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مقدم*2

چکیده
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زماان صال
تفاوت قائل میشود .وقوع جنگ سبب میشود اتبااع دوتام ماخاصاه باهعناوان اتبااع دشام
شناخاه شوند .در ای شرایط ،دوتم ماخاصه ممک اسم اخراج ای افراد را کاری سهل بداند و
اخراج بیگانگان ،به خصوص تعداد زیادی از آنها ،در چنای وضاعیای محامالتار اسام .اچرچاه
چنی اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخم و ناعادالنه به نظر آید ،در
رویۀ عملی دوتمها ای چونه اخراج ماداول اسم .اچرچه دوتمها با توسل به معیار امنیم داخلی
یا نظه عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات اسافاده میکنند ،بهنظر میرسد
قدرت اخراج بیگانگان بههنگام مخاصمات باید اخایاری خاص و محادود تلیای شاود و تنهاا در
زمانهای ویژهای بهکار رود .در ای نوشاار ،پا از جساموجاو در اساناد حیاوش بوردوسااانۀ
بی اتمللی ،اسناد حیوش بوری جهانی و منطیاهای ،حیاوش بای اتملال عرفای ،رویاۀ قیاایی و
دکاری ای نایجه حاصل میشود که محدودیم های وارده بر اخراج بیگانگاان در زماان صال ،
بههنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایم شوند.
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مقدمه
تاریخ بوریم با بی اعامادی به خارجیان و تمایل به نداشا رابطه با آنها شکل چرفااه اسام .از
آنجا که هر دوتای در داخل مرزهای خود از حاکمیم برخوردار اسم ،ازای رو قدرت حاکمیم به
دوتمها ای حق را میدهد تا هر بیگانهای را که حیور او را نامطلوب بدانند ،اخراج کنند.
در بیوار عهدنامههایی که میان دوتمها در مورد ورود و خروج اتبااع یکادیگر بسااه شاده،
حق اخراج ذکر شده اسم (مدنی .)991 :9921 ،دوتم ها باا ایا بااور کاه اخاراج بیگاناه حاق
انکارناشدنی هر دوتای اسم ،در اسافاده از ای حق باهعناوان سایری در میابال بیگانگاانی کاه
تهدیدی علیه امنیم و یا نظه عمومی کوور محسوب میشوند ،تعلل نمیکنند .هرچند ،اخاراج
بیگانگان در زمان جنگ بسیار طبیعی و توجیهپذیر اسم ،با ایا حاال اخاراج بیگاناه در زماان
صل ماداول تر از زمان جنگ اسم .انگیزۀ حفظ نظه عمومی اوتی محرک دوتمها برای اخاراج
بیگانگان اسم.
در آغاز قرن هجدهه ،حیوش عرفی دوتمها نسبم باه اتبااع بیگاناهای کاه باهواساطۀ باروز
مخاصمۀ مسلحانه به اتباع دشم بدل می شدند ،بسیار سخم و خو بود و با وقاوع درچیاری،
اتباع بیگانه و اموال و دارایی های آنان از هیچ حمایام خاصای برخاوردار نباود .نظریاهپاردازان
انگلیسی معاید بودند «هیچ چیزی روش تر از حق دوتم بریاانیا در اخراج اتباع کواور دشام
در زمان مخاصمه نیسم ،)Marsh, 1899: 90-91( »...اما در اواخر ای قرن معاهادات تجاارت و
دریانوردی ماعددی منعید شدند تا با وقوع مخاصمه از اتباع دشم و امواتوان محافظم بهعمل
آورند .از جملۀ ای معاهدات میتوان به معاهدۀ  9212میاان روسایه و ناپال ،و معاهادۀ 9211
میان ایاالت ماحده و پروس اشاره کرد (.)Butler, 2003: 197
اخراج معموالً به عنوان تبعید اجباری اشخاص به سرزمی دوتام دیگار شاناخاه مایشاود،
درحاتی که کوچ اجباری به معنای انایال دادن اشخاص به محل دیگر در سرزمی هماان دوتام
اسم (آقایی جنممکان .)991 :9919 ،با شروع درچیری مسلحانه ،دوتم معاید اسم ای حق را
دارد تا تمامی اتباع دشم را که در سرزمینش هساند ،اخراج کند ،درحاتیکاه در زماان صال
بیگانگان می توانند صرفاً به دالیل منافع ملی ،نظه عمومی ،آسایش ،و امنیم داخلای و خاارجی
اخراج شوند .اما توجه به آرمانهای حیوش بور موجب میشود تا تالشی در جهم محدود کردن
صالحدید چسارده دوتمها در ای خصوص انجام چیرد.
از همی رو هدف از ای نوشاار ،رسیدن به پاسخ ای پرسش اسم که آیا اساساً میان حیوش
مربوط به اخراج بیگانگان در زمان صل و در زمان جنگ تفاوتی از منظر حیوش بی اتملل وجود
دارد؟ بهعبارت دیگر ،آیا وقوع درچیریهای مسالحانه مایتواناد عامال اعماال و اجارای قواعاد
حیوقی دیگری نسبم به زمان صل باشد؟ آیا شاروع مخاصامۀ مسالحانه مایتواناد باه توقا
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حمایمهای میرر در زمان صل و بهتبع آن باز چذاشا دسم دوتامهاا در رفااار باا بیگانگاانی
منجر شود که تبعۀ دوتم ماخاصهاند؟ به ای ترتیب ،در ایا نوشااار پا از تعریا و تبیای
برخی واژچان مرتبط ،معاهدات بی اتمللی ،اعه از حیوش بوردوساانه و حیوش بور ،ماورد بحا
قرار خواهند چرفم تا تعهدات مخال دوتمهاا در خصاوص اخاراج بیگانگاان در زماان جناگ
بررسی و ارزیابی شوند .پ از آن ،تحییق و جساموجاو در حیاوش بای اتملال عرفای صاورت
میچیرد ،رویۀ قیایی مربوطه تفحص میشود ،و در نهایم دکاری حیوقی مورد سانجش واقاع
میشود تا برای پرسشهای مذکور ،پاسخی درخور یافم شود.

مفاهیم
موضوع اخراج بیگانگان ماوکل از دو واژه اسم :یکی اخراج و دیگری بیگانه ،کاه قبال از هار
تالشی برای شناسایی قواعد حا که بر آنها ،نخسم باید آنها را به خوبی تعریا کارد .باه ایا
دتیل که مفهوم اخراج تنها در ارتباط با بیگانه معنا پیدا می کند ،ابادا به توضای واژۀ بیگاناه
پرداخاه میشود.

 .1بیگانه

1

بیگانه فردی اسم که براسااس قاوانی کواوری کاه در آن حیاور دارد ،تبعاۀ آن کواور
محسوب نمی شود .ازای رو واژۀ بیگانه با واژۀ اساثنا و محرومیم رابطۀ نزدیکی دارد .حاای
کسانی که دو یا چند تابعیم دارند ،در خاارج از آن کواورها بیگاناه محساوب مای شاوند.
(  . )Tiburico, 2001: 1به عبارت دیگر کسی که فاقد تابعیم کوور معینی اسم ،نسبم باه
دوتم آن کوور و افراد آن اجن بی (بیگانه) محسوب مای شاود (جعفاری تنگارودی:9922 ،
 .) 99واژۀ بیگانه نمی تواند به تنهایی توصی شاود ،بلکاه در ارتبااط باا کسای کاه چنای
وضعیای ندارد ،مثل تبعه ،تعری می شود .بیگانه ،شخصی اسم که تابعیم کوور میزبان یا
کووری را که در آن اقامم چزیده اسم ،ندارد و تبعۀ کوو ری اسام کاه از آنجاا آماده یاا
اینکه هیچ تابعیای به طور مطلق ندارد و در وضعیم بی سرزمینی به سار مای بارد .بناابرای
بیگانه فردی اسم که تحم صالحیم دوتم دیگری اسم و دارای تابعیم کوور میر دادچاه
نیسم ( .)A/CN.4/573, 2006: 238

1. Alien
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 .2اخراج

1

کلمۀ اخراج اغلب در معنایی موسع و عام در مورد مجموعاهای از اقادامات باهکاار مایرود کاه
به منظور مجبور کردن یک شخص نسبم به ترک سرزمی یک دوتم انجاام مایچیارد ،اعاه از
اینکه مابوع آن دوتم باشد یا نه .از همی رو ،اخراج در ارتباط با فیای سرزمینی مربوطه یا در
معنای وسیعتر ،سرزمی یا سرزمی هایی تعری میشود که دوتم اخراجکننده نسابم باه آنهاا
صالحیم خود را اعمال میکند .برای اخراج واژههای مرتبط فراوانی وجود دارد که برخی از آنها
عبارتاند از :انایال ،2اسارداد ،9بیرون راندن ،9کوچ یا خروج اجباری ،1بازچرداندن به میه .1
با ای حال در ای نوشاار معنای مییق اخراج مدنظر اسام .اخاراج در معناای میایق باه
مفهوم مجموعه ای از اقدامات دوتم اسم که فرد بیگانه ای را کاه تابعیام کواوری دیگار دارد،
مجبور به ترک سرزمینش کند .حال آنکه واژۀ انایال شامل افراد مابوع خود کوور انایالدهنده
نیز میشود .واژۀ اسارداد نیز همانچونهکه واض اسم ،بر مفهومی کیفری دالتم دارد که طباق
آن فرد ماهه را برای تعییب کیفری به یاک کواور تسالیه مایکنناد ( Jennings and Watts,
 .)1992: 948اما تفاوت میان بیرون راندن و اخراج در ای نهفاه اسم که در بیرون راندن مهلم
معیوتی به فرد برای خروج داده میشود و میصد شخص با موافیم خود فرد اناخااب مایشاود،
که اغلب کوور مابوع وی اسم ،حال آنکه در اخراج ،دوتم بدون تعیای مهلاای بارای خاروج،
خود تصمیه به اناخاب میصدی برای فرد می چیرد .اتبااه در چذشااه واژۀ اخاراج بارای تبعیاد
مجرمان در داخل کوور نیز اسافاده میشاده اسام ( ،)Sohn and Buergenthal, 1992: 90اماا
در حال حاضر ای دو واژه عمالً بهجای هه بهکار میروند و هر دو «اخراج» ترجمه میشوند.
همچنی در حاتم کوچ یا خروج اجباری ،ساکنان یک سرزمی بهدتیل جنگی کاه ر داده
و شرایط زندچی را دشوار کرده اسم ،وادار به ترک خانه و کاشانه و میه خود ،و سکنا چزیادن
در سرزمی کوور دیگر میشوند .اتباه ممک اسم شرایط باهوجودآماده باهصاورت طبیعای و
غیرعمدی باشد یا اینکه دوتای با اعمال خاود باهصاورت غیرمسااییه شارایط زنادچی را بارای
ساکنان آن منطیه دشوار سازد.
بهعبارت دیگر اخراج معموالً بهعناوان تبعیاد اجبااری اشاخاص باه سارزمی دوتام دیگار
1. Deportation

ای واژه به تبعید نیز ترجمه شده اسم ،اما نظر به اینکه منظور از ای واژه جابهجایی اجبااری جمعیام از کواوری
به کوور دیگر اسم و واژۀ «تبعید» در حیوش کیفری ایران معنای دیگری دارد ،بنابرای کلمۀ اخراج مناسبتار
بهنظر میرسد (شریعم باقری.)2 :9919 ،
2. Transfer
3. Extradition
4. Expulsion
5. Forced Migration or Exit
6. Repatriation
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شناخاه میشود ،درحاتی که کوچ اجباری به معناای انایاال دادن اشاخاص باه محال دیگار در
سرزمی همان دوتم اسم .آنها هر دو موامل بار عمال بیارون رانادن یاا اناواع دیگار اعماال
قهرآمیزند (جنممکان.)991 :9919 ،
در خصوص بازچرداندن به میه نیز چفاه شده که ای واژه به معنای پ فرساادن یک فرد
به کوور مابوع خود برخالف ارادهاش اسم و بهدتیل مالحظات حیوش بوری ممنوع اسم ،حال
آنکه در اخراج ،فرد به کووری غیر از کوور مابوع خود فرسااده میشود (.)Pictet, 1958: 235

معاهدات بینالمللی و اخراج بیگانگان
عمده معاهداتی که به موضوع اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه پرداخاهاند ،کنوانسیون
چهارم ژنو و پروتکل اول اتحاقیاند .مواد مخالفی از ای دو سند بهویژه فصال دوم از بخاش ساوم
کنوانسیون چهارم به تنظیه وضعیمهایی میپردازند که هنگامی ایجاد مایشاوند کاه اتبااع یاک
طرف مخاصمه به هر دتیل به دسم طرف دشم میافاند .در ادامه ای مواد بررسی میشوند.

 .1اخراج بیگانگان در کنوانسیون چهارم ژنو
در طااول دو جنااگ جهااانی چذشاااه ،توقی ا و نگهااداری بساایاری از شااهروندان دشاام در
اردوچاههای مامرکز ،بهخصوص اردوچاههای کار اجباری ،بسیار معمول بود ،اما از سال  9191باا
انعیاد کنوانسیونهای ژنو ای امر تابع قواعد معاهدهای بسیار دقیق شاد کاه نایجاۀ آن تحدیاد
محسوس قدرت تصمیهچیری کوورهاسم .بنابرای  ،کوور محل اقامم نمیتواند افراد ماذکور را
مجبور به اقامم در سرزمی خود کند ،مگر آنکه عزیمم آناان مخاات مناافع و مصاات کواور
محل اقامم باشد (ضیایی بیگدتی.)991 :9912 ،
اچرچه در کنوانسیون های ژنو از اخراج اتباع بیگانه به آن معنی مییق حرفی به میان نیامده
اسم ،با ای حال به دیگر طرش اخراج ،یعنی انایال ،بازچرداندن و اسارداد میپاردازد کاه شار
آن در ادامه خواهد آمد.
بند  9مادۀ  9کنوانسیون چهارم ژنو مفهوم اشخاص مورد حمایم را ای چونه تعری میکند:
«اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دسم دوتام داخال در
جنگ یا دوتم اشغالکننده غیر از دوتم مابوع خود میافاند ،تحم حمایم ای قرار دادند.
اتباع دوتای که وابساه به ای قرارداد نباشند ،تحم حمایم ای قرارداد نیساند .اتبااع یاک
دوتم بی طرف که در خاک یک دوتم داخل در جنگ باشند و اتباع یک دوتم همص در جنگ
مادام که دوتم مابوع آنان نمایندچی عادی سیاسی نزد دوتم بازداشمکنندۀ آنان دارد ،مومول
حمایم ای قرارداد نخواهند شد[ ]...اشخاص مورد حمایم کنوانسایونهاای اول و دوم ژناو 92
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اوت  9191در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غرییان نیروهاای مسال در خواکی و در
دریا یا اشخاص مورد حمایم کنوانسیون سوم ژنو  92اوت  9191در باب رفاار با اسیران جنگی
به مفهوم ای قرارداد مورد حمایم شمرده نمیشوند».
ای کنوانسیون در مادۀ  91به خروج اخایاری و آزادانۀ بیگانگانی می پردازد که خود را
در سرزمی دوتای می بینند که یک طرف مخاصمۀ مسالحانه اسام .ماادۀ  91کنوانسایون
چهارم می چوید:
« هر شخص مورد حمایم که تمایل دارد در بدو جناگ یاا در دورۀ جناگ از خااک کواور
خارج شود ،9حق خروج خواهد داشم ،مگار آن کاه رفاا او مخاات مناافع ملای دوتام باشاد.
درخواسم خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدچی قرار خواهد چرفم و تصمیه میایی در
اسرع وقم چرفاه خواهد شد .پ از کسب اجازۀ خروج میتواناد وجاه الزم جهام مساافرت را
بردارد و میدار عادالنه اسباب و توازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازۀ خروج به ایوان داده نوود حق خواهناد داشام از یاک دادچااه یاا یاک
هیأت اداری ذیصالحیم که مخصوصاً جهم ای کار توسط دوتم بازداشمکننده تأسی شاده
باشد تیاضا نماید در اسرع وقم در تصمیه منع خروج تجدیدنظر کند[».]...
ای ماده به خروج یا اخراج اجباری بیگانگان از سرزمی توسط دوتم و در زمان مخاصامات
مسلحانه نمی پردازد .تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو که توسط کمیاه بی اتمللی صلیب سر تهیه
شده ،بهوضو نوان میدهد که مادۀ  91کنوانسایون چهاارم تنهاا باه خاروج اخایااری و آزاد
بیگانگان میپردازد (.)Kidane, 2013: 295
در ای ماده از میصد ای افراد حرفی به میان نیامده اسم .بهعبارت دیگر ،طباق ایا مااده
افراد ملزم نیساند به کوور مابوع خود بازچردند و حق اناخاب کوور میصاد خاود را دارناد .در
همی زمینه دوتم ماخاصه نیز نمی تواند در راه خروج ای افراد به هر کووری که تمایل دارناد
ممانعای ایجاد کند (.)Pictet, 1958: 235
عبارت «هر شخصی که تمایل به تارک سارزمی دارد» کاامالً نواان مایدهاد کاه خاروج
اشخاص تحم حمایم تنها زمانی اتفاش می افاد که خواسم خود آنها باشد .پیشنوی ارائهشده
توسط کمیاۀ بی اتمللی [صلیب سر ] میرر میکرد که هیچ شخص تحم حماایای نمایتواناد
برخالف ارادهاش بازچردانده شود؛ همی نظار باهصاورت ضامنی از ماا نهاایی نیاز اساانباط
می شود ،اچرچه کمی مافاوت بیان شده اسم .ای مسائله بسایار حاائز اهمیام اسام ،چراکاه
بسیاری از شهروندان خارجی تمایل ندارند کووری را که ساتیان دراز در آن زندچی کاردهاناد و
به آنجا وابساگ ی دارند ،ترک کنند .با وجود ای باا اینکاه برچردانادن اجبااری افاراد باه محال
کوورشان بدون خواسم آنها ممنوع اسم ،اما حق اخراج آنها همچناان محفاوا اسام .شاایان
)1. “All protected persons who may desire to leave the territory ...”(Emphasis Added
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ذکر اسم که حق ترک کوور حیی مطلق و غیرموروط اسم و نمیتوان آن را موروط به عمل
مایابل طرف دیگر کرد .با وجود ای دوتمها میتوانند ،همانچونهکه رویۀ هه نوان داده اسام،
از خروج افراد در مواردی که مخات با مناافع ملای باشاد ،جلاوچیری کنناد .ماأسافانه عباارت
«منافع ملی» بهقدری چسارده و تفسیرپذیر اسم کاه در بیواار ماوارد دسام دوتامهاا را بااز
چذاشاه اسم ،و میتوانند دتیل جلوچیری از خروج فرد را در ذیل یکی از مصادیق وسیع مناافع
ملی بگنجانند (.)Pictet, 1958: 235
کنوانسیون چهارم در مادۀ  91خود به خروج اجباری بیگانگاان از سارزمی یاک دوتام در
نایجه انایال ،بازچرداندن به وط  ،یا اسارداد میپردازد .مادۀ  91از ای قرار اسم:
«اشخاص مورد حمایم را نمیتوان به دوتای که عیو ای قرارداد نباشد منایل ساخم .ایا
وضع مانع اعادۀ اشخاص مورد حمایم به میه خود یا مانع بازچوم آنها به کوور اقاماگاه خود
پ از خاه جنگ نخواهد بود .دوتم بازداشمکننده نمیتواند اشخاص مورد حمایم را باه یاک
دوتم عیو قرارداد انایال دهد مگر پ از آنکه اطمینان حاصل کند دوتم مزبور قادر و مایل به
اجرای قرارداد میباشد[».]...
ای ماده هر چونه انایال افراد حاضر در سرزمی اشغاتی را شامل میشود .باهعباارت دیگار،
واژۀ «انایااال دادن» دربرچیرناادۀ اقاادامات چوناااچونی مثاال زناادانی کااردن در کوااوری دیگاار،
بازچرداندن به کوور محل اقامم ،و حای اسارداد اسم (.)Pictet, 1958: 266
اوتی جملۀ ای ماده از آن جهم نوشاه شده تا راههای چریز کوور اشغالکنناده را محادود
کند .در صورت فیدان ای عبارت ،کوور ماخاصه می توانسم افراد را به کووری منایل کند که
به کنوانسیون چهارم ملحق نودهاند و ازای رو حیوش افراد رعایم نمیشد .از طرف دیگر ،دوتام
اشغالکننده ملزم اسم قبل از انایال افراد به یک کوور از توانایی و تمایل کوور میصد به اجرای
کنوانسیونها اطمینان حاصل کند .کوور فرسانده باید ییی حاصل کند که برای مثال موکالت
اقاصادی یا رفاار تبعیضآمیز کوور میصد سبب آسیب به افراد نوود.)Pictet, 1958: 268( .
اچرچه ای ماده نیز به اخراج بیگانگان نمیپردازد ،تفسیر مادۀ  91بهصراحم نوان میدهاد
که اخایار یک دوتم برای اخراج افراد بیگانه از سرزمی خود با دالیال مبانایبار امنیام ملای
همچنان محفوا مانده اسم .بهعبارت دیگر ،ای ماده هایچ میاررهای در ماورد اخاراج ،کاه باه
معنی اقدامی اسم که توسط یک دوتم برای حذف تبعۀ ناامطلوب بیگاناه از سارزمینش انجاام
میچیرد ،نیسم .ازای رو در صورت فیدان هر چونه عبارتی حاوی اینکه اخراج نیاز بایاد یکای از
طرش انایال تلیی شود ،ای ماده هیچ مانعی بر سر راه اخراج بیگانگان ،اچر امنیم دوتام اقایاا
کند ،وجود ندارد (.)Henckaerts, 1995: 137
عالوه بر ای  ،کنوانسیون چهارم در مادۀ  91به عزیمم اجباری غیرنظامیان بهواسطۀ «انایال
اجباری» یا «اخراج» از سرزمی اشغاتی توسط دوتم اشغاتگر و فرساادن آنها به سرزمی دوتم
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اشغاتگر یا هر کوور دیگری می پردازد .ای ماده در زمینۀ انایال اجباری یا بازچرداندن اشخاصی
اعمال می شود که تبعۀ دوتم اشغاتگر نیساند .ممک اسم ای افاراد تبعاۀ کواوری کاه در آن
حاضرند ،باشند یا نباشند .با ای حال انایال اجباری یا حاای خاروج افاراد توساط یاک دوتام
اشغاتگر ،حای آنهایی که تبعۀ کوور اشغال شده نیساند ،در معناای واقعای کلماه ،اخاراج یاک
بیگانه توسط دوتم از سرزمی خود محسوب نمیشود .اخراج شهروندان از سرزمی هاای تحام
تصرف دوتم ماخاصه مسائل چوناچونی را مطر میکند .ای موضوع در مورد اخراج فلسطینیان
از سرزمی های اشغاتی در کرانۀ باخاری رود اردن و نوار غزه توسط اسرائیل از ساال  9112باه
بعد توجهات زیادی را به خود جلب کرد (.)Jennings and Watts, 1992: 941
با ای حال مادۀ  91کنوانسیون چهارم به اخراج بیگانه توسط دوتم از سارزمینش در زماان
مخاصمۀ مسلحانۀ بی اتمللی مربوط نمیشود .مادۀ  91کنوانسیون چهارم اظهار میدارد:
«انایال اجباری دساه جمعی یا انفرادی و اخراج اشخاص مورد حمایم از اراضی اشغالشاده
به خاک دوتم اشغالکننده یا به خاک هر دوتم دیگری اعه از اینکه اشغال شده یا نوده باشاد،
به هر علای ممنوع اسم .معهذا دوتم اشغالکنناده مایتواناد درصاورتیکاه امنیام اهااتی یاا
موجبات عاتیه نظامی ایجاب کند به تخلیۀ تمام یاا قسامای از یاک ناحیاۀ اشاغالشادۀ معای
مبادرت کند .تخلیۀ نواحی نباید موجب نیلمکان اشخاص مورد حمایام جاز باه داخال خااک
اشغال شده چردد ،مگر در صورت عدم امکان مادی .نفوسی که بدی طریق تخلیه مایشاوند باه
محض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافم به کانون خود عودت داده خواهند شد[».]...
عالوه بر ای  ،بازچرداندن یا انایال غیرقانونی که در مادۀ  992کنوانسیون چهارم ژنو بهعنوان
نیضهای شدید ترسیه شدهاند ،میتوانند بهعنوان اشارهای بر وضعیمهای محدودی که در مواد
 91و  91کنوانسیون ژنو بیان شد ،فهمیده شوند .مادۀ  992اعالم میدارد:
«نیضهای شدید که در ماده قبل موردنظر اسم عبارتاند از هر یک از اعمال ذیال کاه بار
علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایم ای قرارداد میباشند ارتکاب شده باشاد ]...[ :اخاراج یاا
انایال غیرقانونی یا زندانی کردن غیرقانونی».]...[ ،

 .2پروتکل اول الحاقی
مادۀ  11پروتکال اول اتحااقی ،اخاراج یاا انایاال ،تنهاا در محادودۀ سارزمی هاای اشاغاتی را
«نیضهای شدید» میداند .ای ماده میچوید]...[ :
 .9عالوهبر موارد تعری شده در بندهای قبلی و در کنوانسیونها بهعنوان نیض شدید ،اعمال
زیر هنگامیکه عمداً و با تخطی از کنوانسیون هاا یاا پروتکال ارتکااب شاود ،نیاض شادید ایا
پروتکل تلیی میچردد:
ات ) انایال بخوی از سکنه غیرنظامی دوتم اشغالکننده به سرزمی اشغالشده ،یا اخراج و
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یا انایال تمام یا بخوی از سکنۀ غیرنظامی سرزمی اشغالشده در داخل آن یا به خارج از آن»
ای انایال تنها در صورتی میتواند روی دهد که امنیم اهاتی منطیۀ اشاغاتی اقایاا کناد و
مههتر آنکه ای انایال صرفاً باید در محدودۀ سرزمی اشغاتی صورت پذیرد ،باهجاز در ماواردی
که ای امکان از نظر مادی وجود نداشاه باشد .در صورت وقوع چنای حااتای بایاد باه محاض
اتمام درچیری ،افراد را به مکان اوتیه خود بازچرداند .کوور اشغالکننده همچنی نمیتواند اتباع
خود را به سرزمی های اشغاتی منایل کند (.)Sandoz et al., 1987: 1000
ای بخش تا حد زیادی تکرار مواد  992و  91کنوانسیون چهارم ژنو اسم .تنها نکااۀ بادیع
آن ،بح ممنوعیم انایال اتباع دوتم اشغاتگر به داخل سرزمی اشغالشده اسم.

 .3اسناد حقوق بشری جهانی و منطقهای
براساس مادۀ  99میثاش بی اتمللی حیوش مدنی و سیاسای بیگاناهای کاه قانونااً در قلمارو یاک
دوتم طرف ای میثاش باشد ،فیط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشاد ممکا
اسم از آن کوور اخراج شود و جز در مواردی که جهات حامی «امنیم ملی» 9طور دیگر اقایا
کند ،باید امکان داشاه باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعاراض کند و اعاراض او در میام صات
یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف میام صات با حیور نمایندهای کاه باه ایا
منظور تعیی میکند ،رسیدچی شود .در ای خصاوص ذکار دو مطلاب الزم باهنظار مایرساد.
همانچونه که موخص اسم در ما ماده از وضعیای تحم عنوان امنیم ملی نام برده مایشاود
که بیگانه در معرض اخراج را از حق اعاراض به تصمیه اخراج محروم میکند .ناچفااه پیداسام
که وقوع مخاصمۀ مسلحانه از جمله شرایطی اسم که دوتمها امنیم ملی خاود را تحام خطار
دیده و سعی میکنند تا خطرهای احاماتی ،از جمله حیور اتباع بیگانۀ دشم را مرتفع سازند.
نکاۀ دوم آنکه طبق بند  2مادۀ  9برخی حیوش مندرج در میثاش 2در شرایط اضطراری ،کاه
مخاصمۀ مسلحانه نیز بی شک جزو آن اسم ،با شرایط موخصی قابل تعلیقاناد .باا ایا وصا
همانطورکه موخص اسم ،در ای بند از مادۀ  99میثاش حرفی به میان نیامده اسم و باه ایا
نایجهچیری منجر می شود که اخراج تبعۀ بیگانه در شرایط خاص و اضطراری از جمله مخاصمۀ
مسلحانه توسط میثاش ممنوع نوده اسم.
در اسناد منطیهای نیز به مسئلۀ اخراج بیگانگان اشاره شده اسم که از آن جمله میتوان ماادۀ 9
پروتکل  2کنوانسیون اروپایی حیوش بور ،بند  9مادۀ  92منوور آفرییایی حیوش بور و ماردم ،بناد 1
مادۀ  22کنوانسیون آمریکایی حیوش بور و بند  2مادۀ  21منوور عربی حیوش بور را نام برد.
 .9تأکید از ماسم.
 .2مواد ( 1 ،2 ،1بندهای  9و .91 ،91 ،91 ،99 ،)2
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شایان ذکر اسم عالوهبر مادۀ  9میثاش ،مادۀ  91کنوانسیون اروپایی حیوش بوار و ماادۀ 22
کنوانسیون آمریکایی حیوش بور نیز مایم شارایطی در جهام تعلیاق برخای حیاوش بوارند
(زمانی و ساعد9.)929 :9912 ،
دیوان بی اتمللی دادچساری نیز در رأی موورتی خود در قییۀ دیوار حائل به پیروی از رأی
موورتی خود در قییۀ موروعیم کااربرد ساال هاای هسااهای ()ICJ Rep, 1996: para. 239
به صراحم به ای موضوع اذعان کرد که حمایمهای میرر در معاهدات حیاوش بواری در زماان
مخاصمات مسلحانه ماوق نمیشوند (.)ICJ Rep, 2004: para. 41

حقوق بینالملل بشردوستانۀ عرفی
سرنوشم غیرنظامیان حاضر در سرزمی دشام در آغااز مخاصامات ،اعاه از اینکاه میایه آن
سرزمی یا مسافر باشند ،تغییرات زیادی کرده که از بردچی تاا تیامی حیاوش بوار از طریاق
حیوش بی اتملل بوردوساانه ماغیر بوده اسم (زمانی و ساعد.)924 :9912 ،
عرف بی اتملل و رویۀ کوورها میپذیرد که بیگانه را میتوان به دالیل نیاض شارایط ورود،
نیض شرایط اقامم ،تکدی ،و مالحظات سیاسی و امنیای (نظه عمومی و مالحظاات بهداشاای)
اخراج کرد (قاسمیشوب ،)994 :9919 ،اما وضعیم مخاصمه مسلحانه وضعیای کاامالً مافااوت
اسم و دوتم ها در ای شرایط حق هر چونه اقدامی را نسبم به اتباع بیگانه برای خود قائالاناد.
طرییۀ برخورد دوتم آمریکا با اتباع ژاپ  ،پ از حملۀ آن کوور به بندر پرل هاربور شاهدی بار
ای امر اسم (.)Caccamo, 2013: 1
در همی زمینه می توان به حیور اتباع کوورهای ماحد آتمان در کوورهای جبهۀ مخاات
به خصوص بریاانیا در سالهای جناگ جهاانی دوم اشااره کارد .در اوایال ساال  9194نگرانای
فزایندهای در مورد پیورفم آتمان در جبهههای نبرد علیه مافیی و احامال حمله مساییه باه
بریاانیا وجود داشم .یکی از عوامل موفییم آتمان نازی از نظر کارشناسان ،وجود تعاداد زیاادی
جاسوس بود که تحم عناوی مخال و با تابعیامهاای چونااچون در کواورهای جبهاۀ مافاق
حیور داشاند و فرایند اطالعرسانی به آتمان را بسیار تسهیل مایکردناد ،باهطاوریکاه چفااه
میشود حدود  14هزار فرد با تابعیم آتمانی ،اتریوی و چکسلواکی در سالهای مناهی به آغااز
جنگ جهانی دوم وارد بریاانیا شده و در آنجا به زندچی موغول شدند .به همی دتیال باود کاه
دادچاه های بریاانیا در سال  9194تصمیه به برپایی دادرسیهایی کردناد تاا افاراد جاساوس را
شناسایی و آنها را از کوور خود اخراج کنند (.)Pistol, 2015: 37
با ای حال حای اصول حیوش بی اتملل بوردوساانۀ عرفی کاه تیریبااً پنجااه ساال پا از
 .9منوور آفرییایی حیوش بور و مردم مایم چنی قاعدهای برای مخاصمات نیسم.
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تصویب کنوانسیون چهارم و توسط کمیاۀ بی اتمللی صلیب سر تهیه شده نیز تنها به مسائلۀ
انایال اجباری یا اخراج بیگانگان توسط دوتم اشغاتگر در سرزمی اشغاتی میپردازد و در ماورد
اخراج افراد ،آن هه در جمیع حاالت صحبای به میان نیاورده اسم .بند «ات » اصال  921ایا
مجموعه بیان میکند:
ات ) طرفی درچیر در مخاصمۀ مسلحانه نمیتوانند ساکنان غیرنظامی سرزمی اشغاتی ،چه
تمام و چه قسمای از آنها ،را بازچردانده یا بهاجبار منایل کنند ،مگر آنکه امنیام شاهروندان یاا
دالیل نظامی اقایا کند .بند «ب» ای اصل ،موابه همی تعهد را بر عهدۀ طرفی یک مخاصمۀ
مسلحانه غیر بی اتمللی وضع میکند (9.)Henckaerts et al., 2005: 457
حق عرفی یک دوتم برای اخراج تمامی بیگانگان دشم با آغاز جناگ ،توساط حیوقادانان
نیز پذیرفاه شده اسم ( .)Draper, 1968: 274حق دوتمها برای اخراج بهصورت کلای پذیرفااه
شده اسم .اهمیای ندارد که فرد بیگانه بهصورت موقای در آن سرزمی سااک شاده اسام یاا
بهمنظور کار و بهصورت طوالنیمدت در آنجا زندچی میکند .از سوی دیگر ،اچرچاه یاک دوتام
صالحیم چساردهای در اعمال حق خود مبنیبر اخاراج دارد ،ایا صاالحیم مطلاق نیسام .از
همی رو ،به موجب حیوش بی اتملل عرفی ،یک دوتم نباید با اساافادۀ خودسارانه و دتخاواه از
ای حق سوءاسافاده کند و بایسم بهصورت معیول رفاار کند؛ اچرچه حیوش بای اتملال عرفای
هیچ قواعد موخصی در خصوص اخراج وضع نمیکند و همه چیز به ویژچیهای خاص هر مورد
خاص بساگی دارد (.)Jennings & Watts, 1996: 940-941
بهنظر میرسد امروزه نباید اصول و هنجارهای حیاوش بواری را صارفاً یاک سلساله قواعاد
اساسی برای تعیی حیوش بور دانسم و بر آن بود تا زمانیکه در یک معاهادۀ اتازامآور نیاماده
باشد ،صرفاً ارزش اخالقی دارد .بلکه باید بیان کرد ای هنجارها از اتزام عرفی برخوردار شدهاناد.
دوتمها نمی توانند به تعهداتی که اتزام به اجرا و پایبندی به آن به موجاب اصاول حیاوش ملال
(حیوش بور) که ناشی از رسوم میرر بای ملال مامادن و قاوانی بواری و میایایات وجادان
عمومی اسم پایبند نباشند (حاتمی و همکاران .)912 :9919 ،مسئلۀ مهه آن اسم که با وجود
نظرهای چوناچونی که در خصوص عرفی بودن یا نبودن میررات مادۀ  91کنوانسیون چهارم ژناو
وجود دارد ،در حال حاضر ای موض وع اهمیم چندانی ندارد و صرفاً دارای ارزش تاریخی اسام،
چراکه ممنوعیم اخراج و انایال فردی یا دساهجمعی بیشک اکنون بخوی از حیوش بی اتملال
عرفی اسم (.)Clapham et al., 2015: 1195

 .9برای مطاتعۀ انایادات وارده به اصل  921حیوش بی اتملل بوردوساانۀ عرفی ،ر.ک:
Clapham, Andrew & Gaeta, Paola & Sassoli, Marco (2015), The 1949 Geneva Conventions: A
Commentary, Oxford University Press, pp. 1195-1196.
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رویۀ قضایی و داوری بینالمللی
در خصوص موضوع مورد بح ای میاته پروندههای چندانی در رویۀ قیایی و داوری بی اتمللی
وجود ندارد .در ادامه به چند پروندۀ شاخص و مهه در ای زمینه پرداخاه میشود.

 .1دادگاه کیفری برای یوگسالوی سابق
مادۀ  2اساسنامه دادچاه یوچوسالوی میچوید« :دادچاه بی اتمللی اخایار خواهد داشم تا کسانی
را که نیضهای شدید کنوانسیونهای ژنو  9191را مرتکب شده یا به آن دسااور دادهاناد ماورد
تعییب قرار دهد؛ یعنی ای اعمال را علیه اشخاص یا اموال تحم حمایام کنوانسایونهاای ژناو
انجام دهد]...[ :
چ) اخراج یا انایال غیرقانونی یا زندانی کردن غیرقانونی شهروندان.
قییۀ بالسکیچ 9نمونهای از انایال اجباری غیرقانونی یک جمعیم را نواان مایدهاد291 .
غیرنظامی مسلمان توسط یک چروه شبه نظامی مجبور به راهییمایی از یک شهر به شاهر دیگار
شدند و مجبور شدند بهعناوان پناهگااه هاای انساانی بارای حادود ساه سااعم در میابال یاک
ساخامان بنوینند و سی در هفم خانه اسکان داده شوند که تنها برای ایساادن آنها جا باود،
و در نهایم به کامیون ها هدایم ،و با زور به خارج از روسااا انایاال داده شادند .اتهاام «اخاراج
غیرقانونی و انایال اجباری» در کیفرخواسم هایی که در دادساان دیوان یوچسالوی سابق علیاه
میلوسویچ ،2میلوتینوویچ ،9اودژانیچ ،9اساوجیلیجکوویچ ،1و نیکوال ساینوویچ 1صادر شد نیز آمده
اسم .اعماتی که به ماهمان نسبم داده شده اسم عبارت اند از :تبعید و اخراج اجبااری هازاران
کوزویی آتبانیاییتبار از خانه های خود در اساان کوزوی جمهوری فدرال یوچساالوی در ،9111
و اخراج غیر صربهای اهل کرواسی و بوسنی و هرزچوی از مناطق تحم کنارل صربهاا بای
سالهای  9119و ( 9111آقایی جنممکان.)992 :9919 ،

 .2دیوان کیفری بینالمللی
اهمیم ای ممنوعیم موجب شد تا در اساسنامۀ دیوان کیفری بی اتمللای مصاوب  9111هاه
مورد توجه قرار چیرد .اساسنامۀ مزبور هه در قسمم  9مادۀ  2بههنگام برشامردن جارائه علیاه
1. Blaskic
2. Slobodan Milosovic
3. Milan Milutinovic
4. Dragoljub Ojdanic
5. Vlajko Stojilijkovic
6. Nikola Sainovic
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بوریم ،و هاه در شاق  2قسامم «اتا » بناد  2ماادۀ  ،1کاه باه بیاان ماوارد نیاض فااحش
کنوانسیونهای ژنو در خصوص جرائه جنگی میپردازد ،هه در شق  1قسمم «ب» بند  2ماادۀ
 ،1که به بیان سایر موارد نیض قوانی و عرفهای جنگ میپردازد ،اخاراج یاا انایاال تماام یاا
بخوی از جمعیم سرزمی اشغاتی در داخل یا خارج ای سارزمی را جنایام جنگای مایداناد
(امی زاده و سیاهرسامی.)91 :9911 ،
قسمم  9مادۀ  )9(2اساسنامۀ دیوان کیفری بای اتمللای «اخاراج یاا انایاال اجبااری یاک
جمعیم» را منع میکند ،قسمم  9مادۀ  ،)2(2آن را «جابهجایی اجباری 9افراد موردنظر به زور
یا با اعمال قهرآمیز دیگر ،از منطیه ای که قانوناً در آنجا سکونم دارند ،بادون مجاوزی براسااس
حیوش بی اتملل» تعری میکند (آقایی جنممکان.)991 :9919 ،
شق  2قسمم «ات » مادۀ  2)2(1مساییماً از مادۀ  992کنوانسیون چهاارم ژناو چرفااه شاده
اسم .ممنوعیم اخراج و انایال اغلب مربوط به سرزمی های اشغاتی اسام و اصاوالً باه ممنوعیام
جابهجایی اجباری اشخاص مورد حمایم در محدودۀ هماان سارزمی (انایاال) یاا بیارون رانادن
اجباری از آن سرزمی (اخراج) میپردازد .ای اقدام در صورتی غیرقانونی اسم که مغایر با میررات
مواد  91و  91کنوانسیون چهارم ژنو صورت پذیرد (.)Triffterer and Ambos, 2016: 346
کمیاۀ بی اتمللی صلیب سر یادآوری میکند که در محاکمات ماعدد بعد از جنگ جهاانی
دوم ،ماهمان به ای جرائه ،براساس اینکه ای جرائه را «عامدانه» و آچاهانه برخالف کنوانسیون
های بی اتمللی مرتکب شده بودند ،مجرم شناخاه شدند (آقایی جنممکان.)911 :9919 ،
شایان ذکر اسم اچرچه ممک اسم اخراج در برخی موارد ،باه خواسام خاود فارد صاورت
پذیرد ،ضرورتاً بدی معنا نیسم که ای اناخاب به صورت آزادانه و واقعای صاورت چرفااه باشاد.
برای توخیص غیرقانونی بودن یک اخاراج بایاد باه شارایط ایجاابی و فیاای حااکه باههماراه
آسیبپذیری شخص مورد حمایم دقم شود .همچنی باید تأکید کرد که جرم جنگی مربوطاه،
محدود به انایال یا اخراج اجباری چروهی یا جمعی نیسم ،بلکه شامل انایال یا اخراج فردی نیز
میشود .بهعالوه اینکه ای جرم میتواند چه بهصورت فعل و چاه تارک فعال انجاام شاود و در
خصوص آن نیاز به عنصر معنوی نیسم (.)Triffterer & Ambos, 2016: 348
شق  1قسمم «ب» مادۀ  )2(1اساسنامه 9نیز از شق «ات » بند  9مادۀ  11پروتکل اول
 .9عناصر توکیل دهندۀ جرائه ،واژۀ اجبار را تنها شامل اجبار فیزیکی ندانساه ،بلکه آن را شامل «تهدید باه زور ،کاه باا
اعماتی چون اکراه ،ترساندن از خوونم ،بازداشم ،فیای روانی یا سوءاسافاده از قدرت علیه ای شخص یا اشاخاص
دیگر ،یا از طریق ایجاد یک محیط قهرآمیز سبب شده» نیز دانساه اسم (آقایی جنممکان.)991 :9919 ،
 .2شق  2قسمم «ات » مادۀ  )2(1اساسنامه :اخراج یا انایال غیرقانونی یا توقی غیرقانونی.
 .9شق  1قسمم «ب» مادۀ  )2(1اساسنامه :اقدام دوتم اشغاتگر ،باه طاور مسااییه یاا غیرمسااییه ،بارای انایاال
بخشهایی از جمعیم غیرنظامیاش به سرزمینی که اشغال میکند ،یا اخراج یا انایال تماام یاا بخاشهاایی از
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اتحاقی چرفاه شده اسم  ،با ای تفاوت که اوالً  ،کنفران رُم تغات « مساییه یا غیرمساییه »
را به میررا ت مذکور اضافه کرده اسم .اتحاش ای واژه ها به دنبال تاالش دوتام هاای عربای
صورت چرفم (آقایی جنم مکان .) 294 :9919 ،ممنوعیم انایال یا اخراج تمام یا بخوی از
جمعیم سرزمی اشغاتی دارای سابیه ای طوالنی بوده 9و هنجاری عرفی در حیوش بی اتملل
بوردوساانه تلیی می شود که د ر مخاصمات مسلحانه قابل اجراسم ( Triffterer & Ambos,
.)2016: 412
اصطال «غیرمساییه» حاکی از آن اسم که نیازی نیسم جمعیام دوتام اشاغاتگر باا زور
منایل شده یا به نحو دیگری مجبور به انایال به سرزمی اشغاتی شوند ،بلکه ممکا اسام کاه
توویق یا تحریک شده یا امکانات انایاال باه آنجاا بارای آناان فاراهه شاود .همچنای  ،کلماۀ
غیرمساییه به ای معناسم که جمعیم دوتم اشغاتگر میتواند از طریاق یاک دوتام ثاتا باه
سرزمی اشغال شده انایال داده شود .با ای حال تنها اساثنایی که ممکا اسام وجاود داشااه
باشد ،در مورد کودکان 2اسم (آقایی جنممکان.)299 :9919 ،
کمیاۀ بی اتمللی صلیب سر اشاره میکند که اصطال «بهوسیلۀ دوتم اشغاتگر» مساالزم
دخاتم یک دوتم اسم و رفاار شخص خصوصی با اهاداف خصوصای ،قابال اناسااب باه دوتام
اشغاتگر نیسم و موجب مسئوتیم کیفری میرر در ای مااده نخواهاد شاد .باهعاالوه ،اصاطال
«بخشهایی از جمعیم» به معنای ای اسم که بیوار از یک نفر ،اخراج یا منایل شود (آقاایی
جنممکان.)292 :9919 ،

 .3کمیسیون دعاوی اریتره-اتیوپی
کمیسیون دعاوی اریاره -اتیوپی به موضاوع حیاوش قابال اجارا در زماان مخاصامات مسالحانه
می پردازد .کمیسیون بر اخایار وسیع یک طارف مخاصامه بارای اخاراج اتبااع طارف دیگار از
سرزمینش در طول درچیری اذعان میکند .کمیسیون در عی حاال بیاان مایدارد کاه چنای
اخراجهایی باید مطابق با حیوش بوردوساانۀ بی اتمللی در خصوص رفاار با افراد تحام حمایام
انجام چیرد .کمیسیون در قسمای از رأی خود در مورد دعاوی شهروندان اریاره چفم:
«حیوش بی اتملل بوردوساانه به یک طارف مخاصامه اخایاار وسایعی بارای اخاراج اتبااع
جمعیم سرزمی اشغاتی در داخل یا به خارج ای سرزمی .
 .9ای ممنوعیم در کد تیبر در سال  9119ذکر شده اسم .همچنی  ،اچرچه میررات  9142الهه در ای خصاوص
صراحای ندارد ،ای امر بهدتیل ای اعایاد بود که ملل مامدن دیگر به چنی اقدامی مبادرت نخواهند کرد.
 .2بند  9مادۀ  21پروتکل اول اتحاقی« :هیچ یک از طرفهای مخاصمه ،انایال کودکان ،بهجز اتباع خود ،را به یاک
کوور خارجی ترتیب نخواهد داد ،مگر در صورت انایال موقای به دالیل اضطراری مربوط به سالمم یاا درماان
پزشکی کودکان یا ،به اساثنای سرزمی های اشغاتی ،درصورتیکه ایمنی آنها ایجاب نماید»....
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دشم از سرزمینش در طول درچیری تفویض می کند ...کمیسیون پیوار به ای نایجاه رساید
که اتیوپی بهصورت قانونی و با تصمیهچیری از طریق کمیااۀ امنیام اتیاوپی بخاش وسایعی از
افراد با تابعیم میاع را از تابعیم اتیوپیایی شان محروم کرده اسم .اتیاوپی مایتوانسااه ایا
افراد را بهعنوان اتباع دوتم دشم اخراج کند ،با ای حال ملزم بوده اسم تا حمایمهاای میارر
در کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر قواعد قابل اجرای حیوش بوردوساانه را برای آنها ضمانم کند.
ادعای اریاره مبنی بر اینکه ای افراد باهصاورت غیرقاانونی اخاراج شادهاناد پذیرفااه نیسام»
(Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, Eritrea-
.)Ethiopia Claims Commission, 2004: 81
کمیسیون همچنی در خصوص دعاوی شهروندان اتیوپی نظر خود را تکرار میکناد« :هایچ
یک از طرفی به طور خاص باه محادودۀ اخایاار و قادرت طارفهاای ماخاصاه طباق حیاوش
بوردوساانه بی اتمللی به منظور اخراج اتباع دشم در طول یک مخاصمۀ مسلحانۀ بای اتمللای
اشاره نکرده اسم .اریاره انکار می کند که در طول ای مدت شهروندان اتیوپی ماعاقب اقادامات
یا سیاسمهای دوتای اخراج شدهاند و اسادالل میکند کاه خاروج افاراد بیاانگر ارادۀ آزاد آنهاا
برای ترک سرزمی می باشد .اتیوپی به نوبه خود ،بر قواعد قابل اجرا بر اخراج بیگانگان در زماان
صل تأکید میکند[».]...
« کمیسیون در بخش دیگری از رأی خود راجع به دعاوی شاهروندان اریااره باه حاق یاک
طرف مخاصمه طبق حیوش جنگ 9برای اخراج اتباع دوتم دشم در طول مخاصمات مسالحانۀ
بی اتمللی تأکید می کند ...با ای حال ،شرایط اجرای ای قبیل اخراجها بایسم مطابق با حداقل
اساانداردهای بوردوساانه (همانچونهکه در ماواد  91و  91کنوانسایون چهاارم آماده) در نظار
چرفاه شوند» (.)Partial Award, 2004: 82
یکی از روش های اخراج ،سلب تابعیم از افراد و اخراج آنهاسم .کمیسایون دعااوی اریااره-
اتیوپی موضوع سلب تابعیم در شرایط ظهور یک دوتم جدید و یا وقاوع درچیاری مسالحانه را
بررسی و آن را مغایر با حیوش بی اتملل اعالم کرد .کمیسیون بیان داشم کاه ایا موضاوع ناه
بهوسیلۀ حیوش بی اتملل بوردوساانه و نه معاهدات میان دوتمها در زمان جنگ تعیی تکلیا
نوده اسم .ازای رو کمیسیون براساس حیوش بی اتملل عرفی به سلب تابعیم در زماان جناگ
پرداخم (.)Partial Award, 2004: 60
کمیسیون به شرایط ماهوی سلب تابعیم در حیوش بی اتملل عرفی اشاره کرد و با اساناد به
ممنوعیم سلب تابعیم مندرج در مادۀ  91اعالمیۀ جهاانی حیاوش بوار ،ماالکهاایی را بارای
توخیص خودسرانه بودن سلب تابعیم به دسم داد .از جملۀ ای مالکها ای اسم که آیا ایا
اقدام مبنای قانونی داشاه اسم؟ آیا سلب تابعیم به بیتابعیای و بیسرزمینی افراد منجر شاده؟
1. Jus in Bello
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و اینکه آیا با توجه به جمیع اوضاع واحوال ،دالیل منطیی برای سلب تابعیم موجود باوده اسام
یا خیر (.)Partial Award, 2004: 61
کمیسیون همچنی به شرایط شکلی که طبق حیوش بی اتملل عرفای بارای سالب تابعیام
ضروری اسم ،پرداخم که مواردی از آنها شامل دادن اطالعات کافی در مورد روند سلب تابعیم
به افراد ،و داشا فرصم مناسب برای اعاراض نزد مرجع قانونیاند (.)Partial Award, 2004: 71
در همی زمینه کمیسیون دعاوی اریاره-اتیوپی اعالم کرد که دوتام اتیاوپی سیساامی را
ایجاد و اجرا کرده که برای شناسایی اشخاص دارای تابعیم میاع  ،که تصاور مایشاود بارای
امنیم کوور در زمان جنگ خطرناکاناد ،معیارهاای معیاوتی را اعماال کارده اسام ( Partial
.)Award, 2004: 72در ادامه کمیسیون بیان داشم سلب تابعیم افراد از طریق سیساه و فرایند
مذکور ،خودسرانه و مغایر حیوش بی اتمللی قابل اجرا در زمان جنگ نیسم.

دکترین حقوقی و اخراج در زمان مخاصمات مسلحانه
اصل اخراج بیگانگان مورد پذیرش حیوقدانان قرار چرفاه اسام ،هرچناد در خصاوص جزییاات
برخورد با بیگانگان و نحوۀ اخراج آنان اتفاش نظر وجود ندارد .تا حدود دو قرن پیش حیوقادانان
چندان به ای موضوع نمیپرداخاند ،زیرا دوتامهاا بارای خاود حاق انحصااری در اجاازۀ ورود
اشخاص به سرزمی خود و اخراج آنان قائل بودند .فرض بر ای باود کاه دوتام هار زماان اراده
کند ،حق دارد بیگانه را از سرزمی خود اخراج کند (قاسمی.)241 :9919 ،
بهنظر میرسد «واتل» 9اوتی حیوقدانی باشاد کاه باه نحاوۀ رفااار باا خارجیاان در زماان
درچیری مسلحانه پرداخاه اسم .وی معاید اسم دوتای که اعالم جناگ مایکناد ،حاق نادارد
بیگانگان حاضر در سرزمی خاود را بازداشام کناد .آنهاا باا حسا نیام باه ایا سارزمی پاا
چذاشاه اند ،آن دوتم خود تمام حیوش را برای آنها تیمی کرده و اعطای تمام حیوش و آزادیها
را به آنها پذیرفاه اسم ( . )Garner, 1918: 27بنابرای بایاد باه آنهاا مهلام معیاوتی بدهاد تاا
سرزمی را ترک کنند .حال اچر در ای مدت آنجا را ترک نگفاناد ،مایتواناد باا آنهاا باهمثاباۀ
دشم برخورد کند ،وتی دشمنی که اسلحهای بر دوش ندارد.
یکی از حیوقدانان معاید اسم که هر دوتای میتواند اتباع بیگانۀ دشم را در زماان جناگ
بدون توجه به مالحظاتی که در زماان صال ضارورت دارناد ،اخاراج کناد (.)Oda, 1948: 482
همچنی چفاه شده که صرف وجود جناگ دتیال کاافی بارای اخاراج اتبااع دشام محساوب
میشود و نیاز به ارائه هیچ دتیل دیگری نیسم ( .)Borchard, 1915: 61اتباه شایان ذکر اسام
که ای قاعده فیط به مخاصمات مسلحانۀ بی اتمللی و حیوش قابال اعماال در ایا وضاعیمهاا
1. Vattel, 1714-1767
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میپردازد .در مخاصمۀ مسلحانۀ غیربی اتمللی ،اعیای چروه شورشی که به دسم طرف میابال،
یعنی دوتم ،میافاند ،معموالً اتباع همان دوتم هساند .آنها در هر حال مساحق برخاورداری از
حیوش و تیمیناتی که همۀ اتباع از آن ماماعاند ،از جمله تیمینات ناشای از کنوانسایونهاای
حیوش بور ،هساند (زمانی و ساعد .)922 :9912 ،دالیل اخراج بیگانگان در زمان جنگ کامالً با
زمان صل مافاوت اسم .با وقوع درچیری مسلحانه دوتم معاید اسم ای حق را دارد تا تماامی
اتباع دشم را که در سرزمینش هساند ،اخراج کند .درحاتیکه در زماان صال بیگانگاان تنهاا
میتوانند بهدتیل منافع ملی ،نظه عمومی ،آسایش ،یاا امنیام داخلای و خاارجی اخاراج شاوند
( .)Oda, 1948: 482بهعبارت دیگر ،اچر امنیم و موجودیم یک دوتم برای مثال در زمان جنگ
به خطر بیفاد ،آن دوتم میتواند تمامی اتباع دشم را بدون توجه به رفاار فاردی آنهاا اخاراج
کند و ای رفاار توجیهپذیر اسم (.)Doehring, 1985: 16
دادچاههای ملی نیز اذعان داشاه اند بیگانگانی کاه در زماان جناگ و درچیاری مسالحانه از
کوور اخراج میشوند ،از حیوش و تیمینات زمان صل برخوردار نیساند .برای مثاال در پرونادۀ
تودک علیه واتکینز 9،دیوان عاتی ایاالت ماحادۀ آمریکاا رأی داد کاه اخاراج یاک بیگاناه قابال
تجدیدنظر قیایی نیسم ( .2)Ludecke, 1948ازای رو معایدند هیچ قاعادهای وجاود نادارد کاه
دوتم در حال مخاصمه را ملزم به نگهداری اتباع دشم در سرزمی خود کناد ،و اچار بخواهاد
میتواند آنها را اخراج کند (.)MacNair & Watts, 1966: 76
در پایان میتوان به طر  2499کمیسیون حیوش بی اتملل با موضوع اخراج بیگانگان نیز اشاره
داشم .در مواد  1و  2ای طر  ،کمیسیون ،بهترتیب ،عالوهبر بیان ممنوعیم کلی اخراج پناهندچان
و افراد بیسرزمی  ،به دوتمها ای اجازه را میدهد تا در شرایط مرباوط باه امنیام ملای یاا نظاه
عمومی ،که اتباه قابلیم تفسیرپذیری باالیی دارند ،به اخراج دسم بزنند .ناچفاه پیداسم که باروز
مخاصمۀ مسلحانه از آشکارتری موارد مربوط به امنیم ملی و نظه عمومی اسم که به دوتمها ای
حق را میدهد تا بیگانگان از جمله اتباع کوور دشم را اخراج کنند (.)A/69/10, 2014: 28-31
مادۀ  1طر کمیسیون حیوش بی اتملل در مورد اخاراج بیگانگاان اچرچاه در بناد  2خاود
اخراج دساه جمعی بیگانگان را ممنوع اعالم میدارد ،چراکه اخراج بایاد باهصاورت فاردی و باا
بررسی جداچانه شرایط هر شخص انجام چیرد تا عادالنه باشد ،در بند  9همان ماده باهصاراحم
بیان میدارد که ای مجموعه مواد به حیوش بی اتمللِ قابل اجارا بار اخاراج بیگانگاان در زماان
مخاصمۀ مسلحانه ای که دوتم اخراجکننده درچیر آن اسم ،نمیپردازد .کمیسیون هدف خود از
درج ای بند را جلوچیری از بروز تعارض میان تعهادات دوتامهاا طباق ایا مجموعاه ماواد و
تعهدات دوتمها طبق حیوش بی اتملل بوردوساانه عنوان میکند (.)A/69/10, 2014: 35
 .2برای مطاتعۀ بیوار در خصوص پروندۀ تودِک ،ر.ک:

1. Ludecke v. Watkins
Vladeck, 2007, Vol. 11:4: 975-977.
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نتیجهگیری
به طور کلی ای نکاه قابل تأیید اسم که رهیافم سنای حیوش بی اتملال ماکای بار حاکمیام
دوتم ها جای خود را به دیدچاهی داده اسم که بیوار بر حیوش بور مبانی اسم .به بیان دیگار
و طبق رأی  9111دیوان یوچسالوی در قییۀ تادیچ ،رهیافم حاکمیممحاور جاای خاود را باه
رهیافای مبانی بر حیوش بور داده اسم .در نهایم ای چوناه اساانباط مایشاود کاه در حیاوش
بی اتملل قواعد قابل اجرایی وجود دارد که به تعیای قاانونی باودن اخاراج در زماان مخاصامۀ
مسلحانه مربوط اسم .اخراج مظهر حاکمیم هر دوتم اسم و هر دوتاای صاالحیم دارد تاا بار
سرزمینش احاطه داشاه باشد .بنابرای نمی توان حق اخراج اتباع را از یک دوتم دریغ کارد .در
ای شرایط بای د سعی شود تا الاقل از آثار مخرب و ناعادالنۀ ای حق برای اتبااع بیگاناه کاسااه
شود .همانچونهکه کمیسیون دعاوی اریاره-اتیوپی بیاان کارد ،اصاول عاام حیاوش بای اتملال
بوردوساانه می توانند نسبم به اخراج و بازچرداندن اتباع بیگانه دشم اعمال شوند .با ای حال،
ای اصول و قواعد ممک اسم جامع تمامی جنبههاای تیامینات شاکلی و مااهوی الزم بارای
اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه نباشند .ازایا رو اخاراج بیگانگاان حاای در زماان
مخاصمات مسلحانه باید براساس محدودیم های شکلی و ماهوی اخراج طبق حیوش بای اتملال
در زمان صل  ،مثل محدودیمهای حیوش بوری ،صورت بگیرد .همانچونهکه ذکار شاد ،دیاوان
بی اتمللی دادچساری در رأی ساخم دیوار حائل به درسای بیان کرده اسام کاه حمایامهاای
میررشده در معاهدات حیوش بوری در زمان مخاصمۀ مسلحانه ماوق نمیشوند ،مگر از طریاق
موارد ذکرشده در مادۀ  9میثاش حیوش مدنی و سیاسی .دیوان در ای رأی از نظر سابق خاود در
قییۀ موروعیم کاربرد سال های هساهای پیروی کرد.
بنابرای حای اچر در چنی شرایطی اخراج صورت پذیرد ،بایاد طباق اصاول انساانی انجاام
چیرد و با بیگانه با رفااری بوردوساانه و به دور از خوونم برخورد شود .برای مثال ،افرادی کاه
در معرض اخراج قرار دارند ،باید باوانند بدون هیچ موکلی از خود دفاع کنناد و باه آنهاا مادت
زمان کافی برای تمهید خروج داده شود.
در نهایم آنکه حیوش بیگانۀ در معرض اخراج در زمان مخاصمۀ مسلحانه نباید کمار از زمان
صل باشد ،چراکه حیوش بور از آن دساه قواعدی اسم که منوط به قید عمل مایابل نیسام و
اچرچه مادۀ  9میثاش بی اتمللی حیوش مدنی و سیاسی بار آن راه چریازی چواوده ،تایک بناابر
تصری خود ماده ،تدابیر دوتمها در تخطی از ای ماده نباید با سایر اتزاماتی که آن کوور طباق
حیوش بی اتملل بر عهده دارد ،مغایرت داشاه باشد و به تبعیض ناروا منجر شود.
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