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  چكيده

گردشگري به عنوان صنعت نوظهور عصر جديد، به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان تبديل شـده                  
گذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري بـه عنـوان ركـن اصـلي                ريزان و سياست     برنامه زبسياري ا . است

هـايي، آن را   حل ها و راه ديتاين رويه كشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدو   . كنند  توسعه پايدار ياد مي   
منظـور حمايـت از گردشـگران         بنـابراين تـدوين قـوانين و مقرراتـي بـه          . در جهت پايدار هـدايت كننـد      

و ايجاد امنيت براي آنها امري ضروري است، زيرا ورود گردشگران خارجي بـه هـر كـشور و      ) ها  توريست(
.  از حقوق آنها حمايـت كنـد، مـرتبط اسـت           رونق گردشگري خارجي تا حد زيادي با قوانين و مقرراتي كه          

هاي پس از انقالب صنعتي آغاز شـد و بـه ايـن ترتيـب در                  نخستين اقدامات در زمينه گردشگري در سال      
  . جنبه قانوني به خود گرفت1314هاي  ايران نيز گردشگري با قدمت چندهزار ساله از سال

 بـر ايـن مبنـا،     . كشورها اهميت بااليي دارد   امروزه ابعاد حقوقي گردشگري در چارچوب جغرافياي سياسي         
هدف اين مقاله تحليلي از جايگاه حقوقي گردشگران در قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي ايـران و                    

اي عمـومي اسـتفاده    براي بررسي موضوع، از تكنيك تحليل محتوا به عنـوان رويـه      . انديشه اسالمي است  
شود مورد تحليل محتوايي قـرار گرفتـه       كه به آنها عمل و استناد مي       اي از قوانين و مقررات      شده و برگزيده  

هـاي    هـا از سـوي ارگـان        اي صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تالش         ه با توجه به بررسي   . است
در مجموعـه   ) به عنوان شهروند در جامعه جهاني     (درگير، هنوز تعريف مشخصي از حقوق گردشگر خارجي         

همچنـين انديـشه    .  نگرفته و انديشه حقوق شهروندي گردشگر تبيين نـشده اسـت           قوانين مدون صورت  
اسالمي با وجود عمق و غناي آن چندان با شرايط عصر كنوني سازگار نيست، و نياز به نوعي بـازنگري در                     

  . چارچوب فرهنگ بومي دارد
  

  .گردشگري، قانون، اسالم، حقوق گردشگران جمهوري اسالمي ايران: ها واژه كليد
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  مقدمه
امـروزه از   . عنوان صنعت نوظهور عصر جديد به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان تبديل شده اسـت                  گردشگري به 

 Mow forth(شود كه هم علت و هم پيامدي در روند جهاني شدن اسـت   گردشگري به عنوان صنعت بدون دود ياد مي

& Muny, 2003, 8(عنـوان   گذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري بـه  ريزان و سياست اي كه بسياري از برنامه ، به گونه
 ). 1، 1384افتخاري و مهدوي، (كنند  ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي

ها  سير و سفر انسان. عالوه بر بعد مادي، گردشگري در ساخت جهاني سرشار از صلح و صفا بسيار مفيد و مؤثر است             
هـاي فرهنگـي و       رغـم تفـاوت     فهماند كه به    شود و به مردم جهان مي       ها مي    ملت به نقاط مختلف دنيا موجب انس و الفت       

فاسير مداخله دولت در امور جهـانگردي       تبا اين   . زندگي، هماهنگ و متحد باشند    هاي    توانند در بسياري از جنبه      نژادي، مي 
ايه قواعـد اصـولي و قـانوني        هـاي گردشـگري تنهـا در سـ          برداري پايدار از تمـام ظرفيـت        امري انكارناشدني است و بهره    

ها هستند كه  ها قادر به بقاي خود نيست، زيرا تنها دولت عبارتي، صنعت گردشگري بدون مداخله دولت   به. پذير است   امكان
). 23، 1382بنـادرويش،  (تر از همه وضع قوانيني را در زمينه با حقوق گردشـگران دارنـد            توان تأمين ثبات و امنيت و مهم      

» جهـانگردي «هاي گذشته، مسئوليتي جديد را برعهده دارد كه از آن با عنوان               وزه حكومت عالوه بر مسئوليت    بنابراين امر 
  ).15، 1383هال كالين و جنكينز، (شود  ياد مي

ايـن رويـه    ). 5،  1386كـارگر،   (مقررات حقوقي يكي از علل و عوامل اساسي در توسـعه صـنعت گردشـگري اسـت                  
فرهـودي و شـورچه،     (هايي، آن را در جهت پايدار هدايت كننـد            حل  ها و راه    ا اتخاذ محدوديت  كشورها را واداشته است تا ب     

بنابراين تدوين قوانين و مقرراتي در جهت حمايت از گردشگران و ايجاد امنيـت بـراي آنهـا امـري ضـروري                     ). 23،  1382
ادي با قوانين و مقرراتي كه از حقوق به هر كشور و رونق گردشگري خارجي تا حد زي        1است، زيرا ورود گردشگران خارجي    

ضرورت اصلي طرح چنين موضوعي نياز مبرم به احياي گردشگري، آن هم نه تنهـا بـراي                 . آنها حمايت كند، مرتبط است    
تـوان    حال با كمي تأمـل در ايـن زمينـه مـي           . المللي است   اهداف اقتصادي بلكه براي بازيابي عظمت ايران در عرصه بين         

نيازمنـد  ) چـه طبيعـي و چـه انـساني    (هـاي گردشـگري    ردشگر به هر كشور در كنار دارا بـودن جاذبـه       دريافت كه ورود گ   
امنيت و آزادي اصولي هـستند كـه   . ترين آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است   هايي است كه يكي از مهم       شرط  پيش

اي بـراي جـذب       ست فرايند كنوني دافعه   اگرچه ممكن ا  . در كنار شرايط جاذب كشورها، نقش اصلي را در اين حيطه دارند           
منحـصر بـه فـرد اسـت شـكي          اسالمي در زمينه تضمين امنيت شخـصي        ) فقه(گردشگر باشد اما در اين اصل كه حقوق         

وهش، بازنگري و روزآمدسازي برخي از قوانين اسالمي و حقوقي كشورمان در زمينـه              ژاما مسئله مورد تأكيد اين پ     . نيست
آنچه در ادامه بحث خواهد آمد، بررسي جايگاه حقـوق گردشـگري از ديـد اسـالم و نظـام      . تگردشگري و گردشگران اس   

هدف از اين پژوهش، ارائه تصويري از قوانين و مقـررات حقـوقي گردشـگران در اسـالم و               . جمهوري اسالمي ايران است   
  .حكومت جمهوري اسالمي ايران است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي شغلي، خانوادگي يا بازرگاني مسافرت كنند، گردشـگر            ساعت در كشوري با هدف گذران اوقات فراغت و مأموريت          24افرادي كه بيش از     . 1

  ).37، 1384وال و بيچريل، (شوند  محسوب مي
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  روش تحقيق
اي از قـوانين و       اي عمـومي اسـتفاده شـده اسـت و برگزيـده             ا به عنوان رويه   براي بررسي موضوع از تكنيك تحليل محتو      

در ايـن پـژوهش بـراي بررسـي اسـناد، قـوانين،             . مقررات مورد عمل و استناد، مورد تحليل محتوايي قـرار گرفتـه اسـت             
ني بر مفاهيم علم    پژوهش مبت مباني علمي اين    . هاي اعمال شده از روش اسنادي استفاده شده است          ها و رويه    دستورالعمل

در اين پژوهش فرض بر آن است كه قوانين مـدوني در مـورد حـق گردشـگران     . حقوق با تكيه بر مباني گردشگري است 
بر اين اساس، در اينجا جايگاه حقوق گردشگران خارجي از نگاه اسالم و جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي          . وجود ندارد 
  .گيرد قرار مي
  

  صنعت گردشگريسير تاريخي قوانين 
المللي گردشگري شاهد رشد سـريعي   هاي اخير بازار بين در سال. هاي اقتصادي در دنياست   ترين فعاليت   از مهم گردشگري  

، سـفرهاي   2020 تـا سـال      UN-WTO(1(بيني رسمي سازمان جهاني جهـانگردي         بوده است، به نحوي كه برطبق پيش      
 تريليون دالر در هر سال خواهد رسـيد       2، به ارزش تقريبي     ) بيليون سفر  6/8(المللي گردشگري با حدود سه برابر رشد          بين

)Seddighi & Nuttall & Theocharous, 2001, 183 .(  2007براساس گزارش سازمان جهاني جهانگردي در سـال ،
ش از   درصد رشـد بـه بـي       6/8 با   2003 ميليارد دالر در سال      474درآمدهاي ناشي از گردشگري جهاني در سطح جهان از          

دهد كه   اين آمارها نشان مي.)http://www.world.tourism.org(، افزايش يافته است 2006 ميليارد دالر در سال   670
  .عنوان صنعت بدون دود است گردشگري داراي رشد روزافزون ـ به

ت فراغـت   ترين پيامدهاي آن بود، نيـاز بـه مـسافرت و گـذران اوقـا                با شروع انقالب صنعتي كه شهرنشيني از مهم       
). 40، 1386كـارگر،  (وجـود آورد   اي را براي شهرنـشينان بـه      افزايش يافت، زيرا اين رويداد به دنبال خود مشكالت عديده         

هاي گردشگري، سازمان جهاني      با گسترش فعاليت  . ها آغاز شد    بنابراين نخستين اقدامات در زمينه گردشگري در اين سال        
ايـن  . هاي گردشگري، شكل گرفت ها و فعاليت  جايي  تر شدن جابه     و آسان  با هدف هر چه سهل    ) UN-WTO(جهانگردي  

 آغـاز كـرد؛ و در سـال       2هاي رسـمي مـسافرتي      المللي سازمان    تحت عنوان اتحاديه بين    1925سازمان كار خود را در سال       
نام سـازمان جهـاني     المللي و عامل اصلي سازمان ملل متحد در زمينه جهانگردي با               كارش را با عنوان سازمان بين      1975

گسترش و توسعه جهانگردي با در نظر گـرفتن كمـك بـه توسـعه               : اند از   اهداف اين سازمان عبارت   . جهانگردي ادامه داد  
ايـن مـوارد از     . گونه تمـايز نـژادي، جنـسي، زبـاني و مـذهبي             المللي، صلح، احترام جهاني بدون هيچ       اقتصادي، تفاهم بين  

جديدترين قوانين و اصـول تـصويب شـده در زمينـه حـق              از  اما  . آيند  به حساب مي  نخستين قوانين در عرصه گردشگري      
 500 ونكـوور كانـادا كـه بـا شـركت      1988جو كه در اجالس سـال   توان به متن سوگندنامه گردشگر صلح       گردشگري مي 

  ر گرفـت، و    مورد تأييـد و تـصويب قـرا       » گردشگري نيرويي حياتي براي صلح    « كشور جهان و تحت عنوان       65نماينده از   
  . اشاره كرد2001 دسامبر سال 21كد جهاني اخالق گردشگري در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. U.N.World Tourism Organization 
2. IUOTO 
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بـا  (در ايران گردشگري داراي قدمت چندهزار ساله است، بـه نحـوي كـه از زمـان هخامنـشيان مـسافران زيـادي                        
رت بـه ايـران،     به دنبـال گـسترش مـساف      . شدند  وارد ايران مي  ) يونان و ديگر كشورها   (ويژه از اروپا      به) هاي تجاري   انگيزه

با اين هدف، در سال . موضوع جلب جهانگردان خارجي و نيز ايجاد سازماني براي تمركز امور مربوط به سياحان مطرح شد   
نام اداره جلـب سـياحان خـارجي و تبليغـات تأسـيس               اي به   ، اداره )كشور( خورشيدي براي اولين بار در وزارت داخله         1314

تأسـيس ايـن نهـاد در وزارت        ). 28،  1370نـوربخش،   (نگردي كشور را به عهده گرفت       گرديد و انجام امور مربوط به جها      
اين اقدام نخـستين گـام در    . كشور با اين هدف شكل گرفت تا امكاناتي را براي توسعه و گسترش اين صنعت فراهم آورد                

  . گردشگر نداشت» حق«جهت تدوين قوانين گردشگري بود كه البته ارتباطي به 
تأسـيس   «1342جايگزين اداره امور گردشگري شـد تـا اينكـه در سـال      » شوراي عالي گردشگري  « 1320در سال   

به تصويب هيئت وزيران رسيد و اين سازمان به كيفيت مذكور رسـميت يافـت و فعاليـت خـود را                     » سازمان جلب سياحان  
 شـركت سـهامي تأسيـسات       هـاي   وسيله چهار شركت سهامي بـه نـام         بعدها امور ايرانگردي و گردشگري به     . گسترش داد 

هاي ايران و شركت سهامي سازمان مراكـز          هاي ايران، شركت سهامي مركز خانه       گردشگري ايران، شركت سهامي گشت    
، بعـد از  1358شد تا اينكه در سـال   اداره ميهاي زمستاني زير نظر وزارت اطالعات و گردشگري  گردشگري، براي ورزش  

هـا و     كليـه فعالـت   يري از تداخل وظايف چهار شركت مـذكور و هماهنـگ كـردن              منظور جلوگ   پيروزي انقالب اسالمي به   
شـوراي انقـالب، ادغـام چهـار شـركت تـصويب گرديـد و                21/8/1358موضوعات مربوط به گردشگري براساس مصوبه       

ر اداره و   منظـو   مشي و اهدافي متمايز از گذشته، بـه         سازمان مراكز ايرانگردي و گردشگري با تركيب و بافت جديد و با خط            
  . ريال فعاليت خود را آغاز كرد25,693,000 واحد پذيرايي و ارائه خدمات گردشگري با سرمايه اوليه 144برداري از  بهره

 اساسنامه جديد سازمان تهيه و تنظيم شد و بعدها تغييرات ديگري با نظريه قانون اساسي حاكم ايجاد 1358در سال   
هاي بنياد علـوي بـه سـازمان       شوراي انقالب، خريد و اداره هتل      19/11/1358وبه  در پي چنين تغييراتي براساس مص     . شد

تفـويض  اين اقدام حجم عمليات سازمان مراكـز ايرانگـردي و گردشـگري           . مراكز ايرانگردي و گردشگري تفويض گرديد     
و سـرمايه سـازمان را      اين اقدام حجم عمليات سازمان مراكز ايرانگردي و گردشگري را در سطح وسيعي باال بـرد                 . گرديد

معضالت و مشكالت حادث از چنين ادغامي و مخالفت سازمان برنامه و            . نيز افزود بسيار افزايش داد و بر ديون و تعهدات         
 مـورخ  1384 طبـق مـصوبه شـماره    1361بودجه، زمينه را براي تصويب مقررات ديگـر فـراهم كـرد تـا اينكـه در سـال                 

) بنيـاد علـوي   (ازمان مراكز ايرانگردي و گردشگري مجدداً به بنياد مستـضعفان           ها تحت پوشش س      اداره هتل  16/1/1361
منظـور     بـه  1359برگشت داده شد و دفتر ايرانگردي و گردشگري از ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال                   

هـا،   المللي با ارگان باط بينگذاري تأسيسات سياحتي كشور ـ اعم از خصوصي و دولتي ـ برقراري ارت   ايجاد هماهنگي، نرخ
المللي گردشگري، تهيه جزوه و نقشه حاوي  هاي و مجامع بين گردشگري خارجي، شركت در سمينارها، نمايشگاه    نهادهاي  

اطالعات مورد نياز براي راهنمايي سياحان داخلي و خارجي، نظارت بر امور خدمات مسافرتي، توسعه و گسترش تبليغـات                    
 براساس مـصوبه هيئـت وزيـران اداره         1358در اين رهگذر در سال      .  در سطح كشور تشكيل شد     ايرانگردي و گردشگري  

 در   امور سازمان عمران كيش به سازمان ايرانگردي و گردشگري واگذار گرديد و پس از آن بـه علـت مـشكالت عديـده،                      
  .  مجدداً از سازمان ايرانگردي و گردشگري جدا شد1361سال 
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هـاي ايرانگـردي و    گردي و گردشـگري بـه منظـور تعيـين سياسـت       ون توسعه صنعت ايران    قان 7/7/1370در تاريخ   
و گردشگري به رياست معـاون اول       گردي    ربط شوراي عالي ايران     هاي ذي   گردشگري و ايجاد هماهنگي الزم بين دستگاه      

 فرهنگ و آموزش عالي، راه       امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي،       جمهور و عضويت وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي،         رئيس
صـنعت  . و ترابري كشور، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور، و رئيس سـازمان برنامـه و بودجـه تـشكيل شـد                    

 قانون تشكيل سازمان ميـراث فرهنگـي و   23/10/1382گردشگري بدين منوال در كشور در جريان بود تا اينكه در تاريخ          
وسـيله     مجلـس شـوراي اسـالمي بـه تـصويب رسـيد، و بـه               1382 دي مـاه     23 شـنبه   گردشگري در جلسه علني روز سه     

ريزي ابالغ    جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامه            براي اجرا به نهاد رياست    جمهوري    رئيس
ي كـشور و  براسـاس مـاده يـك ايـن قـانون سـازمان ميـراث فرهنگـ        .  تبصره بود7 ماده و    12اين قانون مشتمل بر     . شد

هـا سـازمان ميـراث فرهنگـي و           متنزع گرديد و از ادغـام آن      گردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي          گردي و جهان    ايران
انـد همـراه بـا     هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بـوده              گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه سازمان       

جمهـور   رئيس سازمان بـا حكـم رئـيس   . جمهور تشكيل شد  ، زير نظر مستقيم رئيس    كليه امكانات و اموال و نيروي انساني      
در اين روند تاريخي تعاريف گردشگري نيز دستخوش تغييراتـي          ). 81،  1386غنمي، صمدي، چراغچي،    (شود    منصوب مي 

گري، كـسي   شده است؛ اما آنچه كه امروز مطرح است، براساس ديدگاه سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي و گردشـ                   
كند، در هتل اقامت  كند ـ يعني با تور سفر مي  ميهاي صنعت گردشگري حركت  گذاري گردشگر است كه در حوزه سرمايه

  ).6، 1387برارپور، (خرد  كند و سوغاتي مي تهيه بليت ديدن ميخورد، از مراكز ديدني با  كند، در رستوران غذا مي مي
  

 مباني نظري

هاي اقتصادي جهـاني در بـسياري از كـشورها     ترين بخش  عنوان يكي از مهم     سوم، گردشگري به  در آستانه ورود به هزاره      
بـا  . اي براي توسعه اين بخش از اقتصاد آغاز شده اسـت            اكنون نيز در سراسر جهان اقدامات گسترده        مورد توجه بوده و هم    

در . وجود نيامده است   المللي در اين زمينه به     وجود اهميت فزاينده گردشگري، هنوز حدود قانوني مورد توافقي در سطح بين           
اي   عـده . المللي در مورد آزادي مسافرت و پذيرش بيگانگان به كشور دو نـوع طـرز تلقـي متفـاوت وجـود دارد                       حقوق بين 

قيد و شرط بيگانگان در ورود به كشور هستند           اي ديگر طرفدار آزادي بي      طرفدار لزوم اعمال محدوديت در پذيرش، و عده       
  :دهند در مجموع دو نظريه كلي را تشكيل ميكه 

  
  نظريه لزوم اعمال محدوديت در پذيرش بيگانگان به كشور 

ها در پذيرفتن يا نپذيرفتن ورود بيگانه به كشور، آزادي مطلق دارند؛ يعني ايـن آزادي                  پيروان اين نظريه معتقدند كه دولت     
بنا به همين ديـدگاه، در صـورتي كـه ميـان كـشورها عهدنامـه              . ندتوانند در مفهومي گسترده و نامحدود استفاده كن         را مي 

كليـت ايـن    . خود مقيد به كمترين تعهد و الزامي نخواهند بـود         به خاك   خاصي وجود نداشته باشد، در پذيرش اتباع بيگانه         
 1928ذكور در سال    البته اين مؤسسه همزمان با تأييد نظريه م       . المللي در ژنو تأييد كرده است       نظريه را مؤسسه حقوق بين    

اي، اصـل عـدالت و انـصاف حكـم      رغم وجود چنين آزادي كند كه به اي به آن اضافه كرده است و در آن تأكيد مي          الحاقيه
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كننـده آزادي ورود يـا    استفاده نكنند و صرفاً در مواردي از آن به عنوان اصل محدود كند كه كشورها از چنين حقي سوء     مي
  ).99، 1350نصير، (صورت جدي و واقعي در معرض خطري سياسي قرار گرفته باشند  نند كه بهاقامت بيگانگان استفاده ك

  
  قيد و شرط ورود بيگانگان به كشور نظريه آزادي بي

توانند بنا به ميل خود مانع ورود و خروج يا اقامت اتباع در كشور شوند و                  ها نمي   طرفداران اين نظريه عقيده دارند كه دولت      
پيروان اين نظريه ورود بيگانه به خاك كشور ديگر را در چـارچوب حقـوق               . هايي را اعمال كنند     ينه محدوديت يا در اين زم   

چنين ذهنيتي كه در واقع از حقـوق طبيعـي نـشأت گرفتـه              . كنند  المللي حقي براي آن كشور و نوعي تكليف تلقي مي           بين
گونـه     چيزي در ميان مردم مشترك بود و اين شراكت هيچ          است، با نظري به تاريخ زندگي بشر عقيده دارد كه در ابتدا هر            

خواسـت    ترين مانعي و در سهولت كامل به هر كجا كه مـي             توانست بدون كوچك    هر كس مي  . انقياد و شرطي هم نداشت    
  بعدها كه دوره مالكيت اشتراكي منقـضي و مالكيـت فـردي حاكميـت پيـدا كـرد، ايـن آزادي از بـين نرفـت و                           . سفر كند 
باقي ماند، زيرا تبديل مالكيت اشتراكي به فردي مستلزم ايجاد موانع در آزادي روابـط ابنـاي بـشر نبـوده اسـت                       همچنان  

  ). 105، 1350نصير، (
عنـوان    ها با اعتقاد به لزوم تأمين حداقل حقوق بيگانگان، آزادي ورود، عبور و اقامت را بـه                  در زمان حاضر اكثر دولت    

در اين باره شاخص و معيار ثابت و معيني وجود ندارد و تعيـين آن در واقـع                  . اند  ايي كرده يك اصل براي اتباع بيگانه شناس     
ها آزادي بدون قيد و شرط را قبول ندارند و رعايت تشريفات و  بنابراين دولت. يابد ها بستگي مي به طرز تفكر و تلقي دولت

  .گذارند نيز ميدانند و در اين ميان شرط  مقرراتي را براي اتباع بيگانه الزم مي
خور اهميت و توجه است همانا رد درخواست پذيرش بيگانه به كشور              الملل، آنچه در    در اجراي اين رويه در روابط بين      

صورت انفرادي انجام شود؛ يعني اگر دولتي مرزهاي خود را به روي كليه خارجيان با اتباع يك و يا                     است كه اصوالً بايد به    
هاي   در واقع اعمال محدوديت   . المللي متعارض باشد    تواند با موازين حقوق بين       چنين عملي مي   دولت بسته اعالم كند،   چند  

الملـل    استفاده از حق حاكميت است، كه موجب نوعي اختالل در روابط دوستانه جامعه بين               زايد و فاقد توجيه منطقي، سوء     
اي كـه بـراي اولـين بـار وارد            رفته شده است با بيگانه    اي كه قبالً ورود وي پذي         عالوه بر آن، در عمل بين بيگانه      . شود  مي

اي بـا مفهـوم    ، كه چنين رويه)Atugy, 1996, 110(شوند  نخستين ميشود قائل به نوعي افتراق به نفع بيگانه  كشور مي
  . حقوق مكتسبه قابليت انطباق دارد

هـا نـدارد و از    عارضي با حاكميت دولـت گونه ت وضع و اجراي قواعد و مقررات معين و كلي در مورد قبول بيگانه هيچ    
نبايد به عنوان بازيچه سياسـي و چيزهـايي از          ) نپذيرفتن بيگانه به كشور   (لكن اين اختيار    . هاست  تجليات ثبات اراده دولت   

عنوان مقررات معين و كلي  در عصر حاضر علل عمومي نپذيرفتن بيگانه در كشور كه به. اين دست مورد استفاده قرار گيرد  
  :اند از  قوانين كشورها تصريح شده، عبارتدر

  هاي واگيردار و جدي؛  ابتال به بيماري) الف
  حجر و جنون؛ ) ب
  بيگانگان اخراجي؛ ) ج
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  عدم امكان امرار معاش با شغل و تخصص بيگانه؛) د
  رغم شغل و تخصص مناسب بيگانه؛ و  عدم انعقاد قرارداد كار، به) هـ
  .ل غيرمشروع منافي عفتاعما  مجريان و يا مرتكبين) و
  

 ها بحث و يافته

  حقوق گردشگران غيرمسلمان در كشورهاي اسالمي از نگاه اسالم
نخـست آنكـه گردشـگري زمينـه مـشاهده جهـان خلقـت،           : دهـد    گردشگري را از دو منظر مورد توجـه قـرار مـي             اسالم،

هـاي ديگـر بـا        گري موجب آشـنايي فرهنـگ     دوم، گردش . آورد  دستاوردهاي بشري و تفكر در آثار صنع الهي را فراهم مي          
بايست عالوه بر سفرهاي      مي«: گويد   يكي از مجتهدان شيعه، در اين باره چنين مي          امام خميني، . شود  فرهنگ اسالمي مي  

در آيات قرآني نيز به كرات بـه    ). 195،  1365 امام خميني، (» رسمي، سفرهاي غيررسمي هم بنمائيم تا جهان را بيدار كنيم         
پرواضح اسـت كـه بـا توجـه بـه چنـين             . يگانگان در كشورهاي اسالمي و نحوه برخورد با آنها پرداخته شده است           حضور ب 

در تفكر اسـالمي انـسان آزاد   . هاي گوناگون اين صنعت توجه شده است تأكيدهايي در زمينه گردشگري در اسالم به جنبه 
هر انساني حـق دارد كـه آزادانـه از      «). 339،  1379جاني،  عميد زن (شود    است و اين آزادي در حدود مسئوليت او تعيين مي         

محلي به محل ديگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و كشورهاي اسالمي يا خارج از آنها در موقـع ضـرورت                         
اي كـه    بر هر جامعـه   . تواند به جامعه ديگري پناهنده گردد       اي منكوب و بينوا شود، مي       هر كسي كه در جامعه    . انتخاب كند 

). 462، 1370جعفـري تبريـزي،   (» ...انساني پناهنده شده واجب است كه او را پناه بدهد تا او را بـه جايگـاه امـن برسـاند                    
توانند در حـدود قـوانين بـه تابعيـت ايـران درآينـد                 قانون اساسي بيان شده است، اتباع خارجه مي        42گونه كه در اصل       آن

ايـن حـق بـه اعتبـار        . مندي از حقوق شهروندي نيست      لمان بودن شرط بهره   ، و مس  )100،  1383ساعدوكيل و عسگري،    (
دين مبين اسالم به صور گوناگون به بحـث در مـورد گردشـگران خـارجي و                 ). 41،  1386كاميار،  (گردد    تابعيت برقرار مي  

  : توان موارد زير را به عنوان بخشي از آنها برشمرد حقوق آنها پرداخته است، كه مي
قـرآن، سـوره   (؛ نيكـي و احـسان   )قـرآن كـريم  (؛ پرهيز از سـتم و تعـدي   )326،  1403مجلسي،   (بخشش و گذشت  

آن گونه كه در    ). 49،  1409حر عاملي،   (؛ و رعايت حقوق انساني و رفتار مطابق با موازين اخالق اسالمي             1)9ممتحنه، آيه   
ن جرائم و برخورد با مردم الزم است اخالق و         قوانين اسالمي آمده است، با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبا            

 حـافظ جـان، مـال، حيثيـت و آزادي      اصوالً حقـوق اسـالمي،    ). 598،  1385ميرزايي،  (موازين اسالمي كامالً رعايت گردد      
. )130،  1386اهللا،    حميد (ن است، به اين شرط كه تبعه دولت اسالمي يا از بيگانگان مقيم و يا از سياحان باشد                 ناغيرمسلما

توانـد    المللي فعالً نمي    الزم به ذكر است كه در اسالم، ديدگاه متفاوتي نسبت به تبعه و بيگانه وجود دارد كه در حقوق بين                   
بنابراين كليه مسلمانان جهان را     . شود كه مسلمان نباشد     از نظر اسالم، بيگانه يا خارجي به شخصي گفته مي         . پذيرفته شود 

هـاي   رسد مسلمانان براي سير و سفر و گشت و گذار در سرزمين  به نظر مي  . تلقي كرد ) حدبه مفهوم امت وا   (توان تبعه     مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ، سوره ممتحنه9آيه (تان بيرون كردند  كند كه در دين با شما قتال كردند و از وطن تنها شما را از دوستي كساني نهي مي. 1
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، زنهار يا »امان«با تحصيل و اخذ  بيگانگان نيز در گذشته، ). 136، 1362خليليان، (اسالمي محدوديت بارزي نداشته باشند 
در واقع امان بـه  . كردند ور را براي خود تأمين ميامكان عبور آزادانه از كشور اسالمي و يا اقامت موقت در آن كش     » ذمام«

از طرفـي،   . عنوان جواز عبور و اقامت موقت در كشور اسالمي است كه مترادف رواديد و يا ويزا به معنـي امـروزي اسـت                      
نوعي تقاضاي پناهندگي نيز هست؛ يعني شخص مستأمن مطابق همان معاهده مأمونيت و مـصونيت مـورد حمايـت و در      

امـان ـ زنهـار ـ     (گانـه در اسـالم    بنابراين مأمونيت و مصونيت سه). 33، 1373ضيائي بيگدلي، (گرفت  م قرار ميپناه اسال
در واقـع حكومـت اسـالمي بعـد از بررسـي درخواسـت              . قابل تطبيق با مفهوم رواديد و يا ويزا در عصر حاضر است           ) ذمام

هـاي   سـرزمين . كـرد  و يا صلح اقدام ميهاي مختلف جنگ    مأمونيت بيگانه نسبت به اعطاي مأمونيت و مصونيت در زمان         
پذيرفتند و چنين محـدوديتي را بـراي    االصول به شرط اقامت محدود مي اسالمي، بيگانگاني را كه قصد ورود داشتند، علي  

  . كردند اقامت وي معين مي
  :  گروه اشاره شده استهاي فقهي به چهار در زمينه حقوق گردشگران غيرمسلمان در كشورهاي اسالمي در كتاب

  . حربي-4 معاهد؛ و -3 مستأمن؛ -2 ذمي؛ -1
ـ  :ذمي  در صـورتي كـه بخواهنـد بـه       آن گروه از غيرمسلماناني كه كافر كتابي باشند ـ يعني يهود، نصارا و مجوس 

ي، از شـهروندان    كافر ذم . شود  هاي مذهبي و شهروند تابعيت كشور اسالمي را بپذيرند، كافر ذمي شناخته مي              عنوان اقليت 
كند و ماننـد      رود، مانند شهروندان مسلمان از مزايا و امكانات دولت و كشور اسالمي استفاده مي               شمار مي   كشور اسالمي به  

كند و جان و مال و نـاموس و شـغل و كـار و موقعيـت وي، مـورد                      افراد مسلمان، تحت حمايت دولت اسالمي زندگي مي       
  .ها و احترام به قانون رسمي جامعه اسالمي است داشت آيين رد و در برابر، موظف به نگهگي احترام و رعايت جامعه قرار مي

شود كه با دولت اسالمي پيمان عدم تعرض و قرارداد ترك جنگ و دشمني  معاهد به غيرمسلماناني گفته مي :معاهد
شـود    ي قرارداد و معاهده سبب مـي      امضا. كنند  امضا كرده باشند و در سرزميني ديگر و يا داخل كشور خودشان زندگي مي             

كه جان و مال و ناموس و سرزمين آنان، حرمت و مصونيت پيدا كند و اگر مصالح سياسي و اجتمـاعي مـسلمانان ايجـاب                
ها، با صدور ويزا به آنها اجازه ورود و اقامت در كشور اسالمي بدهد و بـه   ها و قانون تواند برابر آيين كند، دولت اسالمي مي  

عنـوان دانـشجو و        برابر مصالح و قانون به آنها اجازه اقامت داده شده است، به عنوان بازرگان يا گردشگر و يا به                   مدتي كه 
  .يا سفير و كاردار و رايزن و ديگر عناوين معمول و رسمي به كشور اسالمي مسافرت كنند

فرهنگي مـسلمانان و آشـنايي بـا    كه براي تحقيق و مطالعه درباره اسالم و عقايد اسالمي و             كافري است    :مستأمن
هاي صحيح ديگر، از ملت و يا دولـت اسـالمي، خواسـتار پناهنـدگي و ورود بـه كـشور                        انگيزه هاحكام و معارف دين، يا ب     

  .اسالمي شده است
هيچ يك از سه گروه ياد شده نباشند؛ يعنـي هـيچ            شود كه جزو       حربي به آن دسته از غيرمسلماناني گفته مي        :حربي

اسالم جان و مال و ناموس اينان   از نظر   . اردادها و تعهدهاي ذمه، امان و معاهد را با مسلمانان امضا نكرده باشند            يك از قر  
كافر حربي حق ورود و سكني در كشور اسالمي را ندارد و اگـر وارد سـرزمين اسـالمي     . گونه حرمت و مصونيت ندارد      هيچ

  ).276، 275، 274 ،1376حسيني، (گونه مصونيتي نخواهد داشت  شد، هيچ
انـد وارد كـشور       ها و معيارهاي پيماني كه با دولت اسـالمي بـسته            هاي غيرمسلماني كه براساس شرايط و آيين        گروه
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عنـوان    است پايبند باشند، تا زماني كه به   واقع شده اسالمي شوند و به تمام موارد درج شده در متن قرارداد كه مورد توافق               
اند  برند و مادامي كه پيمان خود را نشكسته ازرگان و يا گردشگر ـ در كشور اسالمي به سر مي شهروند و يا ميهمان ـ چه ب 

و مدت قرارداد و اقامت آنان به پايان نرسيده است، در جامعه اسالمي حقوقي دارند كه رعايـت حقـوق آنـان بـر دولـت و                           
  : از جمله. شهروندان واجب است

. و مزاحمت بـه آنـان را نـدارد        كس حق تعرض      هيچ  حيثيتي و شغلي؛   جانبه جاني، مالي،    مصونيت و امنيت همه   
دزديدن مال آنان حرام و سبب      . اگر به آنان تعرض شود، دولت اسالمي موظف به حفاظت از حقوق و حمايت از آنان است                

كـار و محـل     اي  وسايل و ابزاره  . قانوني، حق و اموال آنان برگردانيده شود      صالح    وسيله مراجع ذي    ضمان است كه بايد به    
بايـد از هـر گونـه تعـرض در امـان      . اند  هاي اقتصادي و تحقيقاتي آنها كه براساس قانون اجازه كار و تالش گرفته              فعاليت
  .باشند

حضور در معابد و مراكز مذهبي       مندي از آزادي در انجام وظايف مذهبي و برگزاري مراسم ملي و ديني؛              بهره
البتـه بـه شـرط      .  مانند كنيسه و انجام فرايض و مراسم مذهبي آزاد است            رسميت دارد،  كه وجود و بقاي آنها از نظر قانون       
  .حفظ حرمت حريم جامعه اسالمي

مانند نوشيدن شراب، خوردن گوشـت خـوك و          آزادي در انجام احكام و اعمال شخصي برابر آييني كه دارند،          
دشان باشد؛ و اما اگـر آشـكارا بـه ايـن گونـه رفتارهـاي                 خو ةهاي بسته ويژ    شرط اينكه پنهاني و در محيط     به  نظاير اينها،   

  .شود ناهنجار دست زدند و در جامعه و حضور مردم مسلمان انجام دادند، برابر مقررات اسالمي با آنها برخورد مي
و هر گونه غش و خيانت در معامله نسبت بـه         در دادوستد با مسلمان و حضور در بازار تجارت و كسب آزادند           

  . و ممنوع استآنان حرام
اي كـه      البته احتـرام بـه آنهـا بـه گونـه           .توهين به آنان و دشنام و ناسزاگويي به مقدسات آنان ممنوع است           

  . نارواست ن باشد،ناموجب اذيت و تحقير مسلما
  . شود ها، در محاكم قضايي اسالم، برابر عدالت با آنان رفتار مي ها و شكايت ها، كشمكش ها، نزاع در اختالف -

ديد مسئوليت حكومت اسالمي جاي دارد؛ مثل خريد و فروش زمـين و               له مطالبي هم هست كه در حوزه صالح       سلس
ديـد حكومـت    مانند اينها كه بستگي به صالحو سازي   هاي زراعي و صنعتي و ساختمان       گذاري و تأسيس شركت     يا سرمايه 

ي از اصل بلند و واالي عـزت اسـالمي و مـصلحت             ها، پاسدار   اسالمي دارد و اصل حاكم بر همه اين گونه كارها و تالش           
  .مسلمانان است

تواننـد قـرآن كـريم و     هايي مطرح است كه آيا غيرمـسلمانان مـي   هاي فقهي بحث در كتاب    اي از مسائل،    درباره پاره 
دادن اسـالم بـه     در اينجا، از باب بيان اهميت       . هاي مذهبي مانند حديث، دعا و مانند اينها را به خارج از كشور ببرند               كتاب

  :شود اي از فروع نيز اشاره مي حقوق غيرمسلمانان در جامعه و كشور اسالمي، به پاره
در مثل، اگـر    . كند از بين ببرد، ضامن است       اگر مسلماني مالي را از كافري كه در پناه كشور اسالمي زندگي مي            ) الف

نوشـيده و گوشـت خـوك         ه گونه آشـكار شـراب نمـي        با فرض اينكه ب     فردي يك ذمي را بكشد و يا شراب ذمي را بريزد،          
برد غصب كند، ضامن اسـت        خورده است، و يا اگر مالي را از كافر ذمي يا كافري كه در امان دولت اسالمي به سر مي                     نمي

  .و بايد آن را به صاحبش برگرداند
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 آن را برابـر آيـين خـود    اگر فردي شراب و خوك كافري را كه خوردن و نوشيدن         : نويسد  الغطاء مي  شيخ جعفر كاشف  
داند و براي شراب و خوك ارزش قايل است از بين ببرد، ضامن اسـت و بايـد قيمـت خـوك و شـراب را برابـر                              حالل مي 

اما اگر تظاهر كرده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مالي را از كافر غصب كنـد، پـس دادن آن                     . گذاري آنان پرداخت كند     نرخ
  .واجب است

گـاه حـق ندارنـد او را          ه استناد پيمان امان يا صلح وارد كشور اسالمي شد، مصونيت دارد و هيچ             هر گاه كافري ب   ) ب
هر چند كه پيمانش را شكسته باشد؛ بلكه بايد او را صحيح و سالم بـه كـشورش   غافلگير كنند و به جانش آسيب برسانند،       

  .برگردانند
مي پيمان ببندد كه در كشور و سـرزمين اسـالم اقامـت              با مسلمانان يا دولت اسال     ]كافر حربي [اگر غيرمسلماني   ) ج

اگر كافري پس از پيمان و مدتي اقامت در كشور اسالمي به كشور خـود  . گزيند، اين پيمان و قرارداد صحيح و معتبر است 
ي بـازگردد،  برگردد، اگر براي تجارت يا ابالغ پيامي و يا تفريح و تفرج باشد و قصد داشته باشد كه دوباره به كشور اسـالم              

آن پيمان و قرارداد صلح و امان به قوت و اعتبار خود باقي است و هر وقت خواست بازگردد، در امان اسـت؛ امـا اگـر بـه                             
اعتبار است و اما اگـر مـالي و ثروتـي در              قصد زندگي در كشور كفر برگشته است، پيمان امان نسبت به خود او باطل و بي               

ه است، مال و ثروت او در امـان خواهـد بـود و چنانكـه از طريـق پيـام، درخواسـت                       كشور اسالمي از خود به جاي گذاشت      
  ).401، 1363، ءالغطا كاشف(برگردانيدن اموال خود را كند، بايد اموال او برگردانده شود 
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بـا نگـاهي بـه      . اسـت ) منشور كورش كبير  (ي تدوين نخستين منشور حقوق بشر       مدع  كشور ايران با سابقه درخشان خود،     
هخامنـشيان، اشـكانيان و     (توان به اهميت حقـوق گردشـگران خـارجي از نگـاه حكومـت حـاكم                   دوران ايران باستان مي   

دن تـسهيالت   آنچه در اين دوران تحت عنوان حقوق گردشگري مطرح بوده، بيشتر در قالب فراهم آور              . پي برد ) ساسانيان
هـاي راهنمـا، گمـاردن         كيلومتر و قرار گـرفتن ميلـه       2500هاي شاهي با      جاده   مثالً در زمان هخامنشيان،   . سفر بوده است  

  .ساخت  تسهيالت الزم را فراهم مي مأموران مخصوص، احداث پل و جز اينها در مسير،
  گردشگري در وزارت كشور سابق ايران،يت و تنظم امور ش هجري شمسي، براي تم1314نظر از آنكه در سال  صرف

 جاي خود را به شوراي عالي گردشـگري         1325سازماني به نام اداره امور گردشگري تأسيس شد كه اين سازمان در سال              
نامه قـانوني، سـازمان جلـب سـياحان و بعـد از آن شـركت سـهامي تأسيـسات                داد و به دنبال آن، به موجب يك تصويب        

 با تصويب قانون تأسيس وزارت اطالعـات و گردشـگري و دايـر شـدن آن            1353اساساً در سال    گردشگري به وجود آمد،     
اي بود كه در اجراي وظايف و اختيارات          اين به گونه  . تر به خود گرفت     وزارتخانه، پرداختن به امور گردشگري، شكلي جدي      

ن به لزوم ايجاد تأسيـساتي بـراي تـأمين          اي اجرايي به تصويب رسيد كه در آ         نامه  آيينآن وزارتخانه در بخش گردشگري      
  :متن قانون مذكور و مصوبه مجلسين وقت، بدين شرح است. تأكيد گرديدهاي گردشگر و گردشگران   نيازمندي

ريزي، ايجاد، احيا، اصالح و يـا تكميـل تأسيـسات پـذيرايي، اقـامتي، تفريحـي، عمـومي كـشور و          س ـ برنامه ... «
گذاران بخش خصوصي و يا مـشاركت         گذاري مستقيم و يا اعطاي وام، به سرمايه         رمايههاي گردشگري از طريق س      مجتمع
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بندي اين قبيل تأسيـسات،   ها و صدور اجازه نظارت در تأسيس و اداره و درجه         هاي دولتي و شهرداري     با آنها و يا با سازمان     
  .هاي مربوط با همكاري سازمان

  .اليت كليه خدمات پيوسته و وابسته به صنعت گردشگريعتأسيس و فنامه و تنظيم ضوابط ناظر بر   تهيه آيين ع ـ
هاي مختلف اطالعات و صنعت  منظور افزايش افراد مجرب در رشته ف ـ تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي الزم، به 

  .هاي مربوط ها و سازمان گردشگري، حسب مورد با همكاري وزارتخانه
هـا و مجـامع    اي و شـركت در كنفـرانس   المللـي و منطقـه   ي و بينهاي گردشگري و خبر ض ـ عضويت در سازمان 

  .المللي مربوط بين
ـ   عكس و تصوير، در داخـل و خـارج كـشور،    هاي هاي خاص و ترتيب دادن نمايشگاه  برگزاري مراسم و جشنواره ق 

  .هاي گردشگري كشور ها و جاذبه منظور عرضه اطالعات و نمايش پيشرفت به
هـاي كـشور و    منظور شناساندن پيـشرفت   اطالعات و گردشگري در داخل و خارج كشور، بهر ـ ايجاد ادارات و دفاتر 

هاي گردشگري ايران و فراهم كردن تسهيالت الزم در امـور مربـوط               تشويق گردشگران، به مشاهده آثار باستاني و جاذبه       
  .به گردشگري

ير مؤسـسات خـصوصي كـه در امـور     ش ـ صدور اجازه تأسيس و نظارت بر نحوه فعاليت مؤسسات گردشگري و سا 
  .ربط هاي ذي مربوط به صنعت گردشگري فعاليت دارند، با همكاري سازمان

اخبار، تصاوير، مدارك، فيلم، كتاب و ساير انتشارات مربوط به ايران، بـه    بندي كليه اطالعات، آوري و طبقه ت ـ گرد 
هـاي   مركز، با هدف تهيـه و نـشر و پخـش مجموعـه    منظور تشكيل مركز اطالعات و اسناد و ماشيني كردن خدمات اين     

  . آماري و اطالعاتي و مستند و انواع انتشارات گردشگري
هـاي ايـران در       هاي مذكور در ماده يك و تمركز امور توسعه و ايجاد خانـه              منظور كمك به پيشبرد هدف       به -2ماده  

گـردد كـه بـه صـورت شـركت       دشگري تشكيل مـي هاي ايران وابسته به وزارت اطالعات و گر خارج از كشور، مركز خانه   
  .شود هاي موجود نيز عيناً به آن شركت منتقل مي كليه اموال، دارايي، ديون و تعهدات خانه. سهامي اداره خواهد شد

منظور تعيين و ترسيم و نظارت بر سياست اطالعـاتي و گردشـگري كـشور و نحـوه گـردش كـار مركـز          به-3ماده  
  .»گردد ي به نام شوراي عالي اطالعات و گردشگري تشكيل ميهاي ايران، شوراي خانه

 : ها، عبارت است از نامه امتيازات در نظر گرفته شده براي گردشگران طرفين موافقت

  تسهيل تشريفات مربوط به مسافرت گردشگران؛ .1
 كمك و مساعدت به گردشگران در ايام سير و سفر؛ .2

  نياز گردشگران؛ها و ساير تأسيسات مورد لزوم احداث ساختمان .3

 دهي مطلوب به گردشگران؛   ربط براي سرويس آموزش پرسنل ذي .4

 همكاري در زمينه ارتباط، تبليغات و انتشارات مشترك گردشگري؛ .5

 هاي فني متقابل و مبادله اطالعات؛ همكاري .6

  ).55، 1370منطقي الهي، (بار، براي تحقق اهداف مذكور  هاي مختلط و حداقل سالي يك تشكيل كميسيون .7
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در عهد معاصر ديدگاه حاكم در مورد اتباع بيگانه بدين شرح است كه اتبـاع بيگانـه در ورود بـه ايـران و اقامـت در                           
نقاطي كه تمايل داشته باشند آزادي دارند و اين آزادي مشروط به داشتن گذرنامه و اخذ پروانه اقامت از مقامـات مربوطـه                 

بايست اوالً داراي گذرنامه معتبر باشد و ثانياً براي ورود به             ان ورود به كشور ايران مي     بنابراين يك تبعه بيگانه در زم     . است
براسـاس قـانون    ). 33،  1370مـؤتمني طباطبـايي،     (د را تحصيل كند     يداكشور از مقامات ايران مجوز الزم يعني ويزا يا رو         

عل كند و يا با علم به مجعول بودن از آن اسـتفاده             ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، هر كس گذرنامه يا جواز عبور را ج              
 سال و يـا بـه پرداخـت جـزاي           3 تا   1كند و يا اين قبيل اوراق مجعول را براي ديگران تحصيل كند، به حبس تعزيري از                 

بـا توجـه بـه ايـن نكتـه،      ). 824-825، 1384حجتي و باري، (شود  نقدي پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي         
ذكر اين نكته مهم    . شود كه اختيار تجويز ورود افراد بيگانه به كشور ايران در صالحيت دولت شناخته شده است                 لوم مي مع

رسد كه صالحيت دولت در خصوص اعطاي ويزا يعني اجازه ورود به كـشور، صـالحيتي اختيـاري                    نيز ضروري به نظر مي    
توانـد از اعطـاي    رود فرد بيگانه به كشور محتمل است، دولت ميبه عبارت ديگر، در مواقعي كه ضرري از و. شود  تلقي مي 

 قـانون راجـع بـه       2گونه كه براساس مـاده        همان). 33،  370مؤتمني طباطبايي،   (به بيگانه خودداري كند     ) ويزا(جواز ورود   
  : دادن ويزا خودداري ورزندتوانند از  ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران، مأموران ايران در خارج از كشور در موارد ذيل مي

  .در صورتي كه صحت اسناد ارائه شده مورد ترديد باشد) الف
شوند و بخواهند با اوراق تابعيت غيرايراني بـه ايـران             اشخاصي كه مطابق قوانين ايران، تبعه ايران محسوب مي        ) ب

  .مسافرت كنند
به جهـات ديگـري منـافي مـصالح مملكتـي           اگر حضور خارجي در ايران بر ضد امنيت مملكت و يا نظم عمومي              ) ج
  .باشد

اگر خارجي در ايران سابقه محكوميت به جنحه مهم و يا جنايت داشته باشد يـا در مملكـت خارجـه محكـوم بـه                        ) د
  .جنحه و يا جنايت شده باشد

  .اگر خارجي قبالً از ايران اخراج شده باشد) هـ 
. وسيله سرمايه يا مشاغل مفيد داراست       ش خود را در ايران، به     اگر خارجي نتواند اثبات كند كه وسايل تحصيل معا        ) و

دهند عالوه بر حق ورود، حق نود روز اقامت در ايران را نيـز                رواديدي كه مأموران ايران در خارج از كشور به بيگانگان مي          
اما . دشگري همخواني دارد  ، كد جهاني اخالق گر    81 ماده   4اين ماده كامالً با بند      ) 76،  1385شميري،  (دهند    به دارنده مي  

الملل صالحيت دولت در اعطاي گذرنامه به اتباع خود بـرخالف صـالحيت               از ديدگاه موازين حقوق و همچنين حقوق بين       
تواند بدون دليل قانوني از صدور گذرنامه امتنـاع          در واقع دولت نمي   . شود  نوعاً صالحيت تكليفي تلقي مي    ) اختياري(مذكور  
عبيري اين است كه در صورتي كه دولت بدون علت قانوني از صدور گذرنامـه خـودداري كنـد، حـق                     مفهوم چنين ت  . ورزد

مؤتمني طباطبـايي،   (بايست وجود داشته باشد       نفع طبق قوانين موضوعه كشور مي       اعتراض نسبت به عمل دولت براي ذي      
 مختلفي از قبيل مسائل امنيتي، مـصالح        بنابراين حقوق ايران با محور قراردادن اصل حاكميت دولت با داليل          ). 33،  1370

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آزادي حركت و تردد گردشگران. 1
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ها در پـذيرش بيگانگـان و اقامـت آنهـا در              عمومي و مالحظات بهداشتي در خصوص اعمال برخي تضييقات و محدوديت          
  : كند موارد زير هيئت دولت را صاحب اختيار تلقي مي

  جلوگيري از كليه يا قسمتي از مراودات سرحدي؛ و . 1
  . بعضي از مناطق يا عبور از بعضي مناطق ايرانمنع اقامت موقت يا دائمي در. 2

مـصوب  ( قـانون راجـع بـه ورود و اقامـت اتبـاع خـارجي در ايـران             15در مورد اقامت غيرقانوني اتباع بيگانه، مـاده         
دخـل بـراي تحـصيل        دارد كه هر كس عامالً در نزد مـأموران ذي           چنين اذعان مي  ) 14/7/1367 و اصالحي    19/2/1310

 سـال و يـا بـه        3 تـا    1ز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب دهد و يا اظهارات خالف واقع كند، به حـبس                   تذكره و يا جوا   
شود، مگر اينكه جرم ارتكابي مشمول قوانين ديگري گردد           جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي           

اما در مورد اقامت بدون پروانه اقامت دائمي اتباع . )1156، 1384حجتي و باري،  (تري معين كرده باشد       كه مجازات سخت  
وسيله اتباع خارجي غيـرمقيم در جمهـوري اسـالمي ايـران              نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول به       بيگانه، ماده يك آيين   

 و  گويد كه اتباع خارجي بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت             چنين مي )  هيئت وزيران  19/9/1374مصوب  (
پردازند، هر گـاه بخواهنـد در ايـران           هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مي            استفاده ييالقي، به مسافرت   

نـام و  (اي دربردارنده مشخصات شـخص   محلي را براي سكونت شخصي خريداري كنند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامه         
دائمي، سن، وضعيت تأهل، تابعيت فعلي همسر متقاضي و تابعيت آن قبل            خانوادگي و شغل، تابعيت فعلي، محل اقامت          نام

و اسـناد و مـدارك مربـوط از طريـق يكـي از      ) از ازدواج و ـ در صـورت داشـتن اوالد ـ تعـداد، سـن و جـنس هـر يـك         
راه هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور و يا استانداري محل وقـوع ملـك بـه همـ                        نمايندگي

، 1384شـهري، تحـصيلدوست، گـودرزي، اهـري، اصـفهاني،       (مدارك و اسناد مربوط، به وزارت امور خارجه تقديم دارنـد            
 قانون ورود و اقامت اتباع خارجي، صدور اجازه اقامت بـراي ايـن اشـخاص ممنـوع                  2، ماده   2اما براساس تبصره    ). 1672
  ).102، 1385شميري، (الورود به مناطق آزاد  اد ممنوعالورود به كشور؛ و ب ـ افر الف ـ افراد ممنوع: است

  .العاده ها در موارد فوق اتخاذ وسايل مخصوص نظارت نسبت به خارجي. 3
) 23/10/1382مـصوب   ( قانون تشكيل سازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري            9با تمام اين تفاسير، براساس ماده       

سب با جايگاه هر يك از كشورها در اهداف بـازار جهـانگردي             شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است متنا        
  بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابالغ كند؛ واديد براي اتباع آنها را به ترتيب زير دستهرايران صدور 

   و  صدور رواديد در مبادي ورودي ايران بـراي مـدت معـين؛           ) اجازه ورود با پروانه گذر مرزي؛ ج      ) لغو رواديد؛ ب  ) الف
  .هاي ايران در خارج از كشور در زمان معين حداكثر ظرف مدت يك هفته صدور رواديد در سفارتخانه) د

وزارت امور خارجه مكلف است براي تحقق اهداف جلب سياحان خارجي نسبت به صدور رواديد براي آنها با رعايـت                    
هـاي    هـا و دسـتگاه      ساير وزارتخانـه  .  ايران اقدام كند    قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجي در         2مفاد اين ماده و ماده      

تـشريح  ). 90، 1385شـميري،  (انـد   مرتبط با صدور رواديد موظف به همكاري با وزارت امور خارجه براي تحقق اين مـاده        
ربـط و وابـسته بـه گردشـگري و            هـا و تـشكيالت ذي       مقررات گردشگري مصوب نيم قرن اخير، شـرح وظـايف سـازمان           

و شوراي گردشگري   ) 1340تأسيس شده در سال     ( عمل آمده در آنها، بررسي عملكرد سازمان جلب سياحان           اصالحات به 
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عـالي خـدمات    داري و مدرسـه  هـاي هتـل   سابق و نيز بررسي عملكرد مراكز آموزش خدمات گردشگري اعم از آموزشـگاه     
ت و گردشگري سابق در اين فرصـت ممكـن          هاي وزارت اطالعا    گردشگري و اطالعات و نهايتاً ارزيابي عملكرد و فعاليت        

منظور آنكه بتوان به حقوق و امتيازات گردشگري در ايـران امـروز پـي بـرد، نـاگزير بـه                    نيست و ضرورت نيز ندارد؛ اما به      
آخرين مقررات تصويب شده بعد از پيروزي انقالب اسالمي، يعني قانون توسعه صنعت ايرانگـردي و گردشـگري مـصوب                

  .نامه اجرايي آن نگاهي گذرا خواهيم داشت  و آيين1370ماه سال  مهر
  : بيني شده در اين قانون براي گردشگر و گردشگري، عبارت است از امتيازات پيش

  امتيازات شخصي يا مستقيم؛ و ) الف
  .امتيازات غيرمستقيم و مرتبط با ايجاد بسترهاي مناسب گردشگري) ب

  :ر بدين شرح استامتيازات در نظر گرفته شده براي شخص گردشگ
  هاي گمركي؛ ورود و خروج لوازم شخصي متعارف با اعمال معافيت .1
 ربط؛ نامه ذي خروج صنايع دستي يا محصوالت مجاز كشور با مراعات آيين .2

 خروج كتاب و مطبوعات با حفظ جنبه غيرتجاري آن؛ و  .3

 .استفاده از تسهيالت ويژه گمركي .4

  .ند وسايل مشروح زير را به هنگام خروج از كشور با خود ببردتوا نامه مربوط، هر گردشگر مي مطابق آيين
 جواهرات شخصي؛ •

 دوربين عكاسي ـ يك عدد؛ •

 اي ـ يك عدد؛ برداري غيرحرفه دوربين ويديو يا فيلم •

  چشمي ـ يك عدد؛نيدورب •

 وسيله موسيقي قابل حمل ـ يك دستگاه؛ و  •

 . كيلو3ـ خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شركت سهامي شيالت ايران  •

، هـر جهـانگرد   )1370مـصوب  (نامه اجرايي قانون توسعه ايرانگردي و جهـانگردي    آيين6طور كلي براساس ماده     به
 مترمربع، صنايع دستي، آالت     12تواند عالوه بر لوازم شخصي، يك قالي يا دو قاليچه تا حداكثر               هنگام خروج از كشور مي    

براساس تبصره يـك    .  در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد از كشور خارج كند           موسيقي ايراني و ساير كاالهاي ايراني را      
اين قانون خروج اشياي عتيقه، مسكوكات قديمي، آثار اصيل فرهنگي، تابلوهاي نقاشي عتيقه و مانند آنهـا مجـاز نيـست                     

  ).206، 1385شميري، (
  :منظور ايجاد بسترهاي مناسب گردشگري امتيازات در نظر گرفته شده به

گذاري بخش خصوصي و دولتي، براي توسعه ايرانگردي و گردشگري            هاي كشور براي سرمايه     موظف شدن بانك   .1
، كد جهاني اخالق گردشـگري اسـت، كـه گردشـگري را فعـاليتي               5اين بند مرتبط با ماده      (با سود و نرخ صنعتي      
  ).كند سودمند معرفي مي

ربط به منظور     هاي ذي   ها و مراتع كشور و ساير سازمان        ها و سازمان زمين و سازمان جنگل        موظف شدن شهرداري   .2
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، كـد جهـاني     6ايـن بنـد مـرتبط بـا مـاده           (در اختيار گذاشتن زمين مورد نياز تأسيسات ايرانگردي و گردشـگري            
 ).درا د اندركاران در امر گردشگري تأكيد ها و تعهدات دست گردشگري است كه به مسئوليت

براسـاس  ( ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات ايرانگردي و گردشگري           صدور هرگونه مجوز براي تأسيس و      .3
نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي، مـصوب    ، آيين4ماده 

، مجوز تأسيس دفتر براي اتباع بيگانه فقط در قالـب اشـخاص حقـوقي و بـا رعايـت                    ) هيئت وزيران  27/3/1380
 ).206، 1385شميري، (شود  قوانين و مقررات مربوط صادر مي

هـاي    هاي مربوط به سوخت، آب، برق و عوارض، ماليات و وام بانكي و مانند اينها براسـاس تعرفـه                    دريافت هزينه  .4
 .بخش صنايع

 ها و مراكز تأسيسات سياحتي تصرف شده از سوي مراجع مختلـف، بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد                     بازگرداندن هتل  .5
 .هاي گردشگران در مهلت مقرر قانوني برداري و تأمين نيازمندي اسالمي، براي بهره

ها و نمايندگان سياسي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور، به فـراهم كـردن                   مكلف شدن سفارتخانه   .6
 سياسي دارنـد    اتتسهيالت و انجام خدمات صدور رواديد سياحتي، براي اتباع كشورهاي جهان كه با ايران مناسب              

، )1370مـصوب   (نامه اجراي قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي           آيين 1 روز، براساس ماده     10حداكثر در مدت    
هـا و نماينـدگان       هاي سياحتي به كـشور، سـفارتخانه        به منظور ترغيب و جذب جهانگردان خارجي در قالب گشت         

تسهيالت و خدمات صدور رواديـد سـياحتي را بـراي           اند    سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور موظف        
اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند و به قصد بازديد و سياحت و زيارت بـه                     

 ).206، 1385شميري، ( روز فراهم كنند 10كنند، ظرف مدت  ايران سفر مي

آهـن،    گانه مانند مأموران گذرنامه، گمـرك، فرودگـاه، راه        موظف شدن كليه مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بي           .7
، 2مـاده  (منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گردشگران  بنادر مستقر در مبادي ورودي و خروجي مرزها و شهرها به         

 ).19/2/1310 در ايران مصوب يقانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارج

آهن، براي در  ها و گمرك و راه بنادر و كشتيراني و سازمان پايانهموظف شدن سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان  .8
اختيار گذاشتن محل مناسب، براي استقرار دفـاتر اطالعـات و گردشـگران در مبـادي ورودي و خروجـي، داخـل                      

 . شهرها

 .تعبيه صندوق نگهداري كاالهاي قابل ورود و يا غيرقابل ورود گردشگران در انبار موقت مرزها .9

منظور برگزاري تورهاي زيارتي، اعم       سيسات الزم و ارائه خدمات مناسب از سوي سازمان حج و زيارت، به            ايجاد تأ  .10
هاي   هاي تاريخي خارجي از كشور و همچنين ورود زوار ساير كشورها براي زيارت مكان               از اعزام ايرانيان به مكان    

ه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي مـصوب          ، قـانون توسـع    9مـاده   (زيارتي ايران، با استفاده از تسهيالت مذكور        
7/7/1370.( 

رداري از تأسيسات ايرانگردي و گردشگري، از هر نوع كه مناسب باشد و همچنـين تـأمين                 ب ايجاد و توسعه و بهره     .11
هاي فردي و جمعي گردشگران ايراني و خارجي در داخل كشور، اعم از زميني، هوايي،                 وسايل الزم براي مسافرت   
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هـاي مملكتـي و شناسـاندن تحـوالت           خدمات گردشگري و اقدامات الزم بـراي ارائـه پيـشرفت          دريايي و تأمين    
هاي ايران، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، براساس قـانون اهـداف و وظـايف                   فرهنگي و تمدن و جاذبه    

 .1365فرهنگ و ارشاد اسالمي، مصوب سال 

ترهاي مناسب گردشگري و براي تأمين حـق و حقـوق و مزايـاي              هايي كه عمدتاً در ايجاد بس       ها و سازمان    وزارتخانه
  :اند از گردشگر، مداخله مستقيم و همكاري و تكاليف قانوني دارند، عبارت

هــا و  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي و ادارات تابعــه آن و مؤســسات گردشــگري داخلــي و خــارجي، هتــل  •
 مهمانسراها؛

 ها؛ بيمه، گمرك، بانكهاي  وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت •

 ها، مراكز آموزشي خصوصي گردشگري؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالي، دانشگاه •

  در خارج از كشور؛هاي سياسي دولت ها و نمايندگي وزارت امور خارجه، سفارتخانه •

 هاي انتظامي؛ ها و حوزه ، شهرداري ها، اداره گذرنامه ها، فرمانداري وزارت كشور، استانداري •

 شاورزي؛وزارت ك •

 ها و مراتع كشور و شيالت؛ وزارت جهاد سازندگي؛ سازمان جنگل •

 آهن؛ وزارت راه و ترابري، هواپيمايي، كشتيراني و راه •

 هاي دولتي و خصوصي؛ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، رسانه •

 هاي ورزشي اعم از دولتي و خصوصي؛ سازمان تربيت بدني، مؤسسات ورزشي و باشگاه •

 زمان برنامه و بودجه؛ و سا •

  .سازمان صنايع دستي •
  

  1كد جهاني اخالق گردشگري
منظـور بهبـود صـنعت گردشـگري و ايجـاد تفاهمـات               كدهاي جهاني اخالق گردشگري از سوي سازمان ملل متحـد بـه           

تدوين ايـن   . المللي از يك سو، و از سوي ديگر براي دستيابي به توسعه پايدار و حفظ ميراث گردشگري تدوين گرديد                    بين
ارتباط اين كدها با موضـوع      . كدها بيش از هر چيز بر حق گردشگري به عنوان بستر توسعه صنعت گردشگري تأكيد دارد               

لذا ذكر آن بررسي تطبيقي از قـوانين كـشور بـا ايـن              . كنند  مورد بحث در تأكيدي است كه اين كدها بر حق گردشگر مي           
  .وين چنين كدهايي استاصول و تعيين ظرفيت قانوني كشور براي تد

  . نقش گردشگري در ايجاد تفاهم و احترام متقابل بين مردم و جوامع-1ماده 
اي براي تكامل فردي و گروهـي و نفـي هـر گونـه تبعـيض، اسـتثمار جنـسي،          گردشگري به عنوان وسيله   -2ماده  

بشري، اصل مـورد تأييـد ديـن اسـالم          مساوات و برابري انسان در جامعه       (نابرابري بين زن و مرد و مواردي از اين دست           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global Code of Ethics for Tourism 
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 قـانون اجـازه الحـاق دولـت ايـران بـه       14/10/1310در اين زمينه كشور ايـران در تـاريخ          ). 98،  1377زاده،    سعيد) (است
آميز نسبت به زنان و كودكان را بـه تـصويب رسـاند            المللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايت           قراردادهاي بين 

  ).17، 1377يري و باقري، معتمدي، بش(
هايي براي حفـظ محـيط     گردشگري عاملي براي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست و ايجاد زيرساخت  -3ماده  

، قـانون تـشكيل سـازمان ميـراث فرهنگـي و            2نامـه اجرايـي تبـصره         ، آيـين  5گونه كه در ماده       همان(طبيعي و فرهنگي    
طور مـشترك بـه       برداري پايدار از ميراث طبيعي كشور به         دستورالعمل بهره  ،) هيئت وزيران  2/4/1384مصوب  (گردشگري  

ها، مراتع و آبخيزداري كشور رسيد        تصويب رؤساي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و حفاظت محيط زيست و جنگل            
ر و محافظـت از  ريزي همـواره حـصول بـه توسـعه پايـدا           ، چرا كه در رويكردهاي برنامه     )8الدعواتي،    سليماني و مستجاب  (

زاده نمـين،   تـاج (كيد بر اين است كه منابع طبيعي و فرهنگي فرسايش و يا تنزيل نيابـد        أمحيط مورد نظر است، و در آن ت       
1383 ،14.(  

ترين  مهماز اين رو . كننده ميراث فرهنگي بشريت و عاملي براي تقويت اين ميراث است  گردشگري استفاده  -4ماده  
  ).Cochrane & Parnwell, 1996, 239( در گردشگري، حفظ يكپارچگي فرهنگي است هدف و ارزشمندترين اصل

هاي عمراني سوم قبـل از   در اين رابطه از برنامه( گردشگري فعاليتي سودمند براي كشورها و جوامع ميزبان         -5ماده  
 قانون تـشكيل سـازمان      ،8انقالب تاكنون به اهميت اين مسئله در سبد اقتصادي كشور اشاره شده است و همچنين ماده                 

  ).ميراث فرهنگي و گردشگري
، قـانون اساسـنامه سـازمان ميـراث         3مـاده   (اندركاران در امر توسعه گردشـگري          مسئوليت و تعهدات دست    -6ماده  

وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفـظ و          : ، وظايف سازمان  1366فرهنگي كشور سال    
 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در رابطه بـا وظـايف و اختيـارات شـوراي                   4ت، ماده   احيا و معرفي اس   

نامه اجرايي قانون     گانه آيين   دهزا از همين قانون و نيز مواد دو       11 و   7،  9عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، همچنين مواد        
  ).1370توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب سال 

  ).متأسفانه در اين امور قانون جامعي وجود ندارد(حق گردشگري  -7ماده 
نامـه اجرايـي توسـعه صـنعت ايرانگـردي و             ، آيـين  5اين مـاده بـا مـاده        ( آزادي حركت و تردد گردشگران       -8ماده  

، همچنين قانون مبنـي بـر سـهولت در اعطـاي رواديـد و               1جهانگردي مبني بر آزادي استفاده از اتومبيل شخصي و ماده           
  ).  مرتبط است19/2/1310قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 

قانون اصالح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربـوط          ( حقوق شاغالن و كارگزاران صنعت گردشگري        -9ماده  
 اليحه تأمين منافع    2، قانون الحاق يك تبصره به بند        1387به منظور تشويق كارفرمايان مصوب مجلس شوراي اسالمي         

  ).1359كارگران مصوب مجلس شوراي اسالمي 
در كشور ما كد جهاني وجود ندارد و لذا داوري در مورد نتيجه             ( كد جهاني اخالق گردشگري      ل اجراي اصو  -10ماده  

  ).Garrod & Fyal, 1998, 199-212) (پذير نيست اجراي آن امكان
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  گيري  نتيجه
 ميليارد دالر نصيب كـشورهاي      400 ميليون جهانگرد در جهان،      600، متجاوز از    2008براساس اطالعات موجود، در سال      

دهـم   در حـد جـذب كمتـر از يـك    (آمارهاي رسمي حاكي است كه سهم ايران در اين ميان، بسيار ناچيز          . اند  مختلف كرده 
جايگـاه مناسـبي در بازارهـاي       هـاي فـراوان،       بنابراين كشور ما به رغم داشتن جاذبه      . بوده است ) درصد از كل جهانگردان   

جهاني گردشگري ندارد و اين در حالي است كه در طول دو دهه اخير، تمام تالش مديران اجرايي كشور بر اين بوده است 
هاي بالقوه كشور استفاده بـه عمـل آيـد و             كه كشور را از وابستگي به درآمدهاي نفتي نجات دهند تا از امكانات و توانايي              

با وجود موارد ذكـر شـده،   . گفته است ها براي وصول اهداف پيش ترين راه هاي گردشگري، از مهم فعاليتمطمئناً گسترش  
چرا موقعيت كنوني ما چنين است؟ با بررسي قوانين و مقرراتي كه در زمينه گردشگري در ايران به تصويب رسيده اسـت،                      

رود، تمديد رواديد، اسـتفاده از اتومبيـل شخـصي، اقامـت،            رواديد، و (توان دريافت كه اگر چه به برخي ابعاد اين مسئله             مي
هـاي گردشـگري،      بهداشت عمومي، مجوز هتل و رستوران     . در قوانين مدنظر بوده است    ) هاي تجاري و نظاير اينها      فعاليت

 خارجي و   هاي زناشويي گردشگران    ايمني، برابري و احترام متقابل، در نظر گرفتن استانداردهاي الزم، حتي توجه به مقوله             
امـا در عرصـه مـديريت كـالن     . مواردي از اين دست در مباحث حقوقي مربوط به گردشگري مورد توجه قرار گرفته است 

اگر چه  . هاي كارشناسي نشده راه را براي توسعه هر چه بيشتر اين صنعت بسته است               كشور، به كارگيري برخي از سياست     
مي ايران مورد توجه بوده است اما در رويكردي متفاوت بـه ايـن مـسئله    ابعاد حقوقي گردشگران در قوانين جمهوري اسال   

  .نگريسته شده است
توان گفت كـه      المللي در مورد نوع طرز تلقي از مسافرت و پذيرش، مي            بندي انجام شده در حقوق بين       براساس دسته 

، )گردشگر، تاجر، و جز آن    (يگانه  كشور ايران جزء آن دسته از كشورهايي است كه بنا به داليل خاص سياسي در پذيرش ب                
بهداشـتي، امنيتـي،   (شـود كـه تهديـدي     دي اعمال مـي رالبته اين امر تنها در موا  . كند  هاي خاصي را اعمال مي      محدوديت

هاي قانون مربوط     در غير اين صورت، آنچه كه از مواد و تبصره         . ، از سوي بيگانه مورد توجه كشور باشد       )سياسي، و جز آن   
، قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري         9 ماده   )19/2/1310مصوب  (امت اتباع خارجه در ايران      به ورود و اق   

آيـد، حـاكي از لـزوم     نامه اجرايي توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و مانند اينهـا برمـي   ، آيين )23/10/1382مصوب  (
آيد، فقدان اصـول      چه ضعف بنيادين به حساب مي     با اين حال آن   . آزادي گردشگر و سهولت گردشگرپذيري در كشور است       

از طرفي بازبيني و اصالح برخـي اقـدامات بيجـا از سـوي مـسئوالن                . در اين زمينه است   ) كد گردشگري يا جز آن    (جامع  
كه منجر به تصويرسازي نامناسبي در سـطح  ) ها گيري مثالً بازجويي از برخي گردشگران و يا برخي اعتراف    (سياسي كشور   

  .مللي شده است، امري نه تنها ضروري بلكه حياتي استال بين
 و   ، و تحت لواي آيين    )مستأمن، ذمي، معاهد  (هاي مذكور     هاي غيرمسلماني كه براساس پيمان      از ديد اسالم نيز گروه    

 چـه گردشـگر، بازرگـان،   (برنـد    شوند، تا زماني كه در كشور اسالمي به سر مـي            شرايط اسالمي، وارد سرزمين اسالمي مي     
البته ديدگاه اسالم در مورد اتباع بيگانه و طرز تلقي از آن در سطح جهـاني                . اند  داراي حقوق شهروندي  ) ميهمان، و جز آن   

پذيرفتني نيست، چرا كه براساس انديشه اسالمي تمـام مـسلمانان امـت واحـده اسـالمي را       ) حتي در كشورهاي اسالمي   (
  .ـ در صورتي كه اين تفكر در عمل جايگاهي نداردي ندارند حدوديتدهند و در ورود به كشورهاي اسالمي م تشكيل مي
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با توجه به پويايي گردشگري، پرواضح است كه در هر زمان ابعاد جديدي به مسائل مربـوط بـه حقـوق گردشـگري                       
 نيـاز،   هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي و بـه فراخـور           در اين بين برخي از كشورها نيز با توجه به ويژگي          . شود  افزوده مي 

بنابراين عالوه بر برخي از ضوابط و كـدهاي جهـاني           . كنند  اقدام به تنظيم ضوابط و مقررات خاصي در امر گردشگري مي          
، كشورها در امـر گردشـگري،       )جو و جز اينها     قانون اساسي گردشگري، كد جهاني اخالق گردشگر، منشور گردشگر صلح         (

هاي اقامتي، خدمات مربوط      ور كانادا ضوابط اخالقي خاصي در زمينه مكان       مثالً كش . ضوابط خاصي نيز در اين زمينه دارند      
پرواضح است كه در كشور ايـران بـا توجـه بـه             ). http://www.insula.org.tool(به غذا و تورگردانان وضع كرده است        

) وجـه نباشـد   كه ممكن است در ساير كشورها مورد ت       (تسلط فرهنگ اصيل اسالمي، در نظر گرفتن برخي از اصول خاص            
  . ضروري است

هـايي   توان معـادل  از طرفي، با مطالعه كد جهاني اخالق گردشگري و تأمل در قوانين تدويني در كشور به راحتي مي     
، كـد جهـاني اخـالق    1مـثالً مـاده   (اما با اين حال اگرچه برخـي از مـوارد   . اي ضعيف ـ يافت  را براي آن ـ البته در مرتبه 
 باشد اما با توجـه بـه    ، ممكن است به صورت نانوشته  )تفاهم و احترام متقابل بين مردم و جوامع       گردشگري مبني بر ايجاد     

هاي فرهنگي كشور ايران، توجه به اين مسائل همواره مد نظر بوده است و از اين روست كه تبليغ و رفع برخـي از                          ويژگي
توجـه بـه حقـوق      .  مقاصد گردشـگري تبـديل كنـد       تواند ايران را در سطح جهاني به يكي از          هاي غلط امنيتي مي     سياست

  . ، امري ديرپاست)منشور كورش كبير(انساني در كشوري با پيشينه ارزشمند تاريخي و مدعي حقوق بشر 
با تمام اين تفاسير، روند تاريخي و دگرگوني ابعاد متفاوت فرهنگي و نگرشي مردم لزوم توجه به ابعاد جديـدتري در                     

ويژه حقوق گردشگران خارجي، امري الزامي است، چرا كه گردشگر نيازمند رفاه و آسايش                ري، به قوانين و مقررات گردشگ   
آنچه كه امروز در  . از طرفي، دستيابي به توسعه پايدار گردشگري نيازمند توجه به تمام ابعاد اين مقوله است              . و امنيت است  
 به عقب ماندن از رقابت جهاني در عرصه گردشـگري           ، منجر )با وجود غناي فرهنگي و تنوع گسترده طبيعي       (كشور ايران   

بـراي موفقيـت ايـن صـنعت در         . شده است، چيزي جز عدم تغيير نگرش به مسائل روز جهاني در امر گردشگري نيـست               
در اين زمينه معيار قـرار دادن قـوانين و          . عرصه جهاني، توجه به خواست گردشگر و تأمين حقوقي او امري ضروري است            

تواند بستري مناسب براي بهبود جـذب گردشـگر در كـشور     ها و نظاير اينها مي   المللي، حقوق بشر، كنوانسيون    مقررات بين 
توان عالوه بر     با تدوين ضوابط و قوانين اخالقي گردشگري در سطح ملي و متناسب با ابعاد فرهنگي و محيطي، مي                 . شود

  . مورد براي جذب گردشگر را حذف كرد اي بيه حفظ صنعت فراهم آورد و در كنار اين عوامل محدوديت
امـا  . مورد اسـت    هاي بي   ترين شرط براي تدوين كد جهاني، بازنگري در قوانين كشور و رفع برخي از محدوديت                مهم

. متأسفانه در كشور ما جز موارد ذكر شده در چارچوب قوانين تصويب شده، اقدام مؤثري در اين زمينه صورت نگرفته است          
توجه بـه ايـن نكتـه اهميـت دارد كـه            .  قسمت از قوانين كشور قانوني در مورد حق گردشگر وجود ندارد           از طرفي در هيچ   

بنابراين از آنجا كه در قوانين حقـوقي و مقـررات مـديريتي            . آيند  گردشگران درواقع شهروندان كشور ميزبان به حساب مي       
، لذا تدقيق اين مفهوم بـا توجـه    )1387و عبدالهي،   صرافي  (كشور از مفهوم شهروندي و جايگاه آن چندان ياد نشده است            

تـرين مـسئله      به شرايط فرهنگي و حقوقي كشور نيازي ضروري است، چرا كه در عصر جهـاني شـدن، شـهروندي مهـم                    
از منظر انديشه حقوق بشر گردشگران تمام حقوق شهروندي         ). 1385آبادي،   ، ليف 1380عاملي،  (اجتماعي و حقوقي است     
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در اينجا براي حسن ختـام، پيـشنهادهايي چنـد در جهـت      ). 1386رفيعي،  (دارند  ) جز در موارد محدود   (ن را   در كشور ميزبا  
  :شود سازي در بعد حقوقي ارائه مي رشد و توسعه گردشگري و زمينه

ا، و  گـر   جاي درون   گرا به   جاي ملي، برون    اي بسته، فراملي به   ج استقرار سيستم مديريتي قانونمند به صورت باز به       ) الف
  جاي فردگرا، تا اين صنعت كه امروزه در جهان از درآمدهاي نفتي هم پيشي گرفتـه اسـت رونـق پيـدا كنـد؛ و       گرا به   گروه

  .زدايي و جايگزيني ضوابط مترقي و تغيير بنيادين بوروكراسي اداري ب ـ مقررات
جهانگردي و گردشگري در    رعايت حقوق و برقراري امنيت جاني و مالي گردشگران خارجي و گسترش فرهنگ              ) ب
  .كشور

اي موارد ديـده      جاي انتساب كه به هر حال متأسفانه در پاره          تدوين قوانين پويا با تأمين شرايط احراز و انتصاب به         ) ج
  .شود مي

هـاي دقيـق بـه     ريزي هاي جهاني با حفظ منافع ملي و برنامه المللي و رقابت  پذيرفتن تغيير و تحول در عرصه بين      ) د
  .گي جاي روزمره مدت و درازمدت به مدت، ميان تاهصورت كو
  .اي خالصه هدايت نظام مديريتي از روش سنتي به روش علمي، كارآمد، اثربخش و غيرسليقه) هـ
سازي، مطالعه عميق در مورد موانع فرهنگي با هدف معرفي مراكـز جـاذب و جالـب توجـه                    رساني، فرهنگ   اطالع) و

  .االنتشار هاي گروهي و جرايد كثير ي الزم به ميهمان و ميزبان از طريق رسانهها براي گردشگران، ارائه آموزش
تدوين كد اخالقي گردشگري، البته متناسب با شرايط فرهنگـي ايـران و نيـز بـه                 ) ترين پيشنهاد   عنوان اصلي   به) (ي

  .المللي شكلي مناسب و پذيرفتني در عرصه بين
  .ه عنوان شهروند جهاني در قوانين حقوقيتدقيق مفهوم شهروندي و جايگاه گردشگر ب) ن
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