زیادی با وی دولت های دیگر که از جمله د حق شارط هاا و
اعالمیه های کنوانسیون  0320منعک ،شد است ،مطابقت دا د ،اما این قاانون باه طاو کلای،
فاقد ویه ای منصفانه بهمنظو استماع نظرهای شخص محارو شاد و تضامین فرایناد قاانونی
د با ۀ وی است .تنها د مادۀ  00مقر شد است که تابعیت بحرینی که طبق مواد سه گان باال،
سلب شد است ،ممکن است به موجب حکم دادگا به شخص بازگرداند شود .د حقیقت ،این
قانون به جای پیش بینی وند منصفانه د سلب تابعیت ،شخص سلب تابعیت شاد ا باه اثباا
بیگناهی بهمنظو بازگرداندن تابعیت ملز میکناد و جالابتار اینکاه مطاابق ماادۀ  00مکار
 .0شایان یادآو ی است بحرین د دو ان پیش از اعال استقالل ( )0310بهمنزل یک حکومت نسبتاً خودمختا
تحت حمایت بریتانیا فعالیت میکرد و «حاکم» بحرین از اختیا اتی برخو دا بود.
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الحاقی ،احکا صاد الزامی نخواهند بود مگر آنکه وزا کشو  ،چناین دعاوایی ا آغااز کارد
باشد 0.لذا بیش از آنکه تأمین حق تابعیت اشخاص مو د حمایات قاانون ذکرشاد باشاد ،حاق
حاکمیت از ابزا قانونی و حمایتی بهر برد است.

 .2تطبیق مقررات بحرین با تعهدات بینالمللی
با وجود شناسایی حق تابعیت بهمنزل حق بشری ،وی بعضی دولتها بهمنظو حمایت از منافع
حیاتی آن ها چنین اقتضا دا د که حقوق بین المل ،،سلب تابعیت ا د موا دی خاص به موجاب
قوانین و با عایت استاندا دهای شکلی محتار بشاما د؛ گرچاه آن هاا از شایوۀ قاانون گاذا ی
یکسانی د این زمینه استفاد نمیکنند ( .)Weis, 1979: 118با وجود این ،دولتهایی همچاون
ایران سلب تابعیت ا از قوانین خود زدود اند .متأسفانه وی بین المللای کاه همچناان متاأثر از
فضای حقوق بین المل ،دولت گراست به دولتها اجاز میدهد د موا د خاص نسابت باه سالب
تابعیت اتباع خود اقدا کنند ،اما ممکن است این وند د آیناد باا تکیاه بار تحاوال انساانی
بیشتر تغییر یابد .آنچه مسلم است سلب تابعیت خودسرانه ،د حقوق بین الملا ،مطلقااً ممناوع
است .خودسرانه بودن د اینجا به سه معنای اسات :اوالً توسایع مفااهیم امنیات ملای و مناافع
حیاتی؛ ثانیاً اعمال تبعیض آمیز حق حاکمیتی د خصوص تابعیت ،از جمله سلب تابعیت براساس
مبانی نژادی ،مذهبی ،سیاسی و  ...و ثالثاً عایتنکردن تشریفا قانونی مقر .
باید توجه داشت که تشریفا قانونی ،به معنای حاکمیات قاانون بار وناد و فرایناد سالب
تابعیت است و د نتیجه چنانچه نهاد قضایی یا اجرایی مستق ،،به طو منصفانه ،بی طرفانه و باا
تکیه بر ادل معقول ،بر فرایند باال نظا نداشته و قاد به استماع نظرها و دفاع شخص نباشاد،
چنین سلب تابعیتی خودسرانه تلقی میشود.
مجموع تعهدا دولت بحرین د خصوص تابعیت عبا است از :حقوق باین الملا ،عرفای
شام ،مفاد مادۀ  00اعالمی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای  0391الهه د خصوص تعا ض
قوانین تابعیت و  0320کاهش بی تاابعیتی د خصاوص حاق تابعیات ،پایش ناوی ،کنوانسایون
تابعیت اشخاص حقیقی د خصوص جانشینی دولت که بر منع بیتابعیتشدن افراد ،مناع سالب
وند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دا ناد و د اساناد متعادد
تابعیت خودسرانه و ضرو
6
دیگر تکرا شد است ،همچنین مادۀ  63منشو عربی حقوق بشر کاه دولات بحارین ،از ساال
 6112عضو آن است.
برابر بند یک مادۀ  63منشو عربی« ،هر شخصای حاق تابعیات دا د .هایچ کا ،نبایاد باه
 .0ال یکون لألحکا الصاد ۀ بشأن الجنسی أو أی شرط من الشروط التی یتطلبها هذا القانون العتبا الشخص
بحرینیا حجی قب ،وزا ۀ الداخلی ما لم تختصم فی الدعوى التی ترفع بشأنها.
2. Arab Charter on Human Rights, 2004.
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صو خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محرو شود» .این ماد عالو بر قید خودسرانه ،واجد
قید «غیرقانونی» نیز هست .با این حال ،هرگوناه سالب تابعیات کاه مغاایر قاوانین داخلای یاا
بین المللی باشد ،خودبه خود خودسرانه نیز تلقی می شود .به عبا دیگار ،خودسارانهباودن ،باه
معنی عایتنکردن حکومت قانون ( )Kay, 2006: 61اسات و ماوا دی از قبیا ،عایاتنکاردن
استاندا دهای داد سی عادالنه ا نیز شام ،میشود ،مفهومی اعم از غیرقانونیباودن تصامیم باه
ساااالب تابعیاااات اساااات .مااااوا دی همچااااون صااااالحدید مطلااااق وزا کشااااو
(- )https://www.hrw.org/news/2016/06/22/bahrain-senior-cleric-faces-deportationکااه
عمالً تحت تأثیر پادشا عم ،میکند -از دیگر زمینههایی است کاه باا عایاتنکاردن حکومات
قانون بهمنزل یکی از اصول حاکم بر کسب و از دسات دادن تابعیات ( Bauböck, et al, 2006:
 )30و عایتنکردن حق استماع ( )Bauböck & Perching, 2006: 472به وندی غیرعادالناه و
خودسرانه د سلب تابعیت شهروندان بحرینی منجر میشود.

 .3رعایت مقررات داخلی و بینالمللی دربارۀ شیخ عیسی قاسم
شیخ عیسی قاسم طی فرمان شما ۀ  6102-00حمد بن عیسای آل خلیفاه ،پادشاا بحارین از
تابعیت بحرینی محرو شد .د مقدم فرمان مزبو اوالً باه هار دو ماادۀ  1و  01قاانون تابعیات
استناد شد است و ثانیاً با اشا به توصیه های مجل ،ملای د جلسا فاوق العاادۀ  61جاوالی
 6109به ویژ توصی دو مبنی بر «سلب تابعیت بحرینی از کلی مرتکبان جارایم ترو یساتی و
تشویقکنندگان آن ها» و د خواست وزیر کشو به منظو سلب تابعیت باه علات آسایب زدن باه
منافع ملی و عایت نکردن وفادا ی به کشو و براساس مصاوب هیئات وزیاران مبنای بار سالب
تابعیت ،د مادۀ یک فرمان مقر شد است که «تابعیت بحرینی از عیسی احمد قاسم  ...سااقط
میگردد» (.)http://www.mizanonline.ir/fa/news/192979
وزا کشو بحرین نیز طی اعالمیه ای مدعی شد که عیسی قاسام «از زماانی کاه تابعیات
بحرینی کسب کرد است ،سازمان هایی تأسای ،نماود کاه از ویکردهاای سیاسای -ماذهبی
افراطی پیروی می کنند و نقش عمد ای د ایجاد فضاای تفرقاه برانگیاز و افراطای گاری داشاته
است» .د این اعالمیه به طو مشخص به بند سو مادۀ  01قانون تابعیات اشاا شاد کاه باه
موجب آن «ایراد ضر به منافع کشو یا عم ،بر خالف وظیف وفادا ی باه کشاو » از موجباا
سلب تابعیت است .این بیانیه توجیها متنوعی د خصوص سالب تابعیات عیسای قاسام بیاان
کرد است که اغلب به نقش مذهبی وی مربوط می شود؛ از جمله آنجا که مدعی است وی ماانع
تصویب بخش دو قانون خانواد د با ۀ مذهب جعفری شد یا فتاوی وی به منظاو خادمت باه
منافع خا جی است .وی همچنین متهم است که تفرقاه گرایای و خشاونت ا تارویج کارد  ،باه
ا تباط با سازمانها و احزا خا جی ادامه داد و منابع مالی ا بادون عایات تشاریفا قاانونی
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فراهم کرد است ( .)http://bna.bh/portal/en/news/733106بنا بر اطالعا سانه هاا ،اتهاماا
ماااااالی وی نیاااااز د واقاااااع باااااه د یافااااات وجوهاااااا شااااارعی باااااازمیگاااااردد
(.)http://www.mashreghnews.ir/fa/news/608454
نوع منطق استداللی مقاما بحرینی د دو سند ذکرشد (فرمان پادشااهی و بیانیا وزا
کشو ) ،نشان دهندۀ نوعی تمسک به «همه چیز» برای نی ،به هدف مو دنظر است ،زیرا از یاک
سو د فرمان پادشا به مادۀ  1د خصاوص دا نادگان تابعیات اکتساابی اساتناد شاد و بیانیا
وزا تی نیز دو ۀ انجا تخلفا ادعایی ا «از زمان کسب تابعیت بحرین» مای شاما د و از ساوی
دیگر هر دو سند به مادۀ  01که عمومیت دا د استناد کرد و اتهاما مزبو عمدتاً با مفااد ایان
ماد مرتبط است و مشخص نیست استناد به مادۀ  1چه وجهی دا د .نکت حاائز اهمیات دیگار
آنکه عیسی قاسم به دلی ،تولد د بحرین طبق مادۀ  2قاانون تابعیات مصاو  ،0329بحرینای
محسو میشود .ظاهراً حکومت آل خلیفه که اصالتی حجازی دا د ،اتباع این کشو ا که قبا،
از استقالل د سال  ،0310به دنیا آمد اند به علت تعلق پیشاینی ایان سارزمین باه حاکمیات
ایران یا تعلقا شیعی ،واجد اصالت بحرینی نمیداند.
با توجه به استقالل بحرین از ایران و جانشینی دولت بحرین د سرزمین مربوطاه ،جاا دا د
موضوع از حیث حقوق جانشینی دولت نیز طرح شود .مطابق مادۀ یک پیش ناوی ،کنوانسایون
اجع به تابعیت اشخاص حقیقی د خصوص جانشینی دولت ها ،شخصی که د زمان جانشاینی،
تابعیت دولت سابق ا داشته است ،بدون توجه به شیوۀ کسب تابعیت حق دا د «حداق »،تبعا
یکی از دولتهای ذی بط محسو شود .مادۀ  0این طرح ،مقر داشته که شخصی که د زماان
جانشینی ،اقامتگا معمول خود ا د سرزمین یکی از دو دولت انتخا کرد  ،مفروض است کاه
تبع همان دولت مح ،اقامت محسو می شود ،اما برابر مادۀ  01دولتها باید باه حاق انتخاا
تابعیت اشخاصی که ا تباط مقتضی با یکی از دو دولت دا ند ،احترا بگذا ند .بنابراین ،به شارط
وجود ابطه ای مناسب میان شخص و کشو انتخابیاش ،حق انتخا وی بر پیشفرض اقامتگاا
تقد دا د .به نظر کمیسیون حقاوق باین الملا ،،ایان حاق د معاهادا مارتبط باا تابعیات و
جانشینی و وی دولتها و دکترین واجد سابقه است ( .)ILC, 1999: 33بنا به نظار کمیسایون،
« ابط مناسب» شام ،موا دی از نظیر اقامت و تولد د کشو مو د انتخاا اسات .د خصاوص
شیخ عیسی قاسم ،هم مح ،تولد وی د منامه و هم انتخا بحرین به منزل مح ،اعمال حقاوق
مدنی و سیاسی ،پ ،از استقالل و این نکته که وی تنها برای تحصیال دینی مادتی د ایاران
اقامت داشته است ،جای تردیدی باقی نمی گذا د که وی به موجب حقوق عرفی منعک ،د این
پیش نوی ،،حق بهر مندی از تابعیت بحرین ا داشته است و نبایاد «بحرینای شاد » (موضاوع
مادۀ  1قانون تابعیت) تلقی شود.
از سوی دیگر ،اتهاما منتسب به وی د دادگا های مستق ،اثبا نشد اسات ،بلکاه تنهاا
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ابزا او و همفکران و پیروانش برای احقاق حق تعیاین سرنوشات و پدیادا ی مارد سااال ی د
بحرین ،اقداما مسالمت آمیزی نظیر تجمعا مسالمت آمیز و سخنرانی بود است که هر یک از
جمله حقوق بنیادین شهروندان برابر نظا بینالمللی حقوق بشر محسو میشود .برابر گازا ش
نهادهای مستق ،حقوق بشر همچون عفو بین المل ،و دید بان حقوق بشر ،مصادیق سلب تابعیت
و داد سی ها د این کشو د خصوص هباران و فعااالن سیاسای و ماذهبی ،بارخالف ماوازین
بین المللی و داد سی عادالنه بود یا توجیها سلب تابعیات د خصاوص آنهاا باه طاو عینای
مشخص نشد است.
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain
(
https://www
.hrw.org/world-report/2016
(/country-
،)/report-bahrain
.)chapters/bahrain
نکت آخر اینکه کمیسیون حقوق بین المل ،د مادۀ  1پیش نوی ،اجع به اخاراج بیگانگاان
( ،)6102تصریح دا د که «هیچ دولتی نباید تبع خود ا به سبب سلب تابعیت ،تنهاا باا هادف
اخراج وی بیگانه تلقی کند» ( .)ILC, 2014: 13مطاابق تفسایر کمیسایون ،ماادۀ ذکرشاد د
قوانین تابعیت تأثیر نمی گذا د ،بلکه د آثا سلب تابعیت مؤثر است .به عبا دیگر ،مادۀ  1باه
این معنا نیست که شخص سلب تابعیت شد  ،همچنان تبعه محسو می شود ،بلکه تنها به ایان
نتیجه منجر خواهد شد که چنانچه شخصی سلب تابعیت شود ،این سلب تابعیت نباید با هادف
اخراج وی -به منزل پیامد بیگانه تلقیشدن -صو گیارد؛ لاذا چناین فاردی بارای اخاراج یاا
استمرا اقامت د دولت متبوع پیشین خود ،بیگانه محسو نخواهد شاد (.)Molnar, 2015: 84
موضوع اخراج اتباع نیز از قلمرو پیش نوی ،باال ،خا ج بود است .این د حالی است کاه دولات
بحرین طی بیانیه ای اعال کرد است که اشخاص سلب تابعیتشد باید این کشو ا ترک کنند
( .)http://www.irna.ir/fa/News/82179371/صدو چناین بیانیاه ای ایان ظان ا نیاز تقویات
می کند که سلب تابعیت اشخاصی نظیر شیخ عیسی قاسم باهمنظاو اخاراج و دو کاردن وی از
قلمرو بحرین و د واقع ممانعت از فعالیت های سیاسی آن هاسات و چناین منظاو ی نیاز مغاایر
حقوق بینالمل ،است.
د خصوص موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم ،باه نظار مای ساد اوالً مباانی حقاوقی
داخلی پوششی برای اعمال تبعیض براساس نظرهای سیاسی وی بود است؛ ثانیاً نه تنها فرایناد
منصفانه ای نسبت به وی عایت نشد  ،بلکه اساساً این فرایند د حقوق بحرین پیش بینی نشاد
است و با توجه به ویکرد دیوان بین المللی دادگستری د قضی دیالو مبنی بر ضارو تبعیات
قوانین داخلی و وی اجرایی آنها از تعهدا بینالمللی دولت ( ،)ICJ, 2010: 65میتوان گفات
قانون داخلی اجراشد د این قضیه نیز از نظر حقوق بینالمل ،وجاهت نداشته است.
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نتیجهگیری
موضوع تابعیت شهروندان که د گذشته از مصادیق اقتدا و حاکمیت دولت تلقی می شد ،ایناک
و د پی جنبش بین المللی حقوق بشر ،یک موضوع بینالمللی تلقی میشود و از دولتها انتظاا
می ود برخی اصول و قواعد ا د این زمینه هم د مرحل قانون گذا ی و هام د اجارا مراعاا
کنند .از جمله تضمین حق تابعیت و تالش برای بی تابعیت نماندن/نشدن شهروندان و البته منع
سلب تابعیت خودسرانه .دولت هایی همچنان وجود دا ند که مای ،اند د صو اثبا بی وفایی و
نبود تعلق خاطر شهروند به دولت و سرزمینش ،از وی سلب تابعیت کنند .حقوق بین الملا ،نیاز
د نقط توازن ویکرد حق محو (انسانگرا) و حاکمیتمحو (دولتگارا) د حقاوق باینالملا،
نوین ،قواعدی از جمله اص ،عد سلب تابعیت براساس تبعیض و منع سلب تابعیت خودسرانه ا
د کنا حق تابعیت شهروندان و حق تعیین اتباع دولتها تثبیت کرد است .با وجود این ،نظاا
حقوقی بحرین د موا دی قاد به تضمین عایت اصول مربوط به سلب تابعیت نیست .از جملاه
اینکه فرایندی برای استماع دفاعیا شخص مظنون باه بای وفاایی یاا حتای امکاان شاکایت و
تجدیدنظرخواهی وی نزد نهادهای قضایی مستق ،وجود ندا د .لذا حقوق بحرین از ایان حیاث،
مغایر تعهدا عرفی و قرا دادی بین المللی این کشو است .این نقض ،د مرحل اجارا باا سالب
تابعیت خودسرانه (بدون عایت موازین حقوق بشری) از د ها شهروند این کشو از جمله شایخ
احمد عیسی قاسم ،تکرا شد است .بهویژ آنکه اغلاب ایان تصامیما  ،بادون اثباا اتهاماا
کیفری مو د ادعا د دادگا های صالح با استماع دفاعیا و صرفاً بهمنظو مقابله با دیادگا هاای
سیاسی و مذهبی وی اتخاذ شد است .بدین ترتیب هم قوانین مبهم و غیرمنصفانه و هم اجارای
آنها موجب مسئولیت بینالمللی دولت بحرین است.

منابع
الف) فارسی
 .0ا فعنیا ،بهشید ( .)0912حقوق بینالمل ،خصوصی ،جلد  ،0تهران :بهتا .
 .6دماوندی ،فاطمه (« .)0931سلب تابعیت د حقوق ایران و اساناد باینالمللای» ،پایاانناما
کا شناسی ا شد حقوق بینالمل ،،واحد تهران مرکز دانشگا آزاد اسالمی.
 .9سلجوقی ،محمود ( .)0912بایستههای حقوق بینالمل ،خصوصی ،تهران :میزان.
 .2شریعتباقری ،محمدجواد ( .)0930حقوق بینالمل ،خصوصی ،تهران :میزان.
 .0مقامی ،امیر (« .)0932تقریرا د س حقوق بینالمل ،خصوصای» ،دو ۀ کا شناسای ا شاد،
دانشکدۀ حقوق و الهیا دانشگا شهید اشرفی اصفهانی.

1693  تابستان،2  شمارۀ،74  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی647

ب) انگلیسی
6. Adjami, Mirna and Julia Harrington (2008). "The Scope and Content of Article 15
of The Universal Declaration of Human Rights", Refugee Survey Quarterly, Vol.
23, No. 3.
7. Annoni, Alessandra (2013). Nationality and Social Rights, in: The Changing Role
of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed),
London, Routledge.
8. Bauböck, Rainer, et, al (2007). Acquisition and loss of nationality, Vol. 1,
Amsterdam , Amsterdam University Press.
9. Bauböck, Rainer and Bernhard Perchinig (2006). Evaluation and
recommendations, in: Acquisition and loss of nationality, Vol. 1, Rainer
Bauböck, et, al (ed), Amsterdam, Amsterdam University Press.
10. Boll, Alfred (2007). Multipile Nationality and International Law, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers.
11. Forlati, Srena (2013). Nationality as a Human Right, in: The Changing Role of
Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed),
London, Routledge.
12. Kay, Hailbronner (2006). Nationality in Public International Law and European
Law, in: Acquisition and loss of nationality, Vol. 1, Rainer Bauböck, et al (ed),
Amsterdam, Amsterdam University Press.
13. Martin, Elizabeth (2003). A Dictionary of Law, Oxford, Oxford University Press.
14. Molnar, Tamas (2015). "The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality
under International Law and EU Law: New Perspectives", Hungarian Yearbook
of International Law and European Law 2014.
15. Rudan, Delia (2013). Nationality and Political Rights, in: The Changing Role of
Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra Annoni (ed),
London, Routledge.
16. Vittor, Francesca (2013). Nationality and Freedom of Movement, in: The
Changing Role of Nationality in International Law, Serena Forlati, Alessandra
Annoni (ed), London, Routledge.
17. Waldrauch, Harald (2006). Loss of Nationality, in: Acquisition and Loss of
Nationality Policies and Trends in 15 European States, Vol. 1, Rainer Bauböck,
et, al (ed), Amsterdam, Amsterdam University Press.
18. Weis, Paul (1979). Nationality and Statelessness in International Law, Alphen
aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff.
19. Zedner, Lucia (2016). "Citizenship Deprivation, Security and Human Rights",
European Journal of Migration and Law, Vol. 18, Issue 2.
Documents and Judgements:
20. BICI (2011). Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,
available at: http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf
21. CCPR (1999). General Comment No. 27, Freedom of mMovement (Art.12).
22. CERD (2013). General Recommendation, No 30, Discrimination Against Noncitizens.
23. ECtHR (2010). Kurić and Others v. Slovenia [GC], no. 26828/06.
24. ICJ(1955). Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase,
Judgment.

645 ...سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بینالملل
25. ICJ (1970). Case Concerning Interpretation of Peace Treaties, Judgement.
26. ICJ (1986). Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against
Nicaragua (Nicaragua V. United States of America), Judgment.
27. ICJ (2010). Ahmadou Sadio Diallo (Republic Of Guinea V. Democratic
Republic of the Congo), Merits, Judgment.
28. ILC (1999). Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the
Succession of States with Commentaries.
29. ILC (2014). Draft articles on the expulsion of aliens, with commentaries.
30. UN, Human Rights Council, Resolution 26/14.
31. UN, Human Rights Council, Resolution 7/10.
32. UN, Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary
Detention, 2012, A/HRC/22/44.
33. UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation
of nationality, Report of the Secretary-General, 2013, A/HRC/25/28.
34. UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of
nationality Report of the Secretary-General, 2009, A/HRC/13/34.

