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 تابعیت در کشورهای اشغالی با تأکید بر فلسطین

 
  حمیدمحمدی

 

 چکیده  
همه سرزمینا عمدتا دارای جمعیت هستند ولی حتما دارای حکومت و قدرت سیاسی  نیستند هروقت این سه با هم جمع شد 

و تشکیل کشور داد و مورد شناسایی سایر کشورها قرار گرفت  آن وقت خواهیم گفت یک قوم و قبیله ای تشیکل شده است 

شناسند این تابعیت  اما در طول زمان ممکن است دست خوش حوادث  که در عرصه  جهانی این قوم را صرفاً با تابعیت می

 – 3گروهی از مردم از این خاک جدا شوند و اعالم استقالل کنند -2. کشور الف خاک کشور ب را اشغال کند-1:گردد 

. گروهی از مردم مناطقی را تصرف کنند و خواهان تصرف کامل قدرت بشوند بدون اینکه بخواهند کشور جدید  تشکیل بدهند

 . کشوری مردمی را از سرزمینش اخراج کند و آن خاک را به اشغال  خود آوردد  -4

دارند؟چه کسی به آنها تابعیت داده است؟ در همه اینها صحبت از تابعیت است واینکه آیا مردمان داخل آن کشور ها تابعیت  

پس از اعالم  استقالل (  2پس از  ضمیمه شدن خاک کشور ب به الف تابعیت مردم هم  تغییر می کند ( 1و  جواب این است 

در صورت تغییر قدرت تابعیت هیچ  نوع ( 3. و شناسایی توسط کشورها تابعیت مردم به اختیار خودشان تغییر می کند

مردم اخراج شده در  صورتی  که در یک قلمروی  از سرزمین خود سکونت گزینند  و دارای قدرت  (  4نمی کند تغییری 

شوند  می تواند تابعیت  خود را داشته باشند ولی اگر  در خاک اشغالی  بماند تابعیت اشغالگر را می گیرند  و اگر هم  آواره 

اقامتگاهشان تابعیت داد که هیچ ،ولی اگر نداد بی تابعیت محسوب خواهد  شوند و به سایر کشورها مهاجرت کنند اگر کشور 

 . شد و از حمایت دیپلماتیک  محروم خواهند شد

 

 تابعیت ، اشغال ، کشور، گروه های مخالف ، فلسطین : کلید واژگان  

  

                                                           
 ((ha.mohammadi68@gmail.comارشد حقوق بین الملل ودانشجوی دکتری سکارشنا-  
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 مقدمه
و معرفی خود به دیگران ناگزیر از داشتن مدرکی برای اثبات ند و برای استفاده از مزایای آن م بوده اترهمیشه  محها ملت 

 . ادعای خود می باشند

و زبان نمی شناسند  بلکه از  هعامل عمده بر شناسایی ملت  های مختلف بود ولی امروزه  دیگر کسی را با چهر وزبان د چهره و

این پاسپورت  نشان . ت  یا همان گذر نامه استاو  تقاضای یک مدرک می کنندکه اسم آن در عرصه  های بین المللی پاسپور

 .وفق به اخذ  آن شده استدهنده  تابعیت فرد  دارنده است که براساس یکسری قوانین  و مقررات داخلی م

دست به دست می شود و بدتر از آن گروهی در یک کشوری محصور شده واجازه شناساندن   اما مشکل جایی است که کشوری

 . کننده تبعیت کنند هاصرحد و بایستی از کشور منیک ملیت ندار خود را به  عنوان

ت اشغال یک دولت دیگر قرار گرفتند ولی کماکان  خود  دارای حسؤال  ما در این نوشتار این است که چنین افرادی که ت

اشغال گر یا تابعیت ملیت و اندکی قدرتی هستند ودارای ملیت  متفاوت  با اشغال گر هستند چه تابعیتی  دارند تابعیت  رژیم  

 رژیم خودشان ؟

این است که بایستی توجه کنیم و ببینیم  آیا آن گروه تحت  محاصره  توان حمایت  از ملت خود را دارد و اینکه  بندهفرض 

مایت  زمانی که دولت اشغال گر قصد ح رآیا دولت اشغالگر قصد  حمایت از ملت تحت اشغال خود را دارد یا نه به عبارت دیگ

گر قصد حمایت واقعی داشته الندارد بایستی  ملت را تابع همان گروه بدانیم هر چند حمایتشان کمتر باشد ولی اگر دولت اشغ

 . باشند  بایستی آن ملت  را تابع آن دولت بدانیم تا از حمایت بیشتری برخوردار گردد

  تعاریف: گفتار اول 
مفاهیمی که در این بحث بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد مفاهیم آن هستیم،از شناخت دقیق  برای بررسی موضوع ناگزیر

 وشناخت آن اهمیت فراوان دارد عبارتند از کشور ، تابعیت و اشغال 

 کشور : بنداول 

یا به مناسبت  روابطی که با افراد دارند بررسی می شوند، در صورتی  که در حقوق  در حقوق داخلی، کشورها به خودی خود

)  از نظر روابط و مناسباتی  که با سایر کشورها و شخصیتهای بین المللی  دارد ، مورد توجه استقط بین المللی ، هر کشور ف

 ( 201بیگدلی ، محمد رضا ، ص ضیایی 

به ین و مشخصی ، عکشور یا دولت از اجتماع دایم و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین م،حقوق بین الملل  هاز دیدگا

بیگدلی ، محمدرضا ، ص ضیایی . ) طور ثابت سکونت گزیده و مطیع  یک قدرت سیاسی مستقل  هستند تشکیل شده است 

202 ) 

لذا  وجود چنین کشوری است که دارای استقالل و حاکمیت  مستقل و کامل بوده و صرفا از مقررات حقوق بین الملل پیروی 

 . هلیت  برقراری روابط با سایر کشورها را بدون دخالت هیچ قدرتی داراست همچنین ا ،هیچ قدرت دیگراز می کند و نه 

 . بنابراین مشخص است  که برای وجودکشور سه عامل جمعیت ، سرزمین و قدرت الزم است 

به ابطه و پیوند حقوقی و سیاسی به نام تابعیت با یکدیگر متحد  شده  باشند و گروهی از افراد انسانی که با ر: جمعیت -1

 ( 202بیگدلی ، محمدرصا ، ص ضیایی . ) ری مربوط  گردندکشو

بیگدلی ، محمد رضا ضیایی )و مشخص شده است  نمحدوده  جغرافیایی است که با مرزهای کمابیش ثابت ، معی: سرزمین  -2

 ( 203، ص 

را در سرزمین  معین سکونت گزیده اند  ی که با اتکا به آن بتوان افراد وابسته  به گروه را کهرتدارا بودن قد: قدرت سیاسی  -3

 . رهبری و اداره کرد
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ه های اجتماعی وی هستند که نه تنها برای ایجاد کشور ، بلکه برای تأسیس هیچ یک از گرلماجمعیت و سرزمین از جمله عو

سکونت گزیده اند ، رهبری د افراد وابسته به گروه را که در سرزمینی ه عامل سومی نیاز دارند که بتواندیگر کافی نیست آنها ب

کلیه گروه های اجتماعی داخلی  رتریشه و اساس قد. واداره نماید اداره ورهبری چنین گروهی، نیاز  به اعمال قدرت دارد 

از جمله  خصوصیت قدرت سیاسی . یا قدرت حکومت گویند« قدرت  سیاسی » ناشی از قدرت واحدی  است که بدان  

 ( 202دلی ، ص گبیضیایی . ) اصالت قدرت تصمیم گیری استقاطعیت قدرت تصمیم گیری و 

ستقل را که قادر به می جدید و یاسجامعه س شناسایی عملی است که به  موجب آن کشور ها وجود یک :شناسایی کشور-4

آن به عنوان ود را دایر به شاسایی تأیید می کندو در نتیجه  اراده  خو رعایت حقوق بین الملل  است در سرزمین معنی تصدیق

 ( 1231ل ، مورخ سمؤسسه  حقوق بین الملل در اجالس بر وک. ) جامعه  بین المللی اعالم می دارند  عضو

کشور  ایجاد  خواهد شد   ،الزم به ذکر است به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده یعنی حکومت ، قلمرو  و قدرت  سیاسی

ورهاست و می تواند  سرآغاز  کشجدید به صحنه  بین المللی  از سوی سایر و شناسایی صرفاً به منزله اعالم  وورد کشور 

 (212ی ، ص لبیگدضیایی ) .برقراری روباط دیپلماتیک  و انعقاد   معاهدات بین المللی با کشور شناسایی شده باشد 

جدید صورت گیرد خصوصیت اعالمی  شناسایی موجب  می شود تا این عمل به محض تشکیل  حکومت  :شناسایی حکومت-5

این اصل . یا واقعی بودن قدرت است ، دارا باشد « استقرار  سلطه »  البته این حکومت باید شرط الزم  راکه معروف به شرط . 

بدین معناست  که حکومت باید در سراسر قلمرو داخلی کشور، از قدرت و حاکمیت  واقعی  ثابت سیاسی برخودار  بوده و از  

انقالبات داخلی تشکیل می گردند  ، انجام تعهدات  بین المللی کشور باشد بنابراین  حکومتهایی که براثر  سوی دیگر قادر به

.  امور کشور را به طور کامل و مؤثر در دست گیرند رهنباید مورد شناسایی قرار گیرند  ، مگر زمانی که ، رهبران آنها بتوانند  ادا

  (212بیگدگی  ، ص یی ضیا) وقدرتهای  دیگر را سرکوب نمایند 
 تابعیت : بند دوم 

یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت  آن کشور درباره  شخص جمع است به این ترتیب ، داشتن تابعیت 

رابطه  تابعیت میان فرد و دولت  رابطه ای است قانونی که سبب می گردد  فرد در  شمار اعضای  جمعیت تشکیل دهنده 

 ( 55سلجوقی ، محمود،  ص . )  دولت  در یک سرزمین محسوب شو د

شد که بر آن تعریف دولت ، بدان گونه که در حقوق بین الملل عمومی از آن تعریف می گردد لتی می تواند  دهنده تابعیت بادو

 ( 10ص همان،. )دولت شناخته  شده باشد نعنوا لمللی بهمعه بین اصادق باشد  و خود در جا

افرادی که جزو ملیت آن کشور محسوب می شوند داده   این تابعیتی که  به افراد  داده می شود یا تابعیت اصلی است که با 

 . اشند تابعیت اکتسابی داده می شودمی شود  و یا بیگانگانی که  متقاضی تابعیت  آن کشور ب

ندهای تاریخی و فرهنگی ، آنان را به وملت گروهی از افراد هستند که در سرزمین  مشخصی سکونت داشتند ، پی:ملت -1

به عبارت دیگر ملت به مجموع  کسانی اطالق می شود که ( 203، ص  اضیایی بیگدلی، محمدرض)  .زدیکدیگر  متصل می سا

یشود ه بین المللی  شناخته مایندگی آنها در جامعمت یک دولت  گرد هم آمده اند و آن دولت به نیدر یک سرزمین  زیر حاکم

 ( 55سلجوقی ، محمد ، ص ) 

ذ کرده اند به ی شوند ونه تابعیت  آن کشور را اخمکه  نه جزو ملت یک کشور محسوب  بیگانگان کسانی هستند: بیگانگان -2

ر حدودی که قوانین آن سرزمین اجازه می دهد از حقوق بهره مند و مطیع  قوانین همان سرزمین  می عبارتی بیگانگان د

 ( 52ن ، ص هما) .سرزمین  است در آن  اهو این اطاعت زود گذر و به مناسبت  حضور آنباشند 

سیستم را برگزیده اند برای اینکه اتباع خود را بشناسند  عده  دوا به دلیل مهاجرت  زیاد  هامروزه  کشور : تابعیت اصلی  -3

به دنیا بیاید او  هم تابعیت همان کشور را دارد و  رس که از پدر و مادر متبوع آن کشوکه بر طبق آن  هر ک،ای سیستم  خون 

عیت آن کشور هم  در خاک و سرزمین  آن کشور متولد  شود  تاب سطبق آن  هر ککه خاک را بر گزیده اند عده ای سیستم   

و به  تابعیتی که بعداً از  طرف اشخاص   ی می گویند تابعیت اصل ،تابعیتدونوع  کشور ها به این . د به او تحمیل می شو
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تابعیت اکتسابی  می گویند  که حق و تکیلیف این دو نوع  تابعیت در یشود واقع ممورد  موافقت  دولت   وبیگانه  در خواست 

، 1323محمدی ، حمید ، ) .دودتری نسبت با اتباع اصلی دارنداتباع  اکتسابی  حق مح ی  با هم اختالف دارند ومعموالً موارد

  (2و  1ص 
 اشغال : بند سوم 

 . که بایستی به طور دقیق تبیین شود موضوعی است؟مهستیل و در چه  وضعیتی ما  مواجه با یک اشغا؟اینکه اشغال چیست

از دست  رامی شود که براساس آن یکسری کارهای حکومتی قابلیت اجرایی خود  در اثر این  امر کشور با نوعی بحران  مواجه

د یا زمانی که نکدولت خارجی با حمله نظامی  خاک یک کشور  را اشغال می  ین وضعیت ها زمانی که یکامیدهند از جمله 

ایی از خاک کشور را تحت تصرف خود می گیرید  یا سایر هو قسمت   یستی داخلی یا خارجی قدرت گرفتندگروه های ترور

یورش برده و آنها را  یوضعیت های خاص که براساس  آن کشوری به مناطق تحت قیومت  سازمان ملل و مناطق بین الملل

 . اشغال می کند

وعه  عملیات  قهر آمیز مسلحانه که در در نتیجه جنگ  روی می دهد و جنگ  عبارت است  از مجمکه : ی جراشغال خا-1

) ود به دیگری است ی خسین درصد تحمیل  دیدگاه های سیاطرفروی می دهد و یکی از  چهارچوب مناسبات کشور ها

قلمرو کشور مغلوب  پهن کرده  و بر آن  خود را به در نیتجه این جنگ صرف پیروز حاکمیت و(553، ص ضیایی بیگدلی 

 . حکومت می راند 

تروریسم  دو نوع است یکی داخلی و دیگری بین المللی ، در تروریستم  داخلی  عامالن  آن : گروهه های  تروریستی  -2

داند و از سمت    اروریست ها  تابعیت  سایر کشورها رتابیعت کشور  مورد هدف را  دارند  ولی در ترویستم   بین المللی  ت

 ( 145، ص 1324محمدی ، حمید ،  ) .کشورهای بیگانه  هدایت می شوند

هستند شرکت می کنند و (  از جمله کنترل  حکومت )  یصادر ترویسم  صرفا یک دسته افراد خاص که دنبال منافع خ

.) نده  خواسته هایشان  هستمعموال از طریق ایجاد ترس و وحشت  به وسیله کشتن  و تخریب کردن سعی در رسیدن ب

 (145، ص 124محمدی ، حمید ، 

زننده  گروهی می است که گروهی از افراد که دست به اقدامات مسلحانه ی  همشکل ارائه تعریف تروریسم  ناشی از این  مقول

مشروع ، یک ملت   اتزاین در حالی است که در مبار( 142همان ، ص ) و گروهی آزادی خواه  دآنها  را  تروریست  می نامن

آمیز با انعت حکومت از ادمه ی اعتراضات مالست برای رسیدن به یک خواست عمومی  و رسیدن به حقوق خود و در پی مم

 ( 145همان، ص ) .مباره می کنند( تادپرسژهای استعماری ، اشغال خارجی و ن اً حکومتانحصار) حکومت  های نامشروع 

 . روریست ها بر قسمت هایی از خاک یک کشور مسلط شده و بر آن حکمرانی می  کنندعملیات تروریستی ، تی در نتیجه 

در تاریخ  وجود  نمونه ورد گذشتند  که اکثر وضعیت ها اشغال ها را شامل می شود  یک معالوه بر دو : وضعیت  های خاص -3

رد اشغال مناطق تحت قیومت است که ست وآن در مودارد که درهیچ کدام از آنها نمی گنجد  ولی مصداق بارز اشغال ا

یک کشور صهیونستی و یک کشور فسلطینی و یک منطقه  بین المللی  ه بودع عمومی سازمان ملل قرار شدبراساس نظر مجم

الل کرد  ولی کشور فلسطین  از قدر سرزمین فلسطین  پس از پایان قیومت انگلستان جاری شود  رژیم  صهیونستی اعالن است

ناب کرد و پس از مدتی و بعد از بروز جنگ رژیم  صهیونیستی  مناطق فلسطینی  را تحت اشغال کامل خود این کار اجت

 . درآورد

 . لذا بایستی  بررسی شود در این گونه موارد  تابعیت  ساکنان این مناطق چگونه  تعیین می شود

 بررسی تابعیت اشغال زدگان : م گفتار دو
مفاهیم داشتیم  نوبت به بررسی و تبیین  دقیق تابعیت در کشورهای تحت اشغال  اآشنایی که بنایت به مباحث  گذشته و عبا 

حال حاضر وجود دارد ویا در   رکه دبنابر روایت  اسناد بین المللی که به صورت  مکتوب در آمده  و عرف های بین المللی  
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حامیان  کشور تحت اشغال هستند و یا  از رها  که یادولتها  در قبال وضعیت  این کشوحال شکل گیری است و هچنین رویه 

 . بی طرف می باشد  یا از حامیان  گروه های تروریستی  و اشغال گر 

 دات عاهم: بند اول 

حق تابعیت و تغییر آن است  و در رابطه  با تابعیت مسئله  ما حکمی  ندارند  در زیر به  مهم با قریب به اتفاق اسناد در رابطه  

  :نها خواهیم پرداختترین آ

همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی  که دارای جنبه   حصولیکی از مقاصد ملل متحد  : ور ملل متحد شمن-1

اجتماعی  و فرهنگی یا بشر دوستی داشته است و همچنین تشویق احترام  به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان 

 ( منشور ملل متحد یک ماده )  ان  یا مذهب است  بجنس ، زون تمایز از حیث  نژاد  ، دب

هر کس حق  بهره مندی از تابعیت  را داراست  وهیچ کس  را نمی توان خود  سرانه از تابعیت  :  بشراعالمیه  جهانی حقوق  -2

 ( بشر  اصالحیه حقوق   115ماده . ) خود محروم نمود و یا این که حق تغییر تابعیت  را از وی سلب نمود

میثاق بین المللی  24ماده ) .کی حق  تحصیل تابعیتی را داراست هر کود: میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی  -3

 (حقوق  مدنی و سیاسی 

ن معنی است که  کشوری  به جای کشور دیگر ، بدیا ه رجانیشینی کشو: ته جانشینی  کشور ها بر معاهدامعهد نا-4

در زمینه    1225عهده نامه    2ماده  1شق  ب  بند  . ) المللی را در یک سرزمین بر عهده می گیردمسئولیت   روابط بین 

 ( جانشینی  کشور ها بر معاهدات 

ین خود را از دست بدهد وکشور یا زمری کل  سرشوک(الف: انتقال  حاکمیت  به اشکال زیر صورت می گیرد یااین تغییر 

ین خود را از دست بدهد و کشوری جدید در آن  زمکشور بخشی از سر(ب. نها تأسیس شوندکشورهای جدیدی به جای  آن یا آ

کشوری بخشی از سرزمین خود را (د. کشوری بر اثررهایی از استعمار ، در سرزمین  معین تأسیس شود(ج. قسمت تأسیس شود

 ( 222و  221بیگدلی ، ص ضیایی ) به  نفع کشور دیگری از دست بدهد 

اعم از حقیقی یا  –تغییر حاکمیت ، موجب تغییر تابعیت اشخاص خصوصی  اصوالً: ن  حقوق بین الملل طرح کمسیو-5

این اصل به . ور داردشر  کزیرا  نظام  حقوقی حاکم بر تابعیت ، وابستگی تام وتمامی  با اصل حاکمیت ه. حقوقی می شود

اتباع کشور  پیشین ، تابعیت گذشته خود را از دست می دهند معنانی آن  است که با انتقال  سرزمین کشوری به کشور دیگر 

منافع مشروع  و ور جانشین باید همزمان منافع مشروع خود کش جود اینو با. و تابعیت  کشور جانشین را به دست می آوردند 

هر شخص حقیقی که ( الف ت ور احترام به اراده فردی چندین  قاعده مقرر شده اسلذا امروزه به منظ. در نظر بگیرد افراد  را 

 ودز ا، حق انتخاب یکی ن تابعیت در زمان جانشینی دارای تابعیت  کشور پیشین بوده  است منصرف از چگونگی  کسب ای

هر گاه بر (ب      (1222مصوب  طرح کمسیون  حقوق بین المللی 1ماده  ) .تابعیت کشور پیشین  یا کشور جانیشین را دارد 

تابعیت کشور جانشین الزاماً به اتباع (   تتجزیه یا  وحد)  یت خود را کامال از دست بدهد ر پشین موجود، کشواثر جانشینی 

مجاز به ،اشخاص حقیقی (  ج( طرح کمیسیون   حقوق بین الملل  11و  5و  3مواد ) .اعطا می شود کشور پیشین تحمیل  و

 2مواد ) ستند یعنی باید از میان دو تابعی یکی را انتخاب کنند تابعیت کشور جانشین نی بحفظ تابعیت  کشور پیشین و انتخا

 ( طرح کمیسیون  حقوق بین  الملی 10و 

نین راه چهمان طور که مشاهده فرمودید اسناد  ومعاهدات بین المللی در رابطه با حق  مسلم تابعیت اتفاق نظر دارند وهم

کارهای الزم برای جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در صورت جنگ و اشغال خارجی بیان نموده اند  بدین صورت که 

اب تابعیت کشور اشغال گر را دارند و در خانت ،حق حفظ تابعیت خودشان یاصورت موجود بودن کشور خودشان در افراد 

 . ار بایستی تابعیت کشور اشغال گر را بپذیرند صورت از بین رفتن کشور خوشان  باالجب

و در مورد .  م و جاری خواهد شدکاما در مورد کشورهای استقالل یافته از قید استعمار تابعیت کشور استقالل  یافته حا

 . ندرا دار در ن دو تابعیت کشور جدید و کشور ماافراد حق انتخاب بیکشور مادر کشورهای  تازه تأسیس و جدا شده از 
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خود  کنند واعالم استقالل کنند و توانایی برقراری روابط با سایر  صرفلذا  اگر گروههای مخالف بتوانند  مناطقی را تحت ت

 .ل  مورد جدایی است ثکشورها را داشته باشند م

 عرف و رویه  بین المللی : بند دوم 

حول محور جنگ  بوده اند و کم تر  به سایر مسایل توجه کشورهای  تحت بحران خود را درگیر این موضوع نکرده اند و بیشتر 

عدم لغو تابعیت  توسط گان گروه های مخالف دولت در صورت رده نچه  که امروز مشهود است این است که  سرکآکردند ، 

صورت لغو آمد می کنند و در همان کشور تحت اشغال  است با آن تابعیت و گذرنامه رفت و   ولت متبوع خوشان  که عمدتاًد

ی ر صورت عدم وجود کشورحامت کشورهای حامی خود در می آیند  و با گذرنامه آن کشور  رفت و آمد می کنند و دعبیبه تا

مخالفان دولت صدام گذرنامه   برای نمونه به .بی تابعیت بوده و به صورت  گرین کارت  و یا گذرنامه جعلی رفت و آمد می کنند

 . آن طریق به کشورهای مختلف رفت و آمد می کردند ایرانی داده شده بود و از 

اشغال گر بتوانند  -ا: اما  در رابطه با مردمان تحت وضعیت اشغال آنها کماکان تابعیت قبلی خود را  دارا می باشند مگر اینکه

ن  صورت مردم  اشغال زده با تابعیت  کشور آخاک اشغال شده را  به کشور خود ملحق کند و این ثبات  حاصل گردد که  در 

 . جدید و اشغال گر در می آیند البته با یک  سری شرط و شروط که در قسمت  اسناد شرح آن گذاشت

 هن صورت  مردم بآگروه های مخالف دولت بتوانند  یک کشور جدید تأسیس کند که دارای  معیارهای الزم باشند در  -2

 . آیندتابعیت کشور جدید در می 

که بتواند  یک شخصیت حقوقی نلط بر خاک آن قسمت ها داشته باشند بدون آسگران  و گروه های مخالف فقط تاشغال  -3

 . جدید تأسیس بکنند در این صورت هیچ تغییری در تابعیت مردمان تحت اشغال  صورت نمی گیرد

 و سازمان بین الملل قرار گرفته باشند  بدون اینکه گروه های مخالف عالوه بر تسلط بر خاک مورد شناسایی چند کشور  -4

واقعی  شکل نگرفته و سازمان ها و  گونه موارد چون کشور در معنای  یندر ا. بتواند کشور در معنای کامل تشکیل  دهند 

کنند  یک  کشورهای  درصدد تسریع در شکل گیری آن  کشور هستند و در واقع با یک کشور بالقوه  روابط سیاسی برقرار می

 .کشور بالقوه توانایی اعطای تابعیت  و صدو گذرنامه ندارد 

مرزهای کشور در اختیار یک دولت باشد ولی گروه هایی در داخل کشور دارای قدرت  مؤثر بوده و بر قسمت هایی از خاک  -5

ی بی شماری قرار گرفته باشد و سازمان ها ی بین المللآن مسلط بوده و به عنوان یک کشور مورد شناسایی کشورهای عمده 

د قدرت اقف ولی مور داخلی ور هستیم  کشوری که دارای قدرتر مؤثر برای کنترل احصم راین گونه موارد مواجه با یک کشو در

در این موارد کشور  محصور  با توافق کشور محاصر کننده بر قلمرو آن می تواند تابعیت اعطاء . ترل امور خارجی می باشدنک

 . گذرنامه صادر کند کرده و

ق تسلط ر مناطق وسیعی از خاک سوریه  و عراکه ب: داعش ( الف :م  پرداختخواهیدر زیر به چند مورد از گروه های مخالف  

دلیل  عدم اعالم استقالل و همچنین  عدم شناسایی کشورها و سازمان ها  فاقد هر گونه   کامل پیدا کرده است ولی به

ی ودان و مناطق محدستکه بر مناطق وسیعی از خاک  افغان :طالبان( ب. بعیت و گذارنامه می باشدصالحیت  جهت اعطای تا

ولت در حال مبارزه  ل یک کشور نیستند و در موردحاکمیت با داز خاک پاکستان  تسلط دارند و باز  به دلیل عدم اعالم استقال

. تابعیت و گذرنامه می باشد و فاقد  توان برای اعطای  هستند و قدرت مؤثر بر مرز ها ندارد وهمچنین تشکیالت اداری ندارد 

شوند  از شناسایی آن نینده به  بالی مشابه گرفتار آترس اینکه در  زدولت  نو پدیده که کشور ها ا:ک سجمهوی خلق دونت(ج

 فعالیت های خود را جدا از کشور تمام هر چند کنترل مؤثر در سراسر جمهوری خلق دونتک وجود دارد و . دخودداری کردن

پذیرش خود مختاری شدن  می  حاظربه  ابایستی منتظر نتایج مذاکرات بین  دو طرف باشیم که آی اوکراین انجام می دهند

  ؟شوند یا نه

 . جمهوری خلق است ولی فاقد  درجه اعتار است  یتعو تا به هر حال این گروه دارای شناسنامه ب

 تابعیت در فلسطین : بند سوم 
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را هم از دست داده اند چه   وه بر خاک شخصیت خودفلسطین و مردمانش مظلوم  ترین مردمان جهان هستند چون عال

در داخل  خاک حراز هویت آنها و مدارک البنان ساکن هستند بحث شناسنامه  اردن و ،که در اردوگاه های سوریه یگانآوار

 . شان را بررسی خواهیم کرددو گذرنامه و کارت شناسایی آنها در خارج از قلمرو  سرزمین خو یفلسطین  اشغال

پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت عثمانی منظقه فلسطین  به عنوان رژیم قیومت تحت : وضعیت سیاسی -1

سپری شدن  مدتی به عنوان قیومت  و پایان  یافتن مدت قیومت انگلستان ، سازمان از سرپرستی دولت  انگلستان درآمد بعد 

د که توسط  یهودیان  مورد قبول واقع المللی  دالل طرحی را برای تقسیم فلسطین  بین یهودیان  و مسلمانان و منطقه بین م

لمانان کماکان معترض بودند و به کمک  عالمیه استقالل رژیم صهیونستی را اعالم کردند ولی مس 1245شد و در سال 

تهای عربی چند بار با رژیم صهیونستی جنگیدند که نتیجه آن پیروزی   ارتش صهیونست پر ارتشهای عربی و مسلمانان ولد

سازمان محل جزو محدوده مسلمانان بود گرفته اند و  طرحفلسطین بود و صهیونست ها قسمت های عمده ای از خاک که در 

ده صلح با با میانجگری کشورهای  غربی معاهکشورها عربی با   هابعد نداز خاک کشور های عربی را هم گرفت یقمناط یحت

مردم مسلمان  زاد کردند حالآرژیم  صهیونستی بستند و رژیم صهیونستی را به رسمیت شناختند ومناطق اشغال شده خود را 

و حال در اشغال کامل رژیم صهیونستی بودند  و تمام مرزهای خاکی و  شده بودندنل ستقالفلسطین  بودند که حاظر به اعالم ا

منطقه فلسطین تحت اختیار رژیم صهیونستی بوده پس از تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین   و بستن   یآبی و هوای

 . مانان فلسطین افتاددست مسلنواحی روستایی کرانه باختری  به  با رژیم صهیونستی  اداره کل غزه  و اداره آتش بسهده معا

سفارت ایجاد کرد و مورد شناسایی   زیادی سازمان آزادی بخش فلسطین نماینده بین المللی فلسطینیان  بود و در کشورها ی

توسط مجمع  عمومی   2012 درسالربود تا اینکه  ظآنها به عنون کشور قرار گرفت  و در سازمان  ملل به عنوان نهاد نا

رار نگرفته اما قر غیر عضو قرار گرفت  و  هنوز  به عنوان عضو اصلی مورد قبول سازمان ملل ظان کشور ناسازمان  ملل به عنو

ر به ظحاهنوز توسط کشورهای زیادی به عنوان  کشور مورد شناسایی واقع شده است ولی رژیم  صهیونستی و شورای امینت  

 . ر مستقل نیستندکشورشناسایی این کشور به عنوان 

در این رابطه فلسطینیان را بایستی به سه دسته تقسیم کرد وسپس وضعیت : وضعیت شناسنامه  و مدارک احراز هدیت  -2

 :آنها را جداگانه بررسی کرد

پس از تقسیم خاک فلسطین  توسط سازمان  ملل و اعالم :  (اراضی صهیونستی ) 1245فلسطینیان داخل در مناطق ( الف 

شروع جنگ اعراب و فلسطین  و اشغال قسمتهای داخل و خارج فلسطینیان  توسط رژیم   استقالل رزیم صهیونستی و

ای دیگر ماندند  و تحت عنوان شهروند اقلیت  اسرائیل شناسایی  صهیونستی گروهی از مردم از آن مناطق کوچ کردند  عده

. بهره مند شدند( جز عضو ارتش بودن)حقوق ونه شده اند و دارای شناسنامه  و گذرنامه و تابعیت اسرائیل  شدند واز همه گ

 . این افراد تقریبا  یک میلیون  ده هزار نفر هستند( 3یفتاحیل ، ص . ) آنها می تواند در انتخابات شرکت کنند و کاندید شوند

علی جساین افراد دارای شناسنامه و مدارک : ( اراضی فلسطین ) فلسطینیان  ساکن درنوار غزه  و کرانه باختری (  ت

 . فلسطینی هستندکه مقامات در نوار غزه  و کرانه باختری صادر می کند

گذر نامه ها  1225بخش فلسطین  و رژیم  صهیونستی  در سال  یی مابین سازمان آزادفخصوص گذرنامه با موافقت  راما د

پاسپورت    2015ان در سال تشیکالت خودگر بعدهاقلمرو فلسطین  داشت   نو عنوا دان  صادر می شدتوسط حکومت  خودگر

ارج از خور اسناد دالزم به ذکر است ص. کشور فلسطین  صادر کرد و در اختیار شهروندان این کشور قرار دادفلسطینی با عنوان 

ا ه هاو آمد شهروندان  فلسطینی با توجه به سیطره  رژیم  صهیونستی  بر گذرگق امکان ندارد و به زندگی و رفت چارچوب تواف

 .نفر هستند فصد هزار سه میلیون  و ه باًاین افراد تقری( 21/5/2015)  فیه خبرگزاری الکو. ) می رساند آسیب

تأسیس  1242مصوب  302قطعنامه  طیغال آوارگان  فلسطین سازمان متحد که تداد واشمآژانس ا: آورگان فلسطین ( ج

برای مدتی بیش از 1245شخصی است که دقیقا قبل از سال  آواره فلسطین: گردید آواره فلسطین را این گونه  تعریف می ند 
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مد آوطن خود رانده و محل کسب روزی و در زی منازعه  صورت گرفته  اوی بوده و ط رمدو سال ، فلسطین محل اقامت  مست

 . از دست داده  باشد  را خود

موطن اصلی خود و تشکیل دولت   همیشه در مذاکره در مورد فلسطینیان  بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمین و

گان فلسطینی در  فلسطین به عنوان مکانی که بتواند به این گروه سامان داده و تابعیت اعطاء کند یکی از مسائل بوده است آوار

 .ن زندگی می کند و مابقی در کرانه باختری و نوار غزه سکونت می کننداردن ، سوریه و لبنا

فلسطینیان  زیادی در ارودگاه های مستقر در نوار غزه و کرانه باختری ساکن هستند  :ودگران بازگشت  به فلسطین  و دولت خ

 . و دیگری  جایی برای اسکان موجود نیست

بازگشت یهودیان  به  موطن اصلی گذارده ولی  قانونی برای ستی  یرژیم صهیون: بازگشت  به فلسطین  و رژیم صهیونیستی 

 . قصد بازگشت دارند نداده استو کوچ کرده اند هیچ حقی به فلسطینیانی که 

نه داخلی یا بین حاخاصی که به ناچار کشور خود را در نتیجه در گیری های مسلشا یاآوارگان جنگی :وضعیت  پناهندگی 

هر چند اسناد حقوقی بین . محسوب نمی شود  پناهنده 1212و پروتکل  1251نسیون ترک کرده اند اصوال طبق کوا  المللی 

ژنو برای  حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل اضافه شده بر این کنوانسیون در سال  1242المللی دیگری مثل کنوانسیون 

یا اما تجاوز یک قدرت خارجی . مربوط به حمایت از قربانیان  درگیرهای مسلحانه بین المللی  از آن ها حمایت می کند 1222

ف همه یا بخشی از سرزمین یک کشور ممکن است به  تعقیب و آزار گروهی منجر شده  در چنین حالتی اعطای وضعیت صرت

هر دولتی برخوردار  آن  دارد که شخص ترس بنیادین خود را ثابت نماید و نتواند از حمایت کشور خود یا هپناهندگی بستگی ب

ا یا آژانس های سازمان ملل هژنو به پناهندگانی که تحت حمایت ارگان  1251ن ماده یک کنوانسیو( 4عابدی ، ص . )  گردد

بنابراین تا زمانی که آوارگان . عالی پناهندگان مل متحد قرار دارند به آن  ها تسری نمی یابد کمیساریای متحد  به غیر از 

 ( 32صفایی ، ص ) ن کنوانسیون خارج هستند ای شمولاز . انش  کار و امداد سازمان ملل قرار دارند ژفلسطینی تحت پوشش آ

ت کومت  خودگران و رژیم صهیونستی و نه حکومحفلسطینیان  زیادی از نعمت تابعیت محروم هستند و نه قابل توجه آنکه 

عده ای قلیلی از فلسطینیان  بنا به دالیل خاص توسط حکومت های البته .ی کند شان اعطای تابعیت مهای های اقامتگاه

می و غیر اسالمی  شرقی و غربی تابعیت داده می شد برای مثال فلسطینی که در آمریکا  زندگی می کند و با یک خانم اسال

ژاپنی ازدواج می کند  فرزند او به دلیل تولد در سرزمین آمریکا  تابعیت  آمریکا و به دلیل تولد از مادر ژاپنی  تابعیت  ژاپن  به 

 . اعطا می شود

 .می رسدمیلیون  نفر  5که مجموع آوارگان فلسطینی به رقم شایان ذکر است 

 گیرینتیجه 
د منابع  کافی بود ولی به هر حال بررسی های  الزم را انجام  دادیم  و به غالی موضوع جدید و فاقابعیت در کشورهای استت

نتایج  خوب رسیدیم  که امید است بتواند  مورد استفاده قرار بگیرد دراین نوشتار این امر مشخص شد که تابعیت موضوعی 

رکن  سهر بایستی  متشکل از است که بایستی  توسط یک کشور که مورد شناسایی سایر کشورهاست صادر بشود و این کشو

 .ل مؤثر باشدعسرزمین در اختیار ، جمعیت موجود و قدرت سیاسی بالف

اگر سرزمین و خاک یک کشور آسیب -1رکن آسیب ببیند وارد موضوع بحث این نوشتار می شویم  سهاما زمانی که یکی از 

بحث تابعیت کمی دچار تزلزل خواهد شد و بایستی  ببیند منظور تزلزل در آن است و نه از بین رفتن کامل آن در این صورت

م گرفت تا بتوان اقدام به صدور گذرنامه و استفاده از فضای موجود سطینیان موافقت عامل خرابکار را هدر بعضی موارد چون فل

درت مردم اگر جمعیت موجود اسیب ببیند و نتوان در یک سرزمین  دارای ق-2. ت عبور و مرور شدجه(  آب ، هوا، خاک)  

رانگه داشت در این وضعیت مردمی که کشور را رها می کنند دارای تابعیت  نیستند و به آنها تابعیت و گذرنامه اعطاء نخواهد 

قدرت قبلی از هم  یاصل  شاکلهر در یک کشور  باشند  ل شود و دو قدرت یا چند قدرت برتاگر قدرت سیاسی متزلز-3. شد
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نکرده است بلکه در صورت جابجایی قدرت ها از آن این  کشور هستند و کشور تغییر پیدا  پاشیده است ولی کماکان مردم 

 . می کندفقط صادرکنندگان کارت هویت و عنوان حکومت تغییر پیدا 

 . ی باشند تا بتوانند از حق حمایت اجتماع بهره مند گردندست سیاایه بایستی همه افراد دارای تابعیت و حمهلذا دراین بر

 منابع  
 :کتب(الف

 چاپ و انتشار وزارت  امور خارجه توسیعه  و تحول حقوق پناهندگان ، تهران ، مؤسسه(1323)صفایی، جواد -1

  25مومی ، تهران ، گنج دانش چاپ حقوق بین الملل ع(1351)ضیایی بیگدلی، محمد رضا -2

  11نشر میزان ، چاببایسته های حقوق بین الملل عمومی، تهران  ، (1351)سلجوقی ، محمود-3

 ی پیشرفته ، زنجان،  نیکان کتابحقوق بین الملل عموم(1324)محمدی، حمید-4

 خصوصی ، زنجان ،نیکان کتاب  حقوق بین الملل (1323)محمدی، حمید-5

 :چندرسانه(ب

 www.nedains.com ،2/5/24در سایت مؤسسه  ندا  – 23-22عابدی ، آرش ، فصلنامه فلسطین ، شماره -1

، سایت مؤسسه  ندا ( 2015/5/21) علوی حسن ،معاون  وزارت کشور تشکیالت خودگردان ،خبرگذاری الکوفیه  -2

www.nedains.com  ،2/5/24  

 www.nedains.com  ،2/5/24 یفتامیل ، اورول ، مترجم  طالهره زاد فرج ، سایت مؤسسه ندا-3

 :عهدنامه(ج

 1222طرح کمیسیون حقوقی بین الملل ، مصوب -1

  1225عهد نامه  جانشینی کشور ها بر معاهدات،مصوب-2

 1245منشور سازمان ملل متحد،مصوب -3

 1242اعالمیه جهانی حقوق  بشر  مصوب -4

 1211میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی،مصوب -5

 1231نظرات مؤسسه  حقوق بین المل ، اجالس بروکسل ، -1
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