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 :رندیزی ذکر شده است. این دو اصل به شرح رانیا تیدر مورد تابع یدو اصل کلجمهوری اسالمی ایران  یقانون اساسدر 

کند، مگر  تیسلب تابع یرانیا چیاز ه تواندیو دولت نم یرانیحق مسلم هر فرد ا رانیکشور ا تی: تابعکمیچهل و  اصل
 .دیدرآ یگریکشور د تیبه تابع کهیدرصورت ایبه درخواست خود او 

اشخاص در  گونهنیا تیو سلب تابع ندیدرآ رانیا تیبه تابع نیدر حدود قوان توانندیچهل و دوم: اتباع خارجه م اصل
 ها درخواست کنند.خود آن ای ردیها را بپذآن تیتابع یگریممکن است که دولت د یصورت

 976 ماده .آمده است( 991تا  976)مواد  رانیا یاسالم یجمهور یعمدتاً در قانون مدن مربوط به تابعیت و اقامت نیقوان ریسا

 طورنیا ،شوندیممحسوب  رانیرا که تبعه ا یافراد بند مربوط به تابعیت ایرانی است. این ماده نیتریاصلی ایران قانون مدن

 نموده است: انیب

 :شوندیمحسوب م رانیتبعه ا لیاشخاص ذ - 976 ماده
مسلم است که  یکسان یخارج تیها مسلم باشد. تبعآن یخارج تیکه تبع یاشخاص یاستثنابه رانیا نیساکن هی. کل1

 نباشد. رانیها مورد اعتراض دولت اآن تیمدارک تابع
 در خارجه متولدشده باشند. ای رانیدر ا نکهیاست اعم از ا یرانیها اکه پدر آن ی. کسان2
 معلوم باشند. ریمتولدشده و پدر و مادر آنان غ رانیکه در ا ی. کسان3
 متولدشده بوجودآمده اند. رانیها در ااز آن یکیکه  یاز پدر و مادر خارج رانیکه در ا ی. کسان4
به سن هجده سال تمام الاقل  دنیکه تبعه خارجه است بوجودآمده بالفاصله پس از رس یاز پدر رانیکه در ا ی.کسان5
خواهدبودکه مطابق  یبر طبق مقررات رانیا تیها به تابعاقامت کرده باشند واال قبول شدن آن رانیدر ا گریسال د کی

 مقرراست. رانیا تیتابع لیتحص یقانون برا
 کند. اریاخت یرانیکه شوهر ا یخارج. هر زن تبعه 6 
 باشد. کردهلیرا تحص رانیا تیکه تابع ی. هر تبعه خارج7 
 نخواهند بود . 5و4خارجه مشمول فقره  ینسولک و یاسیس ندگانیاطفال متولد از نما -تبصره  

به . کندیمخارجی را طبق قوانین تابعیت ایران بیان  ندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردانجدول زیر وضعیت تابعیت فرز

 987)موضوع ماده  طور کلی این نوع ازدواج ها را بر این اساس که تابعیت مرد خارجی به زن ایرانی تحمیل بشود یا نشود

 به دو دسته ی کلی تقسیم می کنند.  قانون مدنی(

انی در تابعیت ایرانی خود دارای استقالل خواهد بود و فرزند حاصل اگر تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی تحمیل نشود، زن ایر

مرتبط با آن قرار می  1385قانون مدنی و ماده واحده ی مصوب سال  976ماده  5از ازدواج او با مرد خارجی تحت شمول بند 

 گیرد. 



ت مرد بر زن ایرانی تحمیل شود، زن ایرانی اگر مطابق با قوانین تابعیت کشور مرد خارجی بر اثر ازدواج او با زن ایرانی تابعی

 1060و  1059موقتا تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد و خارجی می شود. در این صورت اگر ازدواج آن ها با رعایت مواد 

شود تحت  قانون مدنی باشد این دو جزء اتباع خارجی حاضر در ایران به شمار می روند. اگر از آن ها در ایران فرزندی متولد

ها از آن یکیکه  یاز پدر و مادر خارج رانیکه در ا یکسان »قانون مدنی قرار می گیرد که می گوید  976ماده ی  4شمول بند 

 «. تبعه ی ایران به شمار می روند متولدشده بوجودآمده اند رانیدر ا

 ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در جدول زیر خالصه شده است:حاالت مختلف تابعیت فرزند حاصل از 

 مدنی نیبر اساس قوان یخارج با مردان یرانيا فرزندان حاصل از ازدواج زنان تیتابع تیوضع -1جدول 

 



سال اخیر با روند افزایشی  40آن هستند. بندهایی که در طول  5و  4بندهای  976 یمادهمباحث  نیزتریبرانگبحثیکی از 

گذشته گفته شد یکی  یهافصلکه در  طورهمانبه ایران بسیار محل مناقشه قرار گرفت.  هایعراقو  هایافغانستانمهاجرت 

افزایش ازدواج  60 یدههی و عراقی در افغانستان مهاجراناز پیامدهای سیاست درهای باز جمهوری اسالمی ایران به روی 

سال اخیر از مسائل  40همواره در طول  هاازدواجزنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود. اقامت و تابعیت فرزندان حاصل از این 

به فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان  اجمالبهاین بخش جمهوری اسالمی ایران بوده است. در  یهادولت بیپرفرازونش

تا  976سال اخیر پرداخته خواهد شد. قوانین اقامت و تابعیت )مواد  40حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی طی 

دچار  فرآیندها شدهبرداشتاست و تفسیرهای  قرارگرفتهمورد تفسیرهای گوناگونی  هادورهقانون مدنی ایران( طی این  991

 .شوندیمزمانی این فرآیندها ارائه  یهادورهبر اساس  از گزارش، . در این فصلاندشده یاگستردهتغییرات 

 فرآیند کلی است: 2اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی دارای  یطورکلبه

 فرآیند ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرانی -1

 فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی -2

سال ثابت و یکسان بوده است. اما فرآیندهای اعطای تابعیت در  40در این  باًیتقرفرآیندهای ثبت ازدواج و قانونی کردن آن 

 مختلف گوناگون بوده است. یهادوره

 

 فرآیندهای ثبت ازدواج 1 -4

است.  شدهفیاست، تعر یاز اتباع خارج یگریو د یرانیها ااز آن یکیکه  یازدواج زن و مرد یبرا یطیکشور، شرا نیقواندر 

 :شودیم کیتفک ریمسئله به دو شکل ز نیموضوع، ا نیا یبررس یبرا

 یمنصبان دولتکه مرد از صاحب یاست مگر در موارد یازدواج، فاقد مانع قانون نی: ایبا زن خارج یرانی. ازدواج مرد اکی

است. اگر  یازدواج، الزام یصورت، مجوز دولت برا نی(. در ایو اطالعات یتیامن یهاسوءاستفادهاحتمال  لیکشور باشد)به دل

ازخدمت و مجازاتش، انفصال شودیممحروم  اشیدولتازدواج کند، از ادامه شغل  یارجبدون کسب اجازه دولت، با زن خ یفرد

 است.

که تبعه خارجه  یرا با زن یدولت نیو محصل یرسم نیومامور نیاز مستخدم یازدواج بعض تواندیدولت م - 1061 ماده
 .دیباشد، موکول به اجازه مخصوص نما

 یارانهیگسختقوانین مدنی ایرانی در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شرایط : یرانیبا زن ا یدو. ازدواج مرد خارج 

است. مواد  شدهانیب یترحیصربه شکل  نجایابرقرار بود  976 یمادهرا در نظر گرفته است و تبعیض بین زن و مرد که در 

 خارجی است: یتبعهقانون مدنی ایران بیانگر شرایط ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد  1060و  1059



 .ستین زیجا رمسلمیبا غنکاح مسلمه   -1059 ماده

ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف  یهم که مانع قانون یموارد دربا تبعه خارجه  یرانیازدواج زن ا - 1060ماده  
 دولت است .

قانون ازدواج مصوب  17 یماده. کندیماشاره  ،یصراحت در موضوع مسلمان بودن مرد خارجبه یقانون مدن 1059  یماده

 ویژه دارد: دیأکتهم بر این مورد  1310مرداد  23

که مانع  یبا تبعه خارجه در موارد یرانیممنوع است. ازدواج زن ا رمسلم،یازدواج مسلمه با غ :قانون ازدواج 17 ماده
. هر دینما نیدادن اجازه، مع یرا برا یدر هر نقطه مرجع دیمخصوص بوده و دولت با یندارد موکول به اجازه یقانون
سال تا سه سال محکوم  کیاز  یبیبه حبس تأد دیرا ازدواج نما یرانیمذکور در فوق، زن ا یکه بدون اجازه یخارج

 خواهد شد.

است . صدور اجازه مخصوص ازدواج زن  یوجود ندارد، اجازه مخصوص دولت ضرور یمانع قانون نیکه ا یدر موارد نیهمچن

. در حال شودیانجام م هایاستاندار اناداره کل امور مهاجر قیبه عهده وزارت کشور است که از طر یبا مرد خارج یرانیا

 ریغ گانهیبا اتباع ب یرانیبانوان ا ییزناشو» نامهنییاست، بر اساس آ «ییپروانه زناشو»اجازه که موسوم به  نیحاضر، صدور ا

مصوب شده است و هنوز هم مبنای شرایط دولت برای قانونی اعالم  1345در سال  نامهنییآاین  .ردیگیمصورت  «یرانیا

 خارجی است: یتبعهکردن ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد 

 - ازدواج قانون 17قانون مدنی و ماده  1060ماده  در اجرای غیر ایرانی بیگانه اتباعبا  ایرانی بانوان زناشویی اجرایی نامهآیین
 رانیوزئتیه 6/7/1345 مصوب

 نامهآیین این مقررات با رعایت بیگانه را با اتباع ایرانی بانوان زناشویی اجازه شود پروانهمی داده کشور اجازه وزارت ـ به1ماده  
 د.صادر نمای

 دارند: و تسلیم زیر را تهیه باید مدارک متقاضیان فوق صدور پروانه ـ برای2ماده  

 کشور. وزارت نمونه طبق زناشویی اجازه صدور پروانه بر تقاضای مبنی مرد و زن نامهـ درخواست1 

در  ازدواج شناختن رسمیت و به ایرانی با زن ازدواج بودن بر بالمانع مرد مبنی کشور متبوع رسمی از مرجع ـ گواهینامه2 
 دریافت تواند بدونکشور می نباشد؛ وزارت ریپذامکان متقاضی مذکور برای گواهینامه تهیه کهیخود، درصورت کشور متبوع

 را صادر نماید. زناشویی پروانه زن رضایت صورت در فوق مدارک

 .اسالم مبین دین مرد به یا استشهاد تشرف باشد گواهی مسلمان و زن رمسلمانیمرد غ کهیـ درصورت3 

خواهد  مطالبه زیر را نیز از مرد بیگانه مدارک 2 مذکور در ماده بر مدارک عالوه زن تقاضای کشور در صورت ـ وزارت3ماده  
 نمود.

 مرد. کشور متبوع و کنسولی سیاسی یا مأموران محلی رسمی از مرجع یا متأهل مرد مجرد است کهنیبر ا مبنی ـ گواهینامه1 

مرد  کشور متبوع و کنسولی سیاسی یا مأموران محلی رسمی مرد از مراجع کیفری بد و محکومیت پیشینه نداشتن گواهیـ 2 
 باشد. داشته اقامت در ایران مرد بیگانه کهیدرصورت کشور شاهنشاهی از مراجع کیفری نهیشیسوءپ عدم گواهی و همچنین



 و همچنین زوج و مکنت بر وجود استطاعت مرد مبنی کشور متبوع و کنسولی سیاسی مأمورانیا  حلیم از مراجع ـ گواهی3 
 به نسبت زن که دیگری حق و اوالد و هرگونه زن و نفقه متعهد شود هزینه کهنیبر ا مبنی مرد بیگانه از طرف ثبتی تعهدنامه
 نماید. پرداخت و طالق یا ترک بدرفتاری در صورت نداو پیدا ک

 در قبال زوج ایران قوانین مقررات طبق که وظایفی انجام حسن بداند برای کشور مصلحت وزارت که ـ در مواردی تبصره
و  آن و امثال حضانتش و اوالد تحت زوجه مالی واجبات و اداره زناشویی مدت در تمام رفتار و انفاق حسن دارد از قبیل زوجه

تواند می در ایران زن سکونت تا محل همسر مطلقه مراجعت هزینه پرداخت آید برای پیش تفریق که مواردی در همچنین
از  هاستفاد موارد باید اخذ شود و چگونگی قبیل در این که و تضمینی تعهدنامه نماید. فرم از شوهر مطالبه مناسب تضمین
 (20/4/1349خواهد نمود. )الحاقی  تهیه رکشو را وزارت نامهضمانت

از  بعضی به امور خارجه وزارت با موافقت و همچنین کل یهایو فرماندار هایاستاندار تواند بهکشور می ـ وزارت4ماده 
را مستقیماً  زناشویی اجازه پروانه نامهآیین این مقررات طبق اختیار دهد که در خارجه شاهنشاهی و کنسولی سیاسی نمایندگان
 دارند.* اعالم احوالثبت را به و مراتب صادر نموده در محل

 گردد:ها، تابعیت زوج به زوجه خارجی )ایرانی( تحمیل میموجب قوانین تابعیت آنکه بهسامی کشورهایی *فهرست ا

 . اتیوپی1

 . اسپانیا2

 . افغانستان3

در خارج  نماید مگر اینکه اقامتگاهشقانون تابعیت ایتالیا، زن خارجی تابعیت ایتالیایی شوهر خود را تحصیل می 10. ایتالیا: بر طبق ماده 4
 بوده یا به خارج انتقال دهد.

گردد مگر اینکه ظرف نمایند تحمیل میموجب قوانین بلژیک تابعیت شوهران بلژیکی به بانوان خارجی که با آنان ازدواج می. بلژیک: به5
 مدت شش ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعالم دارد.

گردد. )طبق رویه معموله تابعیت شوهران بحرینی به بانوان خارجی تحمیل می 1963قانون تابعیت بحرین مصوب  7اده . بحرین: طبق م 6
 توانند پس از دو سال به تابعیت بحرین درآیند.(بانوان خارجی با موافقت مقامات امنیتی می

گردد؛ لیکن دولت مزبور حق دارد ی به زن خارجی تحمیل میتابعیت شوهر سنگال 1961قانون تابعیت سنگال مصوب  7. سنگال: طبق ماده 7
 ظرف یک سال مخالفت خود را اعالم دارد.

 . سوئیس 8

 . سوازیلند9

قانون تابعیت عربستان سعودی تابعیت شوهر تبعه آن کشور به زوجه بیگانه و پس از جلب موافقت  6موجب ماده . عربستان سعودی: به10
 شود.گونه بانوان پروانه اقامت صادر میبرای اینوزارت کشور صورت گرفته و 

نشین مزبور تنظیم نگردیده لیکن بر طبق رویه معموله تابعیت شوهر تبعه قطر به بانوان خارجی تحمیل . قطر: تاکنون قانون شیوخ11
 شده است.(گردد. )استثناء نیز مشاهدهمی

و یا در حین  33گردد مگر اینکه بر طبق ماده عیت آن کشور به زن خارجی تحمیل میقانون تابعیت ویتنام، تاب 23. ویتنام: بر طبق ماده 12
 انجام مراسم ازدواج طی اظهاریه رسمی انصراف خود را از قبول تابعیت ویتنام ابراز دارد.

نماید تابعیت آن کشور را میزن خارجی که با مرد یونانی ازدواج  1955قانون تابعیت یونان مصوب سال  4ماده  1موجب بند . یونان: به13

 مگر اینکه قبل از ازدواج طی اظهارنامه رسمی مراتب تمایلش را مبنی بر حفظ تابعیت اصلی اعالم نماید. کرده،لیتحص



 است: ریبه شرح ز یرانیبا زن ا یازدواج مرد خارج ییاجرا ندفرای فوق نامهنییآبا  مطابق

از  نامهیو گواه ندینمایم ییدرخواست صدور پروانه زناشو ،یاستاندار یخارج نیبا مراجعه به اداره امور اتباع و مهاجر نیزوج

بر  یمبن نامهیدرخواست کنند. گواه مهیرا ضم یرانیزن ا کیبر بالمانع بودن ازدواج با  یکشور متبوع مرد مبن یمرجع رسم

البته اگر زوج پناهنده  شود؛یمتبوع مرد صادر م یو کنسول یاسیمأموران س ای یمحل اجعمر یاز سو زیتجرد مرد ت ایتأهل 

 .ستیبرخوردار ن یو کنسول یاسیمأموران س تیمورد از حما نیدر ا رایامکان ندارد ز یانامهیگواه نیصدور چن عتاًیباشد طب

روابط حسنه داشته باشد و  ییخود در مدت زناشو یرانیمتعهد شود با همسر ا ستیبایمدوم ثبت ازدواج است  که مرد  گام

 تیبل نهیبر پرداخت نفقه و هز یمبن یرسم یارابطه تعهدنامه نیادا کند. در ا یدرستخود را در قبال همسرش به یمال فیوظا

 .شودیو امضا م میحضور کنسول در سفارت تنظ در همآنتوسط مرد و  رانیبرگشت زن به ا

 

 کردن ازدواج شرعی يک زن ايرانی با يک مرد غیرايرانی یقانون نديفرآ - 1شکل 

ازدواج،  نیا . هر چنداردند یاعتبار رانیدولت ا یازدواج از سو نیکند، ا اریاخت یشوهر خارج ران،یبدون اجازه دولت ا یاگر زن

 یرانیها در صورت بروز مشکل و اگر زن ادادگاه نیتخلف است. بنابرانوعی  یاما ازنظر قانون ست،یباطل ن یازلحاظ شرع

که خالف  یمرد خارج یقانون ازدواج برا ن،یکند. همچننمی  تیحما یاز حقوق و رانیبخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ا

 در نظر گرفته است.  یازدواج کند مجازات یرانیمقررات فوق، با زن ا

 



 فرآیندهای اعطای تابعیت 2 - 4

بسیار کشور مهاجرتی  یهااستیسشده است و  976ماده  خصوصبهاین فرآیندها بر اساس تفاسیری که از قانون مدنی و 

 :میکنیمسیاستی مرور  یهادورهگوناگون بوده است. فرآیندها را بر اساس 

 شصت یدهه  1 – 2 – 4

جمهوری اسالمی ایران در قبال موج  یهیاولانقالب اسالمی ایران و سخنان امام خمینی )ره( سیاست  یهاآرمانبا توجه به 

در  یسخنان ی)ره( ط ینیامام خممهاجرت اتباع افغانستانی و عراقی سیاست درهای باز و پذیرش کامل این مهاجران بود. 

 نیاز مهاجر ییرایپذ یرا برا رانیخواندند و مردم ا هایرانیافغان را مهمان ا نی، مهاجر1361تهران در سال  یهایجمع بازار

 :کردند هیتوص

محکوم  داً یرا شد اشغالگرانو  میداریماعالم  یخود را از برادران مسلمان و مظلوم افغان غیدریب یبانیپشت گریبار د ما»

 فهیوظ کینیا م،یتازیو بر ظالم م میکنی. ما از مظلوم دفاع مستیمطرح ن مانیبراو شرق و غرب  می. ما مسلمانمیینمایم

 هاچارهیب ایهستند،  یکه عراق دیفرض کن ایهستند، مسلمان هستند  یافغان م،یکه دار ییها، مهمانطورنیهمو  ..است. یاسالم

 ییرایرا پذ هانیا دینبا ها؟نیچه کرد با ا دی. خوب، بانجایدور کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند ا شانیهاخانهرا از 

 نیدولت است که دارد ا نیها و ابه آن میخدمت کن م،یکن ییرایها پذاز آن دی، ما بااندمسلمان همها آن م،یکرد؟ ما مسلمان

 «.کندیکارها را م

، در متولدشدهدر ایران  هاآندر این دوره تفسیر حقوقی دولتی رایج این بود که وقتی کسی از پدر و مادر خارجی که یکی از 

 یاولقیطربهو بنابراین کسی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شود نیز  شودیمایران به دنیا بیاید، ایرانی محسوب 

 ایرانی است.

 بر اساس چه قوانینی؟ 

بود که به مادر حق داده بود در صورت  احوالثبتقانون  16 یمادهقانون مدنی و  976ماده  4در این دوره قوانین مرجع بند 

اعطای شناسنامه به کودکان حاصل  1363والدت را اعالم کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. تا سال  یواقعهغیبت پدر 

داشت. زنان ایرانی با فرزند خود به  یاسادهافغانستانی و گاه عراقی( فرآیند  عموماًنان ایرانی با مردان غیرایرانی )از ازدواج ز

شناسنامه  هاآنبه فرزند  احوالثبتقانون  16قانون مدنی و ماده  976و بر اساس ماده  کردندیممراجعه  احوالثبتادارات 

 . شدیماعطا 

 خواهد بود: ریبه عهده اشخاص ز بیاعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترت:  احوالثبتقانون  16ماده 
 پدر. - 1
 باشد. فهیوظ نیکه قادر به انجام ا یموقع نیپدر و در اول بتیمادر در صورت غ - 2
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 انتخاب شده باشد. تیکه از طرف دادگاه به سمت وال یجد پدر ایمادر  - 3
 .نیام ای میق ای یوص - 4
 .باشندیطفل م یدار نگهدارکه قانوناً عهده یاشخاص - 5
 که طفل به آنجا سپرده شده است. یامؤسسه ندهینما ای یمتصد - 6
 سال تمام به باال باشد. 18که سن او از  واقعهصاحب - 7

 باشد اعالم والدت و دهیازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرس کهیدرصورت - تبصره
 و مادر در اتفاق پدراسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه  امضاء
 دیبا ق کندیکه مراجعه م نیاز ابو یکینباشد سند طفل با اعالم  سریوالدت م اعالم

 خواهد شد. میکوچک و طرف غائب تنظ نام
 .شودیمادر به طفل داده م یکننده باشد نام خانوادگمادر اعالم اگر

)گواهی تنها شرعی بودن ازدواج  که آیا ازدواج قانونی است یا نه، گرفتینمصورت برای اعطای شناسنامه هم سختگیری 

قانون  45 یماده 1363. در اواخر سال کردیمکفایت شخص معتمد یا استشهاد محلی دال بر خوانده شدن صیغه محرمیت( 

هویت و تابعیت  هرگاه»آمده بود:  را دشوار کرد. با اصالح جدید در این مادهاعطای شناسنامه شد که  دچار اصالحی احوالثبت

واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات  دیموردتردافراد 

فرزندان  عمالً  اصالح نیبعدازا« واهد شد.طبق مقررات اقدام خ دیتائشهرستان ارجاع و در صورت  نیتأمتابعیت به شورای 

با مردان افغانستانی یا عراقی قانونی نشده بود و پروانه زناشویی  ازدواجشانحاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که 

 ایرانی بگیرند. یشناسنامه توانستندینماز طرف دولت نگرفته بودند 

 با چه مدارکی؟

نداشتند و بنابراین امکان مراجعه به ادارات دولتی ایران را  شدهثبتبسیاری از مردان افغانستانی مقیم ایران اقامت قانونی و 

نداشتن رابطه با دولت افغانستان به علت پناهندگی  ازجملههم نداشتند؛ در صورت داشتن مدارک اقامتی هم به دالیل متعدد 

مدارک الزم برای کسب پروانه زناشویی را  توانستندینممستقر و پاسخگو در افغانستان و... نبود تشکیالت دولتی  سیاسی،

ی زنان ایرانی با اتباع افغانستانی هاازدواجسال اخیر پابرجا بوده و به همین علت اکثر  40فراهم کنند. این شرایط در تمام 

 است. شرعی بودن قانونی نشده باوجوددارای پروانه زناشویی نیست و 



 

 60فرآيند اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانی در دهه  -2شکل 

سیاست درهای باز جمهوری اسالمی در قبال مهاجران افغانستانی باعث شد که در این دوره نسبت به پروانه زناشویی 

به فرزندان حاصله با  1363پروانه زناشویی داشتند چه نداشتند، تا سال  هاازدواجزیادی صورت نگیرد. چه این  یریگسخت

یی که هاازدواجبرای  1363. بعد از سال شدیممادر و به نام او شناسنامه صادر  یشناسنامهشرعی و  ینامهصیغه  یارائه

یت از طرف مراجع انتظامی و اثبات تابعیت از طرف پروانه زناشویی نداشتند عالوه بر صیغه نامه شرعی ازدواج، نامه اثبات هو

 شهرستان نیز اجباری شد. نیتأمشورای 



 

 70به بعد و دهه  1363فرآيند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان غیرايرانی از سال  -3شکل 

 ؟یوحقوقحقچه 

ایرانی را دارا  یشناسنامهصاحب یک  وحقوقحقو فرزند تمام  شدیمبه نام مادر ایرانی انجام  1363اعطای تابعیت تا سال 

 . شدیم

باعث شد تا تعداد زیادی از این فرزندان شناسنامه ایرانی دریافت نکنند.  احوالثبتقانون  45ماده  و اصالح 1363بعد از سال 

 گانیرابهدر مدارس دولتی  توانستندیمو با استفاده از آن  گرفتندیمکارت اقامت اتباع خارجی  رانشانپداین فرزندان مانند 

 خدمات بهداشتی بود همچون واکسیناسیون برخوردار شوند.  هاآن نیترمهمتحصیل کنند و از سایر خدمات عمومی که 

واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود  دیموردتردافراد  تیو تابع تهوی هرگاه: احوالثبتقانون  45ماده 

 دییشهرستان ارجاع و در صورت تأ نیتأم یبه شورا تیتابعاثبات  یبراو  یانتظامبه مراجع  تیهواثبات  یمراتب برا

 طبق مقررات اقدام خواهد شد.

با داشتن  زیمحل ن احوالثبتاداره  سیرئ گرددیم لیفوق تشک منظوربهشهرستان که  نیتأم شورای جلسات در – تبصره

 .خواهد داشتشرکت  یحق رأ



. شدندیمخود محروم  وحقوقحقثبت رسمی نشده بود از تمام  ازدواجشانزنانی که  بعدازآن یهادههو  هاسالاما در تمام این 

برای دریافت حمایت  چراکه. شدندینماز هیچ حمایتی برخوردار  افتدیمیا طالق اتفاق  شدیمشوهرشان فوت  کهیدرصورت

 شانشناسنامهرسمی نشده بود نام شوهرشان در  ازدواجشانو چون  کردندیمقانونی ارائه  ینامهیا فوت  نامهطالقباید 

 بکنند. توانستندینمدریافت  فرزندانشانشدن خود و  سرپرستیببابت  یوحقوقحقبود و هیچ  نشدهثبت

 اين دهه قانون در خألهای

به استفاده از نیازی برای گرفتن شناسنامه ی ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی  1363تا سال 

 چندراه احوالثبتقانون  45و اضافه شدن تبصره به ماده  1363نداشتند. بعد از سال  وانین اقامت و تابعیت در ایرانق یخألها

و اعالم  احوالثبتشد. زنان ایرانی با مراجعه به ادارات  گرفتهشیپو گرفتن شناسنامه در  قانون یخألهااستفاده از برای 

با مردی است  موقتشانکه این فرزند حاصل ازدواج  کردندیموالدت طفل خود افغانستانی بودن پدر او را انکار کرده و ادعا 

در بعضی از موارد با نام  احوالثبت بیترتنیابهای بچه شناسنامه بگیرد. که صیغه نامه را هم با خودش برده یا حاضر نیست بر

برای  کردهازدواجبداند این پدر همان مرد افغانستانی است که با این زن ایرانی  کهنیاو بدون  کردیمپدری که زن اعالم 

رزندشان معلوم نیست تا با نام خانوادگی . حتی در برخی از موارد زنان اعالم کردند که پدر فکردیمکودک شناسنامه صادر 

 شدتبه هاراهاز صدور شناسنامه از این  احوالثبت مأموراندر بسیاری از موارد  همهنیبااخود برای فرزند شناسنامه بگیرند. 

 که شناسنامه صادر کنند. شدندیم. ولی در صورت شکایت به دادگاه از سوی زنان ایرانی ناگزیر کردندیمخودداری 

 

 هفتاد یدهه 2 – 2 – 4

تغییر کرد. اگر در  شدتبهمهاجرپذیری کشور  یهااستیسکه  یادورهسازندگی آغاز شد.  یدورهبا پایان جنگ ایران و عراق 

باری بر  هاآنسازندگی  یدورههفتاد و آغاز  یدههبه ایران برادران مسلمان ما بودند در  واردشدهشصت مهاجران  یدهه

حضور آنان در  یهانهیهزاز نقشی که مهاجران افغانستانی در اقتصاد ایران به عهده داشتند  نظرصرفدوش ما معرفی شدند. 

ایران برای دولت سنگین آمد. از طرف دیگر با پایان حضور شوروی در افغانستان موج بازگشت مهاجران به کشور افغانستان 

طالبان بر این کشور موج دوم  یسلطهداخلی افغانستان و  یهاجنگازگشتی زمان زیادی نپایید. با آغاز آغاز شد. اما این موج ب

باز و سیاست درهای باز مواجه نشد. مهاجرانی که  یباروبه کشور ایران آغاز شد. مهاجرتی که این بار  هایافغانستانمهاجرت 

، شدینمکارت پناهندگی داده  هاآن. به شدندیمغیرقانونی اعالم  ندشدیموارد مرزهای ایران  2001تا  1994 یهاسالبین 

اقامت پناهندگان افغانستانی  یهاکارتنیز حق تحصیل در مدارس دولتی را نداشتند.  فرزندانشانو   کار کردن نداشتند یاجازه

علیه مهاجران و محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی  رانهیگسخت یهااستیس. این شدینمگوناگون تمدید  یهابهانهنیز به 

 را چند برابر کرد. فرزندانشانبودند و  کردهازدواجمشکالت زنان ایرانی که با مهاجران 



تحصیل در مدارس دولتی و استفاده از  یاجازه شدندینمشصت فرزندانی که موفق به دریافت شناسنامه  یدههاگر در پایان 

اقامت از این حقوق محروم  یهاکارتبا تمدید نشدن  شانیاریبسهفتاد  یدههخدمات بهداشتی درمانی را داشتند، در 

 شدند.

 بر اساس چه قوانینی؟

سیار کمرنگ شد. اما قانون مدنی از طرف دولت ب 976سازندگی استناد به بند چهارم ماده  یدورههفتاد و آغاز  یدههدر 

و علیه  رفتندیمبه دادگاه  فرزندانشان یشناسنامهبعضی از زنان که از طبقات اجتماعی و اقتصادی باالتری بودند برای گرفتن 

فقط به خاطر افغانستانی بودن پدر به این فرزندان شناسنامه  احوالثبتادارات  چراکه. کردندیمشکایت  احوالثبتادارات 

 1375. در سال دادیمانتقال تابعیت از مادر را به فرزندان  یاجازهقانون مدنی  976بند چهارم ماده  کهیدرحال؛ دادندینم

 اندمتولدشدهایرانی و در ایران  هاآناخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر »اعالم کرد:  حاًیصرحقوقی دادگستری  یاداره

 « فاقد اشکال است.

 یهادادگاهرا به  یابخشنامهرئیس قوه قضاییه  1377مشروعیت سیاسی پیدا نکرد. در سال  گاهچیهحقوقی  یهینظراما این 

 یمادهبدون توجه به  هادادگاهصحبت شده بود که بر اساس آن  ییهاگزارشعمومی سراسر کشور ابالغ کرد که در آن از 

که صدور شناسنامه را برای  احوالثبتقانون  45زناشویی را اجباری کرده بود و ماده  یپروانهقانون ازدواج که داشتن  17

. کردندیمبرای اخذ شناسنامه  یرأاست، دفاتر اسناد رسمی را ملزم به ثبت ازدواج و صدور  دیموردترد هاآنافرادی که تابعیت 

 یاجازهثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که بدون  یاهدادخواسترا ملزم کرده بود که از پذیرش  هادادگاهاین بخشنامه 

تابعیت متقاضیان شناسنامه از سوی شورای  دیتائخودداری کنند. همچنین بدون  اندکردهازدواجوزارت کشور با مردان خارجی 

 به نفع آنان صادر نکنند.  ییرأاستان  نیتأم

امت برای جمعیت بزرگی از مهاجران افغانستانی که ورود و حضورشان برای صدور کارت اق یریگسختاز سوی دیگر با افزایش 

رد ایران غیرقانونی تلقی شده بود فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی که شناسنامه نداشتند حتی از داشتن کارتی که هم 

 درس و استفاده از سایر خدمات اجتماعی بود محروم شدند.  یهاکالسهویت آنان و هم مجوز حضورشان در  یکنندهثابت

 با چه مدارکی؟

و پدر  شانیرانیاتنها راه دریافت تابعیت ایرانی برای این فرزندان داشتن پروانه زناشویی از سوی مادر  عمالً هفتاد  یدههدر 

)طی فرآیندی که در ابتدای بحث معرفی  گرفتندیمازدواج  یپروانهاز طرف دولت  هاآنبود. اگر  شانیخارجافغانستانی یا 

اگر  1377ایرانی دریافت کنند. تا سال  یشناسنامهایرانی مادر برای فرزند  یشناسنامهآن پروانه و  یارائهبا  توانستندیمشد( 

با مراجعه به دادگاه و شکایت از ادارات  توانستندیم داشتندیمشرعی بودن ازدواج  ینامهپدر خارجی و مادر ایرانی صیغه 

 یبخشنامهایرانی بگیرند. اما بعد از  یشناسنامهقانون مدنی برای فرزندشان تابعیت و  976ماده  4با استناد به بند  احوالثبت

 .فرورفتبهام ااز  یاهالهقوه قضاییه این امکان نیز در 



 

 هشتاد یدهه 3- 2 – 4

 اقامتشانمقیم ایران که به دلیل غیرقانونی بودن  یهایافغانستانطرح سرشماری اتباع بیگانه برای شناسایی  1380در سال 

 یاجازهنداشت اجرایی شد. به افغانستانی این وعده داده شد که در صورت شرکت در این طرح  هاآندولت هیچ آمار دقیقی از 

مهاجر افغانستانی  68هزار و  349میلیون  2م شرکت رد مرز خواهند شد. در این طرح اقامت کسب خواهند کرد و در صورت عد

هزار مرد افغانستانی اعالم کردند  26بودند و حدود  شدهشناختههزار نفر مجاز  980فقط  هاآنخودشان را معرفی کردند. از بین 

هزار نفر اعالم کرد.  70ایران در همان زمان این تعداد را که همسرانی ایرانی دارند. اما یکی از مسئوالن سفارت افغانستان در 

هم در  هانیتخم. برخی اندبودههزار کودک حاصل این ازدواج  80مقامات وزارت کشور در آن زمان تخمین زدند که حدود 

گسترش ابعاد  یدهندهنشاننفر اعالم کردند که همگی این ارقام  200،000تا  150،000آن سال تعداد فرزندان حاصله را 

 فرزندان مادر ایرانی در کشور بود. یمسئله

. با این اتفاق سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران 2001هشتاد مصادف شد با سقوط طالبان در افغانستان در سال  یدههآغاز 

در ایران باقی نمانده است. لذا فشارها برای خروج  هایافغانستاندر قبال مهاجران این شد که دیگر هیچ توجیهی برای ماندن 

بودند و فرزندان  کردهازدواجایرانی که با این مهاجران  برزنانآن فشارها  تبعبهمهاجران افغانستانی از ایران افزایش پیدا کرد و 

 حاصله بیشتر شد.

به افغانستان هیچ مشکلی  شانستانیافغانرزندان مسئوالن وزارت کشور اعالم کردند که برای رفتن زنان ایرانی با شوهران و ف

 یتبعهبود  کردهازدواجرا که با مرد افغانستانی  یایخارجوجود ندارد و بدین ترتیب با اشاره به قانون تابعیت افغانستان که زن 

قانون تابعیت  2002زمینه را برای فرستادن زنان ایرانی به افغانستان آماده کردند. در سال  حاًیتلو آوردیمافغانستان به شمار 

نبود. بدین  اشیافغانستان ریغکشور افغانستان تغییر کرد و طبق قانون جدید تابعیت مرد افغانستانی قابل تحمیل به همسر 

 معلومی دچار شدند.زنان ایرانی از کشور ایران اخراج و به سرنوشت نا عمالًترتیب 

درگیر جنگ بود و آمریکا هم به  هادههتعداد زیادی از زنان ایرانی مجبور به مهاجرت به کشور افغانستان شدند. کشوری که 

در مورد زندگی زنان ایرانی که به  شدهساختهجای مناسبی برای زندگی زنان ایرانی نبود. چند مستند  اصالًآن حمله کرده بود 

 یبرههدر این  آنان باراسفو  زیانگرقتوضعیت  یدهندهنشانبه افغانستان رفتند  فرزندانشانن افغانستانی و همراه شوهرا

 از این مستندها هستند. ییهانمونه« من به کجا تعلق دارم» و «من یآشفتهگیسوی »است. مستندهایی چون  زمانی

که  یایافغانما هیچ مرد »گفت:  1381 ماهیددر تاریخ  یامصاحبهاداره امور اتباع خارجی وزارت کشور در  رکلیمدحسینی 

و هیچ اجباری برای بازگشت آن مرد وجود ندارد. ولی سعی داریم  میکنینمباشد را از کشور اخراج  کردهازدواجبا زن ایرانی 



همان کاری که  قاًیدقنی زیاد صحبت نشود، چون تبلیغ آن خطرناک است و ممکن است نوعی تشویق باشد؛ یع بارهنیدرا

 «تا اقامت بگیرند. کنندیم، یعنی با دخترهای خارجی ازدواج دهندیمایرانیان مهاجر خارج از کشور انجام 

با توجه به وضعیت اسفناک زندگی زنان ایرانی در کشور افغانستان دولت در آن زمان کوشید که اقداماتی انجام دهد. اولین 

 1381بازگشت به افغانستان کنار گذاشته شوند. در آبان  یهاتیاولو فغانستانی که زن ایرانی داشتند ازاقدام این بود که مردان ا

 یاجازهبه همسران غیرایرانی زنان ایرانی  کهنیاطرحی از طرف فراکسیون زنان مجلس تقدیم مجلس شده بود مبنی بر 

اجتماعی مجلس  کمیسیونمجبور به مهاجرت اجباری نشوند. اما این طرح در  فرزندانشاناقامت دائم داده شود تا زنان ایرانی و 

 رد شد.

تصویب شد. این  1382شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران در سوم شهریور  یهیرو ینامهنییآاز سویی دیگر 

ایِ مدعیان تابعیت آوری اطالعات رایانهطرح شناسایی، ساماندهی و جمعتا در  کردیمنیروی انتظامی را موظف  نامهنییآ

 نامهنییآ. با تصویب این کند یهمکار احوالثبت، دادگستری و امور خارجهایرانی با وزارت کشور، وزارت اطالعات، وزارت 

ازدواج و خودداری شوهر از گرفتن  موقت بودنتوانست به استناد نامعلوم بودن شوهر یا دیگر تقریباً هیچ زن ایرانی نمی

 نشدهثبتشناسنامه برای فرزندی که از مردی افغانی داشت، شناسنامه بگیرد، زیرا چنانچه ازدواج او در کامپیوترهای دولتی 

صدور شناسنامه، فرزند او را وارد فهرست افراد  یجابهفرستاد و بود، نیروی انتظامی مأمورانش را برای تحقیق محلی می

 . کردمی التابعه شکوکم

در مجلس تصویب « تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» یواحدهماده، 1385در مرداد 

قانون مدنی به تصویب مجلس  976ی طرحی برای اصالح ماده تیفورکی 85شد. پیش از تصویب این قانون، در خرداد 

ی ازدواج زنان ایرانی زمینه به وجود آوردنهای رسمی در ی آن به شکلی تلویحی به نقش سیاستههفتم رسید که در مقدم

 اندمتولدشدهکسانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی »بخشی از این طرح  بر اساسبا مردان خارجی اشاره شده بود. 

شوند. باشد ایرانی محسوب می دهیثبت رسبه « و ازدواج آنان ی اقامت معتبر بودهمشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه

کامل نقش دولت جمهوری اسالمی در ازدواج زنان ایرانی با مردان  شناختن تیبه رسمهمچنین بخش دیگری از این طرح با 

تا تاریخ  1/1/1358فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی که از تاریخ »داشت: افغان و عراقی مقرر می

پس از رسیدن به سن هجده سال تمام با اعالمِ ردّ تابعیت غیرایرانی و تقاضای  اندمتولدشدهتصویب این قانون در ایران 

ی امکانات معیشتی، آموزشی و شوند. افراد مذکور تا قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز از کلیهتابعیت، ایرانی محسوب می

 « باشند.درمانی و بیمه خدمات درمانی برخوردار میتربیتی، بهداشتی و 

رو شد. مخالفت اصلی مربوط به با مخالفت دولت روبه همراه داشتی زن مجلس را به این طرح که امضای شش نماینده

به تالش زیادی شده که تابعیت ذاتی که قرار بود  اعالم کردی دولت در مجلس اعطای تابعیت مادری بود. بعدها نماینده



شوند یا سایر مناصب مهم  جمهورسیرئنتوانند  گاهچیه هاآنفرزندان این زنان داده شود تبدیل به تابعیت اکتسابی شود تا 

 . اشغال کنندحکومتی را 

جلب های وزارت کشور و وزارت اطالعات، این طرح مسکوت ماند و طرح دیگری که توانست موافقت دولت را با مخالفت

هزار نفر تابعیت ایران  120خواهند به ، جایگزین آن شد. نمایندگان موافق طرح جدید در صحن علنی اعالم کردندکه میکند

 انیبرا  هدفشانحاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و هم  یشناسنامه یباعطا کنند تا بدین ترتیب هم آمار فرزندان 

یا حداکثر تا  متولدشدهدان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران فرزن»این طرح  بر اساسباشند.  کرده

سال تمام تقاضای تابعیت  18توانند بعد از رسیدن به سن شوند مییک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می

اعالم ردّ تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته  کیفری یا امنیتی و ینهیشیسوءپایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن 

 «شوند.می

  -ماده واحده یبا مردان خارج یرانيازدواج زنان ا از فرزندان حاصل تیتابع فیتکل نییقانون تع

 نیا بیپس از تصو سالکیحداکثر تا  ایمتولد شده  رانیکه در ا یبا مردان خارج یرانیا فرزندان حاصل از ازدواج زنان

 افراد در نی. اندینما یرانیا تیتابع یبه سن هجده سال تمام تقاضا دنیبعد از رس توانندیم شوندیمتولد م رانیدر ا قانون

 .شوندیم رفتهیپذ رانیا تیبه تابع یرانیرایغ تیرد تابع اعالم و یتیامن ای یفریک نهیشیصورت نداشتن سوء پ

 دینمایاقدام م ی( قانون مدن1060) و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده رانیکشور نسبت به احراز والدت طفل در ا وزارت

. فرزندان کندیماده صادر م نیمذکور در ا یپدر خارج یبرا اقامت با اعالم وزارت کشور پروانه زین یانتظام یرویو ن

 .باشندیم رانیمجاز به اقامت در ا زین تیتابع لیتحص از ماده قبل نیموضوع ا

 سالکیظرف  حداکثر دیاز هجده سال تمام باشد با شیب بیماده در زمان تصو نیا نیچنانچه سن مشمول -1تبصره

 .ندینما یرانیا تیتابع یاقدام به تقاضا

 نیمتولد شوند و ازدواج والد رانیا در یومرد خارج یرانیدر اثر ازدواج زن ا کهیقانون کسان نیا بیتصو خیاز تار -2تبصره

به سن هجده سال تمام و حداکثر  دنیباشد، پس از رس دهیثبت رس به ی( قانون مدن1060)ماده تیآنان از ابتدا با رعا

 .شوندیم رفتهیپذ رانیا تیبه تابع ی( قانون مدن979شرط سکونت مندرج در ماده ) تیرعا بدون سال،کیظرف مدت 

 

 چراکهاعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منتفی شد.  واحدهمادهبا تصویب این  عمالً

 .آورندیمسال تنها حق تقاضای تابعیت ایرانی را به دست  18بعد از رسیدن به سن  هاآن



 واحدهمادهقبل از تصویب این  چراکهزندگی برای این فرزندان را از قبل هم دشوارتر ساخت.  یهیاولشرایط  واحدهمادهاین 

و حق تحصیل، استفاده از امکانات آموزشی، معیشتی و خدمات درمانی داشتند. اما بعد از  گرفتندیماین فرزندان کارت اقامت 

 18که تا سن  رادارنددیگر حق داشتن کارت اقامت پناهندگی هم ندارند. بلکه فقط حق این  هاآن واحدهمادهتصویب این 

 در کشور ایران اقامت داشته باشند. سالگی 

سال، رسیده  18ای که به سن آن فرزندان زنان ایرانی بر اساسپس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که 

ود، دادند و اگر مدرکی موجود نبخواستند تابعیت ایران کسب کنند باید مدارکی مبنی بر ثبت ازدواج پدر و مادر ارائه میو می

شد و بعد گرفت، از ایران خارج میگونه بود، پدر باید از سفارت افغانستان گذرنامه میموارد این اتفاقبهکه در اکثریت قریب 

شد. تنها پس از طی این روند بود بود، وارد ایران می صادرشدههمسرش  بودن یرانیابه شکل قانونی و با ویزایی که به اعتبار 

 فرزندانشانتا  کردندطی ها این روند را بسیاری از افغان نکهیباوجوداانستند درخواست ثبت ازدواج کنند. توکه پدر و مادر می

 .نتوانستند به ایران بازگردند گاهچیهاز آنان  یتوجهقابل، اما تعداد ندیایدربسالگی به تابعیت ایران  18در 

 ندش بدترتغییر نداده بلکه باعث  هاآنوضعیت را به سود زنان و فرزندان  تنهانهدانان معتقدند این اصالحیه از حقوقبسیاری 

به کسی که در ایران از پدری خارجی متولد  976ی ماده 5اوضاع نیز شده است، زیرا تا پیش از تصویب این قانون، مطابق بند 

بر مبنای  که شدیمکرد، تابعیت ایرانی داده سال یک سال دیگر نیز در ایران اقامت می 18شد و بالفاصله بعد از رسیدن به می

مجلس، تابعیت اکتسابی است؛ یعنی فرزندان متولد از مادر  1385مصوب  یواحدهمادهدر  شدهینیبشیپتولد او بود، اما تابعیت 

 .اندداکردهیپایرانی در ایران تنها حق تقاضای تابعیت 

 :درآمدبدین ترتیب فرآیندهای کسب تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی به شکل زیر 



 

 90و  80فرآيند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان غیرايرانی در دهه  -4شکل 

 

 نود یدهه  4 – 2 – 4

زیادی بر تغییر قوانین شروع شد. در  یهاتالشبر همگان واضح و مبرهن شد و  1385مصوب سال  یواحدهمادهناکارآمدی 

پیدا کرد و شاهد  یترگستردهفرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ابعاد بسیار  یتیهویباین دهه 

 در ایران هستیم. تیهویبدوم و سوم افراد بی تابعیت و  یهانسل

طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر این فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که  تیفورکی 1390ر سال د

تصویب شد. در این طرح فرزندانی که  شوندیمایرانی محسوب  اندنمودهقانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج  1060مطابق ماده 

قضایی و  کمیسیون. اما آمدندیدرمپیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده بودند به تابعیت ایران 

 سیاسی و امنیتی رد کرد. مالحظاتحقوقی مجلس کلیات این طرح را به دلیل 



 1385ابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب طرح اصالح قانون تعیین تکلیف ت 1391در سال 

تصویب شد. مطابق با طرح جدید این فرزندان عالوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و 

اقامت  یتعرفهسالگی از پرداخت  19. این افراد تا سن شدندیماجتماعی و یارانه برخوردار  نیتأمبهداشت و درمان رایگان، 

 . اما این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد.شدندیمنیز معاف 

را ملزم کرد که  احوالثبتاجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان  نیتأمشورای عالی رفاه و  1393در سال 

اعطای تابعیت به فرزندان طرح دوفوریت  1394ماه ارائه کنند. در سال  6راهکاری برای حل مسائل هویتی فرزندان طی 

حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. اما در 

 تصویب نشد. یرأ 2ف فقط صحن مجلس کلیات این طرح با اختال

امور خارجه و  کشور، یهاوزارتخانهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که با همکاری  1395در اردیبهشت سال 

حمایت از کودکان فاقد هویت رسمی ظرف مدت سه ماه کودکان مزبور را شناسایی و طرح مشترکی را  منظوربهاطالعات 

 جهت تصویب به هیئت دولت ارائه نماید.

تنها پیشرفتی که حاصل شد فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حق تحصیل رایگان کودکان مهاجر  عمالً  90 یدههاما در 

 شوند. نامثبتکه در مدارس دولتی  دارندحقمدرک اقامتی داشته باشند چه نداشته باشند در ایران بود. این کودکان چه 

هنوز همان فرآیندهایی است که  عمالًفرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 

 هشتاد وضع شد. یدههدوم  یمهیندر 

برای بهبود قوانین مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی  گذارانقانون یهاتالشجدول زیر اهم 

 .کندیمخالصه بیان  صورتبهرا 

 در رابطه با تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی 90در دهه  گذارانقانوناهم اقدامات  -2جدول 

 اقدام تاريخ

 1385مهر  2
تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و 

 مردان خارجی

 1390مرداد  11

فرزندان متولد از  واحدهمادهتصویب طرح یک فوریت نمایندگان مجلس: 

قانون مدنی با اخذ مجوز  1060مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 

 .شوندیمایرانی محسوب  اندنمودهازدواج 

: فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر 1تبصره

 .شوندیمخارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته 

 رد کلیات طرح فوق به دلیل مالحظات سیاسی و امنیتی 1390شهریور  6



 1391اردیبهشت  17

تصویب طرح اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 

 :1385مهر2زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب 

: این فرزندان عالوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان 3تبصره

اجتماعی و یارانه  نیتأمایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، 

از پرداخت تعرفه اقامت  یسالگنوزده. این افراد تا سن باشندیمبرخوردار 

 نیز معاف هستند.

 1391اردیبهشت  27

اسالمی جهت تعیین تکلیف تابعیت فرزندان رد طرح مجلس شورای 

الحاقی به علت  3حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی: رد تبصره 

 قانون اساس 75مغایرت با اصل 

 1393اسفند  11

تصویب الزام همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت کشور و 

ی حل مسائل هویتی فرزندان راهکاری برا یارائهبرای  احوالثبتسازمان 

 ماه6ظرف مدت 

 1394شهریور  29
تصویب طرح دو فوریت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

 ان شهدای غیرایرانیدایرانی و مردان خارجی و فرزن

 عدم تصویب کلیات طرح فوق 1394مهر  5

 1395اردیبهشت  1

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که با همکاری 

حمایت از کودکان  منظوربهکشور، امور خارجه و اطالعات  یهاوزارتخانه

فاقد هویت رسمی ظرف مدت سه ماه کودکان مزبور را شناسایی و طرح 

 مشترکی را جهت تصویب به هیئت دولت ارائه نماید

 1396تیر  21
فرزندان حاصل از ازدواج زنان  تیهو فیتکل نییطرح تع یبررسآغاز 

 با مردان خارجی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی یرانیا

 1396مرداد  29

توقف بررسی طرح فوق در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی به 

تابعیت فرزندان حاصل از  یحهیالعلت در دستور کار قرار گرفتن تدوین 

 ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دولت

 


