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 الملل بشربررسی سلب تابعیت اتباع بحرین در پرتو حقوق بین
 

 *غالمعلی قاسمی
 

 چکیده
؛ ایکن وابسکتگی   کنک  یمک تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک  ووتکت تعیکین    
. با این حال، با صک ور  وسازیمماهیت سیاسی وارو و هر ووتت به استناو آن اتباع خوو را مشخص 

حقوق بشر و سایر اسناو حقوق بشری متعاقب آن، تابعیکت بکه حکس اساسکی بکرای       اعالمیۀ جهانی
بشر قابل ارزیکابی اسکت. از ایکن من کر،      اتمللنیبحقوق  ور چارچوبافراو تب یل ش ه و سلب آن 

ممنوع است و ور موارو استثنا نیز بای  مطکابس قکانون و بک ون اعمکال تبعکی        اصوالًسلب تابعیت 
خواه  ش  که ور تعارض « سلب تابعیت خووسرانه»ر این صورت مشمول عنوان انجام گیرو؛ ور غی

ی حقوق بشر است. ور این مقاته، پس از بررسی حس بر تابعیت و شکرای  سکلب   اتمللنیببا موازین 
و ، سککلب تابعیککت اتبککاع برککرین ور پککی اعترا ککات عمککومی اتملککلنیبککآن، ور چککارچوب حقککوق 

رس  سلب تابعیکت اتبکاع برکرین ککه اغلکب      ن ر میشوو. بهابی میور این کشور ارزی زیآممساتمت
نک ، مدک اق سکلب تابعیکت خووسکرانه اسکت و نقک         ای، وینی، اجتماعی و سیاسیارسانهفعاالن 

اتملل بشر ور این قلمرو است و  رورت اتمللی ووتت بررین و ور تعارض با حقوق بینتعه ات بین
شورای حقوق بشکر بکه وور از جانبک اری سیاسکی و توجکه بکه        ژهیوبهاتمللی، ی بینهاسازمانوارو 

 ی حامی رژیم بررین، اق امات قاطع اجرایی ور قبال این و عیت اتخاذ کنن .هاق رتخواست 
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 مقدمه
انکی و سکاختار حکومکت پاوشکاهی ور     ور پی اعتراض و ت اهرات مروم بررین علیه شیوۀ حکمر

تاکنون، ووتت بررین برای کنترل و مهار این حرککت، وسکت بکه اقک امات متعک و       2011سال 
تقنینی، قضایی و اجرایی علیه قیام مرومی ور این کشور زوه است. سلب تابعیکت از شکهرون ان   

ات ایکن ووتکت ور ایکن    ی و اجتماعی، از جمله اق امارسانهفعال ور جریان معارض مانن  فعاالن 
اتمللکی شک ه،   های زیاو ور بین افککار عمکومی واخلکی و بکین    چارچوب است که موجب واکنش

های غیرووتتکی، بکه ایکن اقک ام ووتکت برکرین اعتکراض        اتمللی و سازماناشخاص، نهاوهای بین
ب . ور پی این وقایع، این پرسش مطرح است که مشروعیت اق امات ووتت بررین ور سلان وهکر
بشر با چه شرایطی ممکن اسکت مشکروعیت واشکته     اتمللنیبگستروه از وی گاه حقوق  تیتابع

قوانین واخلی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست حکس بکر تابعیکت ور     و نقشباش ؟ 
اتملل بشر، بررسی و قواع  حاکم بر سلب تابعیت روشن خواه  ش . ی حقوق بینهاهیرواسناو و 

ی حقوق بشر و قوانین واخلی اتمللنیبتابعیت اتباع بررین ور چارچوب موازین  پس از آن سلب
 بررین ارزیابی خواه  ش .

 

 حق بر تابعیت
اتملکل عرفکی   اتمللی و نیز ور حقوق بکین حس افراو برای واشتن تابعیت ی  کشور، ور اسناو بین

گذاشکته اسکت    صرهبر آن  اتمللی نیزۀ ی  حس اساسی بشر تلقی ش ه و رویۀ قضایی بینمثاببه
 شوو.این مو وع بررسی می اختداربهکه 
 

 المللی حقوق بشر. حق بر تابعیت در اسناد بین1
تابعیت ور آثار حقوق انان به رابطۀ سیاسی و معنوی بین ی  شخص و ی  ووتت تعریک  شک ه   

ووتکت  (. سیاسی بوون این رابطه، بر حاکمیتی بکوون آن و حکس هکر    24: 1372است )ندیری، 
برای تعیین اینکه چه کسانی اتباع او هسکتن ، والتکت وارو. ایکن یک  اصکل راهنمکا ور حقکوق        

اتملل نیز است که هر کشوری مطابس قوانین، بتوان  تعیین کن  چه کسانی تبعۀ او هسکتن .  بین
(، ور ایکن صکورت بکه    39: 1372نیکا،  )ارفع ان کروهبرخی وص  حقوقی را نیز برای تابعیت ذکر 

 نیتکر مهمی بوون تیو حاکم. به هر حال، سیاسی ان وهکر  یتأکناشی از تابعیت   یو تکاتوق حق
عندر تعاری  تابعیت است. با تن یم منشور ملکل مترک  و توسکعۀ حقکوق بشکر پکس از جنک         

بکر  عالوه هاووتتیکی از مداویس  عنوانبهجهانی ووم، گرایش به سمت شناسایی حس بر تابعیت 
ۀ تابعیت فق  مسئلتابعیت، منافع اشخاص را نیز ور ن ر بگیرن . ور این صورت،  جنبۀ حاکمیتی
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 سکازو یمک اتملکل نیکز مکرتب     رابطۀ بین شخص و ووتت نیست، بلکه اشخاص را به حقکوق بکین  
(Hailbronner, 2006: 2ارتباط اشخاص به حقوق بین .) ۀ تابعیت، مباحثی چکون  مسئلاتملل ور

یی را ککه بکر حاکمیکت    هکا تیمر وویگانگان ور کشورهای ویگر و حمایت ویپلماتی ، حقوق ب
بکر قکوانین   ونبال واشته است. بنابراین، عکالوه شوو، بهور این مو وع ترمیل می هاووتتواخلی 

ی و اصکول  اتمللک نیبک اتمللی مانن  عکر   بین نیو موازاصول  ریو سای اتمللنیبواخلی، معاه ات 
تابعیت ی  کشور نبای  مغایرتی با آنها واشکته   نیو قوان مؤثرن ت حقوقی عام ور امر تعیین تابعی

اتملل به این حکوزه از  (. از تراظ تاریخی نیز وروو حقوق بین143-146: 1370باش  )سلجوقی، 
بکین کشکورهای    ووجانبکه شوو. ور این قرن است که تعک اوی معاهک ات   قرن نوزوهم شروع می

مشکالت مربوط به تابعیت ووگانه و خک مت ن کامی را   منعق  ش  که  ریمهاجرپذمهاجرفرست و 
پیون  مستقیم بین حس بر تابعیت و حقوق اساسکی بشکر    .(Hailbronner, 2006: 5) کرویمحل 

اتمللی بع  از منشور ملل متر  شکل گرفته است. اعالمیۀ جهانی حقوق بشکر ککه   ور اسناو بین
حس بر تابعیکت   15ر  رسی ، ور ماوۀ ، به تدویب مجمع عمومی سازمان ملل مت1948ور سال 

هکر ککس حکس      کنک یماین ماوه اعالم  1ی  حس اساسی بشر مشخص کرو. ور بن   عنوانبهرا 
(، کنوانسیون مربکوط  1951وارو وارای تابعیت باش . کنوانسیون مربوط به و عیت پناهن گان )

( 1961تکابعیتی ) بکی ( و نیز کنوانسیون مربوط به کاهش 1954تابعیت )به و عیت اشخاص بی
تکابعیتی هسکتن ،   ت ابیر متنوعی برای تضمین حس بر تابعیت برای اشخاصی که ور معکرض بکی  

. بع ها حس زنان متأهل و کووکان برای واشتن تابعیت مورو توجه قکرار گرفکت و   ان واشتهمقرر 
یاسکی  اتمللکی حقکوق مک نی و س   (، میثکاق بکین  1957کنوانسیون راجع به تابعیت زنان متأهل )

(، کنوانسکیون منکع همکۀ اشککال     1967ی )فرزن خوانک گ (، کنوانسیون اروپایی راجع به 1966)
ۀ مسکئل ( شکل گرفت و ور همۀ این اسناو 1989تبعی  علیه زنان و کنوانسیون حقوق کووک )
کنوانسیون مرو همۀ اشکال تبعکی    طورنیهمحس بر واشتن تابعیت برای کووکان مطرح ش . 

کنوانسیون اروپایی ور مورو کاهش مداویس تابعیت مضاع  و تعه ات ن کامی   ( و1966نژاوی )
زمینه، حس بر تابعیت را مورو تأکی  قکرار واونک . بکا     نیور هم( 1963ور موارو تابعیت مضاع  )
مطکرح شک ه    هاونیکنوانسیابیم که اصول کلی ور زمینۀ تابعیت ور این مطاتعۀ این اسناو ورمی
تکابعیتی و تابعیکت   حس شخص بر واشکتن یک  تابعیکت، اجتنکاب از بکی      است. این اصول شامل

مضاع ، وح ت خانواوه، ع م تبعی  ور زمینۀ تابعیت و باالخره واقعی بوون تابعیت به معنکای  
وجوو ارتباط واقعی بین شخص و ووتت متبوع اوست. این اصول به مرور زمکان وچکار ترکوالتی    

( برای ت وین اصول و قواع  ج ی  بکوو. ور  1997بعیت )گیری کنوانسیون اروپایی تاش  و شکل
این کنوانسیون، مو وع خروج و از وست واون تابعیت ور مواروی چکون تقلکب و رفتکار صک مه    

حکس بکر تابعیکت یک  حکس       .(Hailbronner, 2006: 6زنن ه به منافع اساسی ووتت مطرح ش  )
ظ ی  تابعیت است. قواعک  حقکوق   بنیاوین بشر و شامل حس هر کس برای اکتساب، تغییر و حف
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ی ور خدکوص اینککه چکه کسکی     ریگمیتدمبرای  هاووتتکه حس  وارویماتملل بشر مقرر بین
بای  این حس را هماهن  بکا تعهک ات حقکوق بشکری      هاووتتتبعۀ آنهاست، حس مطلس نیست و 

 1خوو مربوط به اعطا و از وست واون تابعیت اعمال کنن .
هیت و قلمرو حس بر تابعیت بکا توجکه بکه اسکتان اروهای زیکر قابکل       از ن ر حقوق بشری، ما

 ارزیابی است:
اعالمیکۀ   15مکاوۀ   1کک حس اساسی بشر که هر شخص حکس بکر واشکتن تابعیکت وارو. بنک       

ی ایجاو هااستیسی  قاع ۀ کلی علیه  عنوانبهجهانی حقوق بشر بر این مطلب صراحت وارو و 
بکر اینککه   مبنی 15ور واقع عبارت ماوۀ  .((Hailbronner, 2006:19تابعیتی تفسیر ش ه است بی

هر کس حس وارو وارای تابعیت باش ، ور مقام بیان برخورواری اشخاص از یک  تابعیکت خکاص    
تابعیتی و آثار ناشی از آن است. ماوۀ نیست، بلکه بیانگر حس اساسی واشتن تابعیت ور مقابل بی

تابعیت نیز کشورهای عضو کنوانسیون و عیت اشخاص بی 32کنوانسیون پناهن گان و ماوۀ  34
بکر ایکن کنوانسکیون    تا اکتساب تابعیت را برای این اشخاص تسهیل کنن . عالوه  کنیمرا ملزم 

تکابعیتی ور  تأکیک  وارو و بکا بکروز بکی     7حقوق کووک نیز بر واشتن تابعیت کووککان ور مکاوۀ   
 .کن یمکووکان مقابله 

این قلمرو، اعمال ممنوعیت کلی تبعی  ور مقررات تابعیت است. بک ین استان ارو ویگر ور 
ی راجکع بکه   اخووسکرانه ترتیب، این مقررات ور زمینۀ اکتسکاب و سکلب تابعیکت نبایک  تفکاوت      

 (.Hailbronner, 2006: 20ی اجتماعی برقرار کنن  )هاگروه

نوعیکت سکلب   حس بر حفظ تابعیت، خوو مترتب بر حس واشتن تابعیت اسکت. ایکن حکس مم   
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بر ممنوعیکت سکلب    15ماوۀ  2ی وارو. بن  ور پخووسرانۀ تابعیت را 

مؤثری، اشکخاص را وربکارۀ    طوربهخووسرانۀ تابعیت تدریح کروه است. سلب خووسرانۀ تابعیت 
، زیکرا برخکی از ایکن حقکوق     وهک  یمی قرار رتریپذبیآسبرخورواری از حقوق خوو ور و عیت 

های قانونی وابسته شوو که مانع اعمال این حقوق گکروو و ور نتیجکه   کن است به مر وویتمم
بکرای نمونکه ایکن     2ی ور قبال نقک  حقکوق خکوو قکرار گیرنک .     رتریپذبیآساین افراو ور و ع 

حقکوق مشکابه ور    گریو واشخاص ممکن است ور برخورواری از حس آموزش، ماتکیت خدوصی 
با از وست واون تابعیت ابزار قکانونی احقکاق حکس را     کهیورحاترن ، و عیت غیرمناسبی قرار گی

ی حقوق بشری نیز شناسایی ش ه اسکت.  امنطقه. حس بر تابعیت ور اسناو وهن یمنیز از وست 
صالحیت هر ووتت را بکرای تعیکین اتبکاع خکوو      1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ور بن   3ماوۀ 

ی هکا ونیکنوانسک این اختیار را ور چارچوب  2است و ور بن  مطابس قوانین واخلی تدریح کروه 
اتملل عرفی و اصکول کلکی حقکوقی مکرتب  بکا      اتملل مرتب [، حقوق بینقابل اعمال ]اسناو بین

                                                           
1. www.ohchr.org/en/issues/pages/nationality.axpx 

2. www.ohchr.org/en/issues/pages/nationality.axpx.lastvisit,2018/01.05.  
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ی حقوق واخلی و مقامات ملی ناشی هاتیمر ووکن . ور این مقرره، به قواع  تابعیت اعمال می
بکر  ( کنوانسیون مزبور ی  اصل حقوق بشکری مبتنکی  a) 4 اتملل اشاره وارو و ماوۀاز قواع  بین

که هر شخص حس واشکتن یک  تابعیکت را     کن یماعالمیۀ جهانی حقوق بشر را تأیی   15ماوۀ 
 (. (pilgram, 2011:4وارو

بر اشاره به اصل حس تابعیت، حس واشتن تابعیت ی  کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، عالوه
ۀ انتخکاب  مسئلکه  وه یمنشان  هاووتتکروه است. با این حال رویۀ ووتت معین را نیز تدریح 

ی  ووتت برای تابعیت همچنان ی  مو وع ترکت حاکمیکت کشورهاست.کنوانسکیون اروپکایی     
( نیز اسکتان اروهای حقکوق بشکری ور زمینکۀ تابعیکت را وارو و مشکوق حقکوق        1997تابعیت )

ی از تابعیکت اسکت. ایکن    برخکوروار ی و و اشکخاص مهکاجر ور زمینکۀ حقکوق شکهرون       هاتیاقل
. نکتکۀ   یک گویمک از شرای  اکتساب و از وست واون تابعیت سکخن   8، 7، 6کنوانسیون ور مواو 

خیلی مهم این است که فهرست عوامل از وست واون تابعیت مشخص است. این ویژگکی سکبب   
  و گام مهمکی  ی عضو ور زمینۀ سلب تابعیت ایجاو کنهاووتتشوو که مر وویت مهمی بر می

 (.pilgram, 2011: 7ور حمایت و حفظ حقوق اشخاص است )
تابعیتی و منع هر گونه تبعی  ور این زمینه، اصوتی است حس بر تابعیت اشخاص، امرای بی

اتمللی مورو اشاره، شناسایی ش ه است. این اصول مورو توجه و تأکی  نهاوهای که ور اسناو بین
 هاووتت 152/50است. مجمع عمومی سازمان ملل متر  ور قطعنامۀ  اتمللی نیز قرار گرفتهبین

 تابعیتی وعوت کروه است. را به قانونگذاری ور خدوص تابعیت با رویکرو کاهش بی
 

 المللی. حق بر تابعیت در رویۀ قضایی بین2
ایکن  اتمللکی نیکز ور   اتملل ناظر بر تابعیت، رویکۀ قضکایی بکین   مطابس با اصول بنیاوی حقوق بین

اتمللی واوگستری ور قضیۀ نوته بام ی کروه است. مسلم است که ویوان بینریگمو عخدوص، 
اتمللی واوگستری ور ن ریۀ مشورتی ور خدوص احککام تابعیکت   و پیش از آن ویوان وائمی بین
ۀ تابعیت را ور صالحیت واخلی وول وانسته است. ویکوان  مسئل، 1923تونس و مراکش ور سال 

، آرای واوری و هکا ووتکت براساس رویکۀ  : »وارویمته بام ور مقام تعری  تابعیت بیان ور قضیۀ نو
قضایی و ن ریات نویسن گان حقوقی، تابعیت ی  وابستگی حقوقی است که بر پایۀ ی  واقعیت 

بکا حقکوق و تککاتی  متقابکل بکین       تکومم اجتماعی، ارتباط حقیقی بین وجوو منافع و احساسات 
 (.Icj Rep, 1955 :para 23)« ووتت و اشخاص است

ور اعطای تابعیت خوو، به رمی ویوان وائمی واوگسکتری   هاووتتویوان ور مقام تبیین حس 
. ویوان وائمی ور آن پرون ه ابراز واشکته بکوو ککه    کن یمور احکام تابعیت تونس، مراکش اشاره 

 هکا ووتکت انردکاری  اتمللی نروۀ اعطای تابعیت به حوزۀ صالحیت ور و عیت فعلی حقوق بین»
با این حال، بای  توجه واشت که امور  (.(P.C. I.J., Series B, No.4, 1923,.23« شوومربوط می
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، امر مطلس و ثابت نیست و متناسب با ترکوالت ور روابک    هاووتتواخل ور صالحیت انرداری 
ورو احککام  شوو. ویوان وائمی واوگستری نیکز ور ن ریکۀ مشکورتی ور مک    اتمللی، مترول میبین

اینکه ی  مو وع خاصی ور صالحیت واخلی یک    مسئلهتابعیت تونس و مراکش اظهار واشت، 
(.  P.C. I.J., Series.B,NO,1923:24اتمللی وابسته است )کشور است یا نه، به ترول رواب  بین

چکه  ترتیکب ککه اگر  اتملل ناظر بر تابعیت، این ترول قابل ورک است، بک ین با مطاتعۀ اسناو بین
ور تعیکین اتبکاع خکوو شناسکایی شک ه، تکیکن ایکن         هکا ووتکت اصل مو وع صالحیت انرداری 
ور قبکال هکم بکا     هکا ووتکت که صالحیت طورهماناست؛  اتمللنیبصالحیت ترت اشرا  حقوق 

اتمللکی ور خدکوص   ی بکین هاونیکنوانسشوو، با پذیرش اتمللی مر وو میپذیرش تعه ات بین
 :2011 که این صالحیت انرداری آنها به نفع اشخاص کاهش یاب   ان هرفتیپذ هاووتتتابعیت، 

52) , Carol  صکالحیت   3ماوۀ  1(. بر این اساس است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ور بن
این اختیار  2، وتی ور بن  وان یمهر ووتت را برای تعیین اتباع واخلی فرو مطابس قوانین واخلی 

عرفی و اصول کلی حقوق مرتب  با  اتمللنیبی قابل اعمال، حقوق هاونیکنوانسرا ور چارچوب 
وارو. بکا   مورون راتملل را ی حقوق بینهاتیمر ووهمان  نیبنابرا؛ کن یمقواع  تابعیت اعمال 

اتمللکی حقکوق   بر اسکناو بکین  این وص ، حس بر واشتن تابعیت، حس اساسی بشر است که عالوه
ی هکا سکازمان اتمللکی و رویکۀ   رتب  بکا تابعیکت، رویکۀ قضکایی بکین     ی مهاونیکنوانسبشری، ور 

 اتمللی نیز شناسایی ش ه است.بین
 

 سلب تابعیت در تعارض با حقوق اساسی بشر
ۀ حس اساسی بشر و ترقس آن ور ارتباط نزوی  با مو وع واشتن تابعیت و مثاببهحس بر تابعیت 

کرون سلب تابعیت است که ور اوامکه   و مر ووتابعیتی امکان قانونی حفظ آن، مرو هر گونه بی
 .شوویمبشر بررسی  اتمللنیباین مر وویت ور چارچوب حقوق 

 

 الملل. محدودیت سلب تابعیت در حقوق بین1
ککار رفتکه   هر وو، برای سکلب تابعیکت بکه   « deprivation»و « Loss»ی کلمۀ شناسواژهاز تراظ 

ب ون وخاتت ووتت اشاره وارو که به از وست واون و  خووخووبهبه حواوث « Loss»است. کلمۀ 
 & Rumaبه اق ام از ناحیۀ ووتت اشاره وارو )« deprivation» کهیورحاتشوو؛ تابعیت منجر می

Amanda , 2014: 4).   جکای یکک یگر   اگرچه این تفاوت همواره روشن نیست و ممکن اسکت بکه
سلب تابعیت از ناحیۀ ووتت است. مبنکای   استفاوه شون ، مباحث ما ور این نوشته اغلب ناظر بر

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر طرح ش ه اسکت ککه    15ماوۀ  2اوتیۀ ممنوعیت سلب تابعیت ور بن  
خووسرانه از تابعیت خوو یا از حس تغییر تابعیت مرروم ککرو.   توانینماح ی را : »وارویمبیان 
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مو وع ممنوعیت است. ور مواروی که ، 1که ور این ماوه آم ه، سلب تابعیت خووسرانهطورهمان
، مشکمول ایکن   وهک  یمک فرو با تمایل خوو و کسب تابعیت ج ی ، تابعیت فعلی خوو را از وست 

تابعیت بر پایۀ اق ام متقلبانه یا اطالعکات ورو    کهیورصورتبر این، ممنوعیت نخواه  بوو. عالوه
مجازات به سلب این تابعیکت   عنوانهبممکن است  هاووتتوست آم ه باش ، یا ع م بیان واقع به

مبنای صریح از وسکت واون یکا سکلب     عنوانبهاتملل هم این مو وع را اق ام کنن ، حقوق بین
تابعیت پذیرفته است. وبیر کل ملل متر  ور گزارش خوو ور مورو حقوق بشر و سکلب تابعیکت   

 ,Report of the secretary-Generalمطلب اشاره ککروه اسکت )  ، ب ین2013خووسرانه ور سال 

2013: para,10 اتمللی ناظر بر امر تابعیت نیز شناسکایی شک ه اسکت.    ی بینهاونیکنوانس( و ور
همچنین اق اماتی که به منافع عام ی  ووتت آسیب ش ی ی بزنک ، از ایکن وسکته تلقکی شک ه      

روض اسکت  ترتیب ور صورت ارتکاب اعماتی که به منافع عاتی ووتت آسیب بزن ، مفک است. ب ین
که وظیفۀ وفاواری خوو را نق  کروه است. کشورها ممککن اسکت ور ایکن حاتکت بکرای سکلب       

مجازات یا پاسخی به ناوی ه گرفتن آشککار وفکاواری اقک ام کننک       عنوانبهفروی  نیچنتابعیت 
(,Report of the secretary-General, 2013: para, 12 با این حال، کنوانسیون اروپایی تابعیت .)

تکابعیتی منجکر   بکه بکی   کهیورصورت( سلب تابعیت بر این مبنا را bپاراگرا  ) 7، ور ماوۀ 1997
تابعیتی نیز به کشورهای عضو ، ور خدوص کاهش بی1961شوو، ممنوع کروه است.کنوانسیون 

اجازه واوه است که حس سلب تابعیت را بر این اساس برای خوو حفظ کنن ، حتکی اگکر بکه بکی    
ی اهیک اعالمشوو، وتی اعمال این حس ور صورتی ممکن است که هنگام اتراق طی  تابعیتی منجر

 نککروه این را اعالم کنن . جاتب اینکه بیشتر کشورهای عضو این کنوانسیون از این حس استفاوه 
 .ان نکروهی صاور اهیاعالم نیچنو 

ت خووسرانه تلقی ی برای سلب تابعیابهانه توان یمتوسل به این امر برای سلب تابعیت 
ککه کشکورها بایک  از     وهک  یموبیر کل ملل متر  ور این گزارش خوو تذکر  رونیازاشوو. 

 اعمال این حس به شکلی که به ویگر اصول حقکوق بشکر تطمکه بزنک ، خکووواری ورزنک  )      

,Report of the secretary General, 2013: para 13 برای نمونه حس بر آزاوی بیان افراو .)
این طریس مر وو نکنن . ور هر صورت توسل به ع م وفکاواری و آسکیب رسکان ن بکه      را از

علیه افراو  زیآم یتبعی اگونهبهتابعیتی فرو منجر شوو یا منافع اساسی ووتت، نبای  به بی
تبیین مفهوم و عناصر سلب تابعیت خووسرانه  رورت وارو. ور  رونیازاخاصی اعمال شوو، 
سکلب  »برای سکلب تابعیکت را ور چکارچوب مفهکوم      هاووتتل، اختیار اتملواقع حقوق بین

 مر وو کروه است.« خووسرانه
هر گونه سلب تابعیت از ناحیۀ ووتت، برای اینکه خووسرانه تلقی نشوو، بای  اوالً بکه موجکب   

صورت نگیرو؛ ثانیکاً بکه    ش هینیبشیپقانون باش ، یعنی براساس اراوۀ فروی و خارج از مقررات 

                                                           
1. Arbitrary deprivation of Nationality 
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ور از هر گونه تبعی  اعمال شوو. من ور از عک م تبعکی  رفتکار متفکاوت براسکاس جنسکیت،       و
 (.Pilgram, 2011: 2مذهب، نژاو، رن  یا ملیت یا منشأ قومی است )

بکر عوامکل نکژاوی،    کنوانسیون اروپایی تابعیت ور فدل ووم هر گونه سکلب تابعیکت مبتنکی   
ست. این مقرره قابل ترفکظ و اعمکال حکس شکرط     قومی، مذهبی یا اعتقاو سیاسی را منع کروه ا

ممنوعیت سلب تابعیت هر شکخص یکا گکروه براسکاس      بر زین، 1961کنوانسیون  9نیست. ماوۀ 
 معیارهای نژاوی، قومی، مذهبی یا اعتقاوات سیاسی تدریح کروه است.

اتمللکی مربکوط بکه    ی بینهاونیکنوانسمنع تبعی  ور سلب تابعیت اصلی است که ور همۀ 
گفت به قاع ۀ عرفی تب یل ش ه است. اصول مهکم   توانیمابعیت مقرر ش ه است، تا ح ی که ت

بکه مرکو و ککاهش بکی     هکا ووتکت اتملل عرفی ور زمینۀ تابعیت عبارت است از تعه  حقوق بین
 به ع م تبعی  ور امکر تابعیکت   هاووتتتابعیتی؛ ممنوعیت سلب تابعیت خووسرانه و تعه  عام 

(Pilgram, 2011: 20) . 
 ژهیک وبکه سلب تابعیت خووسکرانه   2ور بن  20141شورای حقوق بشر سال  14/26قطعنامۀ 

چون نژاو، رن ، جنسیت، زبان، مذهب، عقی ۀ سیاسکی یکا ویگکر     زیآم یتبعهای بر پایهمبتنی
، را ی  نق  حقوق بشکر و  هاتیو ععقای ، منشأ ملی یا اجتماعی، و عیت ماتی، توت  یا ویگر 

را به خکووواری از   هاووتتاین قطعنامه، همۀ  4اساسی او تلقی کروه است. همچنین بن  آزاوی 
خووسکرانه سکلب    طکور بکه وعوت کروه و از هر گونه قانونگذاری ککه   زیآم یتبعاعمال اق امات 

 کن ، منع کروه است.تجویز می زیآم یتبعتابعیت اشخاص را براساس نژاو و ویگر عوامل 
 

 خودسرانه. سلب تابعیت 2
سلب تابعیت بر پایۀ تبعی  نژاوی، قومی یا مذهبی و... نوعی سلب تابعیت خووسرانه است 

ور اغلب موارو به  ژهیوبهشوو، ی مختل  میهاحوزهکه موجب نقص حقوق اساسی افراو ور 
شوو و بر برخورواری از حقوق اساسی افراو تأثیرگذار خواهک   تابعیتی اشخاص منجر میبی

میثکاق حقکوق    12بر واشتن هویت، حس بر آموزش، حس بکر واشکتن رفکاه )مکاوۀ      بوو. حس
میثکاق   17(، حس بر واشتن زنک گی خکانواوگی )مکاوۀ    1966اقتداوی اجتماعی و فرهنگی 

اعالمیکۀ   12جکایی و مسکافرت )مکاوۀ    (، حس بکر آزاوی جابکه  1966حقوق م نی و سیاسی 
سیاسی(، از جمله حقوق اساسکی بشکر   میثاق حقوق م نی و  12جهانی حقوق بشر و ماوۀ 

. این حقوق بکرای کووککان نیکز صکاوق     ن یبیماست که با سلب تابعیت خووسرانه، آسیب 
و سکلب   هاتیمر وواست و با سلب تابعیت پ ر و ماور این کووکان، آنان نیز مشمول این 

 حقوق خواهن  ش .

                                                           
1. Human Rights and arbitrary deprivation of Nationality, A/HRC/RES/26/14, 11 July 2014. 
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، 13/10، 10/7ی هکا هقطعنامک و شورای حقوق بشکر ور   152/50مجمع عمومی ور قطعنامۀ 
 ان .بر ممنوعیت سلب تابعیت خووسرانه تأکی  کروه 14/26، 5/20، 2/13

ی ور زمینکۀ سکلب   اسک یو سنهاو ن کارتی میثکاق حقکوق مک نی      عنوانبهکمیتۀ حقوق بشر 
که خووسرانه نبوون به این معناست که تجویز هر گونه اقک ام از   وارویمتابعیت خووسرانه بیان 

شرای  خاص، منطقکی   و ورمیثاق سازگار باش   و مقاص ز بای  با مقررات، اه ا  سوی قانون نی
وارو ککه    یک تأک(. کمیتکه ور جکایی ویگکر    HRC, 1998: paras 19-20یکی جلکوه کنک  )   و عقال

شمول عناصکری چکون    من وربهکرو، بلکه بای   ریتعببر خال  قانون  صرفاًخووسرانگی را نبای  
موسکع تفسکیر ککرو     صورتبهن { اتی}که عناصری اخالقی وفراحقوقیع اتن اشتن تناسب و بی

(HRC, 1997: para 9.2 .)سلب تابعیت بر مبنای تبعکی  نکژاوی، قکومی، مکذهبی یکا      رونیازا ،
حقکوق   از من کر نتیجکه   و ورتابعیتی منجر گروو، خووسکرانه  سیاسی یا سلب تابعیتی که به بی

 (.289: 1396 ی،و کرمممنوع است )فضایلی  اتمللنیب
یمخوو  من اشاره به مو وع سلب تابعیت اظهار  2015وبیر کل ملل متر  ور گزارش سال 

بای  قکوانین خکوو را ور زمینکۀ اکتسکاب و سکلب تابعیکت هماهنک  بکا تعهک ات           هاووتتکه  وارو
ارن ، تابعیتی را ویی که مسئوتیت جلوگیری و کاهش بیهاووتت ژهیوبهاتمللی خوو و ع کنن . بین

 14/26مجمکع عمکومی و    137/61اتمللی و هماهن  با قطعنامۀ ور همکاری مناسب با جامعۀ بین
 (.A/HRC/31/29 16 December 2015: Para, 3 ,شورای حقوق بشر بای  این تعه  را انجام وهن  )

سلب تابعیت خووسرانه بای  توجه واشکت ککه خووسکرانه نبکوون      نییو تباز تراظ مفهومی 
به سلب تابعیت حاکی از تزوم رعایت ع اتت شکلی وطی فراین های قانونی مقتضکی اسکت   اق ام 

ی و واورسک (. ع اتت شکلی وسیلۀ استقرار عک اتت مکاهوی اسکت    289: 1396ی، و کرم)فضایلی 
ی اجهینتی که حدول اگونهبه؛ شوویممندفانه ناظر بر ع اتت شکلی ور فراین های قضایی تلقی 

ی قواع  ماهوی و اجرامعیارهای مربوط به چگونگی تفسیر  نیتأمراین ها ور گرو عاوالنه ور این ف
(. ور ایکن زمینه،کنوانسکیون   160:1393نک  )فضکایلی،   ااست و این معیارها همان قواعک  قکانونی  

که ووتت متعاه  نبای  به سلب تابعیت متوسل  وارویممقرر  8ماوۀ  4تابعیتی ور بن  کاهش بی
 هکر نهکاو  نونی که حس استماع عاوالنه را برای فرو مورون ر ور برابر واوگاه یکا  شوو، مگر طبس قا

هوی است ور این کنوانسکیون بکر وو مؤتفکۀ فراینک       چنانکهصاتح و مستقل ویگری فراهم سازو. 
ی گکر یو وۀ عینی قکانونی،  و مقررقضایی عاوالنه، یکی تزوم تجویز سلب تابعیت به موجب معیار 

 خاطرنشانش ه است.   یتأکصالحیت ار مستقل  و مرجعاز مرکمه  نفعیذرو ی فمن بهرهامکان 
عناصکری   مؤتفکه . ایکن  شکوو ینمک که مفهوم خووسرانگی تنها به ع اتت شکلی مرک وو   شوویم

(. 289: 1396)فضکایلی و کرمکی،    وشویمیی بوون را نیز شامل و عقالهمچون  رورت، تناسب 
ت خووسرانه این است که بکا مالح کۀ اسکناو مختلک      نکتۀ ویگر ور خدوص مفهوم سلب تابعی

اعالمیۀ جهکانی حقکوق بشکر و موا کع نهاوهکای       15ماوۀ  2اتمللی حقوق بشری مانن  بن  بین
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یمک ی متع و شورای حقوق بشر هاقطعنامهمجمع عمومی و  152/50اتمللی چون قطعنامۀ بین
عمکومی اسکت ککه سکلب      ایهقاعک   وگفت اصطالح سلب تابعیت خووسرانه مفهومی عکام   توان

 ن .اۀ آنوهن لیتشک، غیرقانونی یا ویگر مداویس، عناصر زیآم یتبعتابعیت 
است  زیآم یتبعکه اشاره ش ، مرور اصلی سلب تابعیت خووسرانه، سلب تابعیت طورهمان

اتمللکی حقکوق مک نی و    میثکاق بکین   26اتملل منع شک ه اسکت. مکاوۀ    که ور اسناو مختل  بین
و جامعیکت   صکراحت بکه قاع ۀ منع تبعکی  ور برخکورواری از حقکوق اساسکی بشکر را      سیاسی، 

بشر است  اتمللنیبگفت اصل ع م تبعی  ی  اصل عرفی ور حقوق  توانیمی کروه و نیبشیپ
 ,HRC/31/29, 2015: paraشوو )که نسبت به تفسیر و اجرای حس بر واشتن تابعیت اعمال می

ی اگونکه بکه میثاق، ور مورو هر گونه مقررات ملی که اشکخاص را   26(.  بنابراین مرتوای ماوۀ 8
ۀ عک م تبعکی  ور سکلب    مسکئل بکر  )عکالوه  از تابعیت مرروم کن ، قابل اعمال است زیآم یتبع

تکابعیتی  اتمللی بر این نکته تأکی  ش ه است که سلب تابعیت نبای  بکه بکی  تابعیت، ور اسناو بین
ی ویگکر بکرای سکلب    انشکانه ابعیتی ناشی از سلب تابعیت، خوو تمنجر شوو. ور واقع پی ایش بی

بکه   ککه یورصورتتابعیت خووسرانه تلقی ش ه است، کنوانسیون اروپایی تابعیت، سلب تابعیت را 
 پاراگرا  )ط((. 7تابعیتی منجر شوو ممنوع کروه است )ماوۀ بی

عیت با رویکرو کاهش بیرا به قانونگذاری ور مورو تاب هاووتتمجمع عمومی ملل متر  نیز 
کروه است. با ایکن حکال    اتملل ناظر بر تابعیت وعوتتابعیتی مطابس با اصول بنیاوین حقوق بین

بکه بکی   کهیورصورتاجازۀ سلب تابعیت حتی  هاووتت( کنوانسیون اروپایی تابعیت به 3) 7ماوۀ 
ات ورو  یکا مخفکی ککرون    تابعیتی منجر شوو، چنانچه تابعیت از طریس رفتار متقلبانه یا اطالعک 

 تیک تابعکه مشخص اسکت، ایکن امککان ور    طورهمانوقایع مرتب  با متقا ی باش ، واوه است و 
تابعیت اصلی  کهیورصورتمجازات  عنوانبهسلب تابعیت  اصوالًاکتسابی است و نه تابعیت اصلی. 

جوو وارو ککه شکخص   باش  مورو انتقاو است، زیرا با اجرای چنین مجازاتی امکان بسیار زیاوی و
 8(. مکاوۀ  44: 1380نیکا،  تابعیت شکوو )ارفکع   و ب وننتوان  تابعیت کشور ویگری را کسب کن  

سلب تابعیت کنن  اگکر بکه    توانن ینمکن  که کشورهای عضو ، نیز تدریح می1961کنوانسیون 
ع ککروه و  و  8این کنوانسیون، استثنائاتی بر ماوۀ  10تابعیتی شخص منجر شوو، تکن ماوۀ بی

((. بکا  3) 4و  8صالحیت ووتت را برای اعمال این استثنائات بسیار مر وو قرار واوه است )مواو 
شک ه اسکت ککه هکر گونکه      گفت که این ی  مطلب پذیرفته توانیممالح ۀ این وو کنوانسیون 

تابعیتی منجکر شکوو، ور فکرض عمکل متقلبانکه جکایز اسکت،        اق ام ور خدوص تابعیت که به بی
 (.(Carol, 2011: 58ط بر اینکه مستقیماً به متقا ی قابل انتساب باش  مشرو

با این حال، ور سایر موارو سلب تابعیت، مقررات هر وو کنوانسیون بای  ور پرتو ویگر قواعک   
معنی ککه اگکر هکم    اتملل که با اصل کاهش بی تابعیتی مرتب  است، وی ه شوو. ب ینحقوق بین

اتملل مانن  اصکل عک م تبعکی  و     ه باش ، ترت اشرا  اصول حقوق بینسلب تابعیت تجویز ش
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تکرین معیکار ارزیکابی    تابعیتی خواه  بوو. از سکوی ویگکر، مهکم   به کاهش بی هاووتتاصل تعه  
میثکاق   26ور زمینۀ سلب تابعیت، ممنوعیت تبعی  ور ماوۀ  هاووتتمقررات واخلی و عملکرو 

ت که ووتت بررین نیز آن را پذیرفته اسکت. مرتکوای مکاوۀ    اتملل حقوق م نی و سیاسی اسبین
تفسیری از تبعی  ور تعامل با اشکخاص بک ون هکیو توجیکه و وتیکل اسکت. هکیو         عنوانبه 26
کلکی ور مکورو مقرراتکی ککه اشکخاص را از       طوربه 26ماوۀ  مییبگوی هم وجوو ن ارو که انشانه
ا ایکن وصک  ممنوعیکت سکلب تابعیکت      کنک ، غیکر قابکل اعمکال اسکت. بک      مرروم می تشانیتابع
ی مذهبی ی  امر مسلم است و هاشهیربراساس عوامل سیاسی یا نژاوی یا قومی یا  زیآم یتبع

ور ظکاهر   هرچن ور تعارض با حقوق اساسی بشر من رج ور میثاق حقوق م نی و سیاسی است، 
 مستن  به قوانین واخلی باش .

 

 سلب تابعیت اتباع بحرین
ی هکا یآزاوت مرومکی ور برکرین بکرای مشکارکت بیشکتر ور حکومکت و کسکب        ور پی اعترا ا

بر کاربرو زور ور اشکال مختلک  آن علیکه مکروم معتکرض، از سکلب      عمومی، ووتت بررین عالوه
ۀ آزاوی بیان و اعتراض مروم اسکتفاوه ککرو. ور سکه    مر ووکنن عامل کنترل و  عنوانبهتابعیت 

. شکانزوه سکازمان   انک  شک ه بررینی معارض، سکلب تابعیکت    نفر از اتباع 200سال اخیر بیش از 
بر اعتراض ، عالوه2016ی خطاب به شورای حقوق بشر ور آستانۀ اجالس سال انامهحقوقی طی 

به سرکوب و نق  حقکوق بشکر، بکه مو کوع سکلب تابعیکت اتبکاع برکرین اشکاره کرونک . ایکن            
باالترین رتبه را ور سلب تابعیکت ور   بررین 1ی حقوقی، بررینی و غیر بررینی بوون .هاسازمان

ور این میان، سلب تابعیت از رهبر مکذهبی   2واشته است. 2015میان کشورهای جهان ور سال 
اهلل شیخ عیسی قاسم نقطۀ اوج این اق ام ووتت بررین بوو. این سکلب  شیعیان بررین یعنی آیت

ایشان، موجب مرکروم ککرون   بر سلب حقوق و آزاوی اساسی تابعیت از شیخ عیسی قاسم، عالوه
ی مکذهبی و حقکوق   هکا یآزاومروم بررین از ارتباط با یک  رهبکر مکذهبی و ور نتیجکه سکلب      

پرتو مباحثی که ور مورو سلب تابعیکت طکرح شک ،     و وراجتماعی آنان نیز ش ه است. ور اوامه 
 .میکنیمو عیت سلب تابعیت اتباع بررین را بررسی 

 

 ع بحرین. سلب تابعیت خودسرانه اتبا1
حجم گستروۀ سلب تابعیت اتباع بررین و کیفیت آن ککه نسکبت بکه پیکروان یک  مکذهب و نیکز        

ۀ سکلب تابعیکت   مسکئل اشخاص معترض به و کعیت سیاسکی موجکوو اعمکال شک ه اسکت، طکرح        

                                                           
1. www.bahrninobserver.com/ar/page/4310) 
2. www.Islam24.com/arabic/?p22642. 
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اتملل بشر را ج ی ساخته است. برای ارزیابی این خووسرانه ور تعارض با اصول و قواع  حقوق بین
کنکیم و پکس از آن ور   ن سلب تابعیت را ور پرتو حقوق واخلی بررین بررسی می، نخست ایمسئله

 اتملل بشر سنجش خواهیم کرو.اتمللی این ووتت و قواع  مهم حقوق بینچارچوب تعه ات بین
 

 . سلب تابعیت در حقوق داخلی بحرین1. 1
 مقرر واشته است: 17، ور اصل 2002قانون اساسی بررین اصالحی سال 

شوو و سلب تابعیکت فقک  ور صکورت     ( تابعیت بررین به موجب قانون مشخص میبن  ات
قکانون تابعیکت    1است. ریپذامکان، کن یمخیانت بزرگ یا شرای  ویگر که قانون آن را مشخص 

سلب تابعیت از اتباع بررین را ور سه حاتت مقرر ککروه   10ور ماوۀ  1963بررین مدوب سال 
رغکم وسکتور   آن علی و استمراره خ مت ن امی ی  ووتت خارجی است: ات (  ور صورت وروو ب

به خ مت ووتت وشمن ورآیک ، ج( ور صکورت    کهیورصورتووتت بررین مبنی بر ترک آن، ب( 
مکرر به این قانون ا کافه شک . بکه     11ماوۀ  1989به امنیت کشور. ور سال  بیو آسایراو  رر 

ور وزارت کشکور   کهیماواموره ور مورو تابعیت صا و احکامموجب این ماوه، هر گونه طرح وعوا 
و ترتیب ابتکار عمل ور احقاق حس ور مورو تابعیت وعوا وروو نکروه است، اعتبار ن ارو، ب ین آن
ی اخیر هاتیتابعگونه اق ام قانونی وابسته به این نهاو ووتتی است. این مقرره ور موارو سلب  هر

واوخواهی بوون منجر ش ، چه اینکه وزارت کشکور   ونبالهبش گان از تابعیت که به زیان مرروم
ۀ جکرائم تروریسکتی و امککان    مسکئل آن مراکم هیو رغبتی به این کار ن اشتن .  تبعو بهبررین 

ژوالی  7سلب تابعیت از مرتکبان آن نیز بع  از حواوث و اعترا کات مرومکی ور ایکن کشکور ور     
 به آن ا افه ش ه است. 2014

، قانون تابعیت بررین، فرمان سلب تابعیت به تقا کای  2014اصالحی سال  10مطابس ماوۀ 
وزارت کشور و تدویب کابینه از هر شهرون  بررینی ور صورت  ربه به امنیت کشکور یکا عمکل    

. با این حال، تعری  مشخدی از واژۀ  ربه یا تطمه شوویمبرخال  وظیفۀ وفاواری به آن صاور 
ی سکاوگ بکه سلب تابعیت  من وربهفسیر خووسرانه و اعمال قانون ارائه نش ه است و این موجب ت

 (.Bahrain Center for Haman Rights, 2014: 7شوو )از هر شخص می
بر ابهام ور تعیین مفهوم خیانت و  ربه زون به پاوشاهی بررین و واگذاری تفسکیر آن  عالوه

ت و جنکبش مرومکی برکرین بکه     اعترا ا بع  ازبه مقامات ووتتی، مو وع جرائم تروریستی هم 
مداویس سلب تابعیت ا افه ش ه است. بکه موجکب فرمکان پاوشکاهی برکرین، قکانون ور مکورو        

تغییکر یافتکه و    2013ژوالی  31ور  2006حمایت از جامعه مقابل اق امات تروریسکتی مدکوب   

                                                           
انۀ اتع مکی، واححکوال   اتجنسیۀ اتبررینیۀ یر وها اتقانون، وال یجوز إسقاطها عمن یتمتع بها إال فی حاتۀ اتخی -م. 1

 .احخری اتتی یر وها اتقانون
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سکانی  ی ش ه است. این ور حاتی است که اغلب کنیبشیپامکان سلب تابعیت ور این نوع جرائم 
هستن  ککه   نهایمانن  ا، فعاالن اجتماعی و م نی، وکال و نگارانروزنامه، ان ش هکه سلب تابعیت 

ارتباطی با اعمال تروریستی ن ارن . ور حرکت اعترا ی مروم بررین هم تکاکنون بکروز حرککات    
و بیکان  تنها ابزار اعکالم موا کع    زیآممساتمتمشاه ه نش ه و اعترا ات  بارخشونتتروریستی و 
، بکر قکانون ور خدکوص    2013ی اکثریت مروم این کشور بووه است. اصالحات سکال  هاخواسته

ی نک یبشیپک ی متع وی ور ایکن زمینکه   هامجازاتحمایت از جامعه ور مقابل اق امات تروریستی 
سال حبس، حکبس ابک ، مجکازات مکرگ و سکلب تابعیکت        15شامل  هامجازاتکروه است. این 

ی هکا سازمانو  هارسانه(. بنابر گزارش .(Bahrain Center for Haman Rights, 2014:  8شوومی
مسکتن ات و شکواه ی ککه حکایکت از ارتبکاط       گونکه ویهفعال بررینی و غیربررینی،  نهاومروم

بکر اشککاالت و   ش ه با جرائم تروریستی باش ، مشاه ه نشک ه اسکت. عکالوه   تابعیتاشخاص سلب
ۀ تابعیت، مو کوع تشکریفات   مسئل رج ور قوانین موجوو ور زمینۀ ابهامات مربوط به مفاهیم من

ش گان ور جریان رسی گی هم اهمیکت  تابعیتقانونی و قضایی الزم و رعایت حقوق انسانی سلب
بک ون رعایکت تشکریفات قضکایی و امککان       هکا تیک تابعمعمول، سکلب  طوربهوارو. ور این زمینه، 
مات حکومتی یکجانبه علیه آنان اتخکاذ شک ه و تابعیکت    ش ه، با تدمیتابعیتاعتراض افراو سلب
 شوو.آنان سلب می

و شک ه  اسکتماع ن کر شکخص مرکروم     من کور بهی مندفانه اهیروقانون تابعیت بررین، فاق  
مقرر ش ه است که تابعیکت بررینکی ککه     11ۀ وی است. تنها ور ماوۀ وربارفراین  قانونی  نییتع

است به موجب حکم واوگاه به شخص بازگروانک ه شکوو.    سلب ش ه، ممکن 10و 9،8طبس مواو 
ش ه تابعیتی رون  مندفانه ور سلب تابعیت، شخص سلبنیبشیپی جابهور حقیقت، این قانون 

 11اینکه مطکابس مکاوۀ    ترو جاتب کن یمبرگروان ن تابعیت ملزم  من وربهی گناهیبرا به اثبات 
  بوو، مگر اینکه چنکین وعکوایی را وزارت کشکور آغکاز     مکرر اتراقی، احکام صاوره اتزامی نخواه

حس تابعیت اشخاص مورو حمایت قانون ذکر ش ه باش ،  نیتأمرو پیش از آنکه کروه باش . ازاین
 (.369:1396ی بهره بروه است )مقامی، تیو حماحس حاکمیت از ابزار قانونی 

وسکرانه ور برکرین اظهکار    اتملل ور بیانیۀ عمومی خوو ور خدوص سلب تابعیت خوعفو بین
ی زیاوی ور مورو توسل مقامات بررینکی بکه سکلب    هاگزارشکه  وارویمکن  و بیان نگرانی می
کنک ، از جملکه اینککه اخیکراً،     ابزاری برای مجازات عمومی منتق ان وریافت می عنوانبهتابعیت 
تکابعیتی  ر بکی نفر توس  مقامات بررینی سلب ش ه است ککه تعک اوی از آنهکا وچکا     72تابعیت 
 72سکلب تابعیکت از ایکن     2015ژانویۀ  31یۀ این گزارش، وزارت کشور بررین ور بر پا. ان ش ه

وتیل اعمال غیرقانونی اعالم کروه است. این تع او شامل فعاالن حقوق بشری، مخاتفکان  نفر را به
. انک  وهاوار ککر کروه بوو که آنها را به خروج از کشکور و ی وانشگاهی و تردیلهاچهرهسیاسی و 

بیانیۀ وزارت کشور بررین من ور از اعمال غیرقانونی این افراو را شامل اعماتی چون ترریک  و  
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کرون تدویر رژیکم ور   ب ناموفاع از تغییر ن ام از طریس غیرقانونی، توهین به کشورهای ووست، 
. ایکن ور حکاتی   وان یمافکار عمومی و انتشار اخبار ورو  ور تقابل با قواع  قانون اساسی بررین 

ۀ وربروارنک  اتملکل ایکن اقک امات اوعکایی ور صکورت اثبکات       است که به اعتقاو سازمان عفو بین
اتملل بشر است، زیرا تفکی  و تمکایز  جرائمی است که مجازات برخی از آنها برخال  حقوق بین

ار مشککل  مکوارو بسکی   گونکه نیک ابین ی  عمل مجرمانه از این وست و حس بکر آزاوی بیکان ور   
. حتککی ور صککورت (Amnesty International, public statement, 4 February 2015)اسکت 

تعقیب و مراکمۀ این افراو، مقامات بررینی بای  این حس را برای آنان تضمین کنن . آنها بای  از 
واورسی مندفانه ب ون مرکوم ش ن به مجازات مرگ برخوروار باشن  نه اینککه سکلب تابعیکت    

ی نک ها ایفربر این، بایک  بکا   . سلب تابعیت فق  ور شرای  بسیار مر وو مجاز است و عالوهشون 
شک ه، ایکن اقک ام را    تابعیت کافی حمایتی و حس اعتراض همراه باش . بسیاری از این افراو سلب

براساس اوعاها و اتهامات غل  و ب ون فراین  رسی گی صکریح، خووسکرانه وانسکته و ور جهکت     
 .وانن یماتملل خوو بشر بیننق  حقوق 

ش ه ور برکرین از ایکن اقک امات قابکل ورک وککاماًل بجاسکت، زیکرا        تابعیتتلقی افراو سلب 
، توسکیع مفکاهیم   اوالًخووسرانه بوون سلب تابعیت اتباع بررین از سه ن کر قابکل طکرح اسکت:     

ص تابعیت از جملکه  حس حاکمیتی ور خدو زیآم یتبع، اعمال اًیثانحیاتی،  و منافعامنیت ملی 
، رعایت نککرون تشکریفات قکانونی    ثاتثاًسلب تابعیت براساس مبانی نژاوی، مذهبی، سیاسی و...، 

ور سکال   اتملکل نیبک (. بنابرآنچه ور سمینار برگزارش ه از سکوی عفکو   369: 1396مقرر )مقامی، 
و را فکر  300وزارت کشکور برکرین تابعیکت بکیش از      2016تا  2014مطرح ش ، از سال  2016

ی سکابس  و اعضکا ی وانشکگاهی  هکا تیشخدک ی، ارسانهسلب کروه است. این افراو شامل فعاالن 
 ,Amnesty International) ان ن اشتهکه فرصت وفاع از خوو را ور واوگاه صاتح  ان بووهپارتمان 

 و ورخواسکت  هکا تیک تابع(. وزارت کشور برکرین ور برابکر اعتکراض فکراوان بکه سکلب       17 :2016
بکه واوگکاه مراجعکه     توانک  یمک اهی ور این زمینه، اعالم کرو هر کس اعتراض واشته باش  واوخو

هکیو رغبتکی بکرای     هکا واوگکاه ی آنهکا  و وکالکن ، وتی پس از پیگیری افراو سلب تابعیت ش ه 
تشریفات قکانونی مناسکب    بر فق ان(. عالوهCaterina Alena, 2017: 21رسی گی نشان ن اون  ) 

مشکاه ه ککرو ککه     تکوان یمک ی عاوالنه، با بررسی وقایع برکرین ور ایکن خدکوص    واورس ژهیوبه
ککار  ی، عناوین و اتهامات مبهمکی را بکرای اشکخاص زنک انی بکه     ان هیفزا طوربهمقامات بررینی 

ی خکوو را ور  هکا خواسکته و  ان واشتهعقای  سیاسی خوو را ابراز  زیآممساتمت طوربهکه  ان بروه
اهلل شیخ عیسی قاسکم  . برای نمونه، سلب تابعیت از آیتان وهوو مطاتبه کرچارچوب قوانین موج

قانون تابعیت انجام گرفتکه اسکت. ایکن سکلب      10ماوۀ « ج»از رهبران مذهبی بررین طبس بن  
، تعمیکس مفکاهیم   زیآممساتمتتابعیت به مواروی مانن  خروج از وظای  شهرون ی و همزیستی 

اساسی و نهاوهای ووتتی، ایجکاو تفرقکه ور جامعکه و تکالش بکرای       گری، مخاتفت با قانونطایفه
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ایجاو حکومت روحانیان و وکاتت شرعی استناو ش ه است. ایکن اتهامکات ور مرکمکۀ صکاتح بکا      
 آنچنانبر این، مفهوم امنیت ملی را رعایت واورسی مندفانه رسی گی و اثبات نش ه است. عالوه

وجوهکات شکرعی    عیو توز افتیور وری ی  عاتم وینی را عو شرکه وظای  اوتیه  ان واوهتوسعه 
ی مشکخص اسکت ککه    اسک یو سوو ن ر مکذهبی   از زینبوون  زیآم یتبع. ان وانستهمخل امنیت 

اغلب این اق امات برای سرکوب پیروان ی  مکذهب معکین )عامکل مکذهبی( و علیکه معار کان       
این اتهامات، آیکا ایکن اتهامکات    حکومت )عامل سیاسی( انجام گرفته است. حتی بر فرض اثبات 

ی  جرم عاوی قابل تعقیب و مجازات نیست و آیکا تناسکبی بکا     عنوانو بهمطابس قوانین کیفری 
 آن وارو؟ تبعبهمجازات سلب تابعیت و مررومیت از همۀ حقوق قانونی 

 

 المللی دولت بحرین. سلب تابعیت و تعهدات بین2
و میثکاق حقکوق    2006نی و سیاسکی را ور سکال   اتمللکی حقکوق مک    ووتت بررین میثکاق بکین  

، تدویب کروه و ور قبال نقک  حقکوق بشکر ور    2007اقتداوی اجتماعی و فرهنگی را ور سال 
ی شک ه  نیبشیپسرزمین خوو مسئول است. ور این وو میثاق، حقوق اوتیۀ انسانی برای اشخاص 

ورو احتکرام و حمایکت قکرار    ی عضو این اسناو بای  حقوق مقرر برای مکروم را مک  هاووتتاست و 
وهن . ووتت بررین موظ  است با و ع قوانین و اجرای صریح آن، تعه ات من رج ور ایکن وو  

تکابعیتی اشکخاص نیکز منجکر     را اجرا کن . سلب تابعیت خووسرانه که اغلب به بکی  آوراتزامسن  
ارو. اشکخاص  و هکا ثکاق یمشوو، تبعات زیاوی بر مررومیت اشخاص از حقوق من رج ور ایکن  می

ب ون تابعیت فاق  موقعیت حقوقی الزم برای پیگیری حقوق و اختیکارات خکوو هسکتن . آنهکا از     
شون ؛ بکا برکران   منافع شهرون ی خوو مانن  وسترسی به خ مات اجتماعی و رفاهی مرروم می

ئمکی  شغل ثابت و وا توانن ینمکنن ؛ آنها ور مراکز آموزشی و وانشگاهی مشکل پی ا می نامثبت
 واشته باشن  و به خارج از جزیرۀ کوچ  بررین سفر کنن .

اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  15خووسرانه سلب شوو، ور ماوۀ  طوربهحس بر تابعیت که نبای  
بررسی ش ، تدریح ش ه است. ایکن اعالمیکه،    لیتفدبهاتمللی که پیش از این اسناو بین گریو و

وای اغلکب مفکاو آن، ماهیکت عرفکی وارو و بکرای همکۀ       ی نیست، تکن مرتآوراتزاماگرچه سن  
اتمللکی حقکوق   میثکاق بکین   24. براسکاس مکاوۀ   ن کیماتزام و تعه  به رعایت آن ایجاو  هاووتت

کنوانسکیون   7م نی و سیاسی، هر کووکی حس وستیابی به ی  تابعیکت را وارو و مطکابس مکاوۀ    
از نام و تابعیکت را وارو. مرکروم ککرون    حقوق کووک نیز هر طفلی بع  از توت  حس برخورواری 

وتیل سلب تابعیت از وات ین او، نق  کنوانسیون اسکت و ووتکت برکرین    کووکان از این حس، به
، ور زمینکۀ  1961کنوانسکیون   7متعه  به رعایت این کنوانسیون اسکت. از سکوی ویگکر، مکاوۀ     

تابعیتی منجر شوو، منع ککروه  تابعیتی، نیز هر گونه از وست واون تابعیت را که به بیکاهش بی
اتمللی ناظر بکر تابعیکت ماننک  کنوانسکیون اروپکایی تابعیکت       و این مقرره ور ویگر معاه ات بین
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نهاوهکای   و موا کع اتمللی حقوق بشکر  معاه ات و اسناو بین  یتأکمطرح ش ه است. با توجه به 
باشک ،   هکا ووتکت از رویۀ حاکی  توان یمی حقوق بشر که و شورااتمللی چون مجمع عمومی بین

اتملل شناسکایی شک ه و عرفکی بکوون آن     ی  قاع ۀ حقوق بین عنوانبهتابعیتی تعه  به مرو بی
هم قابل طرح و تأمل است. بنابراین، ع م عضویت ووتکت برکرین ور ایکن کنوانسکیون، مرمکل      

 تابعیتی نخواه  بوو.صریری برای سلب تابعیت منجر به بی
تد یس وقایع مربکوط بکه سکلب تابعیکت و نیکز       عنوانبهاتمللی نیز ینی بهاسازماناظهارات 

اتملل بشر شایان توجه است. وبیر کل ملل مترک  ور  تعارض اق امات ووتت بررین با حقوق بین
ی اعالم کرو که این اق امات ووتت بررین به و عیت حقکوق بشکر ور   اهیانیبور  2016ژوئن  16

 1.زن یمبررین آسیب 
اعکالم ککرو ککه سکلب      ،2016ژوئن  22ی به تاریخ اهیانیبر کل ملل متر  نیز ور مشاور وبی

تابعیت شیخ عیسی قاسم توس  مقامات بررینی آخرین اق ام ور حواوث برکرین اسکت ککه بکه     
شوو و پاسخگویی تعطیل کرون مشارکت عمومی و برخورواری از حقوق بشر ور کشور منجر می

اتملکل  اتمللی ووتت بررین مطابس حقوق بینل به تعه ات بینووتت به مطاتبات معتر ان را عم
، ور مورو فشارهای واروه بکه  2016ژوئن  21بشر وانست. سخنگوی کمیسر عاتی حقوق بشر ور 

حقوق بشر از جمله حس آزاوی بیان و حس بر تابعیت ور بررین اظهکار نگرانکی ککرو و از ووتکت     
 2اتمللی مورو حمایت است، تضمین کن .ه ات بینبررین خواست تا این حقوق را که براساس تع

به هر حال، استناو مقامات بررینی به مقررات واخلی خوو بکرای سکلب تابعیکت شکهرون ان     
اتمللی حقوق بشری آنان را منتفی سازو. هر گونه سکلب تابعیکت   تعه ات بین توان ینمبررینی، 

اشکتن یکا سکلب آن باشک  و رعایکت      بای  ور چارچوب اصول حاکم بر امر تابعیت اعکم از حکس و  
معیارهای حقوق بشری از تراظ ع م تبعی ، رعایت تشریفات قانونی اعکم از حککم بکه موجکب     

تابعیتی و کاهش آن باش . از اصول کلی قانون، حس اعتراض و واورسی مندفانه، جلوگیری از بی
که مقررات تابعیت   یآیم وستبهمستفاو از حقوق اتراویۀ اروپا نیز ور زمینۀ تابعیت این نتیجه 
 (.(Hailbronner, 2006: 11بای  استان اروهای حقوق بشری را کامالً مورو توجه قرار وه  

کن  که حاکمیت قانون و اصکول ناشکی از فراینک ها و    اصول حقوق بشری همواره ایجاب می
مندفانه بایک    وست واون تابعیت مانن  برخورواری از واورسی و از لیبر تردامور اجرایی ناظر 

ۀ اکتساب و از وست واون تابعیت حاکم باش . با وجوو این، ووتت بررین از سکلب  مسئلکامالً بر 
 زیک آم یتبعک کن ، یعنی ابزاری برای مجازات مخاتفان سیاسی خوو استفاوه می عنوانبهتابعیت 

 تابعیتی برای افراو زیاوی گام برواشته است.اق ام کروه و ور جهت ایجاو بی
 

                                                           
1. www.un.org/pps/news/stary/asp 
2. www.un.org/pps/news/stary/asp 
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 یریگجهینت
اتملکل اسکت ککه تابعیکت یک  امکر سیاسکی و ور صکالحیت         این ی  قاع ۀ سنتی حقکوق بکین  

یمک ست تا تعیین کنن  چه کسانی تبعۀ آنها هستن  یا چگونه ایکن تابعیکت را از وسکت    هاووتت
ی ریک گشککل . با این حال، تروالت اجتماعی این قاع ه را ترت تأثیر قرار واوه و از طریکس  وهن 
و قواع  ج ی ، چهرۀ ج ی ی از تابعیت و مسائل پیرامکون آن ترسکیم ککروه اسکت. ایکن       اسناو

(آغاز ش ه، پس از آن ور معاه ات و ویگکر اسکناو   15ترول ور اعالمیۀ جهانی حقوق بشر )ماوۀ 
اتمللی ج ی  اوامه یافته است. بر این اساس، تابعیکت از یک  حکس مطلکس ترکت صکالحیت       بین
حس اساسی بشر ترول یافته است؛ ور نتیجه هر گونکه سکلب تابعیکت نیکز      ۀ ی مثاببه، هاووتت

اتملکل حقکوق   اتملل بشر صورت پذیرو. مطکابس معیارهکای بکین   بای  با رعایت موازین حقوق بین
 بشری، هر گونه سلب تابعیت نبای  خووسرانه باش .

اعمکال شکوو؛ ثانیکاً    برای اینکه سلب تابعیت خووسرانه تلقی نشوو، بای  اوالً مطکابس قکوانین   
صورت گیرو. این تبعی  ممکن است براساس عامکل قکومی، زبکانی،     زیآم یتبع صورتبهنبای  

تکابعیتی منجکر شکوو.    نژاوی، مذهبی و غیر آن باش . از این گذشته سلب تابعیت، نبایک  بکه بکی   
ووسکرانه،  ۀ حقوق اساسی بشر نیز از این ن ر است که سلب تابعیت خمسئلارتباط این  واب  با 

اشخاص را از برخکورواری حقکوق اساسکی خکوو ماننک  حکس آمکوزش، مسککن، امنیکت فکروی،           
سازو و کووکان را ور و عیت خطرنکاک بکی تکابعیتی    مرروم می هاییواراجایی و تمل  بر جابه
. وقایع بررین را بای  ور این چارچوب ترلیل کرو، سلب تابعیت اتباع بررین، اغلکب  وه یمقرار 
، وکال و معار ان سیاسی ش ه است که از نگارانروزنامهی مانن  ارسانهعاالن اجتماعی و شامل ف

بکووه و حقکوق    زیک آم یتبعن . بنابراین سلب تابعیت اتباع بررینی ای  مذهب و گروه اجتماعی
بر این بکه  را ته ی  کروه است. عالوه زیآممساتمتاساسی افراو مانن  آزاوی بیان و حس اعتراض 

تابعیتی افراو سلب تابعیت ش ه نیز منجر ش ه و آنان را از سفر بکه خکارج از برکرین مرکروم     بی
سکلب تابعیکت    من کور بکه کروه است. مقررات واخلی بررین نیز اغلب بع  از اعترا ات مرومکی  

معتر ان تغییر واوه ش ه است. سلب تابعیت به استناو خیانت و  ربه زون به ن ام پاوشکاهی و  
شک گان  بیه آن نیز از تراظ مو وعی مرمل صریح قانونی ن ارو، زیرا سکلب تابعیکت  عناوینی ش

ی وست بکه  امرحلهو ور هیو  ان بووهمعمول اشخاص فرهیخته و فعال سیاسی اجتماعی  طوربه
وست  زیآممساتمتو ور چارچوب قوانین بررین به اعتراض  ان نزوهسالح یا اق امات تروریستی 

اتملل نیز ور گزارش خوو از او اع بررین بر ی غیرووتتی مهم همانن  عفو بیناهسازمان. ان زوه
، با این اوصا  ووتت بررین با سلب تابعیت اتباع بررینی، تعه ات ان گذاشتهاین واقعیات صره 

ی و اسیو ساتمللی حقوق م نی اتمللی خوو من رج ور اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بینبین
ش ه را مورو ته ی  اتمللی را نق  کروه است و حقوق اساسی افراو سلب تابعیتینویگر اسناو ب
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رهگذر این اق ام یعنی به مخاطره ان اختن حقوق اساسی اتباع خوو، قواع  عرفکی   و ازقرار واوه 
اتمللی ور این قلمرو را نیز ناویک ه گرفتکه اسکت و ور نتیجکه مسکتوجب رسکی گی و اتخکاذ        بین

اتمللی چون شورای حقوق بشکر اسکت. بکا ایکن همکه، موا کع       ر نهاوهای بینتدمیمات قاطع و
ووتکت انگلکیس و    ژهیک وبکه های بزرگ جهانی عضو شورای امنیت ی ق رتراخالقیغجانب ارانه و 

ایاالت متر ۀ آمریکا ور حمایت از رژیم بررین، مانع اتخاذ تدمیمات بازوارنک ه ور ایکن قلمکرو    
نفکوذ آن ور نهاوهکای    و اعمکال  نیور برکر عربسکتان سکعووی    ش ه است. م اخلۀ ن امی ووتت

اتمللی مثل شورای حقوق بشر را بای  به این جریان ا افه کرو، ایکن رویککرو ور تعکارض بکا     بین
 اصول اساسی حقوق بشر بووه و به اوامه برران و سرکوب مروم بررین منجر ش ه است.
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