
 1الملل و فقه اسالمي: تحليل محتواحق آزادي تردد داخلي در حقوق بين

 

 ٭دکتر حميد قنبري

 

 چکيده
 4المللي متعددي به رسميت شناخته شده است، حق آزادي تردد است. حق آزادي تردد را به يکي از حقوق بنيادين بشر که در اسناد بين

حق عبارتند از: )الف( حق آزادي تردد داخلي؛ )ب( حق آزادي اقامت در داخل کشور؛  4اند. اين حق مجزا اما مرتبط با يکديگر تقسيي  کرده 

هاي سوم و چهارم، شوند و حقبندي ميکشور؛ و )د( حق بازگشت به کشور خويش. دو حق اول، جزء آزادي تردد داخلي طبقه)ج( حق ترک 

المللي بسييار سي ن گهته شيده است و تحقيقاس بسياري در مورد آن انجام شده    گردند. از آزادي تردد بينالمللي محسيوب مي آزادي تردد بين

ي و شييود. اين مقاله به بررسيي، چندان مورد بررسييي قرار نگرهته و نياز به تحقيقاس بيشييتر در مورد آن احسييا  مياسييت اما آزادي تردد داخلي

پردازد و در پي آن اسيت که عنارير سيازنده اين حق را شناسايي و بررسي نمايد. در اين مقاله پز از    تحليل مههوم حق آزادي تردد داخلي مي

الملل و حقوق اسيييمي، گسييتره و شييرايط برخورداري از اين حق و نيز موانح آن در جهان  لي در حقوق بينبررسييي منابح حق آزادي تردد داخ

رد و به مورد تحليل قرار گي اند. در اين مقاله تيش شيده اسيت که رويه قيايي مربوب به آزادي تردد داخلي،  معارير، مورد بررسيي قرار گرهته  

ه اند. ب ش اول اين مقاله بالمللي، حق آزادي تردد داخلي را چگونه تهسير و اعمال کردهلي و بينهاي داخطور خاص، مش ص شود که دادگاه

پردازد. ب ش دوم به محدوده آزادي تردد داخلي در حقوق المللي و منابح هقه اسيييمي ميبررسييي منابح حق آزادي تردد داخلي در اسييناد بين 

م، شيرايط برخورداري از آزادي تردد داخلي که عبارتند از حيور قانوني در قلمروي سرزميني  الملل و اسييم پرداخته اسيت. در ب ش سيو   بين

 هاي مستقي  و غير مستقي  حق آزادي تردد اختصاص ياهته است. دولت و پناهجويي خواهي  پرداخت و ب ش چهارم نيز به بررسي محدوديت

 

 هاي موجه.يتحق آزادي تردد، مهاجرس، پناهندگي، محدود واژگان کليدي:
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 الملل، دانشگاه شهيد بهشتي.آموخته دوره دکتري حقوق بيندانش ٭



 مقدمه

المللي متعددي به رسميت شناخته شده است، حق آزادي تردد است. حق يکي از حقوق بنيادين بشر که در اسناد بين

حق عبارتند از: )الف( حق آزادي تردد داخلي؛  4اند. اين حق مجزا اما مرتبط با يکديگر تقسييي  کرده 4آزادي تردد را به 

خل کشيور؛ )ج( حق ترک کشيور؛ و )د( حق بازگشت به کشور خويش. دو حق اول، جزء   )ب( حق آزادي اقامت در دا

ه گردند. اين مقاله بالمللي محسوب ميهاي سوم و چهارم، آزادي تردد بينشيوند و حق بندي ميآزادي تردد داخلي طبقه

آن هسيييتي  که عنارييير مههومي  بيه عبارس ديگر در اين مقاله در پي   .پردازدتحلييل مههومي حق آزادي تردد داخلي مي 

هايي از اين دست پاسخ گويي : حق آزادي تردد داخلي، سيازنده حق آزادي تردد داخلي را مشي ص نمايي  و به پرسيش   

ر د« داخلي»شود و به عبارس ديگر، کلمه شود؟ حق آزادي تردد داخلي شامل چه گستره اي ميشيامل چه اشي اريي مي   

هايي که در عمل بر اين شييود و محدوديتحق آزادي تردد داخلي چگونه نقض مي آزادي تردد داخلي به چه معناسييت؟

هاي آن اند و با محدوديتالمللي اين حق را چگونه تهسير کردهشيوند کدامند و محاک  قيايي  داخلي و بين حق وارد مي

 اند.  چه برخوردي داشته

 

 بخش اول: منابع آزادي تردد داخلي

الملل و در حقوق )هقه( اسييمي پذيرهته شده است. با  آزادي تردد به طور کلي و به عنوان يک اريل، در حقوق بين 

اين حال، اين پذيرش بدان معنا نيست که آزادي تردد، به طور کامل و بدون قيد و شرب يا محدوديت، مورد پذيرش قرار 

هاي متعددي مواجه اسيييت. در اين با محدوديت لملل و اسييييمي،اگرهته اسيييت. آزادي تردد، در هر دو ن ام حقوقي بين

 پردازي . الملل و هقه اسيمي ميب ش به ارائه منابح آزادي تردد داخلي در حقوق بين
 

 الملليآزادي تردد داخلي در اسناد بين مبحث اول:

اخته شييده اسييت. به عنوان نمونه المللي متعددي به رسييميت شيينها در داخل کشييور در اسييناد بينآزادي تردد انسييان

. هر کسي حق آزادي تردد و اقامت در داخل 1»دارد: خود مقرر مي 12در بند ن ست از ماده  3اعيميه جهاني حقوق بشير 

. هر کسيييي که به طور 1»دارد: مقرر مي 13در ماده  2همچنين ميثاق حقوق مدني و سيييياسيييي« مرزهاي هر دولتي را دارد.

ييک دولت سيييکونت دارد بايد در داخل مرزهاي آن دولت حق آزادي تردد و آزادي انت اب محل  قيانوني در قلمروي  

هر ش صي حق مستقر نمودن »قيد شيده است:  4اعيميه آمريکايي حقوق و تکاليف انسيان  8در ماده « اقامت داشيته باشيد.  

از  1 بند« آن به طور آزادانه را دارد. محل اقامت خود در داخل سييرزمين دولتي که تابعيتش را دارد و نيز حق جابجايي در

هر کسيييي که به طور قانوني در »دارد: نيز اعيم مي 5پروتکيل الحاقي چهارم به کنوانسييييون اروپايي حقوق بشييير   3مياده  

سييرزمين دولتي سييکونت دارد بايد در داخل آن سييرزمين، حق آزادي تردد و آزادي انت اب محل اقامت خود را داشييته  

هر کسي که به طور قانوني در قلمروي يک »، 6کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر 33از ماده  1بر اسا  بند  همچنين« باشد.

                                                           
3. Universal Declaration of Human Rights. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 

4. American Declaration of the Rights and Duties of Man (ADRD) 
5. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Protocol 4. (ECHR P4)  
6. American Convention on Human Rights (ACHR) 



يوه بر ع« دولت عييو سيکونت دارد بايد حق تردد در آن و نيز حق سيکونت در آن مقابق موازين قانوني را داشته باشد.   

هر هردي حق آزادي تردد و اقامت در »آمده است  7انمنشيور آهريقايي حقوق بشير و مردم   13اين در بند ن سيت از ماده  

 «داخل مرزهاي دولت را دارد مشروب بر اينکه از قانون تبعيت کند.

 

 آزادي تردد داخلي در متون اسالمي مبحث دوم:

المللي در حقوق اسيمي اندکي دشوار است. علت اين دشواري زادي تردد بينتهکيک ميان آزادي تردد داخلي و آ

المللي وجود ندارد و متون سييت که در حقوق اسيييمي، ديدگاه واحد و ققعي در خصييوص مشييروعيت مرزهاي بين آن ا

اند. المللي بودن آن سييي ن گهتهمعتبر اسييييمي )قرآن و احاديا( از آزادي تردد به طور کلي و ققح ن ر از داخلي يا بين

يم ذکر شده است، عمدتاً متوني است که به دليل اطيق آن آنچه در اينجا به عنوان مستند پذيرش حق آزادي تردد در اس

 للي را. المها، ه  قابليت استناد در رابقه با آزادي تردد داخلي را دارد و ه  قابليت استناد در رابقه با آزادي تردد بين

ت تکذيب عاقب بگو در زمين سير کنيد، پز ببينيد»شيود.  در قرآن در موارد متعددي امر به گردشيگري مشياهده مي  

در سيييوره عنکبوس  3هرمايد.در سيييوره نمل، همين امر را براي ديدن عاقبت مجرمين مي 8«.کنندگان چگونه بوده اسيييت

ريد بگو در زمين سير کنيد و بنگ»هرمايد دسيتور گردش بر روي زمين را براي ديدن بدايت خلقت و غايت آخرس امر مي 

در سيييوره روم همين امر براي عبرس از  13«.آوردينش آخر را پديد ميکيه چگونيه خدا موجوداس را آهريده سيييرز آهر  

در سيوره يوسيف اين موعيوه به رورس سوال براي بررسي عاقبت گذشتگان     11عاقبت مشيرکين قبلي نازل شيده اسيت.   

ش وکنند تا راحب دل هايي گردند که بدان تعقل کنند يا گيا در زمين سير نمي»هرمايد در سيوره ح  مي  13آمده اسيت. 

در سوره سبا  12«ها هستند کورند.هايي که در سينهبينند لکن قلبها نيستند که نميهايي که بدان بشينوند؟ پز همانا چشي   

هايي ظاهر داشيييتي  و در بين آنها معبر قرار دادي . در آنها هايي که برکت داده بودي ، قريهمييان آنيان و قريه  »هرمياييد   مي

 14«ها امن سير کنيد.ها و روزشب

هاي خدا هستند هر کجا براي تو خوش بگذرد آن جا شيهرها بيد خداست و بندگان، بنده »هرمايند: پيامبر اسييم مي 

ه  چنين در دوران خيهت اميرالمومنين علي عليه السيييم، بعيييي از پيروان ايشييان به شييام به طر  معاويه   15«.اقامت کن

شييود، حيييرس قبول ننموده و هرمودند آن ها  گيري کند ايجاد هتنه ميرهتند. هر چه عرض کردند که از رهتن آن ها جلو

به آن حيرس نوشت که طرهداران معاويه مردم  بن حنيف که از طر  آن حيرس والي مدينه بود،آزادند. چنان که سهل

                                                           
7. African Charter on Human and People’s Rights (AfCHPR) 

   26ره نحل آيه و سو 127و سوره آل عمران آيه  11. سوره انعام، آيه 8
   63. سوره نمل، آيه 3
   33آيه  . سوره عنکبوس،13
   43. سوره روم، آيه 11
   133. سوره يوسف، آيه 13
   46. سوره ح ، آيه 12
   18. سوره سبا، آيه 14
، لدگاه حکمخدالملل عمومي، سيياسيخ خار ي و دلملماسي از   مباني عرفاني روابط بين الملل در اسالم، حقوق بين. بيد آباد، بيژن، 15

 به نقل از نه  الهصاحه. 271، ص 1288انتشاراس نور هاطمه، تهران، 



ود آن ها مکنند و اجازه خواست که جلوگيري کند. حيرس هررا وادار به ترک پيروي تو و تشيويق مهاجرس به شيام مي  

اي از معاريف و سران شهر را آزاد بگذارد. ه  چنين عامل آن حييرس در بصيره شرحي به همين ميمون نوشت که عده  

 گذار»حيييرس در جواب مرقوم هرمود:  آيا اجازه بده  يا جلوگيري کن ؟ و قبايل، قصييد مهاجرس به طر  شييام دارند،

دانند که مردم نزد ما در ن ها اهل دنيا و طالب شهواس دنيا هستند و ميبروند و از ک  شيدن عدد آن ها متسسف نباش که آ 

شد، با توجه به اين که شيام در آن زمان جزء بيد اسييم محسيوب مي    16«باشيند. اجراي حک  عدالت بر آن ها يکسيان مي 

 . المللي استتوان گهت اين روايت، شامل آزادي تردد داخلي است و منصر  از آزادي تردد بينمي

اي هدهد که اسيم در مورد اقليتهاي مذهبي نشيان مي مروري کلي بر متون هقهي اسييمي در رابقه با حقوق اقليت 

آزادي مسيييکن و حق انت اب اقامتگاه در مورد »مذهبي نيز حق آزادي مسيييکن و انت اب محل اقامت را پذيرهته اسيييت. 

ه اي را ک. مي توانند در قلمرو حکومت مسيييلمين هر نققه ...هاي مزبورهاي مذهبي متعهد بدان معناسيييت که گروهاقليت

متناسيب با زندگي خويش تش يص دهند به عنوان مسکن دائ  يا موقت انت اب کنند. اين حق شامل ترک کشور اسيمي  

 ،در رييورتي که اين حق، براي غير مسييلمانان پذيرهته شييده باشييد، بديهي اسييت که مسييلمانان نيز از اين حق17«نيز هسييت.

 متمتح خواهند بود. 

هاي مذهبي متعهد در اسيم عنوان شده است که هر سه به طور کلي سيه اريل اسياسي در مورد تعيين اقامتگاه اقليت   

به عنوان يکي از اجزاي اسيياسييي حق آزادي تردد دارند. اين سييه ارييل     –داللت بر پذيرش آزادي انت اب محل اقامت 

هاي مذهبي هوق عيييرورتي ندارد و تعيين و انت اب اقامتگاه، تابح تگاه دائ  براي گروهعبارتند از اين که اوالً داشيييتن اقام

ق هاي هوگونه الزام و تحميلي در اين مورد وجود ندارد. ثانياً اقامتگاه اقليتاراده و اختيار شييي صيييي آن هاسيييت و هي  

ر دهند و د هر گاه ب واهند اقامتگاه خود را تغييممکن است متعدد باشد. ثالثاً اقامتگاه آنان هميشگي نيست و آنان مي توانن

 18هاي مسلمين خارج شوند.از حدود سرزمين

 هاي مذهبي براي شنيدن پيام اسيم نيازي ندارند شرايط وحتي در متون هقهي به اين نکته اشياره شده است که اقليت 

م اسييم تقاعياي ورود به داراالسيييم را داشته   هرگاه بيگانه، براي تحقيق و شينيدن پيا »الزاماس خاريي را رعايت نمايند.  

باشيد، پذيرش تقاعاي او بر آحاد مسلمين يا دولت اسيمي واجب است و بدين رورس بيگانه حتي قبل از انعقاد قرارداد  

 13«شود.امان، در مورد ورود به داراالسيم و اقامت موقت در آن، داراي حق و دولت اسيمي داراي تکليف مي

بيگانه نه : »انداند و اظهار داشتهنيازي از اسيتدالل در رابقه با اين اريل سي ن گهته   قها حتي از بداهت و بيبرخي از ه

تنها بر اسييا  عقد امان و سيياير عهودي که مشييتمل بر امکان حيييور او در داراالسيييم اسييت، حق ورود به داراالسيييم و 

د امان نيز، در برخي از حاالس، از چنين حقي برخوردار اسييت. ارييل  اقامت در آن را دارد، بلکه حتي قبل از انعقاد قراردا

حق ورود و اقامت براي بيگانه مسيتسمن و معاهد آن چنان روشين و بديهي اسيت که هقهاي اسييم آن را مسل  دانسته و به     

                                                           
 .  272. همان منبح، ص 16
 163.-61، رص 1273، انتشاراس سمت، چاپ اول، المللي و دلملماسي در اسالمحقوق تعهدات بين. عميد زنجاني، عباسعلي، هقه سياسي؛ 17
 . همان منبح  18
 –ر خارجه مرکز چاپ و انتشاراس رحيهه وزارس امو الملل خصيويي تتابعيخ و وععيخ بيااناان،، م و حقوق بيناسيال پژوه، مصيقهي،  . دانش13

 . 332،ص 1281پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 



 33«اند.ختهپردا ...جاي بحا از ارل وجود اين حق، بيشتر به بحا از مدس اقامت و محل اقامت مستسمن و معاهد و

المللي هياي ميذهبي يا بيگانگان به قلمرو دولت اسييييمي، در محدوده آزادي تردد بين  اگرچيه اريييل ورود اقلييت  

گنجد اما از آن جايي که آزادي ورود بيگانه به قلمرو دولت اسيمي، با آزادي اقامت وي و آزادي تردد داخلي همراه مي

د پذيرش حق آزادي تردد داخلي در اسيييم، مورد اسييتهاده قرار داد چرا که  توان اين آزادي را به عنوان مسييتناسييت، مي

مندي او از حق داشييتن اقامتگاه نيز هسييت. چرا که محروميت بيگانه از داشييتن  مندي بيگانه از حق اقامت، بهرهالزمه بهره»

اري گانه از حداقل حقوق سييازگمندي بياقامتگاهي ثابت و در نتيجه سييرگرداني اجباري او در داخل کشييور، با ارييل بهره

لبته مند اسييت. اندارد. اهزون بر آن، بيگانه از حق و آزادي گردشييگري و عبور و مرور مناطق م تلف داراالسيييم نيز بهره

مندي بيگانه از حق داشيتن اقامتگاه و گردشيگري، لزوماً به معناي آزادي مقلق او در گردشگري و تعيين محل اقامت   بهره

 31«نيست.

نمايي  که ايجاد محدوديت در آزادي تردد، مورد وه بر موارد هوق، در تاريخ اسيييم نيز به شييواهدي برخورد ميعي

نهي قرار گرهته و حرام تلقي شيده است. به عنوان مثال در عهدنامه بين پيامبر اسيم و يوحنا بن رعبه، رييز مسيحيان اييء  

هاي آب يا سد کردن طريق به روي آنان چه از ردم اييء( از رهتن به چشمهممنوه داشيتن آن ها )م »)عقبه(، قيد شيده بود:  

 33«.راه خشکي و دريايي امري حرام است

توان از محل اقامت خود کز را نميهي »دارد: ارل سي و سوم مقرر مي در قانون اسياسي جمهوري اسيمي ايران، 

به اقامت در محلي، مجبور سييياخت؛ مگر در مواردي که قانون اش ممنوه يا تبعييد کرد ييا از اقيامت در محل مورد عيقه   

ي توان نههي  يک از ايرانيان را نمي»در متم  قانون اسياسيي مشيروطه نيز در اريل چهارده  قيد شده بود     « دارد.مقرر مي

 «  د.کنداد يا منح از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معين نمود مگر در مواردي که قانون تصريح مي

 

 بخش دوم: محدوده آزادي تردد داخلي

در آزادي تردد داخلي چيسيييت؟ به « داخلي»نکته مه  در رابقه با آزادي تردد داخلي اين اسييت که من ور از کلمه  

گردد و اي آزادي تردد داخلي محسيييوب ميدر چه محدوده –و بيه تبح آن آزادي اقيامت    –عبيارس ديگر، آزادي تردد  

المللي محسيوب خواهد شيد. الزم اسيت اين بحا، ه  در حقوق اسيمي بررسي شود و ه     خارج از آن آزادي تردد بين

 الملل.  در حقوق بين

دليل است که در  اي دشوار است. اين دشواري به اينتعيين محدوده آزادي تردد داخلي در حقوق اسييمي تا اندازه 

ي المللي، در حقوق اسيمالمللي، اختي  ن ر وجود دارد. اگر مرزهاي بينخصيوص ديدگاه اسييم نسبت به مرزهاي بين  

مورد پذيرش باشيند، آنگاه تردد از يک کشور اسيمي به کشور اسيمي ديگر، مشمول آزادي تردد داخلي ن واهد بود و  

مورد پذيرش اسيم نباشند و تنها  خواهد شيد. در مقابل، اگر مرزهاي بين دولت ها،  المللي محسيوب جزء آزادي تردد بين

ها باشيد، در اين ريورس، تنها خروج از داراالسيم و يا ورود به آن است که تردد   مرزهاي مورد قبول، مرزهاي ميان امت

 ردد داخلي خواهد بود و لذا مشمولالمللي محسيوب خواهد شيد و رهتن از کشيور مسيلماني به کشور مسلمان ديگر، ت    بين

                                                           
 . 332-4. همان منبح، رص 33
 .235-6. همان منبح، رص 31
 135. همان منبح، ص 33



 قواعد راجح به تردد داخلي است.

ه الملل نيز مسائلي در رابقن رهايي که در حقوق اسيمي در رابقه با مرز وجود دارد، در حقوق بين هارغ از اختي 

ود شقلمرو دولت مي با محدوده آزادي تردد وجود دارد. اين مسسله قابل طرح است که آيا آزادي تردد داخلي، شامل کل

توان محدود به ب شيي از قلمروي دولت نمود؟ در رورتي که دولت، اختيار مقيد نمودن آزادي تردد  يا اين که آن را مي

 هاي عملکرد دولت در اين رابقه چيست؟به ب شي از سرزمين خويش باشد، محدوديت

گر، ها هستند. به عبارس ديهيايي ميان دولتگرايي و برداشيتن مرزهاي جغرا دسيته ديگري از مسيائل، حاريل منققه   

اند. در اين جا اين پرسيييش هيا اقدام به ايجاد مناطق آزاد براي تردد کاالها و اشييي اص، ميان خود نموده برخي از دوليت 

 المللي. در اينشييود يا تردد بينها در داخل اين مناطق آزاد، تردد داخلي مسييحوب ميشييود که آيا تردد انسييانمقرح مي

 هاي هوق خواهي  بود. ب ش به دنبال پاسخ پرسش

 

 مبحث اول: محدوده آزادي تردد داخلي در حقوق اسالمي 

همان طور که گهته شييد، براي مشيي ص شييدن ديدگاه اسيييم در خصييوص محدوده آزادي تردد داخلي، نياز به اين 

يدگاه واحد و منسجمي از سوي انديشمندان وجود دارد که ديدگاه اسييم در رابقه با مرز مشي ص شود. در اين رابقه، د  

ها در خصوص مرز در حقوق اسيمي را به سه دسته تقسي  کرد: توان ديدگاهمسلمان ارائه نگرديده است. به طور کلي مي

نمياييد. دوم، ديدگاهي که مرزهاي   ن سيييت، دييدگياهي کيه مرزهياي جغراهييايي و غيرعقييدتي را بيه طور مقلق رد مي       

پذيرد و سيييوم، ديدگاهي که مرزهاي جغراهيايي را به عنوان حک  ه عنوان امري موقتي و حکمي ثانوي ميجغراهيايي را ب

 پردازي . ها مينمايد. در ادامه به بررسي م تصر اين ديدگاهاوليه و امري دائمي قبول مي

 

 . رد مطلق مرزهاي  غرافيالي 1
ن ام اسيمي در هر گوشه از جهان تحقق پيدا کند،  اسيم، از ن ر تعالي  مقد »برخي از راحب ن ران معتقدند که 

 ها و به خصييوصگيرد و نسييبت به همه انسييانآورد که مسييلوليتش در داخل مرز محدودي قرار نميحکومتي به وجود مي

شييود. ولي نه بدان معنا که اين حکومت ب واهد قلمروي خودش را گسييترش  همه مسييلمانان داراي تعهد و مسييلوليت مي

از اين رو مههوم مرز را يک مههوم مدرن  32«هاي ديگر را به زور تصييير  کند و به خود ملحق سيييازد.بدهد و سيييرزمين

اسيمي  وقتي با نگاه» تواند واجد آثار باشيد. رياحب ن ر ديگري در اين مورد گهته است:  دانند که از ن ر شيرعي نمي مي

 بيني ، بلکه از من ر ايمان، مرکب از دو قلمرومرکب از واحدهاي ملي نميالمللي کني ، جهان را ن ام بينبه جهان نگاه مي

بيني  يا دو قلمرو اسيتکبار و اسيتيعا . اين برداشت نيز وجود دارد که در آينده، امت اسيمي   داراالسييم و دارالکهر مي 

 34«واحدي تشکيل خواهد شد.
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لي به عنوان يکي از اجزاي تشيکيل دهنده دولت اسيمي  اين عقيده گاه تا بدانجا پيش رهته اسيت که اهميت قلمرو م 

از من ر اسييم گرايي که بر اسيا  جهان بيني اسييمي به تعريف سامان و سازمان    »انکار شيده اسيت و گهته شيده اسيت:     

شناسد، پز قلمروي پردازد، دولت ملي و سيرزميني، ارالت شرعي ندارد. از آن جا که قلمرو اسيم مرز نمي سيياسيي مي  

در حقيقت مرز عقيدتي به عنوان بديلي  35«ملي يکي از اجزاي تشييکيل دهنده و عناريير قوام ب ش دولت اسيييمي نيسييت.

براي مرز جغراهيايي در انديشيه اسييمي مقرح شده است و اين مقلب، نه تنها در انديشه هقها و عالمان سياست بروز ياهته   

گسييتره امت اسيييمي جهاني اسييت و با مههوم »اند: اند و اظهار داشييتههاسييت، بلکه برخي حقوقدانان نيز به آن اذعان نمود

باشد کاميً متمايز است. مرز جامعه اسيمي، عقيده و ايمان است و اروالً ملت که يکي از ارکان اسياسي دولت کشور مي 

اً نگرند و اساسبه مههوم مرز مياين عده با ديدگاهي بسيار بدبينانه  36«باشد.با مرزهاي جغراهيايي مصيقلح قابل مقايسه نمي 

مهاهي  رواج داده شيييده از طر  حقوق خراهه آلود غرب، اسيييا   »پندارند و معتقدند اي از جانب غرب ميآن را توطله

منققي نداشيته و ملت و مليت، ميکي به جز نژاد و قوم دارند و آن، همان مهاهي  و عناويني مانند عقيده، اسيم، عدالت و  

اي دارنيد کيه عوامل مزدور جهان   ه  چنين ميهن و وطن نيز مههومي بيه جز آن تهسييييرهياي تنين ن رانيه    ظل  اسيييت و 

اند. بر مبناي بينش جهان وطني اسيم، دهاه از ها تحميل کردهداري و ن ام شيرک از آن به نام کاذب عل ، به ذهن سيرمايه 

اري و رباطه اسيمي، بر قصد قربت و حهظ اسيم هر م لومي در هر نققه جهان، بر مسيلمين عيروري اسيت. اسا  مرزد   

 37«استوار است.

 

 . پذلرش مرزهاي  غرافيالي به عنوان امر مواتي و حکم ثانوي 2

اي نيز معتقدند که مرز، اگرچه به عنوان يک حک  اوليه در شيره پذيرهته نشيده اسييت اما به عنوان   اما در مقابل، عده

توان آن بدين طريق، براي آن محملي شييرعي و هقهي پيدا کرد. بدين رييورس  لذا ميحک  ثانويه قابليت پذيرش دارد و 

دهند. اسيم مرزهاي جغراهيايي ها و تعالي  دين مبين اسيم، همه مسلمانان امت واحدي را تشکيل ميبر اسا  آموزه»که: 

به تدري  آنان بايد در قالب يک امت پذيرد، ولي و ملي کيه امروزه مسيييلمانان را تقسيييي  کرده به عنوان حک  ثانويه مي  

يکرارچه متشيکل و متحد گردند. جمهوري اسييمي ايران به عنوان يک ن ام اسيمي مکلف و موظف به پيگيري و تسمين   

 38«المللي است.اين هد  راهبردي در سياست خارجي و عرره بين

ت جهاني اسيييم تشييکيل نشود، بيمانح از ن ر اين عده، پذيرش مرز به ريورس موقتي و محدود تا زماني که حکوم 

هاي هراملي و اهدا  جهانشمول خود المللي، مسلوليتبر اين اسيا  دولت اسييمي نبايد در چارچوب قوانين بين  »اسيت.  

اي ههاي م تلف، در رييورتي مجاز اسييت که آرمان المللي و کنوانسيييونهاي بينرا هراموش نمايد. پيوسييتن به سييازمان 

يايي و پيوندد، يا مرزهاي جغراهتعقيل نشيوند. دولت اسييمي اگر بر اسيا  عرورس به کنوانسيوني مي    عالمگير اسييمي 
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شيناسيد، جنبه موقتي و مصلحتي دارد و در اولين هررت بايد در   هاي جور و شيرک را به رسيميت مي  حاکميت حکومت

سييازد و اسييت که پذيرش مرز را موجه ميبه عبارس ديگر، تنها عييرورس  33«راسييتاي آمال اسيييمي و جهاني گام بردارد.

تا قبل از نهايي شيدن جهانگيري مسلمانان و حاکميت کامل يک دولت اسيمي در   مههوم مرز و قلمرو، براي دين اسييم »

سراسر جهان يک عرورس از باب اليروراس تبيح المح وراس است: تا پيش از آن روزي که آرمان جهاني اسيم تحقق 

ن ر اسيم  جغراهيايي از پذيرد و تا پيش از يکرارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ کامل بشريت، همواره دو نوه مرزبندي

 23«تواند وجود داشته باشد؛ مرزهاي قراردادي و مرز اسيم و کهرمي 

 

 . پذلرش مرزهاي  غرافيالي به عنوان امري دائمي و حکم اولي3

را  هاي منکران مرز جغراهيايياي ديگر معتقدند که اسييم، وجود مرزهاي جغراهيايي را پذيرهته اسيت و ديدگاه  عده

ه اسيم مرزهاي جغراهيايي را ب»دارند: دانند. آنان اظهار ميغير قابل قبول و نامنقبق با واقعياس جهان معارير مي  ديدگاهي

رسيميت شيناخته و براي آن آثار حقوقي خاص قائل شيده است. يعني تا پيش از آن روزي که آرمان جهاني اسيم تحقق    

بلوغ کامل بشييريت، همواره دو نوه مرز جغراهيايي از ن ر حقوق   پذيرد و تا پيش از يکرارچه شييدن جهان بر اثر رشييد و 

 21«.الملل اسيمي مي تواند وجود داشته باشد: مرزهاي قراردادي کشور اسيمي و مرز اسيم و کهربين

اين عده معقتدند که پذيرش مرز در اسييم، يک حک  ثانوي و موقتي نيسيت و اسيم از اسا  با مههوم مرز مواهق    

مسيسله مرزها و عيرورس آن يک عرورس موقت نيست و اسيم نيز به مرزها به عنوان ارل ثانوي   »از ديدگاه آنان اسيت.  

امعه ديگر اي در جآيد، اين است که اسيم هي  گاه اررار به ادغام جامعهنگرد، بلکه آنچه از سيره پيامبر به دست مينمي

ا يا هين واحد نداشييته، بلکه پيامبر هقط خواسييتار اسيييم آوردن ملتاي با زبان و آداب و رسييوم و سييرزمو تشييکيل جامعه

اعترا  به حاکميت اسييم بوده و در ريورس حصول يکي از اين دو امر، کاري به امور داخلي آنان نداشته، بلکه ترجيح   

گي اجتماعي اي مسييتقل به زندداده اسييت که امور داخلي آنان به دل واه خودشييان تن ي  شييود و به رييورس جامعه   مي

 23«خويش ادامه دهند.

هاي اسيييمي، حتي اگر مرزهاي جغراهيايي را در عال  ن ر و به رييورس دو وره به رسييد دولتبا اين حال به ن ر مي

اند که پذيرش اند و با اين نکته کنار آمدهآن را در عمل و به رورس دوهاکتو به رسميت شناختهرسيميت نشيناخته باشيند،   

المللي است. امروزه هي  دولت اسيمي را سراغ نداري  که در ي و احترام به آن، از مقتييياس زيست بين مرزهاي جغراهياي

رسيييد حتي عميل، مرزهياي خود را کنترل نکنيد و بيه طور اريييولي بيا مرزهياي جغراهييايي م يالهيت نميايد. به ن ر مي          

م را پذيرهته باشيييند و ن رياس م الهان مرزهاي ها نيز حداقل در مورد مسيييسله آزادي تردد، ن ريه دوبنييادگراترين دولت 

هاي سيياسيي خاري همچون بحا از مداخله در امور کشورهاي ديگر، تجلي ياهته و مورد قبول   جغراهيايي، تنها در حيقه

 قرار گرهته باشد.
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 المللمبحث دوم: محدوده آزادي تردد داخلي در حقوق بين

الملل، الزم اسيت به دو پرسيش پاسخ گهته شود.   خلي در حقوق بينبراي بررسيي محدوده و گسيتره آزادي تردد دا  

شود يا ررهاً شامل ب شي از آن است و ديگر اين که آيا اين حق ن سيت اين که آيا اين حق، شامل تمام قلمرو کشور مي 

ود يا شده نيز ميکه در آن ها اريل آزادي تردد به رسيميت شناخته ش   –مثل اتحاديه اروپا  –اي هاي منققهشيامل اتحاديه 

مه به بندي نمود. در اداالمللي طبقهاي را بايد جزء آزادي تردد بينهاي منققهکشيييورهاي اتحاديه اين که آزادي تردد بين

 پردازي . بررسي مسائل هوق مي

 

 بند اول: آزادي تردد در سراسر المرو دولخ لا بخشي از آن

هاي هدرال نيز شيييامل تمامي شيييود و در دولتده دولت مياالريييول، آزادي تردد داخلي شييياميل کل محدو  علي

منشييور  3از ماده  4پروتکل چهارم کنوانسيييون اروپايي حقوق بشيير و بند  3از ماده  4هاي آن اسييت. با اين حال، بند ايالت

برقرار نمايد.  24مناطق تعيين شييدهيا 22مناطق خاصهايي را در دهند که دولت، محدوديتآهريقايي حقوق بشيير، اجازه مي

در پرونده پاراماناتان بر عليه آلمان، کميسييييون  25ها بايد براي احترام به مناهح عمومي باشيييد.البته برقراري اين محدوديت

اروپايي حقوق بشييير ردي داد که عمل دولت آلمان، مبني بر مشيييروب نمودن اجازه ورود خواهان به آلمان، به اين که از  

اي که مربوب به دو تن ه  چنين کميته حقوق بشر نيز در پرونده 26، امري غير قابل قبول است.شيهر هاليبرتون خارج نشود 

از اتباه کشييور زئير بود ردي داد که رييدور حک  به اين که اشيي اص مزبور، حق خروج از قريه خارييي را ندارند، نقض 

 27آيد.حق آزادي تردد آن ها به شمار مي

 شود اما در مواردت که حق آزادي تردد داخلي، شيامل کل محدوده کشيور مي  توان گهبنابراين به طور خيريه مي 

اي از حيا گسيييتره مکاني، بر اين حق وارد نمايد و مانح از تردد آزادانه هاي ويژهاسيييتثنايي، دولت حق دارد محدوديت

ظ ن عروري بودن براي حهها، اسيتثنايي هستند بايد عوابقي همچو اهراد در آن ها شيود. با اين حال، چون اين محدوديت 

اله که در هصيل سيوم اين رس   –و نيز قانوني بودن و تبعيض آميز نبودن  ...ن   عمومي، امنيت عمومي، بهداشيت عمومي و 

 براي وعح آن ها مورد توجه قرار گيرد.  –مورد بحا قرار خواهند گرهت 

 

 ايهاي منطقهبند دوم: آزادي تردد در اتحادله

 ها موجب آن شييده اسييتاي ميان برخي دولتاي اين ب ش گهته شييد، پذيرش تواهقاس منققههمان طور که در ابتد

                                                           
22. Particular Areas 

24. Designated Zones 

مسيلمانان به منققه حرم محدود شيده اسيت. اين محدوديت، ريشه هقهي دارد و در هصل سوم اين رساله، در هنگام     . در عربسيتان سيعودي، آزادي تردد غير  25

 هاي آزادي تردد از اين محدوديت و داليل آن س ن خواهي  گهت. بحا از محدوديت
26. Jayawickrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law, National, Regional and International 

Jurisprudence, Cambridge University Press, 2002, P 444 
27. Birindwa and Tshisekedi v. Zaire, Communication Nos.241 and 242/1987, HRC 1990 Report, Annex IX.I. See 

also Mpandanjila v. Zaire, Communication No.138/1983, HRC 1986 Report, Annex VIII.A; Mpaka-Nsusu v. 

Zaire, Communication No.157/1983, HRC 1986 Report, Annex VIII.D. 



که تردد از کشوري به کشور ديگر در آن مناطق آزاد گردد. به عنوان مثال، در اتحاديه اروپا، آزادي تردد اش اص از هر 

دد از جا اين مسسله مقرح است که آيا تريک از کشورهاي عيو اتحاديه اروپا به کشور ديگر، پذيرهته شده است. در اين 

شيود و مشمول احکام آن است يا  يکي از کشيورهاي عييو اتحاديه اروپا به کشيورهاي ديگر، تردد داخلي محسيوب مي    

که در گهتار بعدي از همين هصل به آن ها پرداخته  –المللي هاي تردد بينشيود و محدوديت المللي محسيوب مي تردد بين

مورد آن ها جاريست؟ براي پاس گويي به اين پرسش، در ادامه، قواعد حاک  بر آزادي تردد در اتحاديه در  –خواهد شد 

 دهي .  اروپا را مورد بررسي قرار مي

تميامي شيييهروندان اتحايه اروپا، حق تردد و اقامت آزادانه در  »دارد، مقرر مي 28معياهيده جيامعيه اروپيايي      18مياده  

اگرچه ظاهر اين ماده بيانگر آن است که حق آزادي تردد به رورس « باشند.سيرزمين دولت هاي عيو اتحاديه را دارا مي 

تر حقوق اتحاديه اروپا نشيييان يک حق عام و براي تمامي شيييهروندان اتحاديه اروپا پذيرهته شيييده اسيييت، اما مقالعه دقيق

به رورس يک حق  –هاي عيييو و نه در سيقح هر يک از دولت  –دهد که حق آزادي تردد، در سيقح اتحاديه اروپا  مي

 اقتصادي پذيرهته شده است و نه به رورس يک حق بشري. 

 نمايد.به شييرح ذيل بيان ميمعاهده جامعه اروپايي، محتواي حق آزادي تردد در اتحاديه اروپا را  23در حقيقت ماده 

اند و يا قرارداد کاري را در بر اسيا  اين ماده، حق آزادي تردد، شيامل کارگران و کسياني خواهد شيد که است دام شده    

هاي بنيادين اتحاديه اروپاسيت. اتحاديه اروپا اسياساً يک اتحاديه   اند. اين ماده، بازتابي از ويژگيکشيور ديگر منعقد کرده 

 هايي هستند که برايهاي اقتصادي يا آزادياالرول، آزادياند نيز عليهايي که در آن اعقا شدهت و آزادياقتصيادي اس 

توسييعه و شييکوهايي اقتصييادي عييرورس دارند. آزادي تردد نيز از آن جهت در اين اتحاديه در زمره ارييول اسيياسييي قرار 

اد ن آزادي نيز به نوبه خود، يکي از نتاي  ارول بازار آزگرهته اسيت که تجلي آزادي جا به جايي نيروي انساني است و اي 

و اقتصاد ليبراليستي است. شاهد اين س ن نيز آن است که آزادي تردد و اقامت آن دسته از شهروندان اتحاديه که کارگر 

تنها در رورتي  و آزادي تردد اين اش اص، 23گيردنيسيتند، به س تي و با اکراه در اتحاديه مورد پذيرش و اذعان قرار مي 

در کشيورهاي اتحاديه اروپا پذيرهته شيده اسيت که منابح کاهي براي پذيرش آنان موجود باشيد و آن ها به رورس سربار     

اسيييت درنيايند. بديهي اسيييت که تشييي يص اين امر، بر عهده هر يک از   اي کيه اجازه ورود آن ها را داده براي جيامعيه  

لي الملدهد که آزادي تردد در اتحاديه اروپا، جزء آزادي تردد بينته نشان ميهاي عييو نهاده شيده است. همين نک  دولت

توان منوب و مقيد به اين کرد که شييي ص، سيييربار دولت اسييت و نه آزادي تردد داخلي. زيرا آزادي تردد داخلي را نمي 

 ار براي دولت وجود دارد که شرايطالمللي، اين اختياي براي آن نداشيته باشد، اما در آزادي تردد بين خود نباشيد و هزينه 

 ورود هرد را تعيين نمايد. 

 

 بخش سوم: شرالط برخورداري از آزادي تردد داخلي

 مبحث اول: حضور اانوني 

مند شيدن از آزادي تردد داخلي، شي ص بايد به طور قانوني در قلمرو کشيور حاعر باشد. پرسشي که در    براي بهره

چه شي صي به طور قانوني در داخل کشوري حيور دارد و رابقه حيور قانوني با   اين جا قابل طرح اسيت اين اسيت که  

                                                           
28. Treaty on the European Community. 

23. Reinisch, August, Essential Questions in EU Law, Cambridge University Press, 2009, P 126. 



ن ر داده اسييت که حيييور  1333خود در سييال  37ورود قانوني چيسييت؟ کميته حقوق بشيير، در ن ريه تهسيييري شييماره  

 ص هر کشوري، مششود و بايد با مراجعه به قوانين قانوني، امري اسيت که با رجوه به حقوق داخلي هر کشور، معين مي 

کرد که آيا حييور يک شي ص در کشور، قانوني است يا غير قانوني. با اين حال، دست کشورها در وعح قوانين در اين   

تناقض  المللي آن ها درنمايند بايد با تعهداس بينرابقه، کاميً باز نيسيييت و قوانيني که کشيييورها در اين زمينه وعيييح مي 

 مجاز نيستند که حيور داخلي را به نحو تبعيض آميز تعريف نمايند.  نباشد. به عنوان مثال، کشورها

بارس به ع؛ از ن ر مههومي، حييييور قانوني با ورود قانوني متهاوس اسيييت و اين دو مههوم با يکديگر ميزمه ندارند 

سي در کديگر ممکن اسيت کسيي حييور غير قانوني داشيته باشيد اما ورود وي غير قانوني باشيد و بالعکز ممکن است       

قلمرو کشور، ورود غير قانوني داشته باشد اما حيور وي قانوني باشد. به عنوان مثال ممکن است کسي به طور غير قانوني 

وارد قلمرو کشيوري شيده باشيد، اما پز از ورود، تقاعياي پناهندگي نمايد و با اين تقاعاي وي مواهقت شود. به محض     

شود، حيور وي در آن کشور به حيور قانوني مبدل و کشيوري مواهقت مي اين که با تقاعياي پناهندگي کسيي در قلمر  

کنوانسيييون  36 . مادهگردد و از آن زمان، وي از حق آزادي تردد و اقامت در داخل آن کشييور برخوردار خواهد بودمي

ه در سيييرزمين آن ب هر يک از دول متعاهد، به پناهندگاني که طبق قانون»دارد: وعيييعيت پناهندگان در اين مورد مقرر مي

آمد  برند حق خواهد داد که محل سييکونت خود را انت اب نمايند و آزادانه در داخل سييرزمين آن دولت رهت و سيير مي

 43«شود.کنند، مشروب به رعايت مقرراتي که عموماً در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا مي

از سييوي ديگر ممکن اسييت کسييي با رواديد موقت، وارد کشييوري شييده باشييد. به مجرد اين که مدس رواديد آن   

، در گردد. اين تهسير از حيور قانونيرسد، حيور وي در قلمرو کشور به حيور غير قانوني مبدل ميش ص به پايان مي

 41رويه کميته حقوق بشر نيز مورد تسييد قرار گرهته است.

المللي مورد اشيياره در ابتداي اين گهتار به عنوان مبناي تمتح از حق آزادي تردد، مورد اشيياره در اسييناد بين آنچه که

قرار گرهته اسيت، حييور قانوني در قلمرو کشيور است و نه ورود قانوني به آن. اين تهسير، مورد تسکيد کميته حقوق بشر    

کميته حقوق بشر، ش صي که به طور قانوني در قلمرو کشوري  37نيز قرار گرهته اسيت. بر اسيا  ن ريه تهسييري شماره    

سيکونت دارد، اع  اسيت از کسيي که از ابتدا به طور قانوني وارد کشور شده يا کسي که در ابتدا به طور غير قانوني وارد    

 43کشور شده ولي پز آن تغيير وععيت داده است و اقامت وي قانوني شده است.

ميک برخورداري از اين حق، حيييور قانوني در قلمروي کشييور و نه ورود قانوني به که مشيي ص شييد،  پز از آن

رسيد که چه کسياني به طور قانوني در قلمروي کشيور حييور دارند؟ در پاسخ به اين     آن اسيت، نوبت به اين پرسيش مي  

به غير  ن حيور دارند وپرسيش، بايد گهت که هرض اوليه اين اسيت که اتباه کشور، همواره به طور قانوني در قلمروي آ  

رائه اند، بايد مدارک و مستنداس الزم را ااز اتباه کشور، ساير اش اص براي اثباس اين که به طور قانوني وارد کشور شده

                                                           
، عبادي، شييييرين عراق و ايران، تردد در مناطق جنگي جنوب و غرب کشيييور براي پناهندگان عراقي ممنوه بود. ر. ک:. به عنوان مثال در زمان جنن بين 43

 . 37، ص 1285حقوق پناهندگان، نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران، انتشاراس گن  دانش، چاپ دوم، پائيز 
41. Celepliv. Sweden, Communication No.456/1991, 18 July 1994, HRC 1994 Report, Annex IX.Z. 41. General 

Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12) : . 02/11/1999. 
43. General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12):. 02/11/1999.CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General 

Comment No. 27. (General Comments) 



 42شود عبارتست از رواديد.ترين مدرکي که در اين زمينه از اش اص مقالبه مينمايند. مه 

داخل کشيييور اسيييت. رواديد به طور معمول بر روي گذرنامه يا اوراق و  روادييد ييا ويزا، اذن ورود تبعيه بيگيانه به     

شييود. امييياي گذرنامه از سييوي هاي هويت که دولت متبوه درخواسييت کننده رواديد رييادر کرده ثبت مينامهشييهادس

حيت دار يمسموران کشيور مورد بازديد يا گواهي کتبي يا مهر زده شده در گذرنامه تبعه يک کشور، به وسيله مسموران ر 

شيود، بيانگر اين اسيت که مسموران مزبور، اوراق و اسناد تبعه مورد ن ر را بررسي کرده و به وي اذن   کشيور ديگر زده مي 

با اين حال، در برخي موارد، مشييياهده شيييده اسيييت که  44اند.ورود به کشيييور خود يا ادامه مسييياهرس از آن را اعقا کرده

موده است، از اعقاي اجازه ورود وي به کشور خودداري کرده است و يا تردد کشوري که به يک خارجي رواديد اعقا ن

 آن خارجي را در داخل کشور محدود کرده است.  

واز دهنده ج توان گهت، رواديد از من ر حق آزادي تردد، کارکردي دوگانه دارد. از يک سو، نشانبه طور کلي مي

شييود و از سيوي ديگر وقتي شي صييي با رواديد يک   المللي مربوب مينورود به کشيور اسيت و بنابراين به آزادي تردد بي  

کشيييور، وارد آن کشيييور شيييد، اجازه تردد داخلي آزادانه در قلمروي آن کشيييور را دارد. به عبارس ديگر، رواديد ه  با 

نگان د براي بيگاالمللي. از اين رو، مقرراس راجح به ردور رواديآزادي تردد داخلي مرتبط است و ه  با آزادي تردد بين

 اي . شوند، در گهتار دوم اين هصل، مورد بررسي قرار دادهالمللي مربوب ميهاي آن را که به آزادي تردد بينو محدوديت

 

 مبحث دوم: پناهجولي

. مند خواهند بوداند، از حق آزادي تردد بهرهاالريول، تنها اش اري که به طور قانوني وارد قلمروي دولت شده علي

اين حال، دسته ديگري از اش اص نيز وجود دارند که با اين که ورود آن ها به کشور، قانوني نبوده است از حق آزادي با 

تردد برخوردار خواهنيد بود. اين اشييي ياص عبيارتنيد از پنياهنيدگان. به عبارس ديگر، پناهنده اگرچه به طور قانوني وارد       

 اخلي در کشور روبروست. قلمروي کشور نشده است، اما از حق آزادي تردد د

وعييعيت پناهندگان، پناهنده کسييي اسييت که به علل مربوب به نژاد يا مذهب يا مليت يا  1351بر اسييا  کنوانسيييون 

هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت آزار قرار گيرد، در خارج از کشور محل سکونت عييويت در بعيي از گروه 

خواهد خود را تحت حمايت آن کشييور قرار دهد يا در و يا به علت تر  مزبور نمي تواندبرد و نميعادي خود به سيير مي

رد، بريييورتي که هاقد تابعيت اسيييت و پز از چنين حوادثي در خارج از کشيييور محل سيييکونت دائمي خود به سييير مي

 45خواهد به آن کشور بازگردد.تواند يا به علت تر  مذکور نمينمي

شود و هر کشوري حق دارد که ورود غير قانوني به قلمرو خويش قانوني وارد کشيور مي پناهنده معموالً به طور غير 

قانون ارييييحي قانون راجح به ورود و اقامت اتباه خارجه در ايران مصيييوب   15تلقي نميايد. به عنوان مثال، ماده   را جرم

                                                           
42. Visa 

 –خارجه  ، مرکز چاپ و انتشياراس رحيهه وزارس امور الملل خصويي تتابعيخ و وععيخ بيااناان،اسيالم و حقوق بين پژوه، مصيقهي،  . دانش44

 . 367، ص 1281پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 
 هاي خاصعلل سياسي، مذهبي، نژادي يا عيويت در گروه به»پناهنده را کسي تعريف نموده است که  35/3/1243نامه پناهندگان، مصوب . در ايران، آيين45

تر از ّعام نامه،تعريف مذکور در آيين«. باشييند، به کشييور ايران پناهنده شييود اش که تحت تکهل او مياجتماعي، از تر  جان و شييکنجه خود و اهراد خانواده

باشد و تر  از جان و شکنجه خانواده وي را نيز دربر است و تنها شامل تر  از جان و شکنجه خودِ ش ص نمي 1351کنوانسييون وععيت پناهندگان  تعريف 

 گيرد. مي



ميليون ريال  ي از پانصييدهزار تا سييه سييال و به جزاي نقد 2تا  1اشيي اص ذيل به حبز تعزيري از »دارد: مقرر مي 1267

هر کز  -2.  ...تري معين کرده باشد:شيوند، مگر اينکه جرم آن ها مشيمول قوانيني گردد که مجازاس س ت  محکوم مي

هاي غير مجاز و يا مرزهاي عامداً بدون داشيييتن اسيييناد و جواز الزم از مرز ايران عبور کند و ه  چنين هر کز که از راه 

 «نمايد. ممنوعه عبور

 21شيييود بدين شيييرح که بر اسيييا  بند اول ماده  بيا اين حال در مورد پناهندگان، اسيييتثنايي بر اين قاعده وارد مي 

هاي متعاهد، پناهندگاني را که مسيتقيماً از سرزميني که در آن جا  دولت» 1351کنوانسييون مربوب به وعيعيت پناهندگان   

ض تهديد بوده، بدون اجازه به سيرزمين آن ها وارد شده يا در آن جا به سر  در معر 1شيان به مههوم ماده  زندگي و آزادي

اند، مجازاس ن واهند کرد، مشروب بر اين که بيدرنن برند، به خاطر اين که بر خي  قانون وارد سرزمين آن ها شدهمي

براين، بنا« انوني خود ارائه دهند.اي براي ورود يا حييييور غير قخود را بيه مقاماس مربوطه معرهي کرده، دالئل قانح کننده 

 تلقي ن واهد شد.  ارل ورود اين اهراد به قلمروي کشور، بر اسا  اين بند، جرم

دول متعاهد، نسبت به رهت و آمد »بند دوم همان ماده، در رابقه با آزادي تردد اينگونه اشي اص است. بر اسا  آن  

هاي مزبور هقط تا موقعي زم باشيييد قائل ن واهند شيييد و محدوديت هايي غير از آنچه الاين قبييل پنياهندگان، محدوديت  

خواهد بود که وعييح اين قبيل پناهندگان، در کشيييور پناه دهنده تعيين نشيييده يا اجازه ورود به کشيييور ديگري تحصييييل  

اخت تا هند ساند. دول متعاهد به يان قبيل پناهندگان هرريت مناسيب داده و تسيهييس الزم را براي آنان هراه  خوا   نکرده

 «اجازه ورود به سرزمين ديگر را تحصيل نمايند.

سيياق اين ماده نشيانگر آن اسيت که ارل بر عدم وعح محدوديت براي اين پناهجويان است و وعح محدوديت در    

 يتردد آنان، امري اسييتثنايي و محتاج دليل اسييت. به عبارس ديگر، ارييل بر اين اسييت که پناهجوياني که به طور غير قانون

ادي گيري شود، از آزتا زماني که در مورد پذيرش يا عدم پذيرش پناهندگي آنان تصمي  اندوارد قلمروي کشيوري شيده  

تردد برخوردارند و اگر قرار اسييت محدوديتي بر اين آزادي اعمال شييود، محدوديت مزبور، اسييتثنايي اسييت. در اينجا با   

 اند اما از آزادي تردد برخوردار خواهند بود. و کشور نشدهاش اري روبرو هستي  که به طور قانوني وارد قلمر

سال  4براي مدس  يک پناهجو که به طور غير قانوني وارد قلمروي کشيوري شده بود،  A V Australiaدر قيييه  

وني واقعيت ورود غير قان»در وعييعيت محدوديت رهت و آمد قرار گرهته بود. در اين قييييه، کميته حقوق بشيير ردي داد:  

ه باشييند، سييتند وجود داشييتتواند بيانگر نياز به تحقيق باشييد و ممکن اسييت هاکتورهاي ديگري که خاص آن شيي ص همي

تواند توجيه کننده بازداشيييت براي مدس طوالني باشيييد و بدون وجود چنين  مانند عدم همکاري شييي ص پناهجو که مي

در اين قييه کميته به اين نتيجه  46«هاکتورهايي، بازداشيت، خودسرانه خواهد بود، حتي اگر ورود پناهجو غير قانوني باشد. 

يک مدس مشيي ص را به عنوان هرمول کلي که در همه موارد قابل اعمال باشييد، اعيم نمود و توان رسيييد که هر چند نمي

بايد در هر قييه با توجه به خصورياس خاص آن قييه، بررسي و اظهار ن ر انجام گيرد، اما در قييه خاري که اکنون به 

 47سال، غير قانوني بوده است. 4به مدس ها کميته ارائه داده شده است، با ميح ه همه موارد، طوالني شدن محدوديت

الملل متراد  با استيمان در حقوق اسيمي اند که پناهندگي در حقوق بيناگرچه برخي رياحب ن ران اظهار داشيته  

                                                           
46. Communication No. 560/1993.Ibid. 
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هاي اسيمي، بي شباهت اما قاعده کلي آزادي تردد پناهجو در قلمرو دولت 48هايي داردنيست و مستسمن با پناهنده تهاوس

الملل نيسيت. به عبارس ديگر، ارل بر اين است که همين که ش صي به عنوان  زادي تردد پناهجو در حقوق بينبه قاعده آ

بر  را دارد و وعح هر محدوديتي –به استثناي منققه حرم  –مستسمن شناخته شد، حق آزادي تردد در سرتاسر قلمرو اسيم 

 تردد او، امري استثنايي و نيازمند دليل است.  

مورد کليت آثار عقد استيمان نسبت به آزادي رهت و آمد و اقامت مستسمنين در منققه حرم )مسجد الحرام(  هقها در»

 اند. از ميان هقهاي اسيم، تنها حنهيهاند و ورود غير مسيلمانان و اقامت آنان را در منققه حرم ممنوه شيمرده  به اسيتثناء قائل 

از ن ر هقهاي مسييلمان، مستند 43«.اندالسييم حتي محدوده حرم جايز شيمرده  ورود مسيتسمنين را به همه مناطق و قلمرو دارا 

يا ايها الذين آمنوا إنما المشرکون نجز هي يقربوا المسجد الحرام بعد »آيه »اي در قرآن کري  است. هقهي حک  هوق، آيه

الحرام در آيه همان حرم مکه  کند و مراد از مسجدبه ريراحت از نزديک شدن کهار به مسجد الحرام منح مي « عامه  هذا

مهاد آيه اول را ممنوعيت دخول کهار به حجاز « و ان خهت  يغنيک  اهلل من هييييله»اسيييت و مهسيييران بيه دليل آيه بعدي   

را به معني هقر و کمبود ناشييي از ققح رابقه تجاري با کهار که با ممنوه شييدن آنان از ورود به حجاز و « عليه»اند و دانسييته

 53«اند.شود تهسير نمودهيحرم حارل م

بعيييي از هقها دخول به حجاز يا اقامت در »بنابراين به طور کلي ورود غير مسييلمان به منققه حرم غير مجاز اسييت و 

اند مانند ورود به من ور رسيياندن نامه يا پيام و يا انجام امور آن را براي بيگانگان تنها با اذن امام و مصييلحت مجاز دانسييته 

 51«.رد نياز مسلمانان است، مشروب بر آن که مدس اقامت از سه روز تجاوز نکندتجاري که مو

شييود و بر اسييا  قوانين اين کشييور، غير مسييلمانان حق   اين امر ه  اکنون با جديت در عربسييتان سييعودي اجرا مي 

 53ندارند. -حتي براي مدس کوتاه و به عنوان بازديد  –مساهرس به شهرهاي مکه و مدينه را 

اند و لذا مسيييتسمن تنها ظر  آن مدس از بر اين، برخي از هقها براي عقد امان، مدس کوتاهي را در ن ر گرهتهعيوه 

تر تواند از چهار ماه اهزونبنابر ن ر برخي از هقهاي شييياهعي، مدس عقد اسيييتيمان نمي»آزادي تردد برخوردار خواهد بود. 

را در مورد زنان و کودکان « امان»اند. بسيييياري از هقها ردهباشيييد و هقهاي حنهي مدس آن را حداکثر يک سيييال ذکر ک 

 52«اند.محدود به زمان معين نکرده و ادامه سکونت آنان در داراالسيم را مجاز شمرده

يک  –تردد مسييتسمنين  و بالتبح آزادي –هاي زماني و مکاني براي عقد اسييتيمان در هقه اسيييمي عيوه بر محدوديت

هوي نيز وجود دارد. عيمه حلي در قواعد االحکام، مشيييروعيت عقد اسيييتيمان را مشيييروب به  هاي ماسيييري محدوديت

مصييلحت دانسييته اسييت، چون ايجاد تمايل به اسيييم، اسييتراحت و بازسييازي نيروهاي خودي، سييازماندهي سييراه اسيييم و 

 54گسترش رهت و آمدها به من ور دسترسي به اطيعاس الزم را شرب آن بر شمرده است.
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ا در اند و برخي ديگر هر دو ري از هقهاي شيييعه به جاي مصييلحت به مهسييده نداشييتن عقد اسييتيمان اکتها کرده  برخ

ازي به شرب ديگر ني اند و محقق کرکي در پاسخ به اين سوال که با شرب مصلحت،مشيروعيت عقد اسيتيمان شرب دانسته  

زيرا ممکن است عقد استيمان از سويي به  نيست؛نويسيد: وجود مصيلحت، ميزم عدم مهسده   نداشيتن مهسيده نيسيت، مي   

مصيلحت باشيد و از سوي ديگر مهسده داشته باشد؛ بنابراين بهتر است گهته شود که با وجود يکي از آن دو، ديگري قابل   

 اغماض باشد. در هر حال ن ر نهايي در اين تش يص با امام و نماينده اوست. 

اهرادي که برخورداري آنان از آثار امان، ن   و امنيت و مصلحت عمومي  بر اسيا  اين ن ريه، هرگاه به جاسو  يا 

اهکند امان داده شيود، قرارداد مشيروعيت نداشته و آثار آن ملغي خواهد بود، حتي اگر استميان در چنين   را به م اطره مي

 55مواردي توسط دولت اسيمي يا نماينده او پذيرهته شده باشد.

 

 تردد داخلي بخش چهارم: موانع آزادي

پز از بيان مباحا اجمالي هوق در خصيييوص مههوم آزادي تردد داخلي و محدوده و شيييرايط برخورداري از آن،  

اي هرسد. موانح آزادي تردد را در اين رساله به مههومي متهاوس با محدويتنوبت به بحا از موانح آزادي تردد داخلي مي

به عبارس ديگر در اين قسيمت )و در بحا متناظر در اين همين هصل از رساله  ام. موجه آزادي تردد، مورد بحا قرار داده

پرازد( به بيان تورييييهي اين امر پرداخته شيييده اسيييت که دولت ها در عمل، چه  المللي ميکيه بيه موانح آزادي تردد بين  

ل ها در هصاين محدوديتنمايند. بحا از مشيروعيت و عدم مشروعيت  هايي را بر آزادي تردد اهراد برقرار ميمحدوديت

 هاي موجه حق آزادي تردد اختصاص دارد آمده است. سوم که به محدويت

به طور کلي موانح آزادي تردد را مي توان به دو دسيته تقسيي  کرد که عبارتند از: موانح مستقي  و موانح غير مستقي .   

د آزادانه اهراد را بگيرند، مانند ايجاد مناطق موانح مسييتقي ، موانعي هسييتند که هد  از وعييح آن ها اين اسييت جلوي ترد 

محدوديت آمد و شيييد يا قرنقينه، تبعيدهاي داخلي و منح اجازه سيييهرهاي داخلي به برخي اهراد؛ اما موانح غير مسيييتقي ،  

موانعي هسيييتند که هد  اريييلي و اوليه آن ها، محدود نمودن آزادي تردد نيسيييت اما به طور تبعي و ناخواسيييته منجر به 

 شوند. دوديت آزادي تردد ميمح

 

 مبحث اول: موانع مستقيم آزادي تردد داخلي  

 بند اول: بازداشخ و تبعيد 

بارزترين شيکل محدود نمودن آزادي تردد داخلي، بازداشيت و تبعيد است. بازداشت و تبعيد، به طور مستقي  منجر   

در وعيعيت بازداشت، اولين حقي که از وي  شيوند. به عبارس ديگر، با قرار دادن شي ص   به محدوديت تردد شي ص مي 

شييود، حق تردد آزادانه اسييت. با اين حال، در ادبياس حقوق بشيير، بازداشييت مصييداق نقض حق آزادي تردد    سييلب مي

 آيد. شود و يکي از مصاديق نقض حق آزادي ش صي به حساب ميمحسوب نمي

  گردد که ش ص، بر خيني هنگامي نقض ميحق آزادي ش صي يا منح بازداشت يا توقيف خودسرانه و غير قانو
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تعريف دقيق حق آزادي شي صي و گستره آن و بيان اين که چه موقح، زنداني کردن   56موازين حقوق بشير زنداني گردد. 

باشد، از عهده اين نوشته خارج است اما به طور شي ص، خي  حقوق بشر است و چه موقح مقابق موازين حقوق بشر مي 

گردد اين است که چه موقح در خصيوص مشيابهت حق آزادي شي صيي و حق آزادي تردد مقرح مي     اي کهکلي مسيسله 

محدود نمودن شي ص، نقض آزادي تردد اسيت و چه موقح نقض آزادي شي صي وي؟ روشن است که اگر ش ص، در    

تار هک 133يک سيلول در زندان محبو  شيود، آزادي ش صي وي نقض شده است. اما اگر ش ص در محلي به وسعت   

اي که به وي اجازه خروج از آن جا داده نشييود، آيا آزادي تردد وي نقض شييده اسييت يا آزادي   محبو  شييود به گونه

خواهند برذيرند که رهبران ها نميدهند. در بسيييياري از موارد، حکومتاش؟ مواردي ن ير اين بسييييار ری ميشييي صيييي

کردن آن ها نياز به حک  ريييادره از دادگاه ريييالح دارند و بنا به   اند؛ چرا که براي زندانيم الهان خود را زنداني نموده

هايي بر تردد اين اشييي اص برقرار داليلي حکوميت ميايل نيسيييت که براي آن اهراد، دادگاه برگزار کند، لذا محدوديت  

 نمايد که شبيه به حبز و زنداني کردن ش ص است اما عنوان حبز را ندارد. مي

ن آزادي تردد و آزادي شيي صييي، عموم و خصييوص مقلق اسييت. به عبارس ديگر، هر مي توان گهت که نسييبت ميا

شيييود، آزادي تردد نيز نقض شيييده اسيييت. اما در مواردي که آزادي تردد نقض گاه که حق آزادي شييي صيييي نقض مي

 شيود، ممکن اسيت آزادي شي صي نقض شده باشد و ممکن است نقض نشده باشد. لذا نسبت اين دو حق را مي توان   مي

 اين گونه نشان داد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايتالياسييت.  57يکي از آراي مهمي که رابقه ميان اين دو حق را مورد بررسييي قرار داده اسييت، ردي گوزدري بر عليه

اين ردي توسيط ديوان اروپايي حقوق بشير ريادر شيده است. آقاي گوزدي کسي بود که مقاماس ايتاليا، وي را تهديدي     

عليه امنيت عمومي و اخيق عمومي تلقي نمودند و وي را مشيييمول ن ارس ويژه پليز قرار دادند. ن ارس ويژه بدين نحو 

شد. دليل هرستادن اجباري ايشان به اين منققه و وعح محدوديت بر تردد او اين  هرستاده 58بود که ايشيان به جزيره آسينارا 

وايد حارل داد و از عهاي غير قانوني انجام ميبود که بر اسيا  تش يص رييز پليز ميين، وي عيو ماهيا بود و هعاليت 

 333تداد آن در بيشترين ققر، حدود واقح شده بود و ام 53کرد. جزيره آسيينارا در شيمال غربي ساردينيا  از جرم زندگي مي

                                                           
هر »گويد: همان اعيميه مي 2و ماده « کز را نبايد خودسرانه بازداشت، توقيف، حبز يا تبعيد کرد.هي  »دارد: اعيميه جهاني حقوق بشير مقرر مي  3. ماده 56

 «.کز حق دارد که از زندگي، آزادي و امنيت ش صي برخوردار باشد
57. Guzzardi V Italy 

58. Asinara 

53. Sardinia 

حق آزادي  
ش صي 
حق آزادي  
تردد 



دررييد مسياحت اين جزيره به يک زندان اختصيياص ياهته بود.   33کيلومتر بود.  53کيلومتر بود و مسياحت آن نيز در کل  

کردند، هياي چنداني نداشتند. مقاماس جزيره حتي ميزان زندگي مي –در خارج از زندان  –لذا اهرادي که در اين جزيره 

اي که وي مي توانسييت در آن تردد نمايد عميً قاي گوزردي را بيش از اين محدود کرده بودند و محدودهآزادي تردد آ

بار در روز خود را به مقاماس جزيره معرهي نمايد. عيوه بر اين  3متر نبود و عيوه بر اين وي مکلف بود که  833بيشتر از 

شب و  13حق نداشيت جز در مواقح عرورس، ما بين ساعاس   از جهت زماني نيز آزادي تردد وي محدود شيده بود و وي 

 63ربح از منزل خويش خارج شود. 7

در اين قيييه ديوان اروپايي حقوق بشير با اکثريت آراء به اين نتيجه رسييد که آزادي شيي صييي خواهان سلب شده    

و 61يسييلب آزادي شيي صيي  اسييت. نکته جالبي که در اين پرونده مورد توجه قرار گرهت، تهکيکي اسييت که ديوان ميان  

شي صيي برقرار نمود. ديوان در اين قيييه مقرر داشيت که آزادي ش صي آقاي گوزردي سلب      63محدود نمودن آزادي

تهاوس ميان سيييلب آزادي و محدود نمودن آزادي، »شيييده اسيييت و در مورد معيار تهکيک ميان اين دو اظهار داشيييت:  

ندي کردن بيند طبقهآو نه به ماهيت و محتواي عمل. اگرچه هر رداي است که تنها به شدس و درجه عمل بستگي دامسيسله 

اي نيسيييت و برخي از موارد مرزي وجود دارند که در آن ها جاي اختي  ن ر امري در يکي از اين مقوالس، کار سييياده

 62«نمايد.است، اما ديوان ناگزير است که دست به گزينشي بزند که بر اسا  آن يکي از اين موارد را اعمال 

با اين حال بر خي از قياس ديوان با اين امر م الف بودند و معتقد بودند که سلب آزادي ش صي با محدود نمودن 

 5معتقد بود که حق آزادي ش صي که در ماده  64آزادي شي صيي تهاوس ماهوي دارد. به عنوان مثال قاعيي هيتزموريز   

شييود. از ديدگاه وي، اس محدود کنند آزادي تردد و اقامت نميکنوانسيييون مورد حمايت قرار گرهته اسييت، شييامل اقدام

هايي که آنقدر سيي ت باشييند که در حک  زنداني حق بر آزادي شيي صييي، تنها شيي ص را از زنداني شييدن يا محدوديت

بر اسا  اين حق مورد حمايت قرار  65کند. در حقيقت تنها سيلب آزادي به معناي مييق آن کردن هرد باشيد، حمايت مي 

هته اسيت. اما از ن ر ايشان اقداماتي که کمتر از زنداني کردن ش ص باشند بر اسا  اين حق مورد حمايت قرار نگرهته  گر

هاي حق آزادي، البته درسييت اسييت که تمامي سييلب»اسييت. قاعييي هيتزموريز در اين مورد به رييراحت اظهار داشييت: 

شبيه آن باشد، محدود کردن آزادي تردد و انت اب  خصيورياً اگر شيکل زنداني کردن عملي ش ص را به خود بگيرد يا   

محل اقامت نيز خواهد بود. سييلب آزادي بنا به ذاس خود چنين اسييت. اما عکز آن رييحيح نيسييت. ريير  تبعيد، سييلب 

 66«گردد.آزادي محسوب نمي

نجيي و اکميته حقوق بشيير نيز تبعيد داخلي را نقض حق آزادي تردد محسييوب کرده اسييت. در قييييه نگالوال مراند  
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Press, 2002, Pp 31-2. 
61. Deprivation of Liberty  
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62. Ibid, 32 
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اي که به رييز جمور وقت عييو سيابق پارلمان اين کشيور و يک تاجر، به دليل نامه سرگشاده    8، 67سيايرين بر عليه زئير 

آن کشور، موبوتو نوشته بودند، مورد دستگيري و تبعيد قرار گرهتند. کميته حقوق بشر ردي داد که وقايح اين پرونده نشان 

ق حقوق مدني و سيييياسيييي که متييييمن حق آزادي تردد داخلي و نيز حق انت اب محل  ميثا 13از ماده  1دهد که بند مي

که مربوب به تبعيد به  63نسيوسيو بر عليه زئير   -همين کميته در پرونده ديگري با نام مراکا 68اقامت اسيت نقض شيده اسيت.   

 73شد نيز چنين رديي رادر نمود.داليل سياسي مي

رين تي توان گهت که بازداشييت و تبعيد اشيي اص، ن سييتين و مسييتقي    به طور خيرييه و با توجه به مقالب هوق م

المللي دادگستري در قييه شود. به طوري که در اين رابقه ديوان بينها محسيوب مي  ريورس نقض حق آزادي تردد آن 

آزادي ست سلب نادر»کارکنان ديرلماتيک و کنسولي اياالس متحده آمريکا در ايران با رراحت ک  ن يري اظهار داشت 

هاي هيزيکي بر آن ها در شييرايط سيي ت، به خودي خود با منشييور ملل متحد و نيز با ارييول  ها و اعمال محدوديتانسييان

 71«اساسي برشمرده شده در اعيميه جهاني حقوق بشر در تعارض است

 

 بند دوم: الجاد موانع فيزلکي

ها بدون آن که اقدام به بازداشيييت و توقيف  دومين حياليت ايجياد مانح براي تردد اهراد، هنگامي اسيييت که دولت   

اشييي ياص نمياينيد، با ايجاد موانح هيزيکي براي تردد آنها، مانح از اعمال آزادانه حق آزادي تردد شيييوند و بدين ترتيب،     

وعيعيتي مشابه با وععيت بازداشت و تبعيد، نه براي اهرادي مش ص و معين، بلکه براي تمامي اهراد ساکن در يک منققه  

المللي دادگسيتري در قيييه ديوار حائل اعيم نمود که وعح چنين موانعي ناقض حق آزادي تردد   د نمايند. ديوان بينايجا

 است.   –در کنار حقوق متعدد ديگري  –

الي هاي اشغدر پرونده ديوار حائل از ديوان خواسيته شيده بود که در رابقه با آثار حقوقي سياخت ديوار در سرزمين   

د. ديوان به اين نتيجه رسييييد که سييياخت ديوار حائل، از ابعاد گوناگوني ناقض حقوق بشييير و حتي حقوق اظهار ن ر نماي

از ن ريه مشيورتي خويش به ريراحت اظهار داشت که ساخت ديوار حائل، ناقض    122بشيردوسيتانه اسيت. ديوان در بند    

اطق مسکوني در سرزمين اشغالي به طور حق آزادي تردد مردم هلسقين است و به طور خاص اظهار داشت که برخي از من

ديوان در اين خصوص با  73اند و تردد به داخل و خارج آنها به سي تي امکانرذير است. کامل توسيط ديوار محاريره شيده   

استناد به گزارش کميسيون حقوق بشر در رابقه با وععيت حقوق بشر در هلسقين اشغالي احراز نمود که حق آزادي تردد 

 اي نقض شده است.طق به طور جدي و گستردهساکنان آن منا

 

 بند سوم: مقررات حمل و نقل 
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عييح نمايند، وها به طور مسييتقي  بر آزادي تردد داخلي اشيي اص برقرار مي هايي که دولتيکي ديگر از محدوديت

اري اد است. در بسيمقرراس حمل و نقل است. مقرراتي که در بسياري موارد، اثر آن ها از ميان رهتن جدي امکان تردد اهر

المللي اند و محاک  داخلي و بينهايي از اين دسيييت، نقض آزادي تردد محسيييوب شيييده از موارد، مقرراس و محدوديت

 اند.  گوناگون، آن ها را نقض تعهداس حقوق بشري دولت ها دانسته

 کرده بود که بر اسييا  اي وعييحهاي مقروحه نزد کميته حقوق بشيير، هيسس وزيران قبر ، مقررهدر يکي از پرونده

شان زوج يا هرد بود، در روزهاي خاري حق تردد داشتند آن، وسيايل نقليه موتوري در اين کشيور بسيته به اين که پيک   

قانون اسيياسي  12از ماده  1)طرح زوج و هرد(. ديوان عالي قبر ، اين مقرره را ناقض حق آزادي تردد دانسيت که در بند  

ه بود. استدالل ديوان عالي در اين ردي، اين بود که حمل و نقل عمومي در قبر ، ععيف قبر  به رسيميت شيناخته شيد   

اي در عمل مي تواند باعا شيييود که بسيييياري از اهراد نتوانند از محلي به محل ديگر جابجا اسيييت و وعيييح چنين مقرره

 72شوند.

 نمايد، موظفکت آن ها وعييح ميهايي را بر وسييايل حمل و نقل و حربه عبارس ديگر، دولتي که چنين محدوديت

هاي کاهي و مناسيب براي حمل و نقل داخلي اطمينان حارل نمايد. اما در پرونده ديگري  اسيت که ابتدا از وجود مکانيزم 

که متيمن شرايط مشابهي بود، مقرره مشابهي وعح شده بود که تردد در مکان خاري با وسيله مش صي را منح کرده بود 

براي حمل و نقل وجود داشت که مردم مي توانستند با آن ها تردد نمايند. در اين جا ديوان عالي ردي ولي وسايل ديگري 

 74داد که مقرره مزبور ناقض حق آزادي تردد نيست.

 

 مبحث دوم: موانع غير مستقيم آزادي تردد داخلي

 بند اول: سلب حقوق سياسي و مدني

اگرچه به طور مسيييتقي ، متوجه آزادي تردد نيسيييت، اما به طور غير   دهند واز جمله اقداماتي که دولت ها انجام مي

شيود، سيلب حقوق مدني و سيياسيي در نتيجه تغيير محل اقامت است. در اين مورد نيز     مسيتقي  منجر به سيلب اين حق مي  

قض حق نالمللي و داخلي گوناگون، سييلب حقوق مدني و سييياسييي در نتيجه جابجايي و تغيير محل اقامت را   محاک  بين

 اند. آزادي تردد شهروندان محسوب کرده

 75يکي از آرايي که در آن، ديوان اروپايي حقوق بشيير به اين مسييسله پرداخته اسييت، ردي تاتيشييويلي بر عليه روسيييه 

شييهروند اتحاد جماهير  3333دسييامبر  21اسييت. در اين پرونده، خواهان زني بود که در گرجسييتان به دنيا آمده بود اما تا 

روي بود و در آن زمان نيز تابعيت خود را از دسييت داده بود. او مدس زمان زيادي را در مسييکو زندگي کرده بود. در شيو 

روز  13خواسييت در محلي بيش از االجرا بود، هر کز که ميبر اسييا  قوانين و مقرراتي که در مسييکو الزم 1333سييال 

د شييکرد، مکلف ميرا ثبت نمايد و اگر اين کار را نمياقامت کند مکلف بود که در دهاتر م صييورييي آدر  آن محل 

شييد. با اين حال دادگاه قانون که ه  جريمه برردازد و ه  از يک سييري خدماس اجتماعي مثل خدماس درماني محروم مي
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که ش ص، مدارک هويتي و  ردي داده بود که اين ثبت نام، يک امر شيکلي است و به مجرد اين  1338اسياسيي در سيال    

د دال بر حق اقامت خويش را ارائه دهد، مقاماس ثبت نام کننده مکلهند که اقدام به ثبت نام آن ها نمايند و نمي توانند اسنا

از مقاماس ثبت نام کننده درخواست کرد که آپارتماني در مسکو را به  3333از اين کار خودداري کنند. خواهان در سال 

اس ثبت نام کننده از اين کار خودداري کردند و اعيم کردند که بر اسيييا  عنوان محيل اقياميت وي ثبت نمايند اما مقام   

نامه ميان گرجسييتان و روسيييه وي بايد براي اقامت در روسيييه رواديد داشييته باشييد. وي از اين تصييمي  به دادگاه   مواهقت

ر روسيييه اقامت کرده ها دگاه شييهروند گرجسييتان نبوده اسييت و از آن جايي که مدساعتراض کرد و اعيم کرد که هي 

اسيت، بايد اجازه انت اب محل سيکونت در آن کشيور به وي داده شود و نبايد از وي رواديد مقالبه شود. دعواي وي در    

هاي روسيييه به ديوان اروپايي حقوق بشيير  دادگاه بدوي و تجديد ن ر در روسيييه رد شييد. وي از اين تصييميماس دادگاه  

شير ردي داد که حق آزادي تردد خواهان )آزادي انت اب محل اقامت( نقض شده  شيکايت کرد و ديوان اروپايي حقوق ب 

در اين پرونده، حق آزادي تردد خواهان به طور مسييتقي  محدود نشييده بود اما عدم ثبت دارايي وي به نام او، به  76اسييت.

 بدهد. طور غير مستقي  منجر به اين شد که ديوان اروپايي حقوق بشر، ردي به نقض حق آزادي تردد 

اي ديگر در جمهوري اوسييتياي شييمالي، قانوني وعييح شييده بود که به کميسيييون مرکزي انت اباس اجازه  در پرونده

 -ققح ن ر از دليل عدم حيور آنان  -داد که شيهرونداني را که در اين سرزمين سکونت ندارند و خارج از آن هستند،  مي

ت نام ننمايد. هنگامي که به اين مقرره در دادگاه قانون اسيياسي روسيه براي شيرکت در انت اباس )به عنوان ردي دهنده( ثب 

درست است که اين مقرره به طور مستقي ،  77اعتراض شيد، دادگاه ردي داد که مقرره مزبور ناقض حق آزادي تردد است. 

عمال ايند اما در عمل، با اکرد و اهراد، آزاد بودند که از محلي به محل ديگر تردد نممحدوديتي بر آزادي تردد برقرار نمي

به  خواسييت از محلياي غير متعار  براي اعمال اين حق وعييح شييده بود. بدين ترتيب که کسييي که مياين مقرره، هزينه

 داد.  محل ديگر تردد نمايد، حق انت اب کردن نماينده خود در انت اباس را از دست مي

هنگامي اسييت که در ايالت کلمبياي آمريکا قانوني تصييويب رويه ديگري که در اين رابقه موجب اسييت مربوب به 

ي را به دو دسته تقسي  کرده بود؛ کسان –کردند که از خدماس تسمين اجتماعي اسيتهاده مي  –هاي نيازمند شيد که خانواده 

مقرر  وکه يک سيال يا بيشيتر در آن ايالت سيکونت داشتند و کساني که کمتر از يک سال در آن ايالت سکونت داشتند؛    

ل اي را غير قابنموده بود که دسييته دوم، از حق اسييتهاده از تسمين اجتماعي را ندارند؛ ديوان عالي آن کشييور چنين مقرره  

چرا که در حقيقت وعييعيتي را ايجاد  78باشييد.قبول اعيم نمود و اظهار داشييت که اين مقرره ناقض حق آزادي تردد مي

د نماينهايي که درياهت ميميان تغيير محل اقامت خود و از دسيييت دادن کمک هاي مزبور بايداسيييت که خانواده نموده

 يکي را انت اب کنند.

هاي مزبور به خاطر هاي ايران، عربسييتان سييعودي و اماراس متحده عربي، موردي مشيياهده نشييد که دولت در دولت

 موده باشند.تغيير محل اقامت در داخل کشور، اقدام به سلب حقوق مدني و سياسي از ش صي ن
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 بند دوم: ا باري نمودن همراه داشتتن اسناد هولتي  

اند. براي اين امر، داليل متعددي از جمله مقابله با ها حمل اسيييناد هويتي را براي اهراد، الزامي نمودهدر برخي دولت

ه شود ک، مشيياهده ميالمللي حقوق بشييريمهاجرس غير قانوني ذکر شيده اسيت. با اين حال در رويه محاک  داخلي و بين  

 اند. چنين الزامي را ناقض حق آزادي تردد محسوب نموده

هاي متعدد در کشيييور و اي در خصيييوص ايجاد ايسيييت بازرسييييبه عنوان مثال دادگاه عالي زيمبابوه نيز در پرونده

در حقيقت، هنگامي  73درخواسيييت اوراق هويتي از مردم اظهار ن ر نمود و اين کار را نقض حق آزادي تردد اعيم نمود.

که مردم براي آزادي تردد مجبور باشييند که همواره اوراق هويتي خود را در دسييت داشييته باشييند و مکرراً اين اوراق از   

 ايشان درخواست شود و براي نشان دادن اين اوراق متوقف شوند، حق آزادي تردد آنان نقض شده است.  

ر به زنان تبعه اين کشور اجازه داده شد که کارس هويتي مستقل براي ن ستين با 3333در عربسيتان سيعودي در سال   

کارس  توانسيتند چنين کارتي داشته باشند. ارتباب اين داشيته باشيند. پيش از آن، زنان تنها به عنوان وابسيته به يک مرد مي   

الي تمامي اش اص باهويتي با آزادي تردد زنان در آن جاسيت که بر اسيا  دسيتور العمل اجرايي قانون اسيناد مساهرتي     

 83پانزده سال بايد چنين کارتي را جهت سهر داشته باشند.

 

 بند سوم: محدود نمودن ا ازه اشتغال به سکونخ در محل معين

شييود و منجر به محدوديت اي در کشييورهاي گوناگون وعييح ميهايي که به نحو گسييتردهيکي ديگر از محدوديت

توان اهراد براي تردد آزادانيه و انت ياب محل اقامت خويش مي شيييود، اين اسيييت که به خارجياني که به طور قانوني در    

شييود که تنها در اسييتان يا منققه خارييي اجازه کار دارند و در خارج از آن منققه، قلمرو کشييور حيييور دارند، اعيم مي

هاي آنها عميً امکان شييود که اشيي اص مزبور و خانوادهموجب مي گردد. اين امراشييتغال آنان، غير قانوني محسييوب مي

 خروج از آن استان يا منققه را از دست بدهند و مجبور به سکونت در آن منققه خاص شوند. 

اي دادگاه اداري برلين ردي داد که دولت نمي تواند حق آزادي تردد کارگر خارجي را که به طور قانوني در پرونده

رد، کشيده اسيت، به منققه خاري محدود نمايد. در اين پرونده به يک تبعه پاکستان که در برلين زندگي مي  وارد کشيور  

 83، تيرگارتن81دارنده اين اجازه حق کار کردن در مناطق کروزبرگ»اجازه اقامتي داده شييده بود که در آن قيد شييده بود 

  84شد و ملغي گرديد. اين محدوديت، ناقض آزادي تردد شناخته«. را ندارد 82و ودنين

شييود، محدوديت اقامت هايي که بر آزادي تردد خارجيان در قلمرو عربسييتان سييعودي وارد مي يکي از محدوديت

کارگران خارجي اسيت. بدين رورس که عربستان سعودي براي خدماس رساني به چند ميليون زائر و حاجي به نيروهايي  
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  85نمايد.پز از پايان مراس  و مناسک ح ، آنان را اخراج مي دهد واز ديگر کشورهاي مسلمان مجوز کار مي

 

 بند چهارم: تعقيب و مراابخ دائمي

اين امکان وجود دارد که تردد شي صيي به طور مسيتقي  منح نشيود، اما مسموراني گمارده شوند که ش ص را در هر     

توان نقض آزادي تردد محسييوب ي را ميرود، تحت تعقيب قرار دهند. مسييسله اين اسييت که آيا چنين مواردجايي که مي

 کرد؟ آيا نقض آزادي تردد، با تعقيب و مراقبت دائمي و بدون ممانعت هيزيکي از تردد ش ص، امکانرذير است؟ 

اين مسييسله که آيا قرار دادن شيي ص تحت تعقيب و مراقبت دائمي، ناقض آزادي تردد اسييت يا خير، در ديوان عالي 

ه است. اين پرونده مربوب به ش صي بود که مورد تعقيب دائ  پليز قرار گرهته بود و مدعي هند مورد بررسيي قرار گرهت 

ترددش نقض شده است. اکثريت ديوان عالي اين کشور ردي داد که  شيده بود با وعيح ن ارس دائمي بر وي، حق آزادي  

ود و خواهد بربه هر جا که مي نقض آزادي تردد تنها به رييورس هيزيکي مي تواند ری دهد و اگر کسييي مجاز باشييد که  

دولت تنها شي ص يا اشي اريي را بگمارد که بر رهت و آمد او ن ارس کنند، مرتکب نقض آزادي تردد نشييده است. اما    

ا شيييود و در حقيقت در اينجا همه جاقليتي در ديوان بر اين باور بود که چنين ن ارتي نيز نقض آزادي تردد محسيييوب مي

 86هاي آن، چشمان مسموران پليز است.است. زنداني که ميله مبدل به زندان ش ص شده
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 گيرينتيجه

توان نتيجه گرهت که حق آزادي تردد داخلي، اگرچه در متون و اسيييناد م تلهي به رسيييميت از آنچه گهته شيييد مي

و همين  اسييتشييناخته شييده اسييت و مورد تسکيد قرار گرهته اسييت اما شييناسييايي آن در اسييناد و منابح مزبور، به نحو کلي  

کلييت، موجب بروز ابهاماتي در آن شيييده اسيييت. وجود اين ابهاماس، تحليل مههومي حق آزادي تردد را اجتناب ناپذير   

 سازد.  مي

اسيييت. اين که قلمرو داخلي در حق « داخلي»ن سيييتين ابهيامي کيه در رابقه با اين حق وجود دارد، مههوم عبارس   

الملل و ه  در حقوق اسييييمي، با ابهاماس متعددي روبروسيييت. در حقوق بينآزادي تردد داخلي به چه معناسييت ه  در  

ن ها، نمايند که آيا تردد ميان آاي مانند اتحاديه اروپا، اين پرسش را به ذهن متبادر ميهاي منققهالملل، اتحاديهحقوق بين

اسييت که آيا تردد از يک کشييور  تردد داخلي اسييت يا تردد بين المللي؟ در حقوق اسيييمي نيز اين پرسييش قابل طرح   

ه هاي اين مقاله نشييان داد کالمللي؟ بررسيييشييود يا تردد بيناسيييمي به کشييور اسيييمي ديگر، تردد داخلي محسييوب مي

، هاي مسلمانشود و در حقوق اسيمي نيز، رويه دولتالمللي محسيوب مي آزادي تردد در اتحاديه اروپا، آزادي تردد بين

هاي يدگاهها، دکند اما در عرره ن ريهالمللي محسوب ميمسلمان به کشور مسلمان ديگر را تردد بينتردد از يک کشيور  

المللي چه گوناگوني در اين خصيييوص وجود دارد و پاسيييخ مسيييسله بسيييتگي به اين دارد که در خصيييوص مرزهاي بين  

 ديدگاهي داشته باشي .  

ي منددد داخلي، اين مقلب مورد اشيياره قرار گرهت که بهرهمندي از حق آزادي تره  چنين در رابقه با شييرب بهره

از آزادي تردد منوب به اين اسيت که حييور ش ص، در قلمرو دولت قانوني باشد. به عبارس ديگر، اش اري که به نحو   

دگان پناهنشوند، از حق آزادي تردد داخلي برخوردار ن واهند بود. عيوه بر اين، پناهجويان و غير قانوني وارد کشور مي

 نيز از حق آزادي تردد داخلي برخوردار هستند.  

، ها در بعيي مواردهاي گوناگوني را داشيته باشند و اين محدوديت توانند شيکل هاي آزادي تردد نيز ميمحدوديت

زادي آ المللي در موارد متعددي اعمالي را ناهي حقشوند. محاک  قيايي داخلي و بينهاي غير مسيتقي  ظاهر مي به شيکل 

لي دهد که تردد داخها نشيييان مي تر به آناند که در نگاه اول، ارتباطي به تردد ندارند اما نگاه دقيقتردد به شيييمار آورده

اهراد، در نتيجيه اين اعميال، بيه طور غير مسيييتقي  تحيت تسثير قرار گرهته اسيييت. در هر حال، شيييدس عملي که منتهي به      

کنند و نه ارتباب مسييتقي  آن ها با تردد، ميکي ها براي آن ها ذکر ميمحدوديت تردد شييده اسييت و توجيهاتي که دولت

 روعيت آن اقداماس بايد به آن توجه شود.  است که در تش يص مش
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Analysis of the Concept of the Right to Freedom of Movement within States in Islamic 

Jurisprudence and International Law 

 

Abstract 

The right to freedom of movement is one of the fundamental human rights, recognized in 

numerous human rights instruments. It is also acknowledged in basic sources of Islamic 

jurisprudence. This right can be divided into 4 distinct but related rights: (1) the right to 

freedom of movement within states; (2) the right to choose residence within the state; (3) the 

right to leave any country; (4) the right to return to one's own country. In this article the right 

to freedom of movement within states is analyzed in order to consider its constitutive elements. 

It has been tried to answer the questions like what doe's "within states" mean and what are the 

conditions to be entitled of this right. The interpretations of the constitutional courts and 

international tribunals of this right and its legitimate limitations are considered in this article 

as well.  
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