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وقتیسرزمینیدرهایشرابهرویشهروندانشمیبندد

نعیمهدوستدار
که  مجرمانی  برای  داخلی  قوانین  اساس  بر  بتوان  شاید 
زمان  تا  شده اند،  محکوم  مجازات  به  عادل  دادگاهی  در 
ادای دین مادی و معنوی شان به نظام حقوقی و قانونی، 
ممنوعیتی برای سفر به خارج از کشور ایجاد کرد، اما بر 
اساس قوانین ایران، چیزی به عنوان ممنوع الورودی به 

کشور وجود ندارد. 
حکایت ممنوع الورودی هزاران پناهنده یا فعال سیاسی 
و هزاران ایرانی که به دالیل مختلف از بازگشت به کشور 
بیم دارند، حکایت آزادی بیان در ایران است. تعبیری طنز 
وجود دارد که می گوید ما در ایران آزادی بیان داریم اما 
از حق  از استفاده  نداریم! چون پس  بیان  از  آزادی پس 
آزادی بیان سر و کله ماموران امنیتی و سانسورچیان پیدا 
بیان را نقض کنند و استفاده  از  تا آزادی پس  می شود  
کننده از این حق را به زندان بیندازند. به همین ترتیب، 
هیچ کس بر اساس قانون ممنوع الورود به کشور نیست، 
اما پس از اینکه وارد شد، حتی گاهی پس از چند هفته و 
چند ماه، پاسپورتش ضبط می شود و گاه به زندان می افتد 
تا پاسخگوی آنچه گفته و کرده- در داخل یا خارج ایران- 
باشد. به این ترتیب، آنچه مساله است، ترس های پس از 

ورود به کشور است.
به  ورود  از  که  آنهایی  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
جمهوری  مخالفان  و  سیاسی  فعاالن  دارند،  ترس  کشور 
معمولی اند؛  آنها شهروندانی  از  بسیاری  نیستند.  اسالمی 
که  کسانی  عادی؛  پناهنده  و  هنرمند  و  دانشجو  و  تاجر 
آزادانه  بیان  برای  کشور  از  خارج  در  زندگی  فرصت  از 
به  یا  کرده اند  استفاده  خود  اجتماعی  و  سیاسی  نظرات 
سبک مورد نظر خود زندگی کرده اند. بسیاری به خاطر 
الیک  بوک،  فیس  در  حجاب  بدون  عکس های  انتشار 

پاسپورت ها  می گیرند.  قرار  بازجویی  مورد  می گردند، 
گاهی برای مدتی کوتاه و گاهی برای طوالنی مدت ضبط 
از  جدا  تازه  این  و  می افتند  زندان  به  برخی  و  می شود 
هنری  عنوان شخصیت های  به  که  است  کسانی  داستان 
امکان  از کشور هرگز  یا سیاسی شناخته شده در خارج 

بازگشت پیدا نمی کنند.
این شماره مجله حقوق ما درباره حق بازگشت به کشور 
جنبه های  خود  مطالب  در  شماره  این  همکاران  است. 

داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  حق  این  نقض  مختلف 
جهان،  در  کشور  به  بازگشت  منع   و  تبعید  تاریخچه 
پناهندگان  وضعیت  برگشتند،  که  هنرمندانی  سرنوشت 
ایرانیان  بازگردادندن  برای  وعده های حکومت  و  سیاسی 
بررسی  برای  حقوقی  مطلبی  کنار  در  کشور  از  خارج 
قوانین ایران در این زمینه حاضل تالش همکاران ما در 

این شماره است.

کردن پست های مخالفان جمهوری اسالمی، یا حضور در 
مراسمی در خارج از کشور برای بازگشت به کشور ترس 
انشجویان در خارج  د  و  استادان  پژوهش  دارند. موضوع 
از کشور، اشتغال به امور هنری و فعالیت های سیاسی و 
بازگشت دچار وحشت  را هنگام  اجتماعی، گروه دیگری 

می کند.
بسیاری  در  نگرانی ها  این  که  است  این  ماجرا  تلخ  نکته 
باز  به کشور  ایرانیانی که  از  از موارد واقعی است. برخی 
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پیش  و  توجه  مورد  الملل  بین  حقوق  منابع  به عنوان  المللی 
بینی قرار گرفته است. بند ۱ ماده  ۱۳ اعالمیه  جهانی حقوق 
بشر در این باره مقرر داشته: »هر کس حق دارد که از داخل هر 
کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب 
کس  »هر  آمده:  نیز  ماده   همین   ۲ بند  در  همچنین  کند.« 
حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به 
کشور خود باز گردد.« بر این پایه به نظر می رسد هیچ کشوری 
نمی تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد 
و همچنین از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور 

جلوگیری کند.
در ماده ۱۲ میثاق بین المللی مدنی سیاسی در خصوص حق 
آزادی رفت و امد مقرر شده : ۱ -هر کس به طور قانونی باید 
در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل 
هر  ترک  برای  باید  کس  -هر  باشد.۲  داشته  را  خود  اقامت 
کشوری که شامل کشور خود)نیز( است، آزاد باشد. ۳ -حقوق 
یاد شده باال نباید مشمول هیچ محدودیتی شود، مگر آنکه آن 
)محدودیت ها( برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سالمت 
دیگران،  آزادی های  و  حقوق   ) )رعایت  یا  عمومی   اخالق  و 
ضروری بوده و به وسیله قانون مقرر شده باشد و با دیگر حقوق 
شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. ۴ -هیچ کس نباید از 

وابستگان او نیست.«
حقوق  منبع  ترین  اصلی  عنوان  به  ژنو   ۱۵۹۱ کنوانسیون 
پناهندگان درمقررات بین المللی در ۲۲ ژوئیه ۱۵۹۱ در ژنو 
به تصویب مجمع عمومی  سازمان ملل رسیده است. در این 
کنوانسیون یکی از تعهدات مهم دولت ها، به رسمیت شناختن 
حق آزادی رفت و آمد پناهندگان است. مطابق ماده ۲۶ این 
کنوانسیون »هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق 
قانون در سرزمین آنها  به سر می برند، حق خواهند داد که 
محل سکونت خود را انتخاب کنند و آزادانه در داخل سرزمین 
که  مقرراتی  رعایت  به  مشروط  کنند.  آمد  و  رفت  دولت  آن 

معموال دراین گونه موارد درباره خارجیان اجرا می شود.«
سوي  از  مسافرتي  اسناد  صدور  به  کنوانسیون  این   ۲۸ ماده 
نحوه  دارد.  اختصاص  پناهندگان  براي  متعاهد  دولت هاي 
صدور و چگونگي سند مسافرتي که امروزه به سند مسافرتي 
کنوانسیون شهرت دارد، در ضمیمه کنوانسیون به تفصیل آمده 
است و شاید این بخش از کنوانسیون را بتوان بخشي دانست 
که بیش از سایر بخش ها و در سطحي جهاني به اجرا درآمده 
پذیرنده  کشور  توسط  عموماً  که  مسافرتي  سند  این  است. 
یافته به صورتي که  پناهنده صادر مي شود، مقبولیتي وسیع 
حتي تعدادي از کشورهاي غیرعضو کنوانسیون نیز آن را به 
رسمیت شناخته اند. تمدید اعتبار این سند مسافرتي هنگامي 
به سر  آن  از کشور صادرکننده  غیر  پناهنده در کشوري  که 
مي برد که موضوع ماده ۱۱ ضمیمه کنوانسیون است، معموالً 

براساس توافقات میان دو کشور صورت مي پذیرد. 
دیگر  از  زنان«  علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  محو  »کنوانسیون 
اسناد بین المللی است که به موضوع حق آزادی رفت و امد 
پرداخته است. مطابق بند ۴ ماده ۱۵ این کنوانسیون »دول 
عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به 
تردد افراد و آزادی و انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند 
کرد.« همچنین در ماده ۲۰ »اعالمیه حقوق بشر اسالمی « نیز 
مقرر شده: »دستگیری  آمد.  و  رفت  آزادی  در خصوص حق 
یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز 
نیست، مگر به مقتضای شرع.« و در بند ۱ ماده ۸ »کنواسیون 
اروپایی حقوق بشر«، حق برخورداری افراد از احترام به محل 
 ۴ شماره  پروتکل    ۲ ماده  در  است.  شده  یادآور  را  اقامت 
قرار  تاکید  مورد  آمد  و  رفت  آزادی  نیز حق  کنوانسیون  این 
گرفته است. عالوه بر این اسناد، کنوانسیون حمایت از حقوق 
کارگران مهاجر و خانواده آنها )ماده ۸( کنوانسیون امریکایی 
و مردم  بشر  افریقایی حقوق  ( منشور  )ماده ۲۲  بشر  حقوق 
)مواد ۲۰، ۲۱،  بشر  باره حقوق  در  )ماده ۱۲(، منشور عرب 
۲۲، ۲۳، ۲۴ ( نیز موضوع حق آزادی رفت و آمد افراد را مورد 

توجه و تاکید قرار داده اند.

محمداولیاییفرد

اول - مفهوم حق آزادی رفت و آمد 
کشور  داخل  در  و سفر  تردد  از  اعم  آمد  و  رفت  آزادی  حق 
فردی  آزادی های  و  حقوق  از  کشور  به  بازگشت  و  خروج  یا 
است که تعرض به آن به معنای عدم تامین امنیت شخصی 
افراد محسوب می شود. حق آزادی رفت و آمد در معنای کلی 
بتواند در  اینکه  شخص، هروقت که بخواهد  از  عبارت است 
مایل  که  هرمحلی  در  و  کند  آمد  و  رفت  کشور  یک  داخل 
بخواهد  که  هرموقع  بتواند  نیز  و  کند  اختیار  سکونت  باشد، 
آن کشور را ترک کند یا به کشور خود بازشود و هیچ مانعی 
با این مفهوم، تامین حق  از او سلب کند،  نتواند این حق را 
آزادی رفت و آمد تامین امنیت محل اقامت به عنوان یکی از 
حقوق اجتماعی مدنی را نیز در پی دارد تا انسان بتواند بدون 
کسب اجازه قبلی مناسب ترین محل را با ابتکار و سلیقه خود 
برگزیند و از مواهب و امتیازات آن در حدود قانون برخوردار 

باشد و یا آن را تغیر دهد و در آن تردد یا رفت و آمد کند.

دوم  -  حق آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی 
حقوق بشر

آزادی های  و  حقوق  از  که  انجا  از  آمد  و  رفت  آزادی  حق   
فردی محسوب می شود و تعرض به ان به معنای عدم تامین 
بین  اسناد  تلقی می شود در مهم ترین   افراد  امنیت شخصی 

حق ورود به کشور خود، خودسرانه )بدون مجوز( محروم شود.
 در ماده ۱۳ این میثاق نیز تصریح شده: »هر بیگانه ای که 
به طور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در 
پیرو  اخراج(  )این  که  می شود  اخراج  )کشور(  آن  از  صورتی 
جایی  در  و  اینصورت  غیر  در  باشد،  قانون  مطابق  تصمیمی  
که دالیل حتمی  امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به 
او داده شود که دالیل مخالفت خود را نسبت به )این اخراج( 
ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبال 
یا  فرد  یا  دار  به وسیله مرجع صالحیت  و  است  تعیین کرده 
افراد به خصوصی که از طرف مرجع صالحیت دار تعیین شده 

اند، دوباره خوانی و رسیدگی می شود.«
 کنوانسیون حقوق کودک از دیگر اسناد بین المللی است که 
به  پیوستن  براي  والدین  یا  کودکان  آمد  و  رفت  آزادی  حق 
اعضای خانواده شان را مورد تاکید قرار داده است. در بند ۱ 
ماده ۱۰ این کنوانسیون آمده: »به دنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج 
درخواست  او  والدین  یا  کودک  هرگاه  نامه،  پیمان  این  در 
خروج از کشور یا ورود به کشور دیگري را براي پیوستن به 
اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر به طور انساني 
و چنین درخواستي  داده مي شود  از طرف حکومت  و سریع 
داراي هیچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و یا 
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حقبازگشتبه
وطن،حقیسلب

نشدنی
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چهارم - محدودیت های حق آزادی رفت و آمد در 
نظام حقوقی ایران 

جهانی حقوق  اعالمیه    ۱۳ ماده    ۱ بند  مطابق  چند  هر   -  ۱
بشر»هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و 
مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند« اما این بدان معنا 
نیست که حق آزادی رفت و آمد امر مطلق و بدون محدودیتی 
یا  و  کشور  از  خارج  به  آمد  و  رفت  آزادی  گاهی  بلکه  است 
ورود به یک کشور ممکن است به دالیلی چون امنیت، نظم و 

بهداشت عمومی  به طور موقت محدود یا سلب شود.
 بند ۳ ماده  ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که 
نباید مشمول هیچ محدودیتی شود، مگر  آزادی رفت و آمد 
عمومی،  نظم  ملی،  امنیت  برای حفظ  آن محدودیت ها  آنکه 
سالمت و اخالق عمومی  یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، 
ضروری بوده و به وسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق 
شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. بنابراین دولت ایران 
بیگانگانی  اقامت  و  ورود  از  دیگری  دولت  هر  مانند  می تواند 
که واجد شرایط قانونی نیستند جلوگیری کند و بیگانه ای که 
از  نکند، چنان که بیش  را رعایت  اقامت خود  و  شرایط ورود 

هویت و تابعیت ایراني تقاضاکننده را ثابت کند. اسناد مزبور 
به موجب آیین نامه اجرایي این قانون تعیین خواهد شد. برابر 
ماده ۳ و ۵ نیز خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک 
مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است و مأموران مربوط 
مکلفند از ورود افرادي که فاقد گذرنامه یا مدارک الزم براي 

ورود به ایران باشند جلوگیري کنند.
 البته در مواردي که افرادي فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت 
براي مراجعه به ایران باشند در صورتي که تابعیت ایراني و یا 
ایراني آنان محرز شود، با رعایت ماده ۲۰ این قانون مکلفند 
برگ بازگشت به ایران را از مأموریت های سیاسي یا کنسولي 
 ۲۰ ماده  کنند.  دریافت  خارجه  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
ایرانیاني  »به  می دارد:  مقرر  خصوص  این  در  گذرنامه  قانون 
در  اسناد  یا  گذرنامه  فاقد  و  مي کنند  مراجعت  کشور  به  که 
اعتبار آن اسناد منقضي  اینکه مدت  یا  باشند  حکم گذرنامه 
شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایراني آنها مسلم باشد، برگ 
داده  است  معتبر  ایران  به  بازگشت  براي  فقط  که  بازگشت 

مي شود.«
اعطای گذرنامه اما با محدودیت هایی نیز مواجه است از جمله 

سوم -  حق آزادی رفت و آمد در نظام حقوقی ایران 
حق آزادی رفت و آمد اعم از تردد و سفر در داخل کشور یا 
خروج و بازگشت به کشور از حقوق و آزادی های فردی است. 
حق  این  به  صریحی  اشاره   ایران  اساسی  قانون  حال  این  با 
آزادی نکرده است، هر چند که از میان  چند اصل از اصول 
این قانون می توان به این نتیجه رسید که اگر چه تصریحی در 
زمینه حق آزادی رفت و آمد وجود ندارد اما رعایت این حق 
مورد قبول قانون اساسی واقع شده است. زیرا یکی از وجوه 
محدودیت های آزادی تردد، اجبار کردن شخص به اقامت در 
اصل  است.  معین  محل   در  اقامت   از  منع  یا  مشخص  محلی 
۳۳ قانون اساسی این اعمال محدودیت را در صورتی معتبر 
می داند که قانون آنرا مقرر نموده باشد، بنابراین مفاد اصل ۳۳ 
قانون اساسی که مقرر می کند: »هیچکس  را نمی  توان  از محل  
اقامت  در محل  مورد عالقه  اش   از  یا  اقامت  خود تبعید کرد 
اقامت  در محلی  مجبور ساخت ، مگر درمواردی   به   یا  ممنوع  
که  قانون  مقرر می  دارد«، در واقع به رسمیت شناختن و قبول 

حق آزادی رفت و آمد در قانون اساسی محسوب می شود.
همچنین از آنجا که در بندهای هفتم، نهم و چهاردهم اصل 
و  سیاسی  »آزادی های  مانند  حقوقی  از  اساسی،  قانون  سوم 
اجتماعی در حدود قانون« و »تأمین حقوق همه جانبه  افراد از 
زن و مرد« و »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای 
همه در تمام زمینه های مادی و معنوی« یاد کرده و رعایت 
بنابراین حق  از وظایف دولت می داند،  و حفظ این حقوق را 
آزادی رفت و آمد نیز مانند سایر حقوق و آزادی های فردی 

مردم باید حفظ، رعایت و  به رسمیت شناخته شود.
البته در مواد ۴۸ و ۴۹ منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم 
حسن روحانی که برگرفته از قانون اساسی و قوانین موضوعه 
است، حق آزادی رفت و آمد به صراحت مورد توجه و تاکید 
هر  »حق  آمده:  منشور  این   ۴۸ ماده  در  است.  گرفته  قرار 
از  شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و 
ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون 
این حق محدود شده باشد.« و در ماده ۴۹ نیز تصریح شده: 
»حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت 
خود  اقامت  محل  از  نمی توان  را  هیچ کس  کنند.  سکونت  و 
به  یا  ممنوع  موردعالقه اش  محل  در  اقامت  از  یا  کرد  تبعید 
اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر 

می دارد.«
تصریح شده: »حق مسلم  این منشور  ماده ۴۷  در  همچنین 
هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره مند شود و 

کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود.«
 بدیهی است که بازگشت به وطن برای هر ایرانی از مزایای 
مانع  نمی تواند  کسی  که  می شود  محسوب  ایران  تابعیت 

استیفای این حق شود.

مدتی که برای اقامت او مقرر شده متوقف کند، یا اگر مرتکب 
جرم شود یا حضور او مخالف مصالح کشور تشخیص شود، او 

را به کشور خودش برگرداند.
۲ - یکی از مواردی که در حوزه  محدودیت های حق آزادی 
رفت و آمد قرار می گیرد این است که افراد در هنگام خروج 
کنترل  و  امنیت  نظم،  برای حفظ  آن  به  ورود  یا  و  از کشور 
باید گذرنامه و ویزای مخصوص مطابق قراردادهای بین المللی 
داشته باشند. البته با توجه به مهم  شمردن این آزادی در میان 
دولت  بین المللی  صالحیت  اسناد  و  اساسی کشورها  قوانین 
در اعطای گذرنامه به اتباع خود، صالحیتی تکلیفی است. به 
این معنی که دولت نمی تواند بدون موجب قانونی از اعطای 
دادن  مورد  در  دولت  ولی صالحیت  کند  خودداری  گذرنامه 
روادید، یعنی اجازه  ورود به اتباع خارجی صالحیت اختیاری 
به  را  عناصری  ورود  چنانچه  است  مختار  دولت  یعنی  است، 
کشور مضر تشخیص دهد از اعطای ویزا به آنها خودداری کند.
مطابق ماده ۲ قانون گذرنامه، اتباع ایران براي خروج از کشور 
و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل 
گذرنامه کنند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادي است که 



اقامتگاه محجورین را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده 
و مأموران  اقامتگاه کارکنان  اینکه  )ماده ۱۰۰۶(. دیگر  است 
کشوری، قضایی و لشکری نیز محل مأموریت آنهاست. )مواد 

۱۰۰۷ و ۱۰۰۸(
را  هیچ کس    « می دارد:  مقرر  اساسی   قانون   ۳۳ اصل   -  ۶
نمی  توان  از محل  اقامت  خود تبعید کرد یا از اقامت  در محل  
مورد عالقه  اش  ممنوع  یا به  اقامت  در محلی  مجبور ساخت ، 
یا  این تبعید  بنابر  مگر درمواردی  که  قانون  مقرر می  دارد.« 
اجبار نمودن شخص به اقامت در محلی مشخص و نیز منع از 
اقامت  در محل  معین از نظر قانون اساسی در صورتی معتبر 
است که به حکم قانون باشد به همین جهت ماده ۲۳ قانون 
مجازات اسالمی  درخصوص مجازات تکمیلی از موارد قانونی  
تبعید یا اجبار نمودن شخص به اقامت در محلی مشخص و 
منجر  معین محسوب می شود که  در محل   ازاقامت   منع  نیز 
برابر  و آمد می شود.  آزادی رفت  بر حق   به محدودیت هایی 
با  ماده ۲۳  قانون مجازات اسالمی ، دادگاه می تواند فردی را 
که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه 
یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون به 
عنوان مجازات تکمیلی به اقامت اجباری در محل معین یا منع 

از اقامت در محل یا محل های معین محکوم کند.
البته اعمال محدودیت  بر حق آزادی رفت و آمد تحت عنوان 
مجازات تکمیلی خاص محکومان نیست بلکه در شرایطی حق 
آزادی رفت و آمد متهمان نیز به حکم قانون محدود می شود. 
»تا   ۱۳۹۲ مصوب  کیفری  دادرسی  آیین   ۱۸۸ ماده  مطابق 
هنگامی  که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند 
با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را 
از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل 
تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور 
قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و 
مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده می شود. درصورتی 
که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور 
از  توانند مانع  خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی  
خروج شوند.« همچنین ماده ۲۴۷ همین قانون مقرر می کند 
که  بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور 
قرار تأمین، دستور ممنوعیت خروج از کشور را به عنوان قرار 

نظارت قضایی برای مدت معین صادر کند.

در  آمد  و  رفت  آزادی  اجرای حق  پنجم - ضمانت 
نظام حقوقی ایران 

مال ،  اساسی مقرر می کند:  »حیثیت ، جان ،  قانون  اصل ۲۲ 
مگر  است   مصون   تعرض   از  اشخاص   شغل   و  مسکن   حقوق ، 
در مواردی  که  قانون  تجویز کند.« اصل ۳۳ نیز بیان میدارد: 
» هیچکس  را نمی  توان  از محل  اقامت  خود تبعید کرد یا از 

اینکه مطابق ماده ۱۶ قانون گذرنامه به گروهی از افراد هیچ 
افراد  این  نم یشود،  داده  کشور  از  خروج  براي  گذرنامه  نوع 
عبارتند از -۱ کساني که به موجب اعالم کتبي مقامات قضایی 
حق خروج از کشور را ندارند. ۲ - کساني که در خارج از ایران 
کالهبرداري  و  سرقت  ارتکاب  یا  و  ولگردي  یا  تکدی  بسبب 
یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.-۳ کساني که 
قضایی  مقامات  تشخیص  به  کشور  خارج  به  آنها  مسافرت 

مخالف مصالح جمهوري اسالمي ایران باشد.
با  تنها   نیز  افراد  از  یکسری  برای  گذرنامه  اعطای  همچنین 
بود.  امکان پذیرخواهد   ۱۸ ماده  در  مندرج  شرایط  رعایت 
تمام  سال   ۱۸ از  کمتر  که  اشخاصي   -  ۱ ماده  این  مطابق 
دارند و کساني که تحت والیت و یا قیمومت هستند، با اجازه 
کتبي ولّي یا قّیم آنان. ۲ - مشمولین وظیفه عمومي با اجازه 
کتبي اداره وظیفه عمومي. -۳ زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ 
سال تمام با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه 
دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است 
نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه 
روز اعالم دارد کافي است. زناني که با شوهر خود مقیم خارج 
تابعیت  به  و  اختیار کرده  زناني که شوهر خارجي  و  هستند 

ایراني باقي مانده اند از شرط این بند مستثني هستند.
موانع  که  صورتي  در  گذرنامه  قانون   ۱۹ ماده  مطابق  البته   
صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کساني که به 
موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از 
اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیري و 
گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. بنابراین مطابق قانون 
گذرنامه حق آزادی رفت و آمد به خارج از کشور با عدم اعطای 
گذرنامه برای افراد موضوع ماده ۱۶ به کلی سلب می شود و 
برای افراد موضوع ماده ۱۸ نیز تنها با رعایت شرایط و مقررات 

قانونی استفاده از این حق ممکن خواهد بود.
۳ - یکی از مظاهر محدودیت حق آزادی رفت و آمد و انتخاب 
اقامتگاه در یک کشور و اینکه بتوان شهروند را از حق اقامت 
کشور  در  که  است  این  ساخت،  محروم  خودش  کشور  در 
دیگری مرتکب جرم شده باشد و قراردادی هم میان دو کشور 
این فرض  در  باشد.  داشته  استرداد مجرمین وجود  بر  مبنی 
می توان حق اقامت شخص در یک کشور و حتی حق اقامت 
در کشور خودش را محدود کرد. البته جرایم سیاسی از این 
قاعده مستثنی هستند و نمی توان کسی را به صرف ارتکاب 

جرم سیاسی استرداد کرد.
ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ مقرر 
می کند: »در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد 
استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد 
یا  و  نشده  منعقد  قراردادی  و چنانچه  آمد  خواهد  عمل  به 
استرداد طبق  نباشد  نکات الزم  تمام  اگر منعقد شده حاوی 

اقامت  در محل  مورد عالقه  اش  ممنوع  یا به  اقامت  در محلی  
دارد.«  می   مقرر  قانون   که   درمواردی   مگر  ساخت ،  مجبور 
باید  آن   اجرا  و  مجازات   به   اصل ۳۶ »حکم   همچنین  طبق 
درماده  باشد.«  قانون   وبه  موجب   دادگاه  صالح   از طریق   تنها 
۱۲ قانون مجازات اسالمی هم امده : »حکم به مجازات یا اقدام 
تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به 
موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد«

  از مجموع این اصول و قوانین این نتیجه حاصل می شود که 
حق آزادی رفت و آمد از حقوق و آزادی های فردی است که 
حکم  به  که  است  معتبر  صورتی  در  تنها  ان  نمودن  محدود 

قانون باشد.
البته اعمال محدودیت قانونی برای این حق فقط شامل رفت 
برای  نه  و  از کشور می شود  و خروج  داخل کشور  در  آمد  و 
بازگشت به کشور، زیرا مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت  
کشور ایران  حق  مسلم  هر فرد ایرانی  است و دولت  نمی  تواند 
برای  وطن  به  بازگشت  و  کند  تابعیت   سلب   ایرانی   هیچ   از 
هر ایرانی از مزایا و نتایج تابعیت ایران محسوب می شود که 
هیچ قانون یا مقامی  نمی تواند مانع استیفای این حق شود. به 
برای  قانونی  اعمال محدودیت  تنها هر گونه  نه  همین جهت 
بازگشت به کشور مغایر قانون اساسی است، بلکه هر مقامی که 
مانع از استیفای این حق شود طبق ماده  ۵۷۰ قانون مجازات 
اسالمی  تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات می شود. 
از  مقرر می کند: »هر یک  اسالمی   قانون مجازات  ماده ۵۷۰ 
مقامات و مأمورین دولتی که بر خالف قانون، آزادی شخصی 
قانون  در  مقرر  حقوق  از  را  آنان  یا  کند  سلب  را  ملت  افراد 
اساسی محروم کند، عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 
سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه 

سال محکوم خواهد شد.«

منابع: 
-۱ قاضی، سید ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی،

عمومی و حقوق  آزادی های  منوچهر،  مؤتمنی؛  -۲ طباطبایی 
بشر

-۳  شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی،
-۴ عصاره، عبداهلل، آزادی رفت و امد 

-۵  وفادار، علی؛ حقوق اساسی و تحوالت سیاسی
-۶ مدنی، سید جالل الدین؛ حقوق اساسی تطبیقی

-۷ اولیایی فرد، محمد، تامین امنیت در گرو مصونیت و تحقق 
حقوق فردی

-۸ کاویانی، محمدها دی، حق امنیت فردی در قانون اساسی 
ایران

مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد. 
مطابق ماده ۳ این قانون دولت ایران می تواند بنا بر درخواست 
دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت 
دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم 
کند. -۱ جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله 
اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد. ۲ - جرم 
اتباع  از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله  ارتکابی در خارج 
آن دولت واقع شده باشد. ۳ - جرم ارتکابی در خارج از قلمرو 
دولت  آن  اتباع  از  غیر  وسیله شخصی  به  تقاضاکننده  دولت 
واقع شده باشد. مشروط بر این که جرم ارتکابی  مضر به مصالح 

عمومی  کشور تقاضاکننده باشد.
مجرمین  استرداد  به  راجع  قانون   ۸ ماده  مطابق  همچنین 
مصوب ۱۳۳۹ در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد 
گاه  هر  باشد.-۲  ایرانی  تقاضا  مورد  گاه شخص  هر   ۱- شد: 
جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه 
معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده 
باشد. در مورد اختالفات جنگ های داخلی استرداد مورد قبول 
نخواهد شد مگر آن که در این صورت استرداد پس از خاتمه 
به حیات  قبول خواهد بود. سوء قصد  قابل  جنگ های داخلی 
افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود. ۳ - هر 
گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و 
یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب 
واقع و یا محکوم  شده باشد. ۴ - هر گاه جرم ارتکابی از جرائم 
نظامی  باشد. -۵ هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت 
تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به 
جهتی از جهات قانونی شخص  مورد تقاضا طبق قانون دولت 

تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
رفت  و  امد  ساعت  تعیین  و  نظامی   حکومت   برقراری    -  ۴
شهروندان در شرایط اضطراری از محدودیت های حق آزادی 
رفت و آمد محسوب می شود. ماده  ۷۹ قانون اساسی جمهوری 
و  جنگ  حالت  در  است  داده  اجازه  دولت  به  ایران  اسالمی  
موقتاً  اسالمی   شورای  مجلس  تصویب  با  اضطراری  شرایط 
اعمال  این  تبع  به  کند.  برقرار  را  ضروری  محدودیت های 
محدود  نیز  کشور  در  تردد  آزادی  است  ممکن  محدودیت ها 
ممنوع   نظامی   حکومت   »برقراری    ۷۹ اصل   اساس  بر  شود. 
است . در حالت  جنگ  و شرایط اضطراری  نظیر آن ، دولت  حق  
دارد با تصویب  مجلس  شورای  اسالمی  موقتآ محدودیت های  
تواند  نمی   هر حال   به   آن   ولی  مدت   کند،  برقرار  را  ضروری  
بیش  از ۳۰ روز باشد و در صورتی  که  ضرورت  همچنان  باقی  
باشد، دولت  موظف  است  مجددآ از مجلس  کسب  مجوز کند.«
به  ایران  مدنی  قانون  که  محدودیت هایی  از  دیگر  یکی   -  ۵
که  است  این  است  کرده  بار  آمد  و  رفت  آزادی  بر  شکلی 
اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر )ماده ۱۰۰۵( و 
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معینخزائلی

بازگشت  جهت  مناسب  فضای  ایجاد  برای  ها  زمزمه  اولین 
انتخابات سال ۸۸ یک سال  از حوادث  ایرانیان به کشور پس 
خارج  ایرانیان  عالی  »شورای  نقش  بر  تاکید  با  و  آن  از  بعد 
او  نژاد شنیده شد.  از کشور« در دولت دوم محمود احمدی 
در  سعی  انتخابات  به  نسبت  گسترده  اعتراضات  از  پس  که 
بهبود چهره خود داشت با طرح برنامه بازگشت ایرانیان خارج 
فرجامی  امروز  به  تا  که  برای طرحی  بود  از کشور سرآغازی 
نداشته است. واکنش ها  و اعتراضات اصولگرایان به این طرح 
و نیز عدم اطمینان و اعتماد ایرانیان خارج از ایران سبب شد 
که این طرح عمال در دولت وی شکست خورده و تالشی در 

جهت اجرای آن صورت نگیرد. 
اما پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲ طرح 
بازگشت ایرانیان دوباره و با جدیت و تالش بیشتری آغاز شد. 
حسن روحانی خود در صدمین روز فعالیت دولتش با اظهار 
امیدواری به بازگشت همه ایرانیان خارج از کشور به ایران خبر 
از همکاری وزارت اطالعات و امور خارجه در جهت تسهیل این 
ایرانیان خارج از کشور  مسیر داد. در نتیجه کمیته بازگشت 
وزیر  علوی  اطالعات تشکیل شد. محمود  وزارت  با محوریت 
اطالعات وقت خود در این خصوص گفته بود: »هر شخصی که 

بر  همچنان  روحانی  دولت حسن  اما  ها  بازداشت  علیرغم 
این طرح پافشاری کرده و از تالش برای اجرای آن صرف 

نظر نکرد.
امور  وزارت  پارلمانی  و  کنسولی  معاون  قشقاوی  حسن 
خارجه دی ماه ۹۲ در همین خصوص گفته بود رفت و آمد 
همه ایرانیان خارج از کشور به ایران به غیر از افرادی که 
دارای پرونده قضایی هستند آزادانه و بدون مشکل است. او 
همچنین تعداد ایرانیانی را که به سبب اعتراضات سال ۸۸ 
ایران را ترک کرده بودند بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر تخمین 
زده و گفته بود که ۹۵ درصد آنها هیچ مشکل حقوقی و 

خالفی نکرده باشد تضمین می دهیم مشکلی نخواهد داشت.«
که  شد  سبب  البته  او  دولت  و  روحانی  حسن  های  تالش 
حقوق  و  اجتماعی  سیاسی،  فعاالن  و  دانشجویان  از  تعدادی 
در  را  ایران  به  بازگشت  راه  او  های  وعده  به  اعتماد  با  بشر 
در  ورود  بدو  در  برخی  بازداشت  آن  نتیجه  که  گرفته  پیش 
فرودگاه و پرونده دار شدن برخی دیگر به دلیل پرونده سازی 
حسین  فقیه،  رضوی  سعید  بود.  امنیتی  های  دستگاه  های 
نورانی نژاد، کاظم برجسته، ساجده عرب سرخی، سراج الدین 
میردامادی، اسماعیل گرامی مقدم، معصومه قلی زاده، حمید 

بابایی و احمد رضا جاللی از جمله این افراد بوده اند.  

قضایی برای ورود به کشور ندارند.
وزارت امور خارجه همچنین با اعالم آدرس ایمیلی از ایرانیان 
از  بود در صورتی که خواهان اطالع  از کشور خواسته  خارج 
از  توانند  می  هستند  ایران  به  بازگشت  برای  خود  وضعیت 
طریق آن از بخش کنسولی وزارت خارجه استعالم کنند. این 
هیچگاه  شده  منتشر  گزارشات  بر  بنا  اما  الکترونیکی  آدرس 

پاسخی برای متقاضیان خود ارسال نکرد.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس  نایب  پور،  حقیقت  منصور 
سیاست خارجی مجلس وقت نیز دی ماه ۹۲ در این خصوص 
گفته بود که نمی توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و 

بازداشت
تاوانبازگشت

بهوطن
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اظهار نظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد. وی 
البته در ادامه خاطر نشان کرده بوده که رفت و آمد به ایران 
و  قتل  بدون مشکل است مگر کسانی که  ایرانیان  برای همه 
دزدی کرده اند، قانون را زیر پا گذاشته اند، خود را به بیگانگان 
فروخته اند و اطالعاتی از کشور در اختیار آنها قرار داده اند، 
جاسوسی کرده اند و یا باب همکاری با اسرائیل را گشوده اند. 
در  اصولگرایان  های  واکنش  و  طرح  این  بر  دولت  پافشاری 
برانگیخت  را  ایران  قضایی  واکنش دستگاه  اما  آن  با  مخالفت 
و  از محاکمه غیابی  ماه ۹۳ خبر  فرودین  و سخنگوی آن در 
مظنونین  وی  گفته  به  که  داد  افرادی  از  تعدادی  محکومیت 

فتنه ۸۸ بوده اند.
که   رفت  پیش  جایی  تا  اما  طرح  این  سر  بر  ها  کشمکش 
سخنگوی  ای  اژه  محسنی  غالمحسین   ۹۳ تیرماه  سرانجام 
دستگاه قضایی ایران با اعالم اینکه که اگر فردی جرمی مرتکب 
شود و از کشور خارج شود و یا اینکه در خارج از کشور جرمی 
مرتکب شود به محض ورود به کشور از سوی دستگاه قضایی 
مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و همچنین افرادی که نقشی در 
حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشته اند هم اگر به داخل کشور 
بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، آب 
پاکی را بر دستان مردم و دولت روحانی ریخته و تکلیف طرح 
بازگشت ایرانیان خارج از کشور را برای همیشه در دولت وی 

روشن کرد.

همه متهم هستند
حمید بابایی، دانشجوی مقطع دکتری در رشته اقتصاد و امور 
مالی در بلژیک از جمله افرادی بود که در مرداد ماه ۹۲ پس 
از بازگشت به ایران بازداشت و پس از مدتی به جرم همکاری 
سال  چهار  و  تعزیری  حبس  سال  شش  به  متخاصم  دول  با 
حبس تعلیقی محکوم شد. گزارشات منتشر شده اما نشان می 
دهند که علت اصلی محکومیت او به گفته اعضای خانواده اش 
عدم همکاری او با وزارت اطالعات ایران در جاسوسی از دیگر 

دانشجویان ایرانی مقیم بلژیک بوده است.
در این میان دو تابعیتی ها هم از این پروسه در امان نمانده و 
تعدادی از آن ها مشمول اتهام هایی عجیب و غریب شده اند. 
احمد رضا جاللی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی از افرادی 
است که پس از سفر به ایران به دعوت دانشگاه تهران و جهت 
گذشته  سال  اردیبهشت  در  پژوهشی  سمیناری  در  شرکت 
متخاصم همچنان  دول  با  همکاری  اتهام  به  و  بازداشت شده 
در زندان است. همکاران دکتر جاللی گفته اند که دستگیری او 
با تماس های بین المللی وی در دانشگاه بروکسل بی ارتباط 
دانشمندان کشورهای  با  ها  تماس  این  از  برخی  است.  نبوده 

مواجه بوده و به دلیل آن بازداشت شده اند، همکاری با دول 
متخاصم، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بوده است. مساله 
تعریف  نیست  مشخص  عمل  در  که  اینجاست  اما  تامل  قابل 
نهادهای امنیتی و قضایی ایران از جرایمی از این دست چیست.
قانون مجازات اسالمی در ماده ۵۰۱ خود در قوانین مربوط به 
تعزیرات و قوانین بازدارنده جاسوسی را شامل در اختیار غیر 
سیاست  به  راجع  تصمیمات  و  اسرار  نقشه ها،  اسناد،  گذاردن 
می  مجرم  را  مرتکب  و  دانسته  کشور  خارجی  یا  و  داخلی 
اسرار  ها،  نقشه  اسناد،  اینجا منظور  در  است که  داند. روشن 
و تصمیمات مخفی، محرمانه و طبقه بندی شده است واال در 
اختیار غیر گذاردن اسنادی که برای عموم قابل دسترسی بوده 

مخالف جمهوری اسالمی ایران از جمله دولت اسرائیل صورت 
گرفته است. 

جمهوری  قضایی  و  امنیتی  های  دستگاه  که  است  روشن 
اسالمی ایران به دالیل مختلفی از جمله منع قانونی و هزینه 
سازی افکار عمومی عالقه ای به ایجاد ممنوعیت جهت ورود 
افراد به ایران نداشته و حاضر نیستند به طور مستقیم و رسمی 
از ورود ایرانیان جلوگیری به عمل آورند. در عوض به محض 
ورود، این اشخاص توسط نهادهای امنیتی و قضایی با اتهامات 
واهی و بی اساس که در بیشتر موارد حتی پشتوانه ای قانونی 

نیز ندارند بازداشت و محاکمه می شوند.  
آن  با  بازگشتی  افراد  که  اتهاماتی  ترین  اصلی  و  ترین  عمده 

به جاسوسی  نیازی  منتشر می شود  ها  رسانه  از طریق  یا  و 
شده،  بندی  طبقه  اطالعات  به  دسترسی  رو  این  از  ندارد. 

محرمانه و سری از ملزومات ارتکاب جرم است. 
حال سوال اصلی این است که یک دانشجو، یک فعال حقوق 
بشر و یا یک عضو عادی سابق حزبی سیاسی در ایران اساسا 
چه اطالعات محرمانه ای در اختیار دارد که بتواند آن را به 
بیگانگان منتقل کند؟ و یا اساسا یک دانشجو در هنگام سفر 
کشور  مهم  و  محرمانه  نهاد  کدام  به  اساسا  و  عمال  ایران  به 
دسترسی دارد تا بتواند از آن جاسوسی کند؟ و یا اینکه عمال 
کدام اطالعات طبقه بندی شده و محرمانه نظامی، سیاسی و 
یا اقتصادی ایران به سادگی قابل دستیابی برای افرادی است 

که اساسا نقشی و سهمی در آن ارگان ندارند؟   
در خصوص اتهام همکاری با دول متخاصم نیز وضع به همین 
صورت است. ماده ۵۰۸ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 
هر نوع همکاری با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسالمی 
ایران را جرم انگاری کرده است. اما اساسا بر مبنای این قانون 
روشن نیست که کدام عمل مصداق همکاری تلقی شده و دول 

متخاصم چه کشورهایی هستند؟
مدنظر  مفهوم  از  روشن  تفسیری  ایران  موضوعه  قوانین 
قانونگذار از دول متخاصم ندارند اما آنچه که قریب به اتفاق 
حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند این است که تخاصم مفهومی 
عرفی، سیاسی و یا ارزشی نبوده، بلکه مفهومی کامال حقوقی 
تصمیم  مرجع  که  است  الملل  بین  حقوق  قوانین  بر  مبتنی 
گیری در خصوص آن قوه مجریه هر کشور و علی الخصوص 
وزارت امورخارجه آن است، نه دستگاه قضایی و دادگاه ها. از 
سوی دیگر مفاد قانون به صراحت اعالم می دارد که همکاری 
مذکور باید بر علیه نظام جمهوری اسالمی ایران باشد. از این 
تحقیقاتی  و  آموزشی  امکانات  از  استفاده  است که  رو روشن 
نظامی  غیر  علمی  پروژه های  های  بودجه  جمله  از  کشورها 
در  و  نیست  اسالمی  جمهوری  نظام  علیه  بر  فعالیتی  اساسا 

نتیجه مرتکب آن نباید مجرم شناخته شود.  
در نتیجه روشن است که اتهامات نهادهای امنیتی و قضایی 
در ایران به افراد بازگشتی اساسا و عمال چیزی جز یک تسویه 
ایران  موضوعه  قوانین  بر  بنا  که  چرا  نیست.  سیاسی  حساب 
تنها  آنرا  بتوان  که  است  آن  از  تر  واهی  شده  وارد  اتهامات 
وابستگی  دیگر  سویی  از  یافت.  قوانین  از  متفاوت  تفسیری 
دستگاه قضایی ایران به نهادهای امنیتی و نظامی سبب شده 
دست  جاسوسی  و  ملی  امنیت  مانند  هایی  مقوله  که  است 
آویزی جهت سرکوب و بهره برداری های سیاسی قرار گیرد. 
نتیجه این که بازگشت دوباره به وطن برای بسیاری رویایی 

دست نیافتنی و دور خواهد بود.
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مریمدهکردی
یک عصر بارانی در پاییز یا صبحی درخشان در زمستان 
با دو چمدان بزرگ حاوی هرآنچه گمان می کردند مورد 
نیازشان است در فرودگاهی در آمریکا یا اروپا از هواپیما 
و  هنگام  زود  بازگشتی  به  خوشبین  برخی  شدند.  پیاده 
برخی دل نگران و مضطرب از تحوالت سیاسی و اجتماعی، 
دنبال  خبرها  از  را  ایران  معاصر  تاریخ  رخداد  بزرگترین 
خوانندگان،  همه  برای  تواند  می  روایت  این  کردند.  می 
نویسندگان، تجار و سرمایه گذاران اقتصادی که پیش از 
انقالب ۵۷ یا اندک زمانی پس از آن خاک ایران را ترک 

کرده و سودای بازگشت در سر داشتند صادق باشد.
خروج محمدرضا شاه پهلوی و بازگشت آیت اهلل خمینی 
از کشور خارج  تا  وا داشت  را  در فاصله ۱۵ روز بسیاری 
هیچ  بازگردند.  شد  تر  آرام  اوضاع  اینکه  از  بعد  و  شوند 
که  ای  نکته  تنها  نداشت.  قوانین  تغییر  از  اطالعی  کس 
و  انقالبی  اعدامهای  اخبار  زد  می  دامن  تردیدها  این  به 
بسیاری  بود.  انقالب  دادگاه های  همزمان  تشکیل  دستور 
سرایان  ترانه  و  نوازندگان  ایران،  موسیقی  خوانندگان  از 
تاریخ  شان  بازگشت  بلیط  و  بودند  شده  خارج  کشور  از 

مشخصی نداشت.

گوگوش بازمی گردد
در میان خوانندگانی که در نهایت بلیت بازگشت به وطن 
را تهیه کردند، می توان به گوگوش اشاره کرد. او با توجه 
به فعالیت غیر سیاسی اش در حوزه سینما و خوانندگی 
گمان نمی کرد بازگشت به ایران برایش دردسر ساز شود 
اما در همان بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران با نیروهای 
انقالبی مواجه شد. اگر سفارش مسعود فرد منش - که آن 
روزها شغل بسیار مهمی در فرودگاه مهرآباد داشت - نبود، 
معلوم نبود چه می شد اما در آن لحظه به خصوص سفارش 
برود  مادرش  منزل  به  فرودگاه  از  گوگوش  شد  باعث  او 
چرا که خانه شخصی اش مصادره و به خوابگاه دانشجویی 

تبدیل شده بود.

احضار و بازجویی
اوین احضار شد. آیت اهلل  به زنداِن  یک ماه بعد گوگوش 
محمدی گیالنی حاکم شرع و یییس دادگاه های انقالب 
اسالمی  با انتشار عمومی احضاریه ای در روزنامه اطالعات 
برخی خوانندگان دوران قبل از انقالب را به دادگاه احضار 
فروهر،  لیال  و  جهانگیر  نام  احضاریه  آن  در  بود.  کرده 
معصومه دده باال )هایده(، پروانه مشهور به حمیرا، عهدیه 
بدیعی، فریدون فرخزاد، فیروزه، طوطی سلیمی و پونه نیز 

ذکر شده بود.
آنها  بازجویی شد و در آخرین  گوگوش در چهار مرحله 
فعالیت  او تعهد گرفته شد که » تحت هیچ شرایطی  از 
هنری نداشته باشد.« این تعهد باعث شد تا صدا ، تصویر 
و حضورش برای نزدیک به ۲۰ سال ممنوع شود. علیرغم 
چنین ممنوعیت سنگین و اخذ تعهدی این چنین دشوار 
شد.  احضار  بارها  و  بارها  ایران  در  اقامتش  زمان  در  او 
انقالب اسالمی مستقر در میدان هفت حوض  به کمیته 
نارمک، به اداره مفاسد اجتماعی ناجا که تحت نام »اداره 
منکرات« فعالیت می کرد و یک ماه نیز در زندان به سر 

برد.
گوگوش با خروجش از ایران درباره ایام زندان خود به » 
بازجویی های فرسایشی شبانه بین ساعت ۹ شب تا حدود 
سه نیمه شب« اشاره کرده است. او پس از رهایی از زندان 

مدتها در  سکوت و انزوا زندگی کرد. 
مسعود  فیلم  در  بازی  واسطه  به  گوگوش  بعد  سال   ۲۰
دالیل  به  فیلم  این  گرچه  شد.  خارج  کشور  از  کیمیایی 
مالی و آنچه اختالف با تهیه کننده ها نامیده شد به مرحله 
تولید نرسید اما مسعود کیمیایی درباره همراهی گوگوش 
این مورد  این سفر گفت: »ترجیح می دهم در  او در  با 
سکوت کنم و حرفی نزنم. بهتر است یک روزی مصاحبه 
کند و همه چیز را بگوید...من می دانم که ایشان پاسپورت 
گرفت و می خواست برود پسر و نوه اش را ببیند و قصد 
داشت دست به یک سفر کوتاه بزند و البته ضمن این سفر 
در فیلم من هم بازی کند...ترجیح می دهم خود ایشان در 

گزارشگزارش
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این باره به شما توضیح دهد...« 
گوگوش اما هیچ نگفت و پس از سال ها بی خبری  فعالیت 
هنر  و  موسیقی  دنیای  به  و  گرفت  سر  از  را  خود  هنری 
اما  او  زیاد مواجه شد.  استقبال  با  بازگشتی که  بازگشت. 
هنوز هم زیر ذره بین قوه قضائیه ایران قرار دارد و سال 
از   او و برخی دیگر  گذشته در یک حکم غیابی که برای 
فعاالن رسانه ای صادر شده بود به ۱۶ سال حبس محکوم 

شده است.

تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور
شورای  خاتمی  محمد  جمهوری  ریاست  اول  دوره  اواخر 
ترغیب  و  تشویق  هدف  با  کشور  از  خارج  ایرانیان  عالی 
نخبگان فکری و مالی ایران تشکیل شد. این شورا رسما 
اعالم کرد توقیف گذرنامه ایرانیان در زمان ورود به کشور 
ممنوع است به جز در مورد افرادی که احکام قضایی برای 
آنها صادر شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد معاونان و مشاوران وی  یک بار دیگر به سراغ 
را  آنها  از  برخی  رضایت  شدند  موفق  و  رفته  خوانندگان 

برای بازگشت جلب کند.
بازگشت حبیب محبیان و سامان خواننده های مقیم لوس 

آنجلس به ایران 

نتوانست برای آلبومی که در ایران ساخته و تهیه شده بود 
مجوز بگیرد و در آخرین خبری که در شهریور سال ۱۳۹۴ 
از وی منتشر شد، گفته است به صورت غیرقانونی و تنها 

در مهمانی ها و پارتی ها می خواند.

اردشیر احمدی و مصطفا عزیزی؛ هر دو از اهالی 
رسانه های تصویری

و  فیلم  رشته  در  را  خود  تحصیالت  که  احمدی  اردشیر 
سینما به پایان رساند در کودکی به کانادا مهاجرت کرده 
در  تصویری  برنامه های  موفق  سازندگان  جمله  از  او  بود. 
را  ساخته هایش  و  بود  کشور  از  خارج  ایرانیان  با  ارتباط 
از طریق یوتیوب یا وب سایتی به نام کالم تی وی منتشر 
در  او  بازداشت  از  رسانه ها  ماه  ۱۳۹۳  دی  در  کرد.  می 
نامه  یک  انتشار  با  او  بعد  ماه  سه  و  دادند  خبر  اصفهان 
روی  بر  داشت،  شباهت  نامه  توبه  به  بیشتر  که  مفصل 
وثیقه  قید  به  اعالم کرد  فیسبوک  صفحه شخصی اش در 

آزاد شده است. 
اردشیر احمدی در طی  سه سال گذشته در ایران حضور 
کارگردانی  و  فیلمسازی  های  دوره  برگزاری  به  داشته، 
مشغول بوده و برنامه های تصویری مختلفی از جمله »جعبه 
سیاه« را کارگردانی کرده است. آنگونه که در معرفی این 

حبیب بارها در مصاحبه هایش گفته بود اگر روزی امکان 
فراهم  ایران  در  کارهایش  انتشار  و  کنسرت  برگزاری 
باشد، بی تردید باز می گردد. وعده انتشار آلبوم با مجوز 
و »برگزاری کنسرت در استادیوم آزادی« از سوی شورای 
او به  از کشور به حبیب داده شد و  ایرانیان خارج  عالی 
همراه همسرش به ایران بازگشت. دوربین های خبری او 
را در محافل دولتی و سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی 
به تصویر کشیدند اما با همه اینها جز انتشار چند موزیک 
ویدئو او عمال پس از بازگشت  به حاشیه رانده شد و تا 
انتظار  به  ایران  از روستاهای شمال  زمان مرگ در یکی 

اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت ماند. 
خوانندگان  از  دیگر  یکی  سامان،  به  مشهور  امیرکاظمی 
به  و  دوران  در همان  که  بود  آنجلس  لوس  مقیم  ایرانی 
شکلی مشابه با حبیب به بازگشت ترغیب شد. او با وعده 
دریافت مجوز فعالیت به ایران بازگشت و تنها موفق شد 
یک شب در جزیره قشم کنسرت بگذارد مشروط بر اینکه 
هیچکدام از ترانه های پیشینش را نخواند. سامان در مورد 
دالیل حضورش در ایران گفته بود یک ایرانی وطن پرست 
است و اهل کار سیاسی نیست. او خواسته بود مانند همه 
اجازه  کنند  می  زندگی  ایران  در  که  دیگری  خوانندگان 
فعالیت داشته باشد اما پس از گذشت دو سال از حضورش 

برنامه آمده است »برنامه جعبه سیاه هیچ گرایش سیاسی 
خاصی را دنبال نمی کند و تنها با شیوه ای جذاب به دنبال 
معرفی سبک زندگی شخصیت های مشهور جامعه از کلیه 
زندگی  جنبه خصوصی  به  صرفا  برنامه  این  است.  اقشار 

میهمانان برنامه می پردازد«.
 نکته جالب توجه اما بهره گیری از اردشیر احمدی برای 
حسین  امیر  هسته ای«  »انرژی  ویدئوی  موزیک  ساخت 
امنیتی  نهادهای  به سفارش  و  تتلو  به  مقصودلو، مشهور 

و نظامی است. 
در تازه ترین روایت از بازگشت هنرمندان به ایران می شود 
به بازگشت مصطفا عزیزی به ایران اشاره کرد. او به دالیل 
کامال شخصی به ایران بازگشت اما چندان مهرآمیز با او 
رفتار نشد. مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق 
برنامه های تلویزیونی ایرانی است. عزیزی سه سال قبل و 
بعد از مدتها زندگی در کانادا تصمیم گرفت برای دیدار با 
خانواده اش به ایران بازگردد. او بارها در صفحه فیس بوک 
اینجا  و  نبوده  او  کشور  هرگز  کانادا  که  بود  نوشته  خود 
ایران  به  بدو ورود  یک مهاجر است. مصطفا عزیزی  در 
او در کنار خانواده  از  با مشکلی مواجه نشد و تصاویری 
بعد  ماه  چند  اما  شد  منتشر  فیس بوک  در  دوستانش  و 
فرزندش از بازداشت و نگهداری او در سلول های انفرادی 

بند دو الف سپاه پاسداران خبر داد. 
مصطفا عزیزی چهره ای فرهنگی بود که به صورت قانونی 
از کشور خارج شده بود اما به واسطه شرکت در تجمعات 
اعتراضی صنفی ایرانیان مقیم کانادا با اتهاماتی همچون 
توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی، 
تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی مواجه و در دادگاه به 
هشت سال زندان محکوم شد. این نویسنده و کارگردان 
تلویزیونی با گذشت یک سال و نیم از مدت محکومیتش 
در فروردین ۹۵ مشمول عفو عمومی شده و از زندان آزاد 
شد. چند ماه بعد نیز  با ابراز اندوه و تاسف از آنچه بر او 
رفته بود، خبر داد که تهران را ترک کرده و برای ادامه 

زندگی مجددا به کانادا بازمی گردد.
از  از کشور  بینی سرمایه داران  و نخبگان خارج  خوش 

دعوت دولت های پس از انقالب
فضای  بازشدن  و  عراق  و  ایران  جنگ  دوران  پایان  با 
اقتصادی، دولت وقت با دعوت عام از سرمایه داران ایرانی 
خارج از ایران از آنها خواست تا برای بازسازی کشور به 
این خصوص  از تسهیالت ویژه در  بیایند و  کمک دولت 

گزارشگزارش
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استفاده کنند. برخی از سرمایه داران ایرانی این دعوت را با 
نگاهی مثبت دیده و برای فعالیت به ایران برگشتند. 

وابستگان  برخی  خواهی  سهم  از  شده  منتشر  گزارشات 
استناد  به  آنان و گرفتاری های متعدد  از  نظام  اقتصادی 
کشور«  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  »مجازات  قانون 
تقریبا  اتفاق  این  دارد.  حکایت   ۶۹ سال  آذر   ۱۹ مصوب 
در همه دولت های پس از انقالب رخ داده است و ازنمونه 

های شاخص سرمایه های اقتصادی یا علمی  بازگشته به 
ایران می توان به »فاضل خداداد« در دهه ۷۰ یا نخبگانی 
همچون امید کوکبی و حمید بابایی اشاره کرفاضل خداداد؛ 

بازگشت، سرمایه گذاری و 
صاحب  خداداد«  خدادادخان  »حاجی  فرزندان  از  فاضل 
قدیمی میدان تره بار تهران بود. او در سال ۵۹ و با آغاز 
جنگ میان ایران و عراق جالی وطن کرد و پس از پایان 
کل  مالک  پدرش  آنکه  علیرغم  بازگشت.  ایران  به  جنگ 
میدان تره بار قدیم تهران بود اما فاضل بر روی  فعالیت 
های سختمانی و برج سازی متمرکز شد. خداداد با معرفی 
و همراهی مرتضی رفیقدوست که در آن زمان رئیس وقت 
صادرات  بانک  به   - بود  سعدآباد  اسالمی  انقالب  کمیته 
مشترک  جاری  »حساب  یک  افتتاح  به  اقدام  و  مراجعه 
همراه  به  بعد  مدتی  و  کرد  دوست«  رفیق  مرتضی  با 
از  ایران  اقتصاد در  اولین اختالس گر  رفیقدوست بعنوان 

حمید بابایی در زندان اوین از او خواسته بود که اعتراف 
را رد  وارده  اتهام  تمام مدت دادرسی  اما حمید در  کند، 
امنیتی  نیروهای  با  دلیل عدم همکاری  »به  و گفت  کرد 

قربانی شده ام.«
 او کماکان در زندان به سر می برد. 

امید کوکبی هم سرنوشتی چندان متفاوت ندارد. امید، پس 
از دریافت مدرک کار شناسی خود را در دو رشته فیزیک 
و مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور رفت و دکترای خود را در رشته 
فیزیک اپتیک و فوتونیک در دانشگاه بارسلون اسپانیا به 
اتمام رساند. در سال ۸۹ به دعوت دانشگاه آستین تگزاس 
به آمریکا رفت تا تحقیقات فوق دکترای خود را در آنجا 
به  آسودگی  کمال  در  و   سال  همین  در  او  دهد.  ادامه 
ایران سفر کرد اما با درخواست همکاری مقامات سازمان 
انرژی اتمی مواجه شد. امید از همکاری سرباز زد به هنگام 

خروجش از کشور بازداشت شد. 
امید کوکبی در دادگاه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و 
کسب مال نامشروع به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ بیش 
از پنج سال را بدون مرخصی در زندان گذراند و در خالل 
این دوران به سرطان کلیه مبتال شد. مدتی بعد از عمل 
با فرمان  جراحی دوران محکومیت و مجازاتش متوقف و 
آزادی مشروط از زندان آزاد شد. اوهمچنان ممنوع الخروج 

بوده و پاسپورت وی در توقیف است.

آنها که رفتند و بازنگشتند...
رمان  در  ایرانی  توانمند  نویسنده  امیرشاهی،  مهشید 
ناتمامی است  تلخ  نویسد: »تبعید شوخی  »درحضر« می 
که همیشه منتظرید تمامش کنید.« او در آستانه پیروزی 
هرگز  و  رفت  فرانسه  در  خواهرش  مالقات  به  انقالب 
بازنگشت. جرم او انتشار یادداشتی با تیتر »کسی نیست 
از بختیار حمایت کند؟« در روزنامه آیندگان  است که در 
آن به دفاع از دولت شاپور بختیار و انتقاد از »روشنفکران 
متعهد، مسئول و ساکت« و »روشنفکران به تازگی به دین 

اسالم مشرف شده« پرداخته بود. 
غالمحسین ساعدی در سال ۱۳۵۷ به دعوت انجمن قلم 
امریکا روانه این کشور شد و سخنرانی های متعددی در 
این کشور انجام داد. او در اوایل زمستان آن سال به ایران 
بازگشت ولی در نهایت مجبور شد به تبعید ناخواسته  تن 

سوی رسانه ها معرفی شد اما تنها او بود که در این پرونده 
متهم ردیف  رفیق دوست  اعدام محکوم شد. مرتضی  به 
دوم که محکوم به حبس ابد بود تنها شش سال و رییس 
و معاون بانک هرکدام به اندازه نصف مدت حکم شان در 
عفو  بار  دو  رمزدار  چک های  تحویلدار  به  ماندند.  زندان 
خورد و باالخره بعد از حدود هشت یا نه سال زندان آزاد 

شد.

حمید بابایی و امید کوکبی؛ دانشمندان زندانی
لیژ  دانشگاه  فاینانس  دکترای  دانشجوی  بابایی،  حمید 
بلژیک برای دیدار خانواده به ایران بازگشت اما در مرداد 
۹۲ توسط وزارت اطالعات احضار و بازداشت شد. به گفته 
نزدیکان حمید بابایی این بازداشت به دلیل عدم پذیرش 
همکاری  برای  امنیتی  نیروهای  اجباری  درخواست های 
وی با وزارت اطالعات و فعالیت در بلژیک صورت گرفت. 
قاضی  حکم  به  تهران  انقالب  دادگاه  در  بابایی  حمید 
دول  با  ارتباط  و  »جاسوسی  اتهام  به  صلواتی  ابوالقاسم 
متخاصم« به شش سال حبس تعزیری و چهار سال حبس 
از  بسیاری  مانند  به  وی  دادرسی  شد.  محکوم   تعلیقی 
مواردی که می شناسیم ناعادالنه و در زمانی کمتر از ۱۰ 
دقیقه صورت گرفت. وکیل تسخیری تعیین شده از سوی 
قوه قضائیه در طول برگزاری دادگاه سکوت کرد و حتی 
با  اولین مالقاتش  در برخی گزارش ها آمده است که در 

دهد.
 حاکمیت جمهوری اسالمی بارها پدر و برادر غالمحسین 
ساعدی را برای معرفی او احضار کرد. این روند باعث شد 
ساعدی در سال ۶۰ و پس از ماهها زندگی مخفیانه ابتدا 
به پاکستان و سپس به فرانسه هجرت کند و چهار سال 

بعد در تبعید و تنهایی این جهان را ترک کند.

از این نمونه ها بسیارند. مردمان معمولی، نخبگان علمی 
و فعاالن عرصه هنر که با بی مهری از وطن رانده شدند. 
بهرام بیضایی ها، سوسن تسلیمی ها، شبنم طلوعی ها و 
امیرنادری ها که از ایران رفته اند و با یک بام و دو هوای 
استخوان  گذشته  سال های  طول  در  کشوری  مسووالن 

الی زخم نگاه داشته شده اند.
 آنها که باز می گردند تباه می شوند و آنها که باز نمی گردند 
ماندن  باقی  و  بازگشتن  میان  دودلی  و  تردید  در  مدام 

دست و پا می زنند. 
روایت آدم های این گزارش در تضاد عجیبی با  اصل سی و 
سوم قانون اساسی است: »هیچ کس را نمی توان از محل 
اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش 

بازداشت.«

*عنوان مطلب برگرفته از کتاب »درحضر« مهشید امیرشاهی است.
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امیدرضایی
»هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، 
و بازگشت به کشور خویش است«. این متن بند دو ماده ۱۳ 
اعالمیه جهانی حقوق بشر است که به صراحت حق بازگشت 
قوانین  در  که  است، حقی  شناخته  رسمیت  به  را  وطن  به 
تاکید  مورد  دیگری  به شکل  هم  اسالمی  داخلی جمهوری 
قرار گرفته، از جمله در اصل ۳۳ قانون اساسی که می گوید: 
»هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از 

اقامت در محل مورد عالقه اش بازداشت.«
در ماده سه قانون گذرنامه آمده است »خروج از کشور بدون 
ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع 
است«، ولی در تبصره ماده پنج مجددا حق ورود به کشور 
»در  می شود:  شناخته  رسمیت  به  گذرنامه-  بدون  -حتی 
مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای 
یا  و  ایرانی  تابعیت  که  در صورتی  باشند  ایران  به  مراجعت 
ایرانی بودن آنان  محرز شود مأمورین مربوط می توانند اجازه 

ورود به ایران را بدهند.«
 همچنین بنا به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
»تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت 
نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست 

خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.«
 البته در چهار دهه گذشته، عمال نه وقتی که فرد به تابعیت 
افراد،  خود  درخواست  با  حتی  نه  و  درآمده  دیگری  کشور 
تابعیت ایرانی اش لغو نشده است. به این ترتیب هم از منظر 
هیچ  ایران،  داخلی  قوانین  به  توجه  با  هم  و  بشری  حقوق 
را  این  کرد.  منع  کشور  به  ورود  از  نمی توان  را  ایرانی ای 
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی هم در دی ماه ۹۲ تائید کرد: »ما چیزی 

به عنوان ممنوع الورود در قانون کیفری نداریم.«

استثنایی به نام پناهندگان
در همان مصاحبه که چند ماه پس از انتقال قوه مجریه از 
افراطی ها به الیه های معتدل تر حکومت در ایران انجام شد، 
معاون وزارت خارجه مرزی برای حق ورود به کشور تعیین 
و گروهی را از شمول این حق خارج کرد: »غیر از مواردی 
که تحت تعقیب قضایی  و دارای پرونده قضایی هستند، بقیه 
همه آزادند که به سرزمین مادری رفت وآمد داشته باشند.« 
یا  دارند  قضایی  پرونده  که  کسانی  مورد  در  همچنان  البته 

مدارکشان را هم بعدا فرستاده  اند، مدارکی که وزارت خارجه 
برای قوه قضاییه فرستاده، اما پاسخی دریافت نکرده است.

ازجمله ایرانیان خارج از کشوری که در ایران تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفته  اند، پناهندگان ایرانی هستند. آمار دقیقی 
از تعداد آن  ها در دست نیست. ولی به عنوان مثال: از سال 
۱۹۸۴ تا ۲۰۱۲ )۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱( ۱۲۶هزار ایرانی در آلمان 
تقاضای پناهندگی کرده  اند. یا بنا به آمار کمیساریای عالی 

ترکیه  در  ایرانی  پناهجویان  تعداد  ملل  سازمان  پناهندگان 
طی سال  های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ پنج برابر رشد کرده است.

بخش  آن  ها  فرزندان  و  پناهندگان  که  زد  حدس  می  توان 
نسبتا بزرگی از ایرانیان خارج از کشور را تشکیل می  دهند. 
نسبت آن  ها با حق ورود به وطن چیست؟ فریدون دادخواه، 
دانشجوی حقوق بین  الملل در پاریس، به حقوق ما می  گوید: 
»برگشت به کشور با روح پناهندگی در تضاد است. پناهنده 
کسی است که در کشور خودش مورد تعقیب و آزارواذیت 

تحت تعقیب قضایی هستند، نمی توان ممنوعیتی برای ورود 
ایرانیانی  او هم چنین راهی جلوی پای  به کشور قائل شد. 
یا  دارند  قضایی  محکومیت  یا  پرونده  نیستند  مطمئن  که 
بزنند  ایمیل  خارجه  وزارت  به  می توانند  آن ها  گذاشت:  نه 
کاظم   ۹۳ اردی بهشت  در  بعد  ماه  کنند.چند  استعالم  و 
مورد  در  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  مدیرکل  سجادی، 
سرنوشت آن ایمیل ها به روزنامه شرق گفت وزارت خارجه 
»بیش از یکصد« ایمیل دریافت کرده که از ۴۰ نفر از آن  ها 

چنین  به  او  برگشت  که  است  روشن  است.  گرفته  قرار 
کشوری منطقی نیست.« اشاره این حقوق  دان به کنوانسیون 
است.  ژنو  پناهندگان، تصویب ۱۹۵۰ در  به حقوق  مربوط 
یا تعقیب  دادخواه همچنین می  گوید: »درمورد محکومیت 
قضایی هم طبیعی است که کسی که به کشور برمی  گردد 
محکومیتش اعمال و مجازت شود یا محاکمه  اش ادامه پیدا 

کند.«
بدین ترتیب می توان گفت حتی روی کاغذ امکان بازگشت 
نشده  پیش بینی  سرزمین شان  به  پناهندگان  و  پناهجویان 
است. البته جز آن دسته که لزوما پرونده قضایی ندارند، اما 
به دلیل فعالیت ها، قومیت، مذهب، عقاید، گرایش جنسی و 
… نگران هستند که با آن ها برخورد قضایی بشوند. شاید 
راهی که معاون وزیر خارجه نشان داده، برای آن ها مناسب 

باشد.

آن ها که بازگشتند
از سال ۱۳۹۲ به بعد، یعنی از وقتی که محمود علوی، وزیر 
خالفی  مرتکب  که  کسانی  کلیه  »به  کرد  اعالم  اطالعات، 
نشدند و از کشور رفته اند، تضمین می  دهیم که در صورت 
ایرانیان  از  تعدادی  باشند«،  نداشته  بازگشت هیچ مشکلی 
از جمله برخی فعاالن سیاسی  بازگشته اند،  به وطن  خارج 
زندان  راهی  برخی  پرونده سازی شد،  برخی  برای  مدنی.  و 
شدند، برخی بازجویی شدند و برخی ممنوع الخروج. تعدادی 
از آن ها پس از مدتی زندان مجددا از ایران خارج شدند و 
عده دیگری در کشور ماندند و فعال شدند. اما بیشتر کسانی 
بلکه کسانی  پناهجو،  یا  پناهنده  نه  برگشتند،  ایران  به  که 
بودند که با اقامت دانشجویی یا به دالیل دیگری از کشور 
خارج شده بودند. از اندک پناهندگان بازگشته، می توان به 
کاظم برجسته، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در 
تهران  به  برلین  از   ۹۲ بهمن  در  که  کرده  اشاره  سال ۸۸ 
بازگشت و مستقیم از فرودگاه امام راهی زندان اوین شد تا 
حکم پنج سال زندان خود را بگذراند. برجسته بعد از حدود 
دو سال ونیم در خرداد ۱۳۹۵ مشمول عفو و از زندان آزاد 

شد. 
افراد دیگری هم هستند که در طول دوران پناهجویی، قبل 
از این که درخواست پناهندگی شان پذیرفته شود، به کشور 

بازگشته اند.
رسانه های دست راستی  آن چه  با  همزمان  در سال ۲۰۱۵، 

پناهندگانوحقورودبه
سرزمینمادری
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»بحران پناهجویی در اروپا« خواندند، تعداد پناهجویانی که 
در  ایران.  از  جمله  از  شد،  بیشتر  چندبرابر  آمدند،  اروپا  به 
این سال حداقل پنج هزار و ۳۰۰ ایرانی در آلمان تقاضای 
 .۲۰۱۴ سال  از  بیش  درصد   ۷۰ حدود  کردند،  پناهندگی 
فاحش  تفاوت  مثل  دالیلی  به  پناهجویان،  این  از  بخشی 
انتظاراتشان با واقعیت یا به این دلیل که تحمل شرایط نسبتا 

سخت کمپ ها را نداشتند، به ایران بازگشتند. 
 ۹۴ اسفند   ۱۶ در  خارجه،  وزارت  معاون  قشقاوی،  حسن 
ایرانی  پناهجوی  دوهزار  گفت  خبر،  شبکه  با  مصاحبه  در 
افراد  این  بازگشتند.  ایران  به  آلمان  از  در طول دو-سه ماه 
ابتدا باید تقاضای پناهجویی شان را پس بگیرند. کسانی که 
باز  ایران  به  معمولی  مسافران  مثل  باشند  داشته  پاسپورت 
در  باید  باشند،  نداشته  پاسپورت  که  کسانی  و  می گردند 
کنسول گری ایران برگه عبور بگیرند، چیزی معادل پاسپورت 
باید  ایران  به  ورود  هنگام  معموال  افراد  این  مصرف.  یک بار 
ایران را ترک کردند و چرا  به سواالتی مانند چرا و چگونه 
آن ها  از  برخی  بدهند.  گرفته اند جواب  بازگشت  به  تصمیم 
بازداشت  روز  یکی-دو  کشور،  از  غیرقانونی  خروج  دلیل  به 
برخی  نقدی محکوم شدند.  پرداخت جریمه  به  و  می شوند 
از  دوساله  محرومیت  همچنین  می شوند.  عفو  مشمول  نیز 
گرفتن پاسپورت برای برخی از افرادی که بدون پاسپورت و 

غیرقانونی ایران را ترک کنند اعمال می شود.
در مورد افرادی که پناهندگی آن ها پذیرفته شده است هم، 
روال کار همین است: آن ها اگر پاسپورت ندارند می توانند به 
سفارت ایران بروند و برگه عبور بگیرند. از نظر دولت ایران 
پناهجویی یا پناهندگی خودبه خود جرم محسوب نمی شود.

به طور کلی با کسانی که به دالیل غیرسیاسی و غیرعقیدتی 
صورت  در  شده اند،  پناهنده  یا  شوند  پناهنده  می خواهند 
اما  نمی گیرد.  صورت  چندانی  برخورد  کشور  به  بازگشت 
درمورد فعال سیاسی ممکن است اوضاع فرق داشته باشند، 
نداشته  قضایی  پرونده  هم  داخل کشور  در  اگر  آن ها حتی 
از  خارج  فعالیت های  به خاطر  است  ممکن  باشند،  داشته 
نهادهای  به  را  گزارشش  ایران  سفارت های  که  کشورشان 

امنیتی ایران می دهند، با مشکل مواجه شوند.
از  جلوگیری  برای   ۹۰ سال  در  که  سیاسی  پناهنده  یکی 
ضبط وثیقه به از آلمان به ایران بازگشت، عالوه بر گذراندن 
دوران محکومیتش که قبال قطعی شده بود، به دلیل خروج 
ماه  به شش  از کشور،  در خارج  فعالیت هایش  و  غیرقانونی 

جرم انگاری شده است. در آلمان بسته به دلیل سفر و شرایط 
لغو  تا  می تواند  مبدا  کشور  به  سفر  مجازات  پناهنده  فرد 
پناهندگی پیش برود. البته لغو پناهندگی به معنی لغو اقامت 
اقامت،  از  دیگری  به شکل  پناهنده  اقامت  درواقع  و  نیست 
هم  فرانسه  و  هلند  در  می شود.  تبدیل  او،  شرایط  به  بسته 
چنین مجازات های برای رفت وآمد پناهنده به کشور درنظر 

گرفته شده است.
استرالیا می گوید  پناهندگی در  و  امور مهاجرت  یک وکیل 
وقتی پناهنده  ای برای تبدیل اقامت پناهندگی به شهروندی 
اقدام می کند، یکی از سوال های اداره مهاجرت این است که 
آیا به کشور خود سفر کرده است یا نه. در صورتی که سندی 
وجود داشته باشد که پناهنده به سرزمین خود رفت وآمدی 
مواجه  مشکل  با  دائم  اقامت  یا  شهروندی  اعطای  داشته، 
چنانچه  که  است   این  پناهندگی  ویزای  »مبنای  می شود: 
پس  می افتد،  خطر  به  جانش  برگردد،  خود  کشور  به  فرد 
چطور می تواند به طور داوطلبانه پس از پذیرش درخواست 
پناهندگی، با پای خود به کشوری برگردد که از آن به خاطر 

حبس دیگر محکوم شد و در زندان ماند.

دردسر رفت وآمد به ایران برای پناهندگان
پناهندگان سیاسی و شناخته شده اما گروه نسبتا کوچکی 
از پناهندگان ایرانی را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از 
پناهجویان و پناهندگان ایرانی مشمول پناهندگی اجتماعی 
تغییر دین  یا  دلیل گرایش جنسی  به  افرادی که  هستند، 

پناهندگی گرفته اند.
در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی معروف است که برخی 
پناهندگان ایرانی دور از چشم اداره مهاجرت آلمان پاسپورت 
ایرانی گرفته اند و با این پاسپورت به ایران رفت و آمد می کنند. 
گفته می شود آن ها با پاسپورت آلمانی یا پناهندگی خود به 
ترکیه می روند و بعد از آن جا با پاسپورت ایرانی شان راهی 
ایران می شوند. با توجه به قوانین مربوط به مهر ورودوخروج، 

این شکل از رفت وآمد شدنی به نظر نمی رسد. 
آن  از  پناهنده  که  کشوری  به  سفر  است،  روشن  آن چه 
اروپا  پناهنده پذیر  کشورهای  بیشتر  قوانین  در  گریخته، 

جانش فرار کرده است؟« به گفته او اگر فردی به کشورش 
که  می کند  تلقی  این گونه  استرالیا  مهاجرت  اداره  برگردد، 
ادعاهای قبلی -مبنی بر در خطر بودن- همگی کذب بوده 

است.
که  را  افرادی  از  برخی  دائم  اقامت  کانادا   ۲۰۱۵ سال  در 
پناهندگی شان قبول شده بود، ولی معلوم شده بود به ایران 
رفت و آمد داشته اند، باطل کرد و به اقامت موقت بازگرداند. 
در استرالیا هم دولت اقدام به ابطال ویزای پناهندگی برخی 
یک  داشته اند.  رفت وآمد  ایران  به  گویا  که  کرد  ایرانیانی 
وکیل امور اقامت می گوید »حتی اگر فرد شهروندی داشته 
باشد، شهروندی اش قابل ابطال است، اگر معلوم شود برای 

دریافت آن دروغ گفته است.«
با این حال یک وکیل در آلمان به حقوق ما می گوید لغو کلی 
اقامت یا ویزا به این دلیل -رفت وآمد به کشور مبدا- تقریبا 

غیرممکن است. ولی دولت شکل اقامت را عوض می کند.

بازگشت به کشور و حقوق بشر
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه، در ادامه این 
که چیزی به نام ممنوع الورودی وجود ندارد، به روزنامه شرق 
گفته بود: » اما اگر فرد مجرم ]باشد[ یا عمل مجرمانه ای 
انجام داده باشد، وقتی نهادهای ذیربط به او دسترسی پیدا 
کنند، مثل داخل کشور مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد.« 
فریدون دادخواه، حقوق دان ساکن پاریس معتقد است این 
مسئله طبیعی است و آن را به خودی خود نمی تواند نقض 
حقوق بشر دانست، اما مسئله این است که »شیوه دادرسی 
وارد می شود درواقع منافی حقوق  به فرد  اتهام هایی که  و 

بشر هستند.«
در  فعالیت شان  به خاطر  که  افرادی  مورد  در  همچنین  او 
خارج از کشور در ایران محاکمه و مجازات می شوند، معتقد 
شده  اعمال  کشور  از  خارج  در  مجرمانه  عمل  »اگر  است: 
قضایی  دستگاه  باشد،  اثر  واجد  کشور  داخل  در  اما  باشد، 

کشور صالحیت دارد به آن رسیدگی کند.«
او در پایان می گوید: »به طور کلی در تمام جهان پذیرفته 
شده است که هیچ کس را نمی توان از ورود به کشوری که 
تابعیتش را دارد منع کرد، اما به وجود آوردن فضای خفقانی 
و عده دیگری  ترک وطن شوند  به  زیادی مجبور  که عده 

جرئت بازگشت نداشته باشند، نقض حقوق بشر است.«

گزارشگزارش
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قوانین تبعید در روم باستان
 در جمهوری روم، شهروندان می توانستند به عنوان جایگزینی برای 
 )Exilium تا تبعید )به التین:  قانونی، درخواست کنند  جزای 
شوند. تبعید می توانست چه در مورد اتهام های جنایی و چه در 
اتهام های جنایی، به عنوان جایگزین انتخاب شود ولی عمدتاً در 
روم  جمهوری  در  کسی  کمتر  و  می شد  انتخاب  جنایی  جرایم 
حاضر می شد تا به جای ادای دیون مالی، از ممالک محروسه  روم 

خارج شود. 
اما از نظر قانونی یک شرط وجود داشت: متهم می بایست پیش از 

صدور حکم محکومیت قطعی، خاک روم را ترک می کرد. 
»تاریخ  عنوان  با  خود  مفصل  تحقیقی  کتاب  در  کلی  گوردون 
تبعید در جمهوری روم«، می نویسد: »ترتیب وقایعی که منجر به 
تبعید یک فرد می شدند، در طول تاریخ جمهوری روم یک سان 
بود. متهم می توانست از چرخه ی قضایی روی خارج شود و تبعید 
را انتخاب کند. او می توانست پیش از آغاز محاکمه یا در جریان 

محاکمه، خارج شود.« )کلی ۲۰۰۶: ۱۸(
به عبارت دیگر، متهم می بایست پیش از صدور حکم نهایی، خارج 

شود. در غیر این صورت، حکم الزم االجرا می بود.
کلی از قول پولیبیوس، تاریخ نگار نامی یونان باستان می نویسد: 
»متهم می توانست صحن indicium populi یا دادگاه مردمی 
را هر زمان پیش از صدور حکم نهایی، ترک کند. )دادگاه مردمی، 
 Comitia Centuriata در واقع محاکمه ای علنی و در برابر
و  می بردند  پیش  را  محاکمه  که  بود  شهروندان  از  کمیته ای  یا 
 indicium برابر  در  محاکمه  اگر  اما  می کردند(.  صادر  حکم 
از  تا پس  متهم می توانست  بود،  قضات  یا هیئت   publicum

صدور حکم نیز صبر کند.« 
تبعیدی حق نداشت به سرزمین های رومی بازگردد. هر گاه یک 
شهروند روم از سرزمین خویش چشم می پوشید و راه تبعید را 
 aquae انتخاب می کرد، آنگاه مجلس عوام فرمانی را با عنوان
طور  به  فرمان  این  می کرد.  صادر   et ignis interdictio
قانونی از ورود آن شهروند به حوزه  روم ممانعت می کرد. با این 
حال، آن گونه که کلی از سیسرو نقل می کند، هیچ ماده  قانونی در 
روم برای تبعید وجود نداشت. تبعید در واقع مجازاتی مندرج در 
قانون نبود بلکه راهی جایگزین بود برای تحمل مجازات قانونی. با 

برگزار می کردند که در آن ها انواع تفریح -از جمله سکس بدون 
محدودیت طبقاتی- آزاد بود. سنای روم این را خطری برای نظم 
جامعه  روم تشخیص داد و در سال ۱۸۶ ب.م با صدور فرمانی ویژه 
 Senatus consultum de Bacchanalibus به نام
برای  مرگ  مجازات  فرقه،  کردن  اعالم  قانونی  غیر  موازات  به 
 questio همان  یا  ویژه  کمیسیون  کرد.  مقرر  آن  از  پیروی 
از سوی سنا  باره  این  برای تحقیق در  که   extraordinaria
مشخص شده بود، احکام متعدد اعدام صادر کرد و هیچ کدام از 

اعدامیان نتوانستند از جایگزینی به نام تبعید استفاده کنند. 
  

این حال، از آن جا که اسناد مکتوب به جا مانده، تنها موارد تبعید 
چهره های شاخص همچون سناتورها و نظامیان را قید کرده اند، 
مردم  برای  تبعید  گزینش  امکان  آیا  که  نیست  مشخص  دقیقاً 

عادی نیز وجود داشته یا خیر. )همان(
نبوده  از مجازات  فرار  برای  قانونی  تبعید یک حق  به هر روی، 
فرقه   شدن  قانونی  غیر  روند  در  می توان  را  آن  مثال  است. 
باکوسی ها دانست. باکوس )به یونانی: دیونسوس( خدای کاشت 
انگور و قداست شراب بود که یونانی ها نیز آن را به نام دیونسوس 
گرامی می داشتند. تعداد پیروان فرقه  باکوسی  در قرن دوم پس 
از میالد به ناگهان زیاد شد. آنان پنج بار در ماه جشن هایی را 

اوستراکیسموس در دولت شهر آتن
پیشگیرانه  عمل  یک  آتن،  دموکراتیک  دوران  تبعیددر   
محسوب می شد. اگر فردی به هر دلیل، از جمله کسب قدرت 
را  عمومی  خشم  یا  می شد  محسوب  شهر  برای  خطری  بسیار، 
)به  اوستراسیزم  نام  به  رأی گیری  روند  یک  در  برمی انگیخت، 
یونانی: اوستراکیسموس( که می توانست سالی یک بار برگزار شود، 
شهروندان به تبعید او از آتن رأی می دادند. نام اوستراکیسموس 
از آن استفاده  انتخابات  از تکه سفال هایی می آید که در جریان 

می شد و به یونانی اوستراکون )جمع: اوستراکا( نام دارد.
در جریان رأی گیری، شهروندان در آگورا جمع می شدند، رأی 
خود را بر روی یک تکه سفال می نوشتند و در کوزه می انداختند. 
اگر یک شهروند باالی شش هزار رأی می آورد، می بایست برای 
از آتن زندگی کند. این تبعید، مجازاتی منفرد  ۱۰ سال خارج 
بود و هیچ تعرضی به اموال فرد تبعیدی صورت نمی گرفت، در 
جایگاه اجتماعی او تغییری حاصل نمی شد و او می توانست پس 
از ۱۰ سال به شهر بازگردد. از سویی، این امکان وجود داشت 
رأی گیری  زمان ۱۰ سال،  از  زودتر  فرد  بازگشت یک  برای  که 
فرد  غیرقانونی  بازگشت  مجازات  لیکن  گیرد.  صورت  مجددی 

تبعیدی، مرگ بود. 
کیمون )به انگلیسی: سایمون(، دولتمرد و ژنرال یونانی و فرزند 
میلتیادس، قهرمان نبرد ماراتون، یکی از چهره های معروفی بود 
اوستراکیسموس در  به حکم  از میالد  تا ۴۵۱ قبل  از ۴۶۱  که 
معروف،  رأی گیری  آن  از  بسیاری  تکه سفال های  زیست.  تبعید 
کیمون  می شوند.  نگه داری  مختلف  موزه های  در  و  شده  کشف 
پس از بازگشت از تبعید، جایگاه خود را در دولت مجدداً تحویل 
گرفت و حتی در وقایع مهمی چون مذاکرات صلح با اسپارت و 

چند جنگ خارجی، ایفای نقش کرد.
 آریستیدس )معروف به آریستیدس عادل(، سردار و سیاستمدار 
آتنی، دیگر چهره  مشهور تاریخی بود که با این قانون به تبعید 
فرستاده شد. او که یکی دیگر از قهرمانان نبرد ماراتون بود، چند 
سال بعد از آن نبرد با تحریک رقیب سیاسی اش تمیستوکلس، به 
حکم اوستراکیسموس به تبعید فرستاده شد. آریستیدس هنوز 
نیمی از تبعید خود را به پایان نبرده بود که در سال ۴۸۰ ق.م 
به خواست آتنی ها برای سرداری در جنگ دیگری با امپراتوری 
پارس فراخوانده شد و در جنگ ساالمیس که منجر به شکست 
ناوگان دریایی خشایارشا شد، شرکت کرد. پی.جی. رودس استاد 
را  اوستراکیسموس  دورهام،  دانشگاه  باستان  تاریخ  دپارتمان 
در  رودس  پی.جی.  به  )ر.ک  است.  خوانده  محترمانه«  »تبعید 

فهرست منابع(

گزارشگزارش
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این بندها از نمایش نامه ی مدئا، اثر اوریپیدس که پنج قرن پیش 
از میالد نگاشته شد و در دیونیسیا به اجرا در آمد، نشان می دهد 
یونان  زمان  آن  افسانه های  و  ادبیات  به  تبعید  از  نمونه هایی  که 

باستان نیز راه داشته است:
»مدئا- آه ای وطن! اگر بدانی اکنون چگونه از عمق جان یادت 

می کنم.
کرئون-   آری! من هم با فاصله ای بسیار بعد از فرزندانم، وطنم 

را عزیز می دارم.
● آه! آه که عالئق در دنیا چه مصیبت هایی را در پی دارند…  
زئوس ای خدایگان! فراموش نکن چه کسی این مصیبت را بر سر 

من آورد. 
● برو ای زن احمق! برو تا آرامش یابم. 

● من نمی خواهم مجادله کنم.
● سربازان من به زور تو را اخراج خواهند کرد.

● نه! خواهش می کنم کرئون… من به تبعید خواهم رفت؛ به 
این خاطر نیست که از تو خواهش می کنم.

● پس چرا برایم شاخ و شانه می کشی؟
چگونه  بدانم  تا  بمانم  روز  یک  برای  بگذار  روز.  یک  فقط   ●
برای زندگی فرزندانم  اداره کنم و منبعی  تبعید  را در  زندگی ام 
به  نسبت  که  است  دادی؛ طبیعی  فرزندی  و  پدری  تو  بیابم… 
نیستم  خودم  تبعید  نگران  من  باشی.  داشته  قلب  رقت  بچه ها 
اما قلبم می شکند وقتی کودکانم عذاب و محرومیت می کشند.« 

)مدئا، ترجمه ی نگارنده از متن انگلیسی(
 

نمونه هایی از تبعید در زمان اشکانیان و نقش مجلس 
مهستان

 حدود ۳۰ سال پیش از میالد مسیح، زمانی که کودتای تیرداد 
تیرداد  انجامید،  به شکست  برای ساقط کردن فرهاد چهارم  دوم 

تصمیم های  از  یکی  نیز  سوم  اردوان  برجانشاندن  و  ُونون  خلع 
بزرگ مهستان بود. لیکن مشخص نیست که آیا مهستان حکمی 
به نام تبعید داشته یا افراد مخلوع خود اقدام به فرار به مکان های 
امن می کردند. دلیل این تشکیک، مراحل پیش از تبعید ُونون به 
روم است. پس از آن که مهستان اردوان سوم را به جای ُونون به 
تخت نشاند، ُونون به ارمنستان رفت، آن جا را تصرف کرد و پس 
از قبول شکستی دیگر از اردوان سوم، به سوریه ی تحت تملک 

روم آن زمان، گریخت. )بریتانیکا(
 

تبعید در یهودیت
 حسین سلیمانی در مقاله  »مجازات ها در حقوق کیفری یهود«، 
تنها شکلی را که تورات از تبعید به عنوان یک مجازات قضایی، 
قتل غیر عمد می داند. طبق نص  مرتکبان  تبعید  دانسته،  مجاز 

تورات، تبعیدیان به »شهرهای پناهگاه« فرستاده می شدند. 
تا پیش  این که متهم  پناهگاه دو کارکرد داشتند. یک  شهرهای 
بودن جرم،  غیر عمدی  یا  عمدی  اثبات  و  اتهام  به  رسیدگی  از 
رسیدگی،  از  پس  اگر  دوم،  باشد.  محفوظ  دم  اولیای  خشم  از 
قتل غیر عمد تشخیص داده می شد، تبعید در شهر پناه گاه ابرام 
کیفری  غیر  را  اول  مورد  در  تبعید  ماهیت  نویسنده،  می گشت. 
دانسته و در  برای حفظ جان متهم  اقدامی پیش گیرانه  و صرفاً 

صورت دوم، ماهیت مجازات را بر آن مترتب شمرده است. 
متهم به قتل می بایست در شهر پناهگاه خود را به بزرگان شهر 
معرفی می کرد و آنان بودند که اقامتگاه او را مشخص می کردند. 
مطابق حکم تورات، قاتل اگر در مدت تبعید از شهر خارج می شد 
و به دست اولیای دم کشته می شد، خونش هدر بود اما پس از 
آزادی، خون او محترم بود و اولیای دم در صورت قتل او قصاص 

می شدند.  
مجازات دیگری که در این رابطه در آئین یهود وجود دارد، طرد 
کاتولیک  کلیسای  در  آن  معادل  که  است   Herem حرم  یا 
Vitandus خوانده می شود و در ادامه بدان خواهیم پرداخت. 

که  می داند  یهود  آئین  مجازات های  از  یکی  را  حرم  سلیمانی 
به  تورات  که  آن ها  یعنی  یهود،  شریعت  اصلی  مجازات های  از 
در  واژه حرم  استعمال  »نخستین  اما  نیستند  رسمیت شناخته، 
معنای طرد در کتاب عزرا است. پس از بازگشت  یهودیان از تبعید 
بابلی )۵۸۶- ۵۳۸ ق. م( و رواج گناه در بین ایشان، عزرای کاتب 
در سراسر کشور اعالم می  کند که تمامی قوم باید در عرض سه 
ضبط  او  ›اموال  نیاید  کسی  اگر  و  شوند  جمع  اورشلیم  در  روز 
خواهد  طرد  اسرائیل  قوم  میان  از  هم  او  خود  و  گردید  خواهد 
شد‹ )عزرا، ۱۰: ۸(. تلمود، طرد را به عنوان مجازات به رسمیت 

شناخت« )ر.ک سلیمانی در بخش منابع(
در حالت شدید، حرم  و  دارد  نام  نیدوی  به شکل خفیف،  طرد 
نامیده می شود. این مجازات، تحقیر مجرم با جداسازی او از بدنه  
اجتماع است. برخی از مجازات هایی که مشمول نیدوی می شدند، 

گریخت.  روم  به  و  گرفت  گروگان  به  را  چهارم  فرهاد  فرزند 
بود،  بازگرداندن شاهزاده ای که گروگانش  آگوستوس در عوض 
نماد عقاب نشان لژیون روم را که در جنگ حران به دست سورنا 
یافتند  این را خواسته ای خرد  پارتی ها  بود، مطالبه کرد.  افتاده 
اما برای آگوستوس، بسان بازگرداندن شرافتی بود که با شکست 
در جنگ حران لکه دار شده بود. امپراتور روم در کنار بازگرداندن 
فرهاد  به  را  موزا  نام  به  را  ایتالیایی  کنیزی  پارتی،  شاهزاده ی 

چهارم هدیه داد. 
فرهاد چهارم به موزا عالقه مند شد و او را به همسری برگزید. 
موزا که به سرعت تبدیل به سوگلی فرهاد چهارم شده بود، برای 
بر تخت نشاندن فرزندش تالش کرد و سرانجام دوسال قبل از 
میالد مسیح، فرزندش با عنوان فرهاد پنجم پادشاه شد. او ناگهان 
اعالم کرد که با فرزند خود ازدواج و عنوان ملکه را حفظ می کند. 
این امر به بزرگان اشکانی گران آمد و ضد او موضع گرفتند. موزا 
به همراه فرزند/همسرش در سال چهارم پس از میالد از سلطنت 
خلع و به روم تبعید شدند. آن ها به روایتی در راه تبعید به قتل 

رسیدند. )دایره المعارف بریتانیکا، ویرایش یازدهم(
تنها چهار سال بعد زعمای اشکانی ُونون یکم را به تخت نشاندند. 
او در روم بزرگ شده بود و تربیت رومی داشت. اشکانیان ُونون 
را نیز به جرم رومانوفیل بودن، خلع و در سال دوازدهم پس از 

میالد مسیح به روم تبعید کردند. 
مجلس  اشکانیان،  پادشاهی  به  مربوط  تصمیم های  تمامی  در 
از سال ۱۷۳  مهستان نقش بسیار پررنگی داشت. مهستان که 
احراز  صورت  در  می توانست  بود،  شده  تشکیل  میالد  از  پیش 
و  کند  خلع  را  او  شاه،  بیماری  یا  ضعف  بی لیاقتی،  خیانت، 
شاهزاده ای دیگر را به تخت بنشاند. مهستان شامل دو مجلس 
بود. یکی را مغ ها و بزرگان و خردمندان از سراسر کشور تشکیل 

می دادند و دومی مربوط به شاهزادگان بود. )دانش نامه ی رشد(

وی،  مرگ  از  پس  حتی  دانشمند  یک  به  توهین  از  عبارتند 
غیر  یک  به  زمین  فروش  خاخامی،  رهنمودهای  به  بی اعتنایی 
یهودی بدون رعایت حق تقدم همسایه  یهودی، کار کردن در بعد 
از ظهر عید پسح، غضب شاگرد بر معلم و جرایمی در این حد. اما 
حرم در جرایم جدی تر مانند تعدی به بیوه زنان و یتیمان، رشوه، 

سوگند باطل و امثال آن اعمال می شد. 
مجرم می بایست می بایست چنان رفتار کند که گویا در حالت 
عزاست؛ کوتاه کردن مو، استحمام یا شستن لباس ممنوع بود. 
شخص  و  کند  زندگی  خانواده اش  با  همراه  می توانست  تنها  او 
دیگری مجاز به دیدار با او و احوالپرسی نبود. مجرم نمی توانست 
جزو سه نفری باشد که در مراسم شکرانه ی قبل از غذا شرکت 
می کنند و همچنین نمی توانست جزو ۱۰ نفر الزم برای دعای 
مرگ  زمان  در  مجرم  طرد  حکم  که  صورتی  در  باشد.  عمومی 
نمادین یک  قراردادن  با  تابوت -هرچند  باقی می وبد،  همچنان 

سنگ بر روی آن- می بایست سنگسار می شد. 
لغو مجازات نیدوی و حرم در صورتی امکان پذیر بود که مرتکب، 
توبه و از خاخام تقاضای عفو می کرد. در صورتی که توبه، صادقانه 

دانسته می شد، لغو مجازات را به همراه داشت. )همان(
شاید اسپینوزا، فیلسوف برجسته  هلندی قرن هفدهم، را بتوان 

یکی از مهم ترین چهره هایی خواند که مشمول حکم حرم شدند. 
خانواده ای  در  که  مذهبی  نقد  زمینه سازان  از  یکی  اسپینوزا، 
 ۲۳ که  حالی  در   ۱۶۵۶ جوالی  در  بود،  یافته  پرورش  یهودی 
سال داشت، از جانب جامعه ی یهودی توراتی تلمودی آمستردام 
مشمول حکم حرم شد. حکمی که به طور غیر معمول، ادبیاتی 
از حکم حرم اسپینوزا می خوانیم:  بسیار تند داشت. در بخشی 
»به فرمان فرشتگان و فرمان مردان مقدس، ما با رضایت خدای 
منان و رضایت تمامی اعضای مجمع مقدس، باروخ اسپینوزا را 
طرد و لعنت می کنیم... لعنتی ]آن چنان[ که الیسع ]از پیامبران 
بنی اسرائیل[ آن اطفال را مشمول کرد و با تمامی لعنت هایی که 
در کتاب شریعت آمده است. لعنت بر او در روز و شب؛ لعنت بر 
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او زمانی که می خوابد و زمانی که بیدار می شود، زمانی که بیرون 
می رود و زمانی که بازمی گردد… ما فرمان می دهیم که هیچ کس 
کتبی  صورت  به  چه  و  شفاهی  صورت  به  چه  او  با  ندارد  حق 
ارتباطی برقرار کند، در حق او هیچ گونه لطفی کند، با او زیر یک 
سقف بماند یا به فاصله  چهار ال ]واحد اندازه گیری قدیمی، برابر 
با نوک انگشت میانی یک مرد بالغ تا آرنج او[ نزدیکش شود؛ یا 
 Della ».هیچ چیزی که او می نویسد یا تألیف می کند را بخواند

))۲۰ :۲۰۰۸ Rocca
همچنین گفته می شود که خاخام های اودسا در اوکراین، رهبران 
یهودی تبار انقالب شوروی -از جمله لئون تروتسکی و گریگوری 

زینوویف- را در سال ۱۹۱۸ مشمول این مجازات کردند. 
 

طرد در مسیحیت
 واژه  طرد یا قطع ارتباط excommunication در مسیحیت 
از یهودیت دارد. در کلیسای کاتولیک رومی، مجرم  باری نرم تر 
مشمول  خطایش  بر  اصرار  دلیل  به  که  شده«ای  داده  »تعمید 
این حکم شود، به کل از جامعه ی کاتولیک طرد نمی شود، لیکن 
با سایر مومنین در مسائل معنوی جمعی و آئین ها و  نمی تواند 
دعاها شرکت کند. این کار از نظر کلیسای کاتولیک نه صرفاً یک 
ایماندار  »تصحیح«  یا  »درمان«  هدف  با  اقدامی  بلکه  مجازات، 
از امکان طرد به ندرت استفاده می کند  است. این کلیسا معموالً 
توصیه ی  دارند،  را  طرد  حکم  صدور  اجازه ی  که  کسانی  به  و 
اکید می کند که با احتیاط آن را به کار ببرند. در واقع، کلیسای 
مرگ  ردیف  در  و  مجازات ها  بدترین  از  یکی  را  طرد  کاتولیک، 
دانسته و سن جروم و سن آگوستین، دو قدیس بزرگ این کلیسا، 
مجازات طرد را با رانده شدن آدم و حوا از بهشت مقایسه کرده اند. 
کلیسای  از  »تبعید  طرد،  مسیحی،  متون  برخی  در  همچنین 
که  شده  مقایسه  رومیان  تبعید  با  و  گرفته  نام  مسیح«  عیسی 
به واسطه ی آن، مزایای شهروندی و زیستن در روم را از دست 

)۴-۳ :۱۹۲۸ Hyland( .می دادند
کلیسای  قوانین  آن ها طبق  مرتکب  که  از جرایم هستند  برخی 
کاتولیک رومی به طور خودکار Ipso facto مشمول طرد قرار 
است.  پیشتر صادر شده  به آن  قانون کلی مربوط  زیرا  می گیرد 
به این قانون، Latae sententiae می گویند که به معنای 
تصویب بدون نیاز به حکمی جداگانه است. نمونه های آن، افشای 
مندرجات اعتراف کلیسایی یک ایماندار و اقدام به سقط جنین 
قانون کلیسایی،  و ۱۳۹۸  مواد ۱۳۸۸  ترتیب در  به  هستند که 
پاپ  جان  به  کنندگان  سوءقصد  آمده اند.   ،۱۹۸۳ سال  مصوب 
نیز طبق ماده ی ۱۳۷۰، در این زمره اند. )به فهرست منابع نگاه 
 Latae از قوانین با این حال، کلیسای کاتولیک شرقی  کنید( 
sententiae به صورتی که در شرح کلیسای کاتولیک رومی 

آمد، استفاده نمی کند. 
ارشد  روحانیون  به  مربوط  که  نیز  کلیسا  داخلی  قوانین  برخی 

طرد در سال ۱۵۷۵، جایگاه سابق دینی خویش را نیافت. 
کلیسا،  جانب  از  شده  طرد  تاریخی  چهره های  مشهورترین  از 
می توان به ناپلئون بناپارت اشاره کرد که پس از ضمیمه کردن 
ُرم به قلمرو تحت نظارتش، در سال ۱۸۰۹ با دستور پاپ پیوس 

هفتم طرد شد.
در نخستین سال قرن بیستم، خوزه ماریا وارگاس ویال، روزنامه نگار 
و نویسنده ی کلمبیایی، به خاطر انتشار رمان ایبیس که در آن 
دستگاه  آتئیسم،  تشویق  و  آزاد  روابط جنسی  تقدیس  با  همراه 
پدر  لوزی،  آلفرد  بود، طرد شد.  به سخره گرفته شده  کلیسایی 
یوگسالوی؛  کمونیست  رهبر  تیتو،  مارشال  انجیلی؛  مدرنیسم 
رهبر  کاسترو،  فیدل  و  آرژانتین  جمهوری  رئیس  پرون،  خوان 

انقالب کوبا، مشمول این حکم قرار گرفتند.
با این حال،  طردشدگان قرن حاضر، بیشتر به دالیل غیرسیاسی 
برای  قبول  قابل  غیر  فرقه های  ایجاد  و  جنین  سقط  همچون 

واتیکان، مشمول این حکم می شوند. 
حکم های طرد به دو نوع Vitandi و Tolerati تقسیم می شوند. 
تعامل  از  را  افراد  زیرا  نزدیک تر است  به حرم یهودیت  اول،  نوع 
اجتماعی با مجرم منع می کند و تنها همسر، والدین، فرزندان و 
خدمتکارانی را که به طور ثابت در خانه ی فرد زندگی می کنند، از 

 Vitandus شمول طرد خارج می کند. به فرد مشمول این حکم
می گویند که در لغت به معنای فردی است که باید از او پرهیز 
شود. این حکم به کسانی تعلق می گیرد که امکان تکرار خطای 
آنان و به عبارت کلیسا، آلوده کردن جامعه ی ایمانداران از سوی 
آنان وجود دارد. اما در نوع دوم، فرد خاطی در جامعه »تحمل« 
می شود و نوعی تدبیر برای تنبیه و بازگرداندن اوست. پاپ مارتین 
پنجم در قرن پانزدهم میالدی برای نخستین بار جزئیات مربوط 
به تمییز این دو نوع طرد را مکتوب کرد و به صورت قانون در 

))۴۰ :۱۹۲۸ Hyland .آورد
ایجاد شده  نوزدهم  قرن  در  که  فرقه ای مسیحی  یهوه،  شاهدان 
و طرفداران قابل توجهی را به خود جلب کرده است، قانونی به 

است، می تواند خارج از قوانین منتشرشده ی کلیسای کاتولیک، 
طرد خودکار را به دنبال داشته باشد. نقض محرمانگی در موارد 
مربوط به انتخاب پاپ و یا رشوه برای اخذ یک جایگاه کلیسایی، 
موسوم به simony، این مجازات را در پی دارند. جالب توجه 
است که ریشه ی واژه ی simony، مربوط به سیمون ماگوس 
)شمعون مجوسی( است که خود طرد شده ی کلیسا در قرن یکم 
میالدی است. سیمون که از مغ های زرتشتی بود، با تعمید سن 
مشاهده  که  زمانی  روایات،  و طبق  گروید  مسیحیت  به  فیلیپ 
کرد حواریون عیسی مانند پطرس با لمس بیماران،  آنان را شفا 
می دهند، به این افراد پیشنهاد رشوه کرد تا در ازای آن قدرت 
را نخستین طرد شده ی کلیسا  او  آورد.  به دست  را  شفابخشی 
خوانده اند و روحانیون مسیحی مرتکب این عمل، به طور خودکار 

مشمول قانون طرد می شوند. 
باعث می شد  از کلیسا  به کسب مشروعیت  نیاز قدرت سیاسی 
بگیرد. کلیسا  نیز  را  پادشاهان قدرتمند  قانون طرد گریبان  که 
در اوج قدرت خود، بسیاری از شاهان کاتولیک را مشمول قانون 
طرد کرد. تنها در قرن سیزدهم، این پادشاهان از سوی کلیسای 
کاتولیک طرد و برخی از آن ها دوباره جذب شدند: جان لکلند 
پادشاه انگلستان )برادر ریچارد شیردل و شخصیت منفور پرنس 
جان در داستان فولکلور انگلیسی رابین هود( به دلیل نپذیرفتن 
کانتربری؛  اعظم  اسقف  سمت  به  لنگدون  استفن  کاردینال 
منجر  اصالحات  انجام  دلیل  به  پرتغال،  پادشاه  دوم،  آلفونزوی 
به محدود کردن درآمدهای کلیسای کاتولیک؛ الدیسالو چهارم 
پادشاه مجارستان به دلیل سبک زندگی غیر مسیحی، از جمله 
همچنین  متعدد؛  معشوقه های  با  ارتباط  و  همسر  زندانی کردن 
اریک ششم، پادشاه دانمارک و میخائیل هشتم، امپراتور بیزانس. 
به  بار  سه  روم  مقدس  امپراتور  دوم،  فردریش  قرن،  همین  در 
خاطر تخطی از فرامین سه پاپ، گریگوری نهم، کلستین چهارم 
و اینوسنت چهارم، از سوی کلیسا طرد و هر بار بازگردانده شد. 
را  خود  تالش  تمام  کاتولیک  کلیسای  نیز  روشنگری  عصر  در 
کرد تا از دستاویزهایی چون طرد، برای مقابله با جریان منتقد 
مقابله کند. مارتین لوتر، یکی از پیشوایان نهضت پروتستان، در 
لئو دهم در  لئو دهم طرد شد. پاپ  از جانب پاپ  سال ۱۵۲۱ 
ژوئن ۱۵۲۰ در یک فتوا، به لوتر گفت که ۴۱ جمله از اعالمیه ی 
به جای  لوتر  کند.  روز حذف  را ظرف ۶۰  ماده ای خویش   ۹۵
فرمانبرداری، نسخه ی فتوا را سوزاند و پاپ در فتوایی دیگر که 
به نام Decet Romanum Pontificem معروف است، 

فرمان طرد لوتر را صادر کرد. 
سوئیسی  الهیات دان  و  شیمی دان  پزشک،  اراستوس،  توماس 
بود  معتقد  و  داشت  کاتولیک  دستگاه  با  متفاوت  عقایدی  که 
مسیحیان در صورت ارتکاب جرم باید از سوی دادگاه غیر دینی 
از شعائر دینی جمعی  از سوی کلیسا  این که  نه  محاکمه شوند 
طرد شوند، خود در سال ۱۵۷۰ مشمول طرد شد و با وجود رفع 

نام مجازات »اخراج« دارد. در وب سایت شاهدان یهوه، آمده که 
یک  اگر  می نامند.  مهر«  پر  »تدارکی  را  از جماعت  اخراج  آنان 
شاهد یهوه که تعمید گرفته است، »مرتکب گناهی جدی شود 
جدی  گناه  مصادیق  می شود.  اخراج  نکند«،  توبه  گناهش  از  و 
عبارتند از »اعمال نامشروع جنسی،  بت پرستی،  دزدی،  اخاذی،  
قتل و ارتباط با ارواح یا متوسل شدن به نیروهای غیبی.« در آن 
صورت، »پیرانی که در کمیتۀ قضایی جماعت خدمت می کنند« 
طبق قوانین این شاخه از مسیحیت، مرتکب را اخراج می کنند. 
که  معتقدند  زیرا  می دانند  مهر  پر  عملی  را  اخراج  گروه،  این 
توبه ی  به  فرقه، شخص  از  افرادی  با هدایت  تنبیه،  این  از  پس 
جامعه ی  فساد  جلوی  دیگر،  سوی  از  و  می شود  ترغیب  واقعی 
مومنان گرفته می شود زیرا به گفته ی آنان، گناهکارانی که توبه 
و  هستند  آب«  زیر  خطرناک  و  مخفی  »صخره های  نمی کنند، 
اعضای  دیگر  ایمان  کشتی  شکستن  هم  در  »سبب  می توانند 

جماعت شوند.« )وب سایت فارسی شاهدان یهوه(
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