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 یهمهگسترش بيشتری یافته است. ایران نيز مانند  روزروزبهمهاجرت در سطح جهان  یدهیپدسال گذشته  40در طول 

بسياری با این پدیده داشته است. مهاجران افغانستان، عراقي و پاكستاني  یمواجههاخير  یدهه 4كشورهای جهان در طول 

و از سوی دیگر تعداد زیادی از ایرانيان از كشور ایران به مقاصد  اندبودهحال ورود به كشور  همواره در هادههدر طول این 

 . اندكردهمختلف جهان مهاجرت 

طي  دهندميمهاجران حاضر در ایران را شكل  یعمدهكه در بخش قبل گفته شد مهاجران افغانستاني و عراقي كه  طورهمان

شوروی به كشور افغانستان باعث  یحملهبعد از انقالب اسالمي بود.  هاموج ترینبزرگچند موج وارد كشور شدند. یكي از 

شد تعداد زیادی از اتباع افغانستاني به مرزهای ایران پناهنده شوند. با آغاز جنگ تحميلي هم تعداد زیادی از شيعيان كشور 

در قبال این مهاجران سياست درهای باز بود. این  عراق از این كشور اخراج شده و به ایران پناهنده شدند. سياست ایران

توانستند وارد شهرهای مختلف كشور شوند. سياست درهای باز تبعات  راحتيبهمهاجران در مرزهای ایران پذیرفته شدند و 

. یكي از ایران را بسيار سهل كرد یجامعهمختلفي در مورد مهاجران در ایران داشت. این سياست فرآیند ادغام مهاجران در 

 ازدواج زنان ایراني با مردان افغانستاني و عراقي. خصوصبهتبعات این سياست افزایش ازدواج بين ایرانيان و مهاجران بود؛ 

گسترش فراواني یافته است.  1ی فرامليهاازدواجبه نام  هاازدواجمهاجرت نوعي از  یپدیدهدر سطح جهان نيز با افزایش 

. ازدواج زنان ایراني با اتباع افغانستاني و اندمتفاوتیي هستند كه در آن طرفين ازدواج از دو مليت هاجازدوای فراملي هاازدواج

برای كشور ایران مهاجران ایراني در سایر  هاازدواجی فراملي دانست. اما سمت دیگر این هاازدواج یدستهاز  توانميعراقي را 

و در كشورهای دیگر با مرداني  اندكردهران ایراني نيز هستند كه از ایران مهاجرت كشورها هستند. تعداد زیادی از زنان و دخت

 .اندكردهاز اتباع سایر كشورها ازدواج 

مفصل به آن پرداخته خواهد شد آمار كامل و دقيقي از تعداد ازدواج زنان ایراني با اتباع  طوربهگزارش  یادامهبه دالیلي كه در 

 شدهاعالمدر طول ساليان اخير از سوی مسئوالن  ختهیوگرجستهاز كشور وجود ندارد. اما آمارهایي خارجي در داخل و خارج 

زنان ایراني با اتباع خارجي در  یشدهثبت یهامعاون فرهنگي اداره اتباع خارجي وزارت كشور تعداد ازدواج ،صالحياست. 

 1395در تيرماه سال . است اعالم كردهمورد  4894مورد و در داخل ایران را  13181چهار سال گذشته در خارج از كشور را 

 زن ایراني با اتباع خارجي در این اداره خبر داده بود.  24000اداره اتباع خارجي وزارت كشور از ثبت ازدواج بيش از  ركلیمد

كه وجود دارد این است كه فرآیندهای ثبت ازدواج زنان ایراني با اتباع خارجي بسيار پيچيده و دشوار است )این فرآیندها  یانكته

 مطمئنا  نيستند و آمارهای واقعي  شدهثبت هاازدواج(؛ به همين دليل بسياری از این شونديمتشریح  ليتفصبهآتي  یهافصلدر 

 از  سوی مقامات هستند. شدهاعالمباالتر از آمارهای 

                                                           
1 Transnational marriage 

http://ayaronline.ir/1397/02/273520.html
http://ayaronline.ir/1397/02/273520.html


Diaran.ir 
 

را  هاازدواجو تبعات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و امنيتي این  هاویژگيو چه تبعاتي دارند؟  هاویژگيچه  هاازدواجاما این 

 به شرح زیر اعالم كرد: توانمي

 هاازدواجاين تبعات فرهنگي اجتماعي  -1

كلي تقسيم كرد:  یدودستهرا به  هاازدواج نیابرای بررسي تبعات فرهنگي اجتماعي ازدواج زنان ایراني با اتباع خارجي باید 

 .رنديگيمكه در داخل ایران صورت  یيهاازدواجو  افتنديمیي كه در خارج از كشور ایران اتفاق هاازدواج

 اند:خارجي در خارج از ايران ازدواج كردهزنان ايراني كه با مردان   1-1

بسياری از این  مطمئنا آمار رسمي و دقيقي از ازدواج زنان ایراني با اتباع دیگر كشورها در خارج از مرزهای ایران وجود ندارد. 

شور در یك . صالحي معاون فرهنگي اداره اتباع خارجي وزارت كشوندينمایران حتي ثبت هم  یهایكنسولگردر  هاازدواج

 در خارج از كشور ایران حدود سه برابر داخل ایران است. هاازدواجمصاحبه اعالم كرده بود كه تعداد این نوع 

اند. كساني هستند كه از ایران مهاجرت كرده ندینمايها مبادرت مزناني كه در خارج از كشور ایران به این نوع از ازدواج یعمده

حداقلي دچار مشكل خاصي نيستند.  یهاتیبا توجه به قوانين حمایتي كشورهای مهاجرپذیر عموم این بانوان ازنظر حما

( دكنني)در مورد كشورهایي كه از اصل خون پيروی م دنیآيتابعيت كشور پدری خود درم بهفرزندان حاصل از ازدواج آنان یا 

  (.كنندي)در مورد كشورهایي كه از اصل خاك پيروی مندنكيیا به تابعيت كشور محل تولد خود را كسب م

)طالق، رها شدن زن ایراني از سوی مرد  جداشدهاز شوهر خارجي خود  شونديمدر مواردی برخي از این زنان ایراني مجبور 

و  گردنديبرمبه كشور مادری خود  هاآنخارجي، مرگ شوهر و...( و با فرزندان احتمالي حاصل از ازدواج به ایران بازگردند. 

 گيرند.اما فرزندان اين زنان در كشور ايران تحت هيچ حمايتی قرار نمی. رنديگيمالزم قرار  یهاتیحماتحت 

ایراني نيستند. از طرف دیگر پدر هم نيست كه تحت حمایت  هاآنو  شودينممنتقل  هاآنه تابعيت از خون مادر به چرا ك

هيچ كاری  هاآن هايرانیاو مادر  شونديمكشور متبوع او قرار بگيرند. بدین ترتيب این فرزندان در كشور ایران به امان خدا رها 

 انجام بدهد. هاآند برای تحت حمایت قرار گرفتن توانمين

آخرين  عملا و  دیآيدرمبه تابعيت كشور دیگری  هاآنفرزند  گردنديبازنمدر مواردی هم كه زنان ایراني به كشور خود 

 يرزاخانياین معضل در ازدواج مریم م یمشهورترین نمونه. رودیمی ايران از بين با جامعه هاآنی ارتباطاتی حلقه

فرزندش ایراني باشد  كهنیبرای ا یرزاخانيمريم مدرخواست  رغميایراني( با یك مرد غيرایراني اتفاق افتاد. عل ی)نخبه

 ( از ایران جدا شد.شدختر كوچكایران )یعني  یارتباطاتي این نخبه با جامعه یقوانين این اجازه را ندادند و آخرین حلقه
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 :اندكردهمردان خارجي در داخل ايران ازدواج زنان ايراني كه با  2 – 1

بين زنان ایراني با اتباع خارجي در نواحي مرزی كشور و در بين طبقات بسيار محروم  یهاازدواج یاما در داخل ایران عمده

عراق در . وجود بحران های اجتماعي و سياسي در كشورهای همسایه جمهوری اسالمي ایران چون افغانستان و افتدياتفاق م

درهای كشور بر روی این مهاجرین و پناهندگان در دوره های مختلف به ویژه پس  ودنكنار اشتراكات زباني و مذهبي و  بازب

از جنگ افغانستان ، مهاجرت گستره این اتباع را به كشور رقم زده است. این مهاجرت ها، تبعات متعدد اجتماعي و فرهنگي 

با اتباع خارجي به ویژه اتباع افغان در سال  رانيرده كه یكي از این تبعات رواج ازدواج زنان ایرا برای كشورمان به ارمغان آو

های اخير بوده است. ازدواج های زنان ایراني با اتباع خارجي در داخل ایران به دو دسته ی كلي قابل تفكيك است: ازدواج 

ی دولت را دریافت  هزارت كشور دریافت كنند و ازدواج هایي كه اجازهایي كه توانسته اند مراحل دریافت پروانه زناشویي را از و

 شود؛يشرعي م سینودست یهاها از طرف بزرگان محلي و از طریق صيغه نامهنكرده اند و ثبت قانوني نشده اند. این ازدواج

 .شونديفرآیندها ثبت قانوني نم یهايدگيچياما به دليل پ

ني ازدواج زن ایراني با تبعه خارجي در مواردی كه منع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص ( قانون مد1060اساس ماده ) بر

مملكتي و حمایت از حقوق زنان  -از طرف دولت است. این ماده در حقيقت جنبه فقهي ندارد و بر اساس مصالح سياسي 

با اتباع بيگانه غير ایراني، تقاضای كتبي مرد و زن،  ایراني تدوین شده است. بر اساس آیين نامه اجازه زناشویي بانوان ایراني

گواهي نام دولت متبوع شوهر مبني بر به رسميت شناختن ازدواج حاضر در كشور متبوع شوهر، گواهي تشرف به دین اسالم 

ایران و اخذ  از كشور متبوع شوهر و كشور نهدر مورد مرد غير مسلمان، گواهي نامه تجرد یا تاهل مرد، گواهي عدم سوء پيشي

 تعهد و تضمين از شوهر ) در صورت صالحدید وزارت كشور( برای صدور اجازه الزم است.

سال( تعيين كرده است   5الي 2) از  5ق. م را حبس تعزیری درجه  1060قانون گذار ضمانت اجرایي تخلف از مفاد ماده  اگرچه

اج ها بدون مجوز قانوني و پروانه زنانشویي انجام مي شوند. اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد این است كه اكثر این ازدو

فقر فرهنگي و اقتصادی قشرهای جامعه و ناآگاهي از اصول و موازین قانوني در رابطه  ا،مهمترین علل بروز این گونه ازدواج ه

-13009/22در پاسخ به نامه 2527/74با شرایط ازدواج تبعه بيگانه با تبعه ایراني مي باشد. بر اساس نامه وزارت كشور به شماره 

ازدواج در خصوص ازدواج مردان  728هزار و  15، 1393تا ابتدای سال   5/12/1392مركز پژوهش های مجلس مورخ  82

افغان و عراقي با زنان ایراني با مجوز قانوني به ثبت رسيده است.  . با این وجود آمارهای غير رسمي بسيار بيشتر از آمار یاد 

 اورد مي شود.شده بر

اخذ مجوز اقامت با  زهيصرفا  با انگ يموارد اتباع خارج ي. در برخشونديفراواني م یهابيها دچار آسایراني در این ازدواج زنان

را رها كرده  زيچفرزند، همه نیباوجود چند يو حت شانيرانیبا همسر ا يسال زندگ نیاند، پس از چندكردهازدواج يرانیزنان ا

از  يتیحما چيتن داده است، از ه يبا تبعه خارج يرقانونيبه ازدواج غ كهنیا ليبه دل زين يرانی. زن ااندو به كشورشان برگشته
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كودك بدون شناسنامه  نینشده، چندثبت يرقانونيازدواج غ كیبا  يرانیزن ا ط،یشرا نی. در استيبرخوردار ن رانیدولت ا یسو

 .شوديسرگردان در اجتماع م يتیاحم چيو بدون ه

از مسائلي كه در این ازدواج ها متداول است، اختالفات خانوادگي، طالق و ترك زوجه است. عدم تناسب شرایط اجتماعي،  یكي

فرهنگي، غير قانوني بودن حضور زوج و غيره از علل اصلي این مسئله است. بعضي از این اتباع غيرایراني بعد از  اقتصادی،

ور خود بازمي گردند و زنان را با مشكالت متعدد اجتماعي و اقتصادی به حال خود مدتي، همسران خود را رها كرده و به كش

رها مي كنند. به ویژه آنكه، به علت عدم ثبت این ازدواج ها به صورت قانوني نهادهای حمایتي چون كميته امداد امام خميني 

مورد حمایت های قانوني قرار دهند. در نتيجه این  ارانو)ره( ، بهزیستي و ... نمي توانند این زنان را به عنوان زنان سرپرست خ

 زنان ناچارند به تنهایي بار خانواده را بر  دوش كشند.

بر این حتي در مواردی كه ازدواج به صورت قانوني نيز به ثبت رسيده زن ایراني با مشكالت متعددی در صورت  عالوه

 طالق ، ترك همسر و یا فوت او دست به گریبان است:

نوان مثال با توجه به اینكه در نظام حقوقي ایران، روابط مالي و شخصي زوجين تابع قانون اقامتگاه شوهر است، درخواست ع به

حضانت این كودكان از سوی مادر تابع قوانين كشور مرد خارجي است . در نتيجه حمایت قانوني از این زنان نيز جهت حضانت 

حضانت، این اطفال و مادرانشان را با فشارهای روحي و سردرگمي شدیدی  توضعيطفل امكان پذیر نيست. روشن نبودن 

برای  هاازدواجاز سوی دیگر این روبرو خواهد كرد. امری كه مي تواند در رشد شخصيت این كودكان تاثير نامطلوبي گذارد.

 در نواحي محروم خالي از فایده نيست.  خصوصبهزنان ایراني 

ی بزرگ این هاویژگيدر نواحي محروم خالي از فایده نيست. یكي از  خصوصبهبرای زنان ایراني  اهازدواجاز سوی دیگر این 

زنان  یهاازدواج ياجتماع نيصورت گرفته در وزارت كار، رفاه و تأم یطبق مطالعات آماراست.  هاآنپایداری باالی  هاازدواج

 یدر برنامه ياجتماع نيكار، رفاه و تأم ریاست. معاون وز رانیانواع ازدواج در كشور ا نیدارتریاز پا يكی يبا مردان خارج يرانیا

حدود »و گفته بود:  خبر داده بودها نوع از ازدواج نیا یداریپا یدرصد 82از آمار  1396در اسفندماه  مايس كیشبكه  یمناظره

  «درصد هم متاركه كردند. ميدرصد طالق گرفتند و چهار و ن ميچهار و ن

قانون مدني ایران  976ی مادهها است. ترین آثار ازدواج زنان ایراني با اتباع خارجي فرزندان حاصل از این ازدواجیكي از بزرگ

تولد  محضبهو مادران ایراني این حق را ندارند كه  شناسديمتنها خون پدر را برای انتقال ذاتي تابعيت به فرزند به رسميت 

كودك تابعيت خود را به او منتقل كنند. این قانون باعث ایجاد وضعيت بسيار بغرنجي در فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 

 با اتباع خارجي در داخل مرزهای ایران شده است. 

« 1385مصوب سال  يبا مردان خارج يرانیدان حاصل از ازدواج زنان افرزن تيتابع فيتكل نييعت»ی واحدهمادهبا  مطابق

 . باشنديمسالگي تنها مجاز به اقامت در ایران  18ها تا فرزندان حاصل از این نوع ازدواج

http://www.ensafnews.com/104344/
http://www.ensafnews.com/104344/
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از خدمات بهداشتي درماني، حق استفاده از  استفادهحق دیگری همچون حق تحصيل، حق  گونهچيهسالگي  18قانون تا سن 

ی، خدمات بانكي، استفاده از امكانات آموزشي و... برای آنان قائل نشده است؛ بدین ترتيب این فرزندان در امهيبخدمات 

 .شونديموضعيت ممكن بزرگ  نیترمحروم

مدرك قانوني دال بر وجودشان  گونهچيهثر آنان . اككننديمسالگي همچون سایه در كشور زندگي  18بسياری از این فرزندان تا 

ی مدرك قانوني برای هيتهی افغانستاني اقدام به گذرنامهاز طریق كارت آمایش یا  هاآندر جامعه ندارند. در بهترین حالت پدر 

 18اني نيستند. بعد از و ایر رونديمی كشور افغانستان یا عراق به شمار تبعه هاآنكه در این حالت هم  كنديماین فرزندان 

به خاطر مادر ایراني خود تقاضای تابعيت ایراني را پيگيری كنند. در این مرحله باید گواهي اعالم رد  تواننديم هاآنسالگي 

برای  . اماانددهیندرا  شانیپدركشور  گاهچيهو  اندبودهاز بدو تولد در كشور ایران  هاآنرا بياورند.  شانیپدرتابعيت از كشور 

كسب تابعيت ایران باید از ایران خارج شوند، به كشور افغانستان بروند و گواهي رد تابعيت خود را دریافت كنند. در بهترین 

برای خيلي از  عمال  ی باالی این كار هانهیهزاین كار كنند كه با توجه به  مأموروكيلي را در كشور افغانستان  تواننديمحالت 

 آن ها غيرممكن است. دریافت گواهي رد تابعيت برای كسب تابعيت ایراني فرآیندی بسيار دشوار است. 

از طرف دیگر نيمي از مهاجران حاضر در ایران قانوني نيستند؛ بنابراین خيل عظيمي از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 

 هرگونهو فاقد  شودينمی پدرشان هم درج نداشتهی افغانستاني گذرنامهیش یا در كارت آما نامشانبا مردان خارجي حتي 

 .2مدرك شناسایي هستند

درخواست تابعيت ایراني  توانندينمسال نيز  18فرزندان مادر ایراني كه پدرشان مدرك اقامتي معتبر ندارد بعد از رسيدن به سن 

 (.شوديمتوضيح داده  ليتفصبهی بعدی هابخشاست)این مورد در  نشدهثبت هاآنازدواج پدر و مادر  چراكهبدهند؛ 

و بي  تیهويباین است كه خيل عظيمي از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با اتباع خارجي  افتديماتفاقي كه  عمال  

 هاآن. اسم اندمحرومتماعي و به دليل نداشتن شناسنامه از تمام خدمات اج شونديمدر تبعيض بزرگ  هاآن. ماننديمتابعيت 

گيرند. هيچ آمار دقيقي از تعداد این را در نظر نمي هاآننيست و در هيچ آماری  شدهتيتثب تشانیهویي ثبت نيست، درجا

 ندگانینما ياند. برخنفر اعالم كرده 300،000ها را نوع ازدواج نینهادها تعداد فرزندان حاصل از ا يبرخفرزندان وجود ندارد. 

هزار نفر  800 نيرا ب ی حاضر در ایرانشناسنامهتعداد افراد بي  -يخراسان رانيرضا ش یهمچون آقا- ياسالم یمجلس شورا

 .اندعنوان كردهنفر  ونيليمكیتا 

                                                           
بود، كودكش را در بازار شهر گم كرد. فرزند این زن به پليس  كردهازدواجزني ایراني كه با مردی افغانستاني و بدون مدارك قانوني  گرفتهانجامی هامصاحبهدر یكي از  2

به سراغ پليس رفت و فرزندش را نزد آنان یافت. اما پليس برای تحویل فرزند این زن از او مدارك هویتي درخواست كرد.  وجوجستمراجعه كرد. زن ایراني هم بعد از مدتي 
زن بعد از ی مادر و فرزندی نداشت. بنابراین فرزندش به او داده نشد. مادر ایراني هر كاری كرد كه به فرزندش برسد نتوانست. فرزند این رابطهمدركي دال بر  گونهچيهزن 

ی بسيار باالیي را پرداخت تا آزمایش نهیهز هاآنی فقير خانوادههم پدر داشت و هم مادر.  كهيدرحالمدت كوتاهي به بهزیستي فرستاده شد. او یك ماه در بهزیستي به سر برد. 
 ثابت كرد كه آن كودك فرزند این زن ایراني است. DNAتشخيص 

 

http://www.icana.ir/Fa/News/338465
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ی فرزندان مهاجر حاضر در ایران )چه با مدرك و هيكلمبني بر حق تحصيل  1392قبل از فرمان مقام معظم رهبری  در سال 

 سواديب( كودكان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان غيرایراني حق تحصيل در مدارس را نداشتند و عموما  مدركيبچه 

 ليمكان ادامه تحصا زيو در موارد متعدد ن شونديمواجه م يتيبا انواع مشكالت ترب مدرسه نيزفرزندان در  نیا. شدنديمبزرگ 

 . ستيمقدور ن شانیبرا يدر مقاطع عال

تواند خطرات فراواني را عالوه بر این موارد تهدیدهای امنيتي ناشي از وجود افرادی بدون هيچ مدرك هویتي در جامعه، مي

مدرك شناسایي و هویتي  گونهچيهباالیي از فرزندان مادر ایراني كه  نسبتا برای كشور در پي داشته باشد. حضور جمعيتي 

 ی شهر است. هاابانيخندارند همانند تردد تعداد زیادی خودروی بي پالك در 

 طرفآن. از برديمی جرم و جنایت را در آنان بسيار باال نهيزمی خدمات اجتماعي و رفاهي هيكلاز  هاآنمحروميت قانوني 

 و پيگرد آنان وجود ندارد. ی برای شناسایي و تعقيبالهيوسهم در صورت ارتكاب هيچ 

. دهندميتابعيت ایراني خود را از دست  هاازدواجزنان ایراني با این ی از موارد هم قانون طوری طرح ریزی شده كه اپارهدر 

 كه: كنديم انيب رانیا يقانون مدن 987ماده 

مطابق قانون مملكت  كهنیخواهد ماند مگر ا يخود باق يرانیا تيبه تابع دینمايخارجه مزاوجت م یكه با تبعه يرانیا زن»

صرف به ق،یتفر ایدرهرصورت بعد از وفات شوهر و  يشود. ول ليوقوع عقد ازدواج به زوجه تحم یواسطهشوهر به تيزوج، تابع

حقوق  عيزن با جم يِاصل تيتابع ق،یسند تفر ایفوت شوهر و  قیتصد یبه انضمام ورقه هدرخواست به وزارت امور خارج میتقد

 «راجعه به آن مجددا  به او تعلق خواهد گرفت. ازاتيو امت

مرد را به زن منتقل  تيتابع ،يتبعه خارج كیمحض ازدواج مرد با به رانیا تيمانند قانون تابعكشور افغانستان به تيتابع قانون

طبق و  شوديمنتقل م يرانیبه زن ا يافغانستان تيتابع يرانیزن ا كیبا  يمرد افغانستان كیدر ازدواج  بيترت نی. بدكنديم

 . شوديزن سلب م يرانیا تيتابعقانون مدني 

 او از برخي حقوق محروم خواهد بود:  ،در صورت تغيير تابعيت ایراني زن در نتيجه ازدواج

 كند،يم ليرا تحص يخارج تيكه بر اثر ازدواج تابع يرانیزن ا» قانون مدني 987ماده  2در تملك؛ طبق تبصره  تیمحدود-

حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادی خارجي گردد ندارند، تشخيص این امر با كميسيوني 

 «.اطالعات است ومتشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور 

از آن  باشديم انيرانیكه مختص ا ياسيوق سنباشد، از حق رانیكه زن تبعه دولت ا يدر صورت ؛ياسياز حقوق س تيمحروم-

 .یيو قضا ياسيانتخاب شدن در مناصب س ایمحروم خواهد شد. مانند: شركت در انتخابات 
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 هاازدواجبعات اقتصادي اين ت -2

بسياری از  حالنیباای زیادی در مورد تبعات ازدواج زنان ایراني با مردان غيرایراني صورت گرفته است. اما هايبخشيآگاه

تن بدهند. یكي از  هاازدواجكه به این نوع از  شونديمحاضر  بازهمدر نواحي مرزهای شرقي كشور  خصوصبهزنان ایراني 

 است.  هاخانوادهشرایط اقتصادی  هاازدواجی این نوع از هامحرك نیتربزرگ

طرف دیگر در كشور افغانستان رسم است كه برای  ی دختر است. ازخانوادهی سنگيني بر دوش نهیهزدر كشور ایران جهيزیه 

ی پسر خواهد خانوادهی سنگين بر دوش انهیهزی داماد در بدو ازدواج شيربها را بپردازد. بدین ترتيب شيربها خانوادهازدواج 

. از طرف آورنديمپایين  شدتبهی اقتصادی ازدواج را نهیهزي از شيربها و جهيزیه، پوشچشمبا  هاخانوادهبود. در نواحي مرزی 

است. بسياری از  شانیآرزودختران خانواده از سفره  ترعیسرشدید است كه حذف هر چه  قدرآن هاخانوادهدیگر فقر بسياری از 

تن به  هاآن. دختردارندی خانوادهشرایط اقتصادی بهتری نسبت به  شونديممهاجران افغانستاني كه خواستگار دختران ایراني 

و به همين علت درآمد دارند. داشتن درآمد یك مزیت و جذابيت بسيار باال در جغرافيایي است كه بيكاری  دهنديماری هر ك

 ی آن است.صهيخصو فقر 

ی مرزنشين است. مردان هاخانوادهها یكي از آثار بسيار مهم آن كاهش نسبي فقر در با توجه به پایداری باالی این ازدواج

و متوسط سطح اقتصادی در  كننديمی فقير ایراني ازدواج هاخانوادهبا دختران  هاآنقتصادی باالتری دارند. مهاجر توانمندی ا

 .بخشنديمرا بهبود  هاخانوادهاین 

 هاازدواجتبعات امنيتي اين  – 3

 نیتربزرگي و بي تابعيتي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان غيرایراني در نواحي دوردست و مرزی یكي از تیهويب

. از طرف شونديمی مرزنشين در محروميت بزرگ هاخانوادهبه دليل فقر نسبي  هاآناست.  هاازدواجتبعات امنيتي این نوع از 

ی ایران در آنان جامعهی تصوری منفي نسبت به ريگشكلو این باعث  كنديمان را تشدید ي فقر آنتیهويبدیگر بي تابعيتي و 

سال تابعيت  18. حتي اگر این فرزندان پس از رسيدن به سن كنديمعناد با كشور ایران  هرگونهو آنان را مستعد  شوديم

نوجواني هيچ تضميني بر نگاه مثبت آنان به كشور ی كودكي و هاسالدر  شانیهاتيمحرومبه دليل  بازهمایراني دریافت كنند 

 ی ایران وجود ندارد.جامعهو 

یك تهدید  خودیخودبه هاابانيخو  هاجادهجامعه همانند تردد خودروهای بي پالك در  تیهويبتردد افراد بي تابعيت و 

 امنيتي است.

كه در بخش تبعات اجتماعي  طورهماناما از سویي دیگر خط مقدم حفاظت از مرزهای كشور مرزنشينان بومي كشور هستند. 

زندگي در داخل مرزهای كشور  مسلما ی زنان ایراني با مردان غيرایراني بسيار باال است؛ هاازدواجفرهنگي اشاره شد پایداری 

ی مرزنشين هاخانوادهنان و رضایت خاطر باالی آنان شده است. هر چه رضایت خاطر ی ازدواج آريگشكلایران است كه باعث 



Diaran.ir 
 

و این یكي از تبعات  داننديمبيشتر خودشان را مسئول حفاظت از كشور  هاآنباالتر باشد در هنگام وقوع تهدیدها و خطرات 

 است. هاازدواجمثبت امنيتي این نوع از 

 

 اتبعات حقوق بشري اين ازدواج ه -4

ها به ازدواج نیمتعدد آنان و فرزندانشان در ا یهاتيو مشكالت و محروم يرانیرايبا اتباع غ يرانیزنان ا یهاازدواج یدامنه

 است.  دهيرس زيحقوق بشر سازمان ملل ن یو شورا رانیا یخارج از مرزها

ثابت به نام   یاهیحقوق بشر رو نيسازمان به قوان نیعضو ا یكشورها یبندیرصد پا یحقوق بشر سازمان ملل برا یشورا

Universal Periodic Review (دارد. بر اساس اي.پوی )عضو سازمان  یحقوق بشر در كشورها تيوضع هیرو نی.آر

 .شوديم يبررس رحقوق بش یبار در شورا كیسال  4.5ملل به صورت منظم و هر 

 :شوديحقوق بشر هر كشور، ابتدا سه گزارش ارائه م تيوضع يبررس یدر جلسه

 شود؛يم هيته يعنوان گزارش ملبه يكه توسط كشور تحت بررس يگزارش -1

 یاز اطالعات قابل استناد از گزارش نهادها یاشده و شامل مجموعه نیتدو يعال یایساريكه توسط دفتر كم يگزارش -2 

 باشديمرتبط سازمان ملل متحد م یانهاده ریو سا ژهیو یهاهیرو ،یامعاهده

 یهاتوسط سازمان ياز مجموع اطالعات قابل اتكاء و معتبر ارسال يعال یایساريكه توسط دفتر كم یاگزارش خالصه  -3

 .دینمايم هيته یكارگر یهاهیاتحاد ،يمل یمؤسسات حقوق بشر ،يدولت ريغ

. پردازنديم يدر كشور تحت بررس یخود در مورد مسائل حقوق بشر یهادگاهیكشورها  به طرح د ریدر آن جلسه سا سپس

 .شوديآن كشور الزم االجرا م یاز سو رشیپاسخ داده شود و در صورت پذ دیبا يتوسط كشور تحت بررس هادگاهید هيكل

حقوق بشر سازمان ملل متحد  یدر شورا 2014و  2010 یهادو بار و در سال رانیحقوق بشر در كشور ا تيتا كنون وضع

فرزندان  يتیهو يو ب يتيتابع يو ب يبا اتباع خارج يرانیازدواج زنان ا یقرار گرفته است. در هر دو دوره مسئله يمورد بررس

 تذكر داده شده است. یحقوق بشر یمسئله كی نبه عنوا رانیها در اازدواج نیحاصل از ا

تمام كودكان مادر  يدسترس ليتسه"بود:  نیا رانیبه ا كیكشور مكز یتذكرات حقوق بشراز  يكی 2010سال  هیفور 15 در

 "پدرانشان. تيبدون در نظر گرفتن مل يرانیا تيوالدت و تابع يبه گواه رانیمتولدشده در كشور ا يرانیا

http://humanrights-iran.ir/page-UPR.aspx
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr-info_analytical_assessment_of_the_upr_2008-2010_05-10-2010.pdf
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مجمع  كیدر  رانیا بيترت نیشده بود. بد رفتهیدر آن جلسه پذ رانیا ياسالم یجمهور یاز سو كیتذكر كشور مكز نیا

 مسئله را حل كند. نیملزم شد كه ا يجهان

 يرانیزنان ا تيوضع گریبا توجه به حل نشدن مسئله بار د زين 2014در سال  رانیا یحقوق بشر تيوضع يبررس یجلسه در

 .قرار گرفتها مورد تذكر اند و فرزندان حاصل از ازدواج آنازدواج كرده يرانیرايكه با مردان غ

. مسلما  در صورت حل نشدن مسائل ازدواج زنان شوديبرگزار م 2019در سال  زين رانیمربوط به ا UPR یجلسه نيسوم

 نیخواهد كرد و ا افتیدر یگرید یحقوق بشر سازمان ملل تذكرها یشورا یاز سو رانیباز هم ا يرانیرايبا مردان غ يرانیا

 .تخواهد داش رانیكشور ا یهم برا يمطمئنا  عواقب

 

https://www.upr-info.org/database/statistics/
https://www.upr-info.org/database/statistics/

