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 : دهیچک

غ ستم و جنگ و پناهندگی و مسائل مربوط به آن مسئله ی تازه ایی نیست،از دیرزمان بشر برای رهایی از یو

مشکالت و آشفتگی های داخلی به پناهندگی متوسل شده است.معهذا پناهندگی در عصر حاضر در تاریخ بی 

الملل به آن فقه امامیه و حقوق بینبنابراین پناهندگی از جمله مسائل پراهمیتی است که در .سابقه بوده است

کریم و روایات  رآناهندگى در فقه، اشاره صریح ق. وجود احکام و مقرّرات مفصل راجع به پن توجه شده است

اتخاذ ن تأکیدات و رغم وجود اییپناهندگان تأکید شده است. عل رعایت حقوق ىاسالمى به حق پناهندگ

فقدان ضمانت  ه، به واسطعرصه حقوق و تکالیف پناهندگاندر  هاتشکیل کنوانسیون از طریقتدابیر گوناگون 

باز هم خود را ملزم به رعایت قواعد بین المللی و هاى پذیرنده پناهنده لتاجرایى قوى در این خصوص دو

د نظرى و اسنادى، این مقاله، با رویکربه همین منظور . بشردوستانه احترام به حقوق پناهندگان نمی دانند

قوق در حقوق بین الملل و فقه و حقوق ایران ،به مسائل مربوط به حپناهندگى  و ماهیت ضمن بررسى مبنا

 .مورد بحث قرار داده است پناهندگان و تکالیف مقرر شده از سوی دولت ایران ،

 : یدیکل کلمات

 ،حقوق بین المللناهندگی،دولت میزبانتباع بیگانه،اعطای پا، ،هپناهند

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4872 
 

 

 مقدمه-1

د و روز به روز ابعاد المللی شیکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین« پناهندگی»المللی دوم مساله بعد از جنگ بین

های سیاسی یا اجتماعی هر کس که بنا به دالیل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه .تری به خود گرفتگسترده

جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی 

آن که طالب امنیت جانی است، باید  جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده عالوه براست که در اعالمیه 

اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده

 .ای استمزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده

ای آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مسالهه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او میاما اینک

است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای 

ه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی فرزندان خانواده، یعنی همان اموری ک

شد، وداع با خاکی که و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می

 .بهاست این از جزئی …ریشه در آن دارد 

های مالی، اختالل کند. تحمل هزینهنیز تولید مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی می پذیرپناهندگی برای کشورهای پناهنده

 .پردازندمی کشورهایی چنین که است بهایی نیز …های سیاسی و در بازار کار داخلی، درگیری

گردآوری و تدوین و تفسیر  پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی،بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می

د را ترسیم نمایند و از همین قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خو

 در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود رو

گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال 

جای دارد که نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان شود؛ و از آنجاییکه کشور ایران نیز جز کشورهای پناهنده پذیر است  .دارند

 یران و تکالیف و وظایفی که در برابر دولت دارند نیز پرداخته شود.همچنین گروه های مختلف پناهنده به ا

مفهوم شناسی پناهده و پناهندگان در نظام در بخش اول  :لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است

امید است با توجه به ضیق . ورد بررسی قرار می گیردوقی پناهندگان در ایران ممسائل حق بین المللی و داخلی و در بخش دوم

 وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

 «پناهنده» و مفهوم  معنا -2
 1معنای لغوی پناهنده-1-2

 ای یاجتماع ای ینیدکه به خاطر رواج تعصب  یکس ینهاریپناه ببرد،ز یزیچ ای یآن که به کس یپناهنده در لغت به معنا

 (.3131،نیمع برد.) یپناه م یگریبه کشور د هنشیو جنگ در م یناامن

و آزار از کشورش فرار کرده و به کشور  بیکه به منظور مصون ماندن از تعق شودیاطالق م یبه شخص« پناهنده» یطور کل به

  ( Conde,2002 ).پناه آورده باشد یگرید

به  یو کشور خود آواره شده اند، گاه نیکه از سرزم شودیبه کار برده م ی درباره اشخاصاگر چه اصطالح پناهنده معموالً

 یپناهنده مل زیدارند ن دولت متبوع خود قرار تیبه رغم خروج از کشورشان در حما ایاند مانده یکه در کشور خود باق یاشخاص

کمک  ازمندیبه سر برند و ن یناگوار طیاشخاص در شرا لیقب نیکه ا یمتحد در موارد للآواره اطالق شده است. سازمان م ای

 .کندیدرخواست کمک م ربطیذ یالملل نیب یباشند، از دولتها و سازمانها
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 پناهنده به مفهوم خاص-2-1-1

از بیشتر  دیگری نیز بعنوان پناهنده شناخته شده که مفهوم خود را تحول یافته و واژه« پناهنده»در گذر سالها دامنه معنایی 

بشر بین المللی به شمار  سازمان ملل متحد شالودة حقوق پناهندگان در حقوق پیمانهای مربوط گرفته است. برسرهم پنج سند

آن کنوانسیون؛ اساسنامه دفتر  3531دربارة وضع پناهندگان و پروتکل 3593از: کنوانسیون  می آید. این اسناد عبارت است

ینها و مالك تعیین وضع ؛ وکتابچه آیاعالمیه پناه جویی سرزمینی ؛پناهندگان ملل متحد کمیساریای عالی

 (.3151،سرفراز)پناهندگی.

 للدگی در نظام حقوقی بین الممفهوم پناهن-2-2

غیردقیق به شمار پناه گرفتن در خارج است و واژه کسی دارد که خواهان  واژه پناهنده تاریخچه کاربرد طوالنی برای توصیف

وضع پناهندگان که  درباره 3593تعریفی حقوقی از واژه پناهنده در کنوانسیون  ، چنان که گفته شد،می آید. با این همه

 کشور آنرا پذیرفته اند،وجود دارد 391کمابیش 

نظام  یریاز شکل گ ترشیها پمدت یالملل بوده و حت نیدر نظام ب یسابقه نسبتا طوالن یدارا یکه مسأله پناهندگ ییاز آن جا

دو  یهامسأله مورد توجه قرار گرفته بود و معاهده نیجامعه ملل ا شیدایو همگام با پ ستمیقرن ب لیدر اوا یبشر حقوق رنمد

گرفته صورت  زیآن ن یاصطالح یمفهوم و معنا هیارا یهم برا ییهاتالش نیبنابرا .دیراستا منعقد گرد نیدر ا یاو چند جانبه

 نیمربوط به ا فیتعار نیو نسبتا جامع تر نیاز مهمتر یکیاست.  دهیمراعات گرد زین یاسناد بعد نیدر تدو وهیش نیو ااست 

مزبور آمده:  ونیکنوانس کیشده است. در ماده  هیارا(« 3593پناهندگان ) تیمربوط به وضع ونیکنوانس» کیاصطالح در ماده 

 :که شودیاطالق م یبه شخص« پناهنده»حاضر اصطالح  ونیاز نظر کنوانس»

 هیفور31و  3511اکتبر  11مورخ  یهاونیبه موجب کنوانس ای 3511ژوئن  11و  3513یم 31مورخ  باتیب ترتبه موج-3

 .شده است یپناهندگان، پناهنده تلق یالمللنیاساسنامه سازمان ب ای 3515سپتامبر  31پروتکل مورخ  ای 3511

در  تیعضو ای یتیمل ،یمذهب ،ینژاد لیکه به دال نیو به علت ترس موجه از ا 3593 هیحوادث قبل از اول ژانو جهیدر نت-1

خود  یدر خارج از کشور محل سکونت عاد رند،یو آزار قرار گ بیتحت تعق یاسیس دیداشتن عقا ای یاجتماع یهاگروه یبعض

که فاقد  یدر صورت ایآن کشور قرار دهند  تیخود را تحت حما خواهندین ترس نمیبه علت ا ای توانندیو نم برندیبه سر م

به علت ترس  ای توانندیو نم برندیخود به سر م یدر خارج از کشور محل سکونت دائم یحوادث نیباشند و پس از چن تیتابع

 .به آن کشور باز گردند خواهندیمذکور نم

گسترده  اریو بسبه نح توانیرا م« پناهنده»شده و اصطالح  هیمعاهده ارا کیدر  فیتعر نینکته توجه داشت که ا نیبه ا دیبا

که هم با )Geneva, January 1992 («3پناهندگان یعال یایساریکم»نمود، آنچنان که  فیمعاهده آمده تعر نیتر از آنچه در ا

آن  یهاتینموده تا حما هارای را  یترگسترده فیکار دارد، تعر وسر  یامعاهده ریو هم پناهندگان غ یاپناهندگان معاهده

 زیبشود و آنها را ن زین باشندینم فیتعر نیکه مشمول ا یهستند، شامل افراد 3593 ونیه مشمول کنوانسک یعالوه بر افراد

 ((Victor,2002  دهد.در حکم پناهنده قرار 

 ای یتیمل ،یمذهب ،یو آزار به جهات متعدد نژاد بیترس موجه پناهنده از تعق ،یپناهندگ یاصل لیحاضر دل فیتعر مطابق

 نیا بیبعد از تصو یکه سالها یعنوان شده است. اما مشکل یاجتماع یهااز گروه یدر بعض تیعضو ای یاسیس دهیعق

به وقوع  3593 هیاول ژانو خیکه قبل از تار یحوادث جهیدر نت» بارتبود که افزودن ع نیا د،یآشکار گرد شتریب ونیکنوانس

حوادث  جهیاجرا شود که در نت یفقط درباره اشخاص نویکنوانس نیموجب شده بود تا ا 3593 ونیکنوانس فیدر تعر «وستهیپ

محروم  ونیکنوانس نیا یایاز پناهندگان از مزا یدیطبقات جد نیبه صورت پناهنده درآمده بودند. بنابرا خیتار نیقبل از ا
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 فیتعر هریعبارت، دا نای حذف با 3(«3531پناهندگان ) تیپروتکل مربوط به وضع» کیماده  1که بند  نیتا ا ماندندیم

 زیهم به صورت پناهنده درآمده بودند ن 3593 هیرا که بعد از اول ژانو یپس، افراد نیرا گسترده تر نمود و از ا ونیکنوانس

 .مند شوندبهره ونیکنوانس یایاز مزا توانستندیم

 رانیدر فقه و حقوق ا گیپناهندمفهوم -3-2

 یمطرح شده متفاوت است. هر چند منابع فقه یالمللنیآنچه در اسناد ببا  یاز منظر فقه یپناهنده و پناهندگ فیو تعر مفهوم

 .است یامر دشوار نهیزم نیحال تقارب در ا نیاند، اما با انموده ییپناهنده شناسا یرا برا حقوقی به طور مشترك  یالمللنیو ب

گفته  یهستند و به کس یمعن کیبه مستأمن و معاهد هر دو »آورده است:  «مستأمن» فی( در تعریطوس خی)ش فهیالطا خیش

 .(3111)قاری،مئاقامت دا یوارد شده است نه برا یاسالم نیو امان به سرزم یکه به خاطر پناهندگ شودیم

اما پناهنده به  باشد،یم رندهیدر کشور پذ یاگانهیب« پناهنده» یالمللنیو هم از منظر منابع ب یهم از نگاه فقه ثیح نیا از

 حربعمده او از خود دارال یو در واقع نگران دینمایطلب امان م یخود، از کشور اسالم یبا درخواست پناهندگ ،یکشور اسالم

الملل معموال از  نیکه پناهندگان مورد نظر در حقوق ب یباشد، در صورت یدر وطن خود دچار مشکل لزوماکه  نیاست نه ا

پناهنده  یگریخود به کشور د ینجات جان، مال و آزاد یار و براو آز بیخود به جهت ترس از تعق یکشور و محل سکونت عاد

بوده، « و آزار بیترس موجه از تعق» ونیکنوانس فیمطابق تعر یدر مسأله پناهندگ یعنصر اساس نیبنابرا (3111قاری،).شوندیم

و  بیبه جهت ترس از تعق نیاست. مشرک« شرك»و در واقع  ینیاز نظر فقه، اختالف د یپناهندگ فیدر تعر یاما عنصر اساس

 یطیشرا یتا با حفظ اعتقادات و آداب و رسوم خود، ط ندینمایم یپناهندگ یاز داراالسالم تقاضا ده،یمجازات به خاطر عق

 تیانعقاد آن اهل یاند و برارا عقد دانسته یباالجماع پناهندگ هیامام یبهره مند شوند. فقها یدولت اسالم تیخاص، از حما

 نیدر ا اند.استناد کرده اتیاز روا یو بعض1سوره توبه  3 فهیشر هیبه آ زیآن ن زیاند و در اصل تجودانسته یرا الزام رندهیطرف پذ

 رفتهیالجمله در فقه پذ یف یحال مسأله پناهنده و پناهندگ نیوجود دارد، اما با ا یمتنوع یرهاخصوص مباحث و اختالف نظ

 (3111قاری،)رر شده است.ده مقپناهن یبرا زین یفیشده و حقوق و تکال

اند. قرار داده ییمورد شناسا« قاهره درباره حقوق بشر در اسالم هیاعالم» 31را در ماده  یحق پناهندگ زین یاسالم یکشورها

 یرا ط(« 3531پناهندگان ) تیپروتکل مربوط به وضع»و (« 3593پناهندگان ) تیمربوط به وضع ونیکنوانس» رانیدولت ا

 (3111مهرپور،)رسانده است یمل یمجلس شورا بیبه تصو 3199خرداد  19 خیتارمجلس سنا در  بیپس از تصو یاماده واحده

. باشدیاسناد مزبور ملزم به مراعات مقررات آن نسبت به پناهندگان م پیوسته به یاعضا ریمشابه سا رانیاساس، دولت ا نیبر ا

 رانیبه پناهندگان در ا اجعر رانیکشور وقت ا ریوز شنهادیرا بنابر پ یاصوبهم 19/5/3111در مورخه  رانیوز أتیه نیعالوه بر ا

 یو خدمات یشغل ،یاز حقوق شخص یپناهندگان، برخ یبرا یخاص یمقررات ادار رشیاند که در آن ضمن پذرسانده بیبه تصو

صد و پنجاه و پنجم مقرر نموده است:  در اصل رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس نیاست. عالوه بر ا دهیآنها مقرر گرد یبرا

 رانیا نیکه بر طبق قوان نیبخواهد، پناه دهد، مگر ا یاسیس یکه پناهندگ یبه کسان تواندیم رانیا یاسالم یدولت جمهور»

 11/3/3131وزارت امور خارجه مصوب  اراتیو اخت فیقانون وظا 9اصل مزبور بند  یجهت اجرا« خائن و تبهکار شناخته شود.

دستگاهها بر عهده  ریوزارت کشور و سا یرا با همکار یاسیس یپناهندگ و تیمربوط به تابع یهانامه نییآ یو اجرا نیتدو زین

 هیبا اصالح 31/1/3133را در  یصدور سند مسافرت یینامه اجرا نییآ زیمرجع ن نیوزارت امور خارجه گذاشته است و ا

 (3111)هاشمی،رسانده است بیبه تصو 39/1/3131

 

 نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران-3

 انواع پناهندگی-1-3

                                                           
1 - Protocol Relating to the Status of Refugees 
 ان احد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع  کالم اهلل ثم ابلغه مأمنه -2
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 دادن پناه هاى مختلف، تقسیماتى دارد و این مسئله بیانگر اهمیت دادن اسالم به مسئلهاز جـنبه اسـالم پناهندگى در فقه

 .شوداشـاره مـى پناهندگى پناهان و صلح و آرامش جامعه انسانى است. در اینجا به اجمال به برخى از انواعبى

 پناهندگى از لحاظ هدف و مـنظور مـتقاضىالف: 

سیاسى باید ابتدا مبانى کلى جغرافیاى سیاسى را بدانیم. کره زمین به  پناهندگى مسئله : در شناختپناهندگى سیاسى .3

 .اضى خراجیه و ذمیه، و دارالحربشود که عبارتند از: داراالسالم، دارالموادعه، ارمى تقسیم چهار منطقه سیاسى

 تسلط توانند ازمندى از قانون استجاره و تأمین اسالمى را دارند و مىمـنطقه فـقط اهالى دارالحرب حق بهره چهار این از میان

نان، طبق سیاسى به آ پناهندگى و کفر مهاجرت کرده و پناهنده اسالم شوند. در صورت استجاره کفار دارالحرب، دادن شرك

رسان و عنوان سفیر، قاصد، نامه به السالم بالمانع است. همچنین افرادى کهنص قرآن و سـنت پیامـبر و ائمّه اطـهار علیهم

 جزو اسالمى آیند، در مدت مأموریت و اقامتشان در مملکتمى اسالمى واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به کشـور

و عرضى در کشور اسالمى برخوردارند. افراد کافرى که در اثر  ، مالىشوند و از تـأمین جانىمـى پناهندگان سیاسى مـحسوب

در صورت استجاره و درخواست  باشند داشته آن شک اصـالت  اصول و موازین اسالمى، نسبت بـه مبانى عدم آگاهى از

افراد  گونه. اینمانان قـرار بگیرند و در اصالت دین تحقیق کنندحمایت و تأمین جانى و مـالى مـسل تحت توانندپناهندگى مى

 .شوندپناهنده سیاسى محسوب مى

کامل تجارى در کشور  امنیت توانند بااقتصادى بازرگانان کفار مى و تأمین : طبق قانون اسـتجارهاقتصادى پناهندگى .2

دارد  نیازى میزان اعطاى چنین پناهندگى بستگى به . البتهاقـدام نمایند مسلمانان به امـر بازرگانى و انجام معامالت اقـتصادى

 .کندو صدور کاالهاى موردنظر تولیدى خود احساس مى آنان نسبت به کاالهاى وارداتى اسالمى که جامعه

 شرایط و ضوابط طبق هاى جنگ است کهکفـار در صحنه پناهندگى منظور از امان نظامى درخواستپناهندگى نظامى:  .3

دهند و در نتیجه، اعطاى چنین تأمینى آنان را به چنین کسانى تأمین مى و فرماندهان ارتش و امام مسلمانان ، سربازانخاصى

 کند.از غارت و غنیمت حفظ مى را از اسارت، و اموالشان

 دهندهشخصیت امان لحـاظ از و امـان پناهندگى-ب

 .کنداعطا مى خصوصى طور امانى است که رسما حکومت اسالمى به طور عموم )مثالً به اهالى یک شهر( یا به :رسمى امان .1

تواند به بیگانه اعطا کند. امان رسمى یا غیررسمى مى عـادى مـسلمان فرد هر که منظور امانى است. امان غیررسمى: 2

یا بیان غیرصریحى  د کتبى و یا ضمنى. منظور از امان ضمنى، هرگونه عملممکن است به صورت صریح باشد با انعقاد قراردا

 (3115)کریمی ،شود.اى امـان از آن مستفاده مىاست که به گـونه

 منابع حقوقی پناهندگی-2-3

 کشور جهان رسیده است که مهمترین سند حقوق بین المللی در رابطه 311به امضای  3593کنوانسیون پناهندگان در سال 

 ایبا پناهندگان جهان است. کشور ایران نیز از جمله امضا کنندگان این کنوانسیون و هم چنین عضو کمیته اجرای کمیسار

 .و ضعیت پناهندگان ملحق شد 3593به کنوانسیون  3191ایران در سال  دولت است. 33است.که متشکل از 

حوه ی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده فراهم مقررات جامعی را در مورد ن 19/5/3111آیین نامه مصوب  البته

را که در آیین نامه برای پناهندگان در نظر گرفته شده است تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شده بین  حقوقی.نموده است

ق  5شوند )ماده  یمکه در حکم قانون محسوب  رانیا نیمعاهدات در قوان گاهیالمللی برای پناهندگان است. اما با توجه به جا

نامه رجحان دارد ودر  نییآ نیبر مفاد ا ونیکنوانس نیراجع به وضع پنا هندگان عمال مقررات ا 3593 ونیکنوانس بی.م( با تصو

 (3111، ییصفا،3135،ینظر )شود . یآن محسوب م نیگزیواقع جا

قانون و آیین نامه های جدید نحوه پذیرش  رغم تهیه پیش نویس قانون جدید ورود و اقامت اتباع خارجه، یهر صورت عل در

( در 19/5/3111اتباع خارجه، به علت طی نشدن مراحل قانونی آن کماکان قوانین و آیین نامه های قبلی )آیین نامه مصوب 
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ا می در مورد کلیه پناهندگان قطع نظر از نژاد و مذهب  ویا وطنشان یکسان اجر هحال اجرا می باشد که مقررات این آیین نام

 .شود

دولت دارد:قانون مذکور مقرر می 399 پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل

تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و جمهوری اسالمی ایران می

 .خائن شناخته شوند

 

 

 لل پناهندگیع-3-3

مقصود از پناهنده، فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، »دارد: مقرر می 19/5/3111نامه پناهندگان مصوب ماده اول آیین

باشند، به اش که تحت تکفل او میهای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانوادهنژادی یا عضویت در گروه

 .ده شوندنکشور ایران پناه

و پروتکل مربوط به وضع  3593ژوئیه  11در خصوص علت پناهندگی، در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 

نامه پناهندگان مذکور در فوق( که دولت ایران به آنها ملحق شده است، )در مقایسه با آیین 3531ژانویه  13پناهندگان مورخ 

 :تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو که

نامه پناهندگان الذکر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین: در کنوانسیون و پروتکل فوقاوالً

تر و شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیعکلمه ملیت مشاهده نمی

 .نامه پناهندگان استتر از آیینشمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن وسیعفراتر از ملیت است، بنابراین دایره 

تواند دلیل موجهی برای تحت تکفل، متقاضی میی  افراد خانوادهی  ه پناهندگان، ترس از جان و شکنجهنامثانیاً: طبق آیین

نجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شک

نامه شود، لذا از این حیث دایره شمول آییناش نمیعبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده

 .تر استپناهندگان وسیع

قوت قانونی خود باقی نامه پناهندگان نسخ نشده و به آن است که چون آیین شود،ای که از دو مطلب فوق گرفته مینتیجه

است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول 

 :نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمودآیین

های خاص اجتماعی از ترس گروه یا عضویت درمقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و 

 .باشند، به کشور ایران پناهنده شوداش که تحت تکفل او میجان و شکنجه خود و افراد خانواده

تواند به خاطر ترس ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین کسی نمی

 .لش به ایران پناهنده شوداز مصادره شدن اموا

ترسی که باعث پناهندگی است، ناظر به کشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح 

فراد خانواده تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش، جان خود و اکه هر فردی در صورتی می

  .احساس کندر طتحت تکفلش را در خ

 آناعطای و  تقاضای پناهندگی-4-3

 :پذیر استتقاضای پناهندگی به طرق زیر امکان

اول: شخص از منطقه مرزی به خاك ایران که در این حالت باید به محض ورود، خود را به اولین پاسگاه مرزی یا مقام رسمی 

داشته باشد، در مقابل اخذ رسید به مقامات ایرانی تحویل و ای با خود به همراه دار دولتی معرفی و چنانچه اسلحهصالحیت
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تقاضای خود را تسلیم نماید. مقام مزبور تقاضا را قبول و شخص پناهنده را به مرزبانی منطقه معرفی خواهد نمود. مرزبانی 

 .داردوزارت کشور ارسال می اطالعات الزم را از متقاضی کسب نموده، تقاضا و اطالعات را از طریق استانداری یا فرمانداری به

 .دوم: تقدیم درخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی به ایران

 .سوم: تقدیم درخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی

 مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی-1-4-3

وزارت کشور به نام کمیته دائمی پناهندگان تحت نظر معاون وزارت کشور و با ای در برای رسیدگی به امور پناهندگان، کمیته

انتظامی و مدیر  هایرت اطالعات و ستاد ارتش و نیروحضور نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کار و امور اجتماعی و وزا

 (3111، ییرضا)گردد .کل سیاسی و رئیس اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل می

اندار و ها با حضور استاندار یا فرمها و شهرستانتواند در صورت لزوم کمیته فرعی را در استاندائمی پناهندگان می کمیته

  .انتظامی و وزارت اطالعات تشکل دهد هاینمایندگان ارتش و نیرو

دیگر دعوت کند. در مورد  هایتواند در صورت لزوم برای کسب اطالعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانمی کمیته

های سیاسی دولت در خارج از اشخاصی که در خارج از ایران اقامت دارند، ممکن است تحقیقات درباره آنان به نمایندگی

    واگذار شود. کشور،

شود. اعطای پناهندگی موکول به مند میص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهرهبا اعطای پناهندگی، شخ

 درخواست است و شخص متقاضی باید دالیل موجهی ارائه کند که لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.

وتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکلف به هرچند که دولت ایران با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پر

شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت اجرای مواد آن نموده است و عمالً نیز پناهندگان بی

ط هستند، تواند دولت ایران را مواخذه کند که چرا به فرد یا افرادی که حائز شرایگیرد، لذا کسی قانوناً نمیسرچشمه می

 .پناهندگی نداده است

 تقسیم بندی گروه های پناهنده-4-3

 گروه اول: پناهندگان اتباع خارجه-

پناهندگانی با ورود قانونی و مجاز هستند که این ها افرادی هستند که از راههای مجاز به کشور ایران وارد شده و سپس در 

 .خواست پناهندگی می دهند

 یگروه دوم: پناهندگان افغان-

در حال حاضر به نظر می رسد بیش از یک میلیون نفر افغانی مقیم ایران باشند که اغلب آنها را کودکان و زنان تشکیل می  

 .دهند

وزارت کشور از طریق فرمانداری های سراسر کشور مبادرت به صدور کارت شناسایی سفید رنگ برای این افراد  3133در سال 

کارت های آبی رنگ با الصاق عکس صاحب  3131قدام به شناسایی افغانی ها شد و در سال مجددا ا 3131نموده است.در سال 

 .آن که صرفاً جنبه شناسایی داشته و به عنوان مدرك اقامتی محسوب نمی شود تحویل آنان شده است

مسئول  ید خاطگردد وفر یمحسوب م یتخلف قانون شیکارت آما افتیمقررات کشور عدم در و نیدر حال حاضر برابر قوان

اعمال قانون در مورد  یها نهیزم رفته و نیدر داخل کشور از ب یو یقانون یایمزا حقوق و هیباشد لذا کل یآمده م شیقصور پ

 دیبار تمد کی یپناهندگان سال یکارت اقامت ایو شیخواهد شد .کارت آما همومقررات فرا نیافراد بعنوان متخلف از قوان نیا

 یبرخوردارند به صورت کارتها یتمام پناهندگان که در داخل کشور از حقوق قانون یبرا شیکارت آماشود .درحال حاضر  یم

 (3113 ، یشوند )خالص یباال صادر م یتیامن بیضر با هوشمند و

 سوم: پناهندگان عراقی گروه-
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ز این افراد از افغانی ها، کارت این پناهندگان بعد از انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی آغاز گردید و به لحاظ تمای ورود

 .شناسایی آنها به رنگ سبز انتخاب شده است

 پناهندگان بدون تابعیت-

دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساکت است. 

پروتکل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تکلیف نکرده  و 3593ژوئیه  11کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 

است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملکرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود که قوانین ناظر به 

شود. فقط در مورد این میپناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی که تبعه کشور هستند، اجرا 

دسته از پناهندگان باید اضافه شود که اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف کشوری که در آن اقامت دائم دارد، جان 

خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد 

است که در حالت اول خطر از طرف کشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف کشور محل اقامت احساس و  پناهندگان آن

 .شودعنوان می

  
 پناهندگان فیلاحقوق و تک-5-3

اند، شده ییکه در نظام حقوق بشر شناسا یاساس یهایحقوق و آزاد یاز تمام یافراد انسان ریسا رینظ زیپناهندگان ن دیترد یب

 یتنها از برخ یبهره مند برند،یکه پناهندگان در آن به سر م یخاص طیو شرا تی. اما با توجه به وضعباشندیند مبهره م

 .باشندیم یخاص فیتکال یدارا زین طیبا آن شرا ناسبو مت ابدییم یاژهیو تیحقوق اهم

پناهندگان  تیمربوط به وضع ونیوانسکن»پناهندگان بر اساس  فیحقوق و تکال نیمهمتر انیجا به اختصار به ب نیدر ا 

را بدون هرگونه  ونیمتعاهد، مقررات کنوانس یهااست که دولت نیحق پناهنده ا نیو مهمتر نی. اولشودیپرداخته م(« 3593)

ور پناهنده در ام ی(. آزاد3( )ماده  ضی)مراعات اصل عدم تبع ندیاجرا نما یدرباره و نیسرزم ایمذهب  ایاز نظر نژاد  یضیتبع

محل اقامتش بوده و چنانچه  نیتابع قوان یو هی( و احوال شخص1مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود )ماده  دیبا ینید

تر کسب نموده و مربوط به احوال  شیکه پ یحقوق دی( و با31ماده  3محل سکونتش است )بند  عفاقد محل اقامت باشد، تاب

 .(31ماده  1اج محترم شمرده شود )بند در ارتباط با ازدو ژهیاوست، به و هیشخص

برابر با اتباع  یتی(، حما31منقول توسط پناهنده )ماده  ریاموال منقول و غ لیرفتار مساعد و متعارف در خصوص تحص لزوم

 ریغ یهاتیت پناهنده در جمعیرفتار در خصوص عضو نی(، انجام مساعدتر31پناهنده )ماده  یو صنعت یمعنو تیخود از مالک

آنها از  یها و بهره مندحق مراجعه پناهندگان به دادگاه یی(، شناسا39)ماده  یاحرفه یکاهایو سند یانتفاع ریو غ یاسیس

( و 31دستمزد )ماده  افتیرفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و در نی(، انجام مطلوب تر33و... )ماده  ییمعاضدت قضا

حقوق  نیاز جمله مهمتر زی( ن35)ماده  یآزاد علم یها( و حرفه31نها به مشاغل آزاد )ماده رفتار مساعد با آنها درباره اشتغال آ

 .شودیها محسوب مپناهندگان و تعهدات دولت

 یعموم یها(، آموزش13(، مسکن )ماده 11)ماده  یبند رهیج ستمیاز س دیآنها با زیپناهندگان ن شیخصوص رفاه و آسا در

 .متعاهد بهره مند شوند یهااتباع دولت تی( و... متناسب با وضع11اده )م هیری(، امور خ11)ماده 

(، 19)ماده  یادار یها(، مساعدت11)ماده  یاجتماع مهیکار و ب نیمربوط به قوان یایبر موارد مذکور، پناهندگان از مزا عالوه

 ای(، منع اخراج 11)ماده  یی(، انتقال دارا11)ماده  ی(، اسناد مسافرت11)ماده  یتی(، اوراق هو13رفت و آمد )ماده  یهایآزاد

 .بهره مند خواهند شد ونیمطابق مقررات کنوانس زی( و... ن11)ماده  تیتابع سب(، ک11بازگرداندن )ماده 

 و یاصل فهی. وظباشندیدارا م زیاند نکه به آن پناهنده شده یرا در برابر دولت یفیپناهندگان وظا ا،یحقوق و مزا نیمقابل ا در

و مقررات آن کشور  نیدهد و قوان قیکه به آن پناه آورده تطب یاست که خود را با مقررات کشور نیکه هر پناهنده دارد، ا یکل

و عوارض  اتیمتعاهد ملزم به پرداخت مال یهااتباع دولت ریسا رینظ زیجهت پناهندگان ن نی(. از ا1)ماده  دیرا مراعات نما

 تیو امن ینظم عموم تی(، رعا13عبور و مرور )ماده  یدر ارتباط با آزاد انیمربوط به خارج یم(، مراعات مقررات عمو15)ماده 
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و اعمال حقوق وضع  هایها بر آزادآن دولت یهستند که به موجب قانون داخل ییهاتیمحدود ری( و مراعات سا11)ماده  یمل

 .شده است

 

  یانقضای پناهندگ-4

اگر کمیته دائمی پناهندگان تشخیص دهد که اوضاع احوالی که در اثر آن پناهنده به ایران  یازدهم آیین نامه پناهندگی: ماده

آمده از میان رفته است پناهنده باید خاك ایران را ترك کند،مگر آنکه دالیلی کافی برای ادامه خطری که متوجه اوست  ارائه 

 .نماید

 :پناهندگی لغو-1-4

ایران اقدامی نماید وزیر کشور به پیشنهاد کمیته دائمی پناهندگان گواهینامه پناهندگی او  پناهنده علیه امنیت و یا قوانین اگر

را لغو می کند و اگر اقدام او مستلزم کیفر قانونی باشد به مراجع قضایی تسلیم می شود.در هر صورت به پناهنده مهلت کافی 

  را ترك کند انداده خواهد شد که خاك ایر

هنده ای که گواهینامه اش لغو شده باشد تا موقع خروج از خاك ایران تحت نظر مقامات انتظامی خواهد : پنا5ماده  3 تبصره

 .بود

 پناهندگی و مرجع اعتراض به رد پناهندگی رد-2-4

وجود دارد که باعث عدم مشمول حقوق و امتیازات پناهندگی و یا قبول پناهندگی می شود و با پناهندگی شخص  مواردی

فقت نشده و تقاضایش رد می شود.این افراد کسانی هستند که مرتکب جرایمی بر ضد صلح و یا ارتکاب اعمال متقاضی موا

نقض حقوق بشر شده اند.این گونه افردا  حتی اگر جانشان در  ولجنایی و جنایت نسبت به انسانها،جنایات جنگی و مسئ

 .و تقاضای آنها رد می شودکشورشان در خطر باشد با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نشده 

افراد  نیشده باشند.ا رهیو غ انتیقتل عمد، قاچاق مواد مخدر،سرقت،خ لیاز قب یمیگونه افراد ممکن است مرتکب جرا نیا

 نیا یهرگز با تقاضا ریکشور پناهنده پذ لیدل نیبرخالف اهداف و اصول منشور ملل متحد را مرتکب شده اند.به هم یمیجرا

 .کند یآنها را رد م یهندگپنا یکند و تقاضا یافقت نممو یافراد نیچن

 یرد م شیرا هم داشته باشد تقاضا یپناهندگ طیاگر شرا یباشد حت انیمتقاض نیشده جزو ا رانیکه وارد ا یشخص اگر

به خاطر رد شدن   ییبه مراجع قضا تیذکر شده در باال را مرتکب شده،حق شکا میکه جرا یپناهندگ یشود.شخص متقاض

پناهندگان  یدائم تهیلحاظ کم نیاست،بد یهر دولت تیاز موارد اعمال حاکم یپناهندگ یرا ندارد. چون قبول تقاضا شیقاضات

 تیپناهندگان حق شکا یدائم تهیکم میتصم نیشود،از ا یرد م شیکه تقاضا یکامل داشته و فرد اریاخت یپناهندگ یدر اعطا

 .ا نخواهد داشتر یعدالت ادار وانید ایو  ییبه مراجع قضا

 : اخراج مینظر از تصم دیو مرجع تجد گانهیاتباع ب اخراج-3-4

که وجود  یخود حق خواهد داشت در صورت تیبه خاطر حفظ استقالل و امن یدولت ها هر دولت تیتوجه به اصل حاکم با

و  یاسیبه مصلحت س کامل یبستگ زین نیدهد او را اخراج کند و ا صیتشخ یرا در کشورش مخل نظم عموم یا گانهیب

 یو دولت م دینما ینظم مملکت را مخل م گانهیوجود شخص ب است که واقعاً ییدولت دارد و فقط در موارد استثنا یاجتماع

را از خاك خود  یا گانهیکه ب ی. در هر حال دولتدیبه شخص وارد نما یبدون آنکه صدمه ا دینما گانهیتواند اقدام به اخراج ب

مطرح  یالملل نیمراجع ب زا یکیمورد در  نیدر ا ییکه دعوا یندارد مگر در صورت یکاف لیبه ارائه دل یامکند الز یاخراج م

  . دولت خواهد بود تینه موجب مسئولجهت اخراج شخص ارائه دهد وگر یکاف لیدل دیشود که دولت با

که  یصالح یپناهنده( از طرف مقامات ذ )از جملهگانهیبه اخراج ب میقانون ورود و اقامت اتباع خارجه،تصم 31ماده  طبق

 .باشد یوزارت کشور م میتصم نینظر نسبت به ا دیگردد و مرجع تجد یکند اتخاذ م یم نیدولت مع
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طبق  یانتظام یرویکه ن یدارد:در موارد یاعالم م 3191مصوب  گانهیقانون ورود و اقامت اتباع ب یینامه اجرا نییآ 33 ماده

را به  میتصم نید،اینما میاتخاذ تصم یو به اخراج خارج یپروانه اقامت خود دار دیتجد ای دیتمد ایاز صدور  یقانون نیمواز

برابر قانون ورود،اقامت  هیاخطار تیرو خیروز از تار 39تواند ظرف مدت  یم ینمود. خارج دکتبا ابالغ خواه یپناهندگ یمتقاض

 افتیکند.وزارت کشور پس از در میرا به وزارت کشور تسل یامانتظ یروین مینظر در تصم دیتجد یاتباع خارجه به تقاضا

وزارت امورخارجه،وزارت  ندگانیاوزارت کشور ،نم یاسیکل س ریمرکب از مد یتقاضانامه موضوع را در جلسه ا

 یرویکشور)در حال حاضر ن یرا به شهربان ونیسیکم ماتیکشور مطرح و تصم یانتظام یرویاطالعات و ن ،وزارتیدادگستر

اخراج،تا  میتصم یاجرا دینظر نما دیتجد یحق استفاده کرده و تقاضا نیاز ا گانهیکه ب ی( ابالغ خواهد کرد.در صورت ینتظاما

 .دارد تیفور یکه از نظر مصالح مملکت یخواهد افتاد مگر در موارد قیبه تعو جهینت نمعلوم شد

او را تحت مراقبت مخصوص خود  یانتظام یروید نشو یم یدگیرس گانهیشخص ب یکه به تقاضا یاست در طول مدت ممکن

 .شود یبه مورد اجرا گذاشته م یانتظام یرویبوده و پس از ابالغ به ن یفوق الذکر قطع ونیسیکم یقرار دهد.را

 1پناهندگان اصل بازنگرداندن-4-4

به  است که یپناهندگان به کشور بازنگرداندن اصل فراوان قرار گرفته، دیحقوق پناهندگان که مورد تأک نیاز مهم تر یکی

 ریسازمان ملل و سا یجدّ تیاصل همواره مورد حما نیترك آن شده اند. ا بـه ریناگز ایکشور رانده و  آن گوناگون از لیدال

نحو  چیاز دول متعاهد به ه کی چیه: »دیگو یژنو م 3593 ونیکنوانس 11ماده  اول بند .تمربوط قرار گرفته اس ینهادها

 دیتبع واقع شود دیمعرض تهد در او یآزاد ای یزندگ به علل مربوط به نژاد و... دارد که امکان ییها نیرا بـه سـرزم یپناهنده ا

 «.دیباز نخواهد گردان اینخواهد کرد 

 ون،یکنوانس عضو دولت چیه» دهد که: یدسـتور م نیچـن ،یرانسانیو غ موهن یشکنجه و رفتارها هیملل متحد عل ونیکنوانس

بازگشت  دارد، وجود بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن یمبن یکه شواهد جدّ یگرید کشور شخص را به

قرارگرفته  دیاصل مورد تأک نیا زین یو کشور یمنطقه ا ،یالملل نیب مختلف یها هیمدر قطعنامه هـا و اعـال« نخواهد داد.

 .است

مواد چندگانه  ران،یا کشور وقت ریوز شنهادیبنابه پ 19/5/3111در  رانیوز أتی: طبق مصوّبه هرانینامه پناهندگان در ا نییآ

که  یتوان اجباراً به کشور یپناهنده را نم»کـه در مـادّه دوازدهـم آن آمده:  دهیرس بیبه تصو رانیراجـع بـه پنـاهندگان در ا

در معرض خطر است، اعزام  یاجتماع یتعلق بـه گـروه هـا ای یمذهب ،ینژاد ،یاسیبه علل س شا یآزاد ایدر آنجا جان 

 (3111)قاری،نمود

 یاما پناهنده ا»آمده است:  3593 ونیکنوانس 11ماده  دوم هم دارد که در بند ییاستثنا د،یمورد تأک یالمـلل نیاصل بـ نیا

 از شده بـاشد، یمرتکب جرم مهم ایخطرناك بوده و  رندهیکشور پذ تیامـن یو موجّه، وجـودش بـرا یکاف لیکه طبق دال

بازگشت پناهندگان به کشورشان  یمساعد برا طیکه شرا یتا زمان ن،یبنابرا (3111)قاری،. مادّه برخوردار نخواهد بود نیا ازیامت

 .خواهدبود پناهندگان راجع به مختلف یها قطعنامه و هیفراهم نشده بـاشد، بـازگرداندن آنـان، بر خالف اعالم

 زبانیپنـاهندگان نـسبت به دولت م فیوظا-5-4

پنـاهنده از طرف  ـرشیگـاه پذ چیحقوق آنان شده است، ه تیپناهندگان و رعا رشیکه نسبت به لزوم پذ یدیهمه تأک با

دارند  فهیوظ ،یاجتماع تیاز امـن یرو شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کـنار بـرخوردا دیق یب یو جامعه بشر دولت ها

که  یداردکـه هـرپناهنده درکشور یمقرر مـ ژنو 3593 ونیکنوانس 1. مادّه ندمراعات کن زبانیرا به نفع دولت م یمقررات

حفظ  یکه برا یو مقررات آن کشور و اقدامات نیقـوان تیاست که به موجب آن، ملزم به رعـا یفیوظا یکند دارا یم یزندگ

 .باشد یدهد، م یم انجام یعموم ظمن

                                                           
1 -Non-Refoulement 
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 انیرا که نسبت به خارج یعموم مقررات دیوآمد با مـزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت ونیکـنوانس 13مـاده  در

در  هستند و یمـلّ  تیّو امـن ینظم عـموم تی: پناهندگان مکلف به رعادیگو یم زین 11کند. مادّه  تیشود، رعا یاعـمال مـ

 .آنان را اخراج کند اندتو یم رندهیآن، دولت پذ صورت نقض

دارد،  رندهینسبت به دولت پذ یاست. همچنان که پناهنده حقوق فیو وظا فیسـلسله تکال ـکیبا  مالزم یهر حق ن،یبنابرا

 تیمقررات، محدود نیا نیکند. مهم تر تیشود، رعا یرا که در خصوص پناهندگان وضع م ینیمکلف اسـت مـقررات و قـوان

 یوآمد پناهندگان وضـع مـ جامعه، در خصوص رفت یو نظم عموم یت ملّیحفظ امن یبرا زبانیاسـت کـه کـشور م ییها

 آن هستند تیبه رعا ملزم است و پناهندگان رندهیگونه مقررات محدودکننده حق دولت پذ نیکند. وضع ا

 

 نتیجه-5

 یکه زندگ یبـا هم نوعان از زمان یو هـمکار ینوع دوستر این پژوهش میتوان دریافت که باتوجه به بررسی های انجام گرفته د

 شهیمـطرح بوده است. اند یدر جـوامع انـسان ربازیشکل گرفته، وجود داشـته و مـسأله پناهنده از د یدر جامعه بشر یاجتماع

در قالب  شهیاند ـنیو ظـهور ا یاست. تـجلّ ـافتهی یاریبـس تیّاهم یبا هـم نـوعان در نظام حقوق جهان یو همکار تیحما

 و مجامع است؛ سازمان ملل انیمختلف نما یکشورها از پناهندگان و مهاجران یدر دفـاع و هـمکار یوضعِ مقررات حقوق

انـد که  کـرده بیرا در دفـاع از حقوق پناهندگان تصو یمتعدد یها هیها و اعالم ثاقیقـطعنامه هـا، م تلفمخ یکشورها

 جـهان قرار گرفته است.  یاز کـشورها یاریبس رشیپذ مورد

 ینجات جان، مال و آزاد زیو ن بیترس از تعق لیدل به که رندهیاست در کشور پذ یا گانهیب ،یالمـلل نیپناهنده از نظر منابع بـ

 «و آزار بیترس موجّه از تعق» یپناهندگ در علّت یعنصر اساس .شود یپنـاهنده م یـگرید کـشور طور موقت به  خود، به

 ،یدرخواست پناهندگ لیجانبه در مورد دال همه یاست و آن کشور با بررس رندهیو احـراز آن با کشور پذ صیاست که تـشخ

 کند. یرد م ایو  ردیپذ یرا م ـلیدال ـنیا ـای

اى است که به سرزمین پذیرنده به منظور پناهندگى از بیگانهاین وجـه اشتراك را دارد و عبارت  زین رانیاحقوق  در پنـاهنده

 .دایم ندارد اقامت و قصد وارد شده

هاى در معرض خطر است و به علل سیاسى، مذهبى، نژادى یا عضویت در گروه خود پناهنده در کشور رانیحقوق افقه  در

پناهنده  باشد به کشور پذیرندهاش که تحت تکفل او مىادهو افراد خانو خود و شکنجه خـاص اجـتماعى از ترس جان و مال

 الملل، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار استو حقوق بین رانیدر ا ندهشود. بنابراین بین دو مفهوم پناهمى

ف به اجرای مواد با الحاق به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل مربوط به آن، خود را متعهد و مکل نیز دولت ایران

اساسی ایران اسالمی قانون  399اصل همان گونه که در شماری را پذیرفته است، . آن نموده است و عمالً نیز پناهندگان بی

تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، دولت جمهوری اسالمی ایران میاین مسئله به صراحت پذیرفته شده است که 

 .ر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوندپناه دهد، مگر اینکه ب

تواند دولت ایران را مواخذه کند گیرد، لذا کسی قانوناً نمیچون اعطای پناهندگی از حق حاکمیت دولت سرچشمه میبنابراین 

 ت.شرایط هستند، پناهندگی نداده اس که چرا به فرد یا افرادی که حائز

 
 منابع
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