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شما دیده نمی شوید!

فقط ایران و شش کشور دیگر 
راه خود را می روند

زنان بی هویت، فرزندان بی نام و نشان

از اینجا مانده و از آنجا رانده

بنویسید به ما 
خون جگر هم بدهند

معیشت، خشونت و 
طرح هایی در انتظار بررسی

الیحۀ اصالح قانون تابعیت
خیلی دور، خیلی نزدیک

سیر تطور قوانین تابعیت ایران 
از آغاز تا امروز
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زندگی و روزگار زنان ایرانی 
که با اتباع ازدواج کرده اند
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بیابان های اطراف مشهد خشت مالی می کرد. شوهرش، هر چند تنگ دست، مرد 
بدی نیست. هفت بچه از او دارد. به دو فرزند اولش شناسنامه می دهند و به 
پنج تای دیگر کارت اتباع: »دو بچۀ اومل شناسنامه گرفتند. آن زمان اصالً این طور 
نبود، شناسنامه می دادند. ولی از بچۀ سوم به بعد دیگر ندادند و آنها بی شناسنامه  

ماندند. گفته بودند می دهند، ولی ندادند. قانون عوض شد.« 
تغییر قانون شکافی می شود در رسنوشت فرزندان: »پرس بزرگم که شناسنامه 
داشت زن ایرانی گرفت، اما دو تا از دخرها را مجبور شدم... مجبور شدم بدهم 
به غیر ایرانی. من رنجش را کشیدم، می فهمم، اما مجبور بودم. اکرم از خودم 

بچه سال تر بود که شوهرش دادیم...«
یک دخر دیگر به خانه دارد، 1۲ساله. نشسته و به دهان مادر نگاه می کند. 
معصومه می فرستدش پی َدم کردن چای. رِد رفتنش را نگاه می کند و صدایش را 
می آورد پایین: »نداشتیم... این جوری بگویم که نداشتیم بخوریم. ناداری سخت 
است، دورت بگردم. مجبور شدم. اکرم از خودم هم بچه سال تر بود که ازدواج کرد. 
وقتی شوهرش می آمد پیشش جیغ می کشید و گریه می کرد. شب عروسی اش گریه 
می کرد. 11سالگی حامله شد. نزدیک بود مبیرد رِس زا. الهی مبیرم... اکرم هم مثل 

خودم سیاه رس بود...«
است،  نگذاشته  زیادی  انتخاب  حق  اوالدش  و  معصومه  برای  زندگی 

هیچ وقت. یا بد بوده یا بدتر. فقر بدش کرده و بی شناسنامه بودن بدترش. 
دخر دومش را هم به مهاجری غریب داده است: »فاطمه هم 14 سال داشت 
که به مردی افغان دادیمش. ایرانی ها دخری را که کارت اقامت دارد، منی گیرند. 
آنها خواستگار ایرانی هم داشتند، اما خواستگارها وقتی می دیدند که دخرها 
شناسنامه ندارند، می رفتند و پشت رسشان را هم نگاه منی کردند. اگر شناسنامه 

داشتند...«
نداشته اند، نداده اند، و نداشنت شناسنامه یعنی انحراف از مسیر عادی 
زندگی. هر چند فقر شدید زندگی را انداخته است ته دره، اما نداشنت شناسنامه 
یعنی تبعیض مضاعف در آن ته دره، یعنی رنج به توان چند، یعنی به حداقل 

رسیدن فرصت ها، یعنی دست و پا زدن در باتالقی از انتخاب های بد و بدتر.

مجید خاکپور 

بنویسید به ما خون جگر هم بدهند* 
زندگی و روزگار زنان ایرانی که با اتباع ازدواج کرده اند

پوشه
روایت اول: سیاه سر

شش ماه دیگر یک نفر به جمع  بی هویت های دنیا 
اضافه می شود. اسمش در هیچ شناسنامه  و مدرک 
هویتی منی آید، جز یک کارت کوچک به اندازۀ 
عابر بانک؛ کارت اتباع که خودش مناد و نشانه و 
آغاز تبعیض است، داغی است که مثل داغ سالک 
روی پیشانی اش می ماند تا آخر عمر، اگر کسی 
بر آن مرهم نگذارد. هنوز برایش اسمی انتخاب 
کرد:  معرفی اش  این طور  می شود  اما  نکرده اند، 
فرزند زهرای 15ساله، نوۀ اکرم 33ساله و نتیجۀ 

معصومه  49ساله.
»اتباع« بودن مثل یک بیامری است. ارثی، مثل ژنی 
معیوب، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود تا 
به او  می رسد. رِد این ژن را که بگیری به معصومه 
معصومه  ایرانی.  »سیاه رِس«  زِن  یک  می رسی، 
شناسنامه و مدارکی که ایرانی بودنش را اثبات 
زخم  و  بیدخورده  فرش  روی  می گذارد  می کند، 
کوچک و کهنۀ پشت دست راستش را می خاراند: 
نیست  یادم  بگردم.  دورت  بودم،  سیاه رس  »من 
چند ساله بودم که ازدواج کردم، بچه بودم. وقتی 
حامله شده بودم منی فهمیدم این چیزها را، بچه 
بودم. رس کوره ها )در آجرپزی( کار می کردم. مادرم 
عمرش را به شام بخشیده بود. »مادر اندر« داشتم. 
پدرم هم، بدبخت، پیر بود. گفت ازدواج کن. زندگی 
یک دخر سیاه رس، زیر دست مادر  اندر، منی شود.«

ازدواج کرد، با مرد افغانستانِی پنج سال از 
خودش بزرگ تر، که در هامن کورۀ  آجرپزی در 
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دلش به لرز است. 
به لیوان چایش نگاه می کند. مسیلی است بعد از عبور سیل. آرام می گوید: 

»دخرهایم هم سیاه  رس هستند، مثل مادرشان.«
سیاه رس اصطالحی است پر کاربرد در فرهنگ لغاِت جغرافیای حاشیه و ته 
شهر. ارتباط مستقیمی دارد با فقر؛ هر چه فقر بیشر، آدم های سیاه رس هم بیشر. 
سیاه رس یعنی زن بینوا و بیچاره، یعنی آدم بداقبال. معصومه انگار دلش منی کشد 
قندی بگذارد دهانش و چایش را بخورد. زخم دستش را می خاراند. روی برگه ای 
کهنه و دست مالی شده مشخصات و عکس دخرکی است که رورسی اش را محکم 

گره  زده.
نام: زهرا

ش. ش: فاقد مدرک
 زهرا، دخر اکرم و نوۀ معصومه، سه ماهه حامله است. او ادامۀ زنجیره ای 
است که رنج می زایند. شش ماه دیگر یک نفر به جمع سیاه  رسهای دنیا اضافه 

می شود. 

***
روایت دوم: »ما ز اسب و اصل اوفتاده ایم«

اگر در یونان باستان زندگی می کرد، ممکن بود که تندیس  رب النوع »لعنت به این 
زندگی« را با الهام از چهره و شکل نشستنش براشند. 

گرهی ثابت، سنگین و عمیق در ابروانی که انگار آنها را از رسب ریخته اند. 
صورتی چند روز نراشیده. آرواره های بیرون زده از فشار دندان ها بر هم. نشسته 
لبۀ تخت، آرنج ها را روی زانو گذاشته و به هامن اندازه خمیده است. بعد از هامن 
بار اول که رسش را سمت صدای ما گرداند و نگاهش را دیدیم که مسلسلی بود با 
خشاب پر، رس پایین انداخت و خیره به زمین ماند و ماند و ماند... با رِس پایین فریاد 
زد، گِله کرد، ملتمسانه حرف زد، آه کشید، سکوت کرد... تا وقِت خداحافظی که باز 
رس باال آورد؛ دوباره هامن چشم ها، هامن نگاه، منتها با الیه ای شفاف از اندوهی 
ژرف که رویش را پوشانده بود؛ چشامن فرماندهی که به کمین برخورد کردن و تار 

یاد رسنوشت دخرها آتشش زده، برآشفته 
است: »اصالً من ایرانی ام، خواهر شهید هم هستم. 
چرا به بچه های من شناسنامه منی دهند؟ ما هیچی 
نداریم، نه یارانه، نه بیمه، نه هیچی. بچه هایم 
پول  مدرسه  چون  بخوانند.  درس  نتوانستند 
می خواست، از درس برداشتمشان. به پرسهایم کار 
ندادند، چون شناسنامه نداشتند. ما هر روز فقیرتر 

شدیم، هر روز بدبخت تر شدیم.«
دخرک چای می آورد، به چهرۀ مادرش که 
منی داند در این چند دقیقه رفنت و آمدنش چه بر او 
گذشته با حیرت نگاه می کند. معصومه لیوان چای 

کمرنگ را رُس می دهد پیِش دستم. 
یادش می آید از زخم دستش. به خاطر کار 
است. صبح تا شب پارچه های کهنه را با قیچی 
شوهرش  دست  و  می کند  دسته  می بُرد،  کُندی 
 می دهد که بربد در گاراژها و تعمیرگاه ها بفروشد. 
خوش اقبالی برای معصومه یعنی اینکه کسی یک 

دسته لته کهنه بخرد به دو  هزار تومان. 
به  شناسنامه  دادن  رشط  که  قانونی  آن 
فرزندان مادر ایرانی را 18 سال متام می داند دردی 
از معصومه  و بچه هایش دوا منی کند. آنها به 18 
سال نرسیده تکلیفشان با زندگی یک رسه می شود، 
مثل خود معصومه که در 14سالگی رفت خانۀ 
شوهر، مثل دخرش اکرم که در 11سالگی حامله 
بود، مثل دخر دیگرش که در 14سالگی »بله« 
گفت و مثل آخرین دخرش، حمیده ی 1۲ساله،  که 

شش ماه دیگر یک نفر 

به جمع  بی هویتان 

دنیا اضافه می شود. 

هنوز برایش اسمی 

انتخاب نکرده اند، 

اما می شود این طور 

معرفی اش کرد: فرزند 

زهرای ۱5ساله، نوۀ 

اکرم ۳۳ساله و نتیجۀ 

معصومه  ۴۹ساله.
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مرد بیامر است. کیسه ای پالستیکی از دارو یک طرف است و مشتی قرص و 
کپسول اینجا و آنجا پخش و پال. 

ـ بیمه هستید؟
سعد باز کبود می شود: »دفرچۀ سالمت داده اند، اما یک میلیون و 800 هزار 
تومان پول دادم برای چهار نفر. هیچ فایده هم ندارد. هر دارویی می خواهیم 
وقتی  فقط  است. چرا؟  آزاد  است،  آزاد  می گویند  می رویم،  جا  بگیریم، هر 

بیامرستان دولتی رفتم دفرچه قبول کردند، ولی دارو آزاد است.«
پرسک با عروسک کوکی بازی می کند. کام زهرا تلخ است و گوشه های لبانش 
رو به پایین کِش آمده. درد است که دوباره سعد را وادار به صحبت می کند، این بار 
با لحنی سنگین؛ انگار وزن حرف هایی که می خواهد بزند برایش زیاد است: »من 
بیکارم، عمو جان. هیچ حقوقی ندارم. کسی به من کار منی دهد. یک رفیقم نگهبان 
رشکت بود، آمدند رشکت را جریمه کردند که چرا اتباع خارجی داری. ُخب شام به 
اتباع خارجی کار منی دهید، چطور شکمشان را سیر کنند؟ آخر مجبور می شوند 
دزدی کنند یا قاچاق کنند. بعد می گویید اتباع فالن هستند. ُخب به اینها هم کار 

بدهید. چرا کار منی دهید؟«
پرسک با عروسک کوکی بازی می کند. زهرا آه می کشد. سعد طغیان می کند: 
»من انسانم. چرا می گویند اتباع خارجه؟ چرا؟ شام اگر اتباع منی خواستید، چرا 
راهشان دادید؟ دفرچۀ اتباع خارجه... کارت اتباع خارجه... اتباع خارجه... اتباع 

خارجه...«
به لوک1 مستی می مانَد کف به دهان آورده. بی قرار است. بیزار و متنفر 
است از کلمۀ اتباع. چنان بیزار که وقت ادا کردنش می خواهد عق بزند. چنان 

متنفر که اگر کلمۀ »اتباع« موجودی بود جاندار، فی الفور ذبحش می کرد.
زهرا کُندۀ سوخته ای است که کوالِک سعد آتِش کهنۀ دلش را می گیراند: 
»درآمدی نداریم. دیگر قرض هم منی توانیم بکنیم. گاهی خواهر یا برادر یا خیّری 
کمکی به ما می کنند. یارانه هم فقط به من می دادند که آن هم پنج شش ماه است 
قطع شده. کار هم منی توانیم بکنیم... شوهرم مریض است. قندش باال بود، زد به 
پایش و مجبور شدیم قطعش کنیم. منی تواند کار کند. من هم منی توانم کار کنم. 

باید مریض جمع کنم و دو تا بچه مدرسه ای دارم.«
این بار نوبت سعد است که بین صحبت های زهرا آه بکشد. انگار باورش 
منی شود این رنج هایی است که او کشیده. رنج چیزی نیست که در آزمایشگاه 
بشود اندازه اش گرفت، اما اگر کسی با شنیدن داستان زندگی  خودش چنین 
آه هایی بکشد، می شود فهمید که رنجش چنان عمیق است که هیچ غواص ماهر 

و کارکشته ای  منی تواند غوص کند و برود ته آن را ببیند. 
سعد هامن طور که رسش پایین است پای راستش را کمی می آورد باال. پاچه 
از زیر زانو خالی است. می گوید: »من از سال 66 در ایران بودم. االن 30 سال شده 
است. اصالً رشعاً و قانوناً گفتند کسی که در کشور غریب زندگی کرده شهروند 
آن کشور می شود و بهش شناسنامه می دهند. االن ما 30 سال است که اینجاییم. 
یعنی چه که در این وضع هستیم؟ اینجا قانون ندارد، عمو جان... چرا؟ چرا به ما 
و بچه های ما می گویند اتباع؟ یعنی دوستان من که شهید شدند هم اتباع بودند؟ 
آنها بودند چه می گفتند؟ اینجا چرا این جوری است؟ این چه زندگی  ای است؟ اصالً 
یک ذره امید ندارم. اینجا غربت است برای ما... برای بچۀ من هم غربت است... 

بچۀ من چه آینده ای دارد اینجا؟«
کنرست حزینی برپاست. چوپانی دریده شدن گوسفندانش را نی می زند در 
حنجرۀ زهرا، که آه هایی می کشد عجیب غمین. سعد بریده است. پرسک یک ریز 
عروسکی را کوک می کند که خراب است، نه صدایی از آن درمی آید و نه دست و 
پایش تکانی می خورد. خانه  بوی تن آدم های بی خامنان را می دهد. احتامل دیدن 

خوشبختی در این خانه به اندازۀ دیدن حیات است در مریخ.
شاید سعد خرب نداشته باشد، اما بر اساس گزارش میزان احساس خوشبختی 
۲018، که هنوز خربش بیات نشده، رابطۀ مستقیمی وجود دارد بین احساس 

و مار شدن لشکرش را متام و کامل دیده است.
مفتخر  عراق.  زادگاهش  سعد.  اسمش 
گفتۀ خودش  به  و  کهنه رسباز  لقب  به  است 
سابقۀ درخشانی در جنگ داشته: »جنگ که 
شد، آمدم ایران. رفتم تو سپاه بدر، از سال 65 
از  بعد  بدر و جنگیدم.  تو سپاه  رفتم  یا 66. 
جنگ هم ماندم تا سال 8۲ که امریکا آمد عراق.  
من نتوانستم بروم. پانزده شانزده سال سابقۀ 
نظامی دارم. دو سه سال هم جنگیدم، در کربالی 

پنج، مرصاد...«.
او در جنگ طرف ایران را گرفت، مانند 
از آن دفاع کرد، بعد هم در  رسزمین مادری  
کشوری که برایش جنگیده بود، ماندگار شد و 
زنی ایرانی را هم به همرسی اختیار کرد. حاال 
در خانه ای زندگی می کند که بوی تن آدم های 
بی خامنان را می دهد؛ ترش و دم کرده. زندگی اش 
دیوارهایی ترک خورده و نم زده است، بوفه ای 
است تهی، دوچرخه ای است پنچر و عروسکی 
کوکی است در دست پرسکش که شلوار صورتی 
خواهرش را پوشیده. زندگی اش زهراست، زن 
ایرانِی رشمگینی که کنار ما دو زانو روی فرش 
عقد  »من  می گوید:  و  است  نشسته  پوده 
محرضی ندارم. خیلی باید پول بدهی و بروی 
و بیایی. منی توانم، ندارم. از اول باید می دادند. 
االن بعد از 30 سال به چه دردم می خورد؟ دو تا از 
دخرها را شانزده سالگی بدون شناسنامه عروس 
کردم که بروند. یک دخر دیگر مانده و همین 

پرسم. اینها هم شناسنامه ندارند.« 
بشوی  غیر   ایرانی  زن  می دانستی  ـ 

شناسنامه منی دهند؟
ـ فکر منی کردم این طور باشد.

سعد، کبود، مثل آهن گداخته می پرد توی 
حرف: »زمان آقای رفسنجانی گفتند شناسنامه 
می دهند به نام مادرشان. تا سال 7۲ هم فکر 
کنم همین قانون بود. آن زمان من هنوز ازدواج 
کردند.  رفتند درست  رفیق هایم  بودم.  نکرده 
یکی از دوستانم دو تا بچه اش شناسنامه گرفتند 
و دو تا کارت اقامت. یعنی قانون عوض می شود. 
اینجا هر سال یک قانون است. برای کارت اقامت 
هر دفعه باید سیصد  هزار تومان پول بدهم 
برای هر نفر. از کجا بیاورم؟ این کارت هم برای 
محوطۀ مشهد است، یعنی تا نیشابور منی توانیم 
برویم. بچه ام تا دیپلم می تواند بخواند. کنکور 
هم  عابر  بانک  کارت  این  با  منی کنند.  قبول 

منی توانیم بگیریم.«
بین صحبت های سعد صدای »آه« کشیدن 
زهرا را می شنوم. نگاهش به صورت مردش است 
که به فرش خیره شده و شکواییه  هایش را با 

لهجۀ غلیظ عربی می گوید.

سیاه سر اصطالحی 

است پر کاربرد در 

فرهنگ لغاِت جغرافیای 

حاشیه و ته شهر.

ارتباط مستقیمی دارد با 

فقر؛  هر چه فقر بیشتر، 

آدم های سیاه سر هم 

بیشتر. سیاه سر یعنی 

زن بینوا و بیچاره، یعنی 

آدم بداقبال.
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سعد: »اینجا هر سال 

یک قانون است. برای 

کارت اقامت هر نفر هر 

دفعه باید سیصد  هزار 

تومان پول بدهیم.  

این کارت برای محوطۀ 

مشهد است. تا نیشابور 

هم  نمی توانیم با آن 

برویم. با این کارت 

حتی عابر  بانک هم 

نمی توانیم بگیریم.«

نیا
ری 

شو
 عا

ش
آر



8 .  سال پنجم  .  شـمارۀ  ۳2  .  فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۷

برای ما زندگی گذاشته اند. همیشه می آیند با 
چشم گریان، همیشه با چشم گریان...«

دستی  کیف  از  شناسنامه   دو  سعیده 
ارزان قیمتش بیرون می آورد: »ببینید«.

شناسنامۀ شوهر و بچه اش است. صفحۀ 
دوم شناسنامۀ شوهرش در قسمت نام همرس 
توی  من  اسم  می ترسیم.  »ما  است:  سفید 
خواهرهایم  اسم  نیست.  شوهرم  شناسنامۀ 
هم در شناسنامۀ شوهرانشان نیست. ازدواج 
در  بچه  اسم  نشده.  محرضی  ثبت  هنوز  ما 
شناسنامۀ شوهرم هست، اما اسم من نیست. 
این وسط ما بی تقصیریم، اما داریم می سوزیم. 
شناسنامۀ  توی  برود  اسمامن  می خواهیم  ما 
شوهر وبچه هایامن. منی خواهیم هامن طور که 
یک عمر تو رِس ما خورد، تو رِس بچه هایامن 
هم بخورد. خیلی ها کارشان به طالق رسیده. 
وقتی  اما  داشتند،  ایرانی  خواستگار  خیلی  ها 
شنیدند دخر شناسنامه ندارد راهشان را کج 
کردند. کاری کرده اند که ما هم که شوهر ایرانی 
داریم آب خوش از گلویامن پایین نرود. در خانه 
از شوهر حرف می خوریم، در ادارۀ اتباع از آنها. 
به شوهرم گفته بودند که اصالً چرا زن غیر ایرانی 
گرفته، نباید با دخر افغانستانی ازدواج می کرده، 
مگر ما دخر ایرانی کم داریم. شوهرم گفته بود 
که من این دخر را می خواستم. ولی منی شود 
مالی  وضع  و  است  کارگر  نزند.  رسم  به  که 
خوبی ندارد. به خاطر اینکه شناسنامه نداشتم 
بود  آمده  وقتی  شوهرم  ندادند.  ازدواج  وام 
خواستگاری هامن حرف هایی را زدیم که آنها به 
ما زده بودند. گفته بودند اگر شوهر ایرانی باشد 
شناسنامه می دهند. اما حاال شوهرم می زند توی 
رسم که شام گفتید شناسنامه می دهند. حاال چی 
شد؟ چرا منی دهند؟ همۀ مدارک را می گذارد 
جلو من و می گوید برو شناسنامه ات را بگیر. 

زبانم همیشه کوتاه است.«
دوباره ساکت می شود. سعیده را خجالت 
روح  زخم های  را  سکینه  و  می کند  ساکت 
ُسم کوب شده اش، که دهان باز کرده، به حرف 
می آورد: »این از این یکی. دخر بزرگم هم با 
خانه  دِر  از  منی گذارد  دارد.  مشکل  شوهرش 
بیاید بیرون، مبادا بگیرند بربندش اردوگاه. پرس 
بزرگم رفته تهران کارگری کند. ابداً زیر بار ازدواج 
منی رود. می گوید به من کار منی دهند. برای نان 
شکم خودم در به در می گردم، چطور یک نفر 
دیگر را بدبخت کنم؟ می ترسد، زن منی گیرد. 
پرسم می گوید حارض است چهار سال هر جایی 
که می خواهند خدمت کند، به رشط اینکه فقط 
به او شناسنامه بدهند. این پرس دیگر به این 
بزرگی توی خانه نشسته و منی تواند برود رس 

کار.«
»بزرگی« برای بچه ها امری نسبی است. 

خوشبختی مهاجران با احساس خوشبختی جامعه ای که به آن مهاجرت کرده اند. 
10 کشوری که در گزارِش احساس خوشبختی در صدر جدول هستند هامن هایی اند 
که مهاجران در آنها بیشر از زندگی خود رضایت داشته اند. ایران رتبۀ 104 را از 

بین 156 کشور دارد.
»یاالله«... قصد رفنت می کنیم. سعد نیم خیز می شود. نگاهش پی ما می گردد. 
زهرا یواش می گوید: »قند به چشم هایش زده، کور است. بعد از قطع کردن پا و کور 

شدن چشم هایش زمین گیر شده. باید پوشکش کنم.«
سعد درشت هیکل است، اما قوز کرده و ساکت، غرق است در ظلامت. حق 
با آلرب کامو است، »برای یک مرد هیچ شکنجه ای باالتر از آن نیست که قابل ترحم 

باشد.«
صدای خش دار سعد، این کهنه رسباز از  اسب افتاده، با آن لهجۀ غلیظ و 
غمناِک عربی، که نتیجۀ پیوند مساملت آمیز دو قوم بوده و حاال نشانۀ غربت و 
غریبی است، هنوز در گوشم می پیچد: »اما... اما زمان جنگ من شاهنشاه بودم، 
از بهرین کسان بودم. در کربالی پنج، مرصاد... االن من و گاو و گوسفند فرقی 

نداریم...« 
چیزهایی را که جنگ نتوانست از او بگیرد زندگی  گرفته است؛ پای راستش، 

نور آن دو چشم نافذ،... و غرورش. 

***
روایت سوم: ترس و لرز 

از دار دنیا برای کاظم فقط یک برگۀ کاهی مانده که بتواند دل سکینه را با آن بربد؛ 
برگه ای با ُمهر سبز طالبان و دست خط یکی از رسکردگان آن. باقی چیزی نیست 
جز فالکت، روی دور تکرار. اما هنوز بعد از ۲0 سال، در فرصت هایی که به ندرت 
دست می دهد، از زنش می خواهد برود آن برگه را بیاورد تا بگذارد جلو میهامن و 
داستان را تعریف کند: »از ایران با یک بچه رفتیم افغانستان، یک سال آنجا زندگی 
کردیم، ازدواجامن را هم آنجا ثبت کردیم، بچۀ دوم هم آنجا به دنیا آمد، تا اینکه 

طالبان آمدند...«
زنگ می زنند. زن جواِن ترکه ای با چشامنی آن قدر گودافتاده که توجه را 
جلب کند به خانه می آید، با بچه ای چندماهه در آغوش. سکینه نوه اش را بغل 
می کند و بی آنکه لبخند قابل رؤیتی بزند قربان صدقه اش می رود. سعیده، دخر 
کاظم و سکینه، از قبل در جریان موضوع صحبت هست. بی مقدمه و بی آنکه 
بداند پدرش کجای ماجرا بوده، می گوید: »تا همین امروز هفت سال است که 
دنبال شناسنامه هستم. اول گفتند از طریق همرس ایرانی می شود. وقتی ازدواج 
کردم، گفتند بعد از اینکه شوهرت رفت خدمت. وقتی کارت پایان خدمت گرفت، 
گفتند وقتی بچه ات دنیا آمد. بعد که بچه ام دنیا آمد، گفتند بهت کارت اقامت 
می دهیم. گفتم کارت اقامت می خواهم چه کار؟ مادرم ایرانی است، شوهرم ایرانی 
است، دیگر چرا شناسنامه منی دهید؟ من فقط شناسنامه می خواهم. این حق من 

است. باید بتوانم مثل یک ایرانی از امکانات و خدمات استفاده کنم.«
کاظم هامن طور که روی یک زانو نشسته و زانوی دیگر را بغل گرفته 
می گوید: »اینها اگر فردا بروند افغانستان می توانند شناسنامه بگیرند. اینجا خیلی 
اذیت می کنند. ما وقتی رفتیم افغانستان ازدواجامن را آنجا ثبت کردیم، اما طالبان 

که آمدند، فرار کردیم و دوباره آمدیم ایران...«
دخرش تندخو می پرد توی حرفش: »کجا برویم؟ ما مال همین کشوریم.«
کاظم بی آنکه نگاهش کند آرام می گوید: »این کشور شام را منی خواهد.«

دخر ساکت می شود.
سکینه نوه اش را نشانده روی پا و حرف را دست می گیرد: »این  دخر را 
شوهرش با یک بچه از خانه می اندازد بیرون. برای چه؟ برای اینکه شناسنامه 
ندارد. تورسی هم که می خورد، هیچ. روزی یک دفعه شوهرش می زند و از خانه 
می ا ندازدش بیرون که برو خانۀ بابات. تو شناسنامه نداری، به درد من منی خوری. 
یکی از دخرها بچه  دارد و دو تای دیگر هنوز جرئت نکرده اند بچه دار شوند. وضع 
آنها هم همین است. دخرها به ما فشار می  آورند. نه خودشان زندگی دارند، نه 

سکینه: »پسرم 

می گوید حاضر 

است چهار سال هر 

جایی که می خواهند 

خدمت کند، به 

شرط اینکه فقط به او 

شناسنامه بدهند. 

پسر دیگرم هم  به 

این بزرگی توی خانه 

نشسته و نمی تواند 

برود سر کار.«
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می گیرند می برند اردوگاه سفیدسنگ که رد مرز 
کنند.«

ـ اگر کارت داشته باشید، آزادید رس هر کار 
و شغلی بروید؟

ـ »بله، همه مدل عملگی آزادیم که انجام 
که  آنجاهایی  گذر،  رس  برویم  باید  بدهیم. 
کجا  بگوییم  بهشان  باید  می گویند.  خودشان 

هستیم که بیایند ببینند. ما این جور بدبختیم.«
است. سعیده  روی حالت سکوت  کاظم 
دوباره به حرف می آید: »اصالً هیچ رحمی به ما 
منی کنند. مدام دملان می لرزد که به موقع برویم 
می برند  می گیرند  وگرنه  کنیم،  متدید  را  کارت 
را  شیرخوارم  بچۀ   اردوگاه،  بربند  اگر  اردوگاه. 
چه کار کنم؟ ترس و لرز خودمان هست، برای 
شوهرهایامن هم نگرانیم. من شناسنامۀ اینجا 
را می خواهم که هر لحظه دمل نلرزد که بچه ام را 
بگیرند یا شوهرم مرا از خانه بیندازد بیرون. متام 

زندگی ما با ترس است...«.
دارید  ایرانی  همرس  که  شام  به  چرا  ـ 

شناسنامه منی دهند؟
ـ »می گویند باید مدارک افغانستانی پدرت 
باشد. پدرم مدارکش را گم کرده، ولی کارت اتباع 

دارد.«
حرف به کاظم می رسد که منتظرش بود: 
»هامن وقتی که از دست طالبان فرار می کردیم 

در خانواده هایی که زیر خط فالکت زندگی می کنند فرزند اگر پرس باشد یک نیروی 
کار محسوب می شود و اگر دخر باشد یک رس نان خور که باید در اولین فرصت 
برود خانۀ شوهر. برای همین است که سعیده در 13سالگی ازدواج کرده و برادرش 
ـ پرسی که سکینه می گوید به این »بزرگی« استـ  نوجوانی است که تازه پشت 
لبش سبز شده و بیکاری برایش ننگ به حساب می آید. پرس یک گوشه کز کرده 

است و الم تا کام حرف منی زند.
سکینه می گوید: »بی سواد هم هست. پول نداشتم بفرستمش درس بخواند. 
نهضت سوادآموزی هم که نیست تا برود الاقل خواندن نوشنت یاد بگیرد. بچه های 
دیگر هم همین طورند. دخرها تا سوم چهارم بیشر نتوانستند بخوانند، چون پول 
نداشتیم. االن که می خواهیم برای شناسنامۀ این پرس اقدام کنیم، می گویند باید 

بروید آزمایش دی ان اِی بدهید که ثابت شود پرس خودتان است...«
نیشر زهرآلود فقر تا مغز استخوان سکینه می رسد. نگاهش تلخ، صدایش 
تلخ، حرف هایش تلخ. کم نکشیده از زندگی، از بچه ها و شوهری که کار گیر 
منی آورند، از دخرانی که در نوجوانی رفتند خانۀ شوهر تا فحش بخورند و تورسی: 
»امان از فقر. سوختیم«. برای اولین بار صدایش به طور محسوسی می آید پایین، 
رسش هم همراه صدا: »شام هم جای برادر من... نداشتم، مجبور شدم این بچه 
را در خانه به دنیا بیاورم. چه کار می کردم؟ حاال برای بچه ای که پول نداشتم بروم 
بیامرستان به دنیا بیاورم، بروم چند میلیون پول آزمایش دی ان اِی بدهم که ثابت 
کنم بچه ام بچۀ من است؟ نداشتم آن موقع، االن هم ندارم. شوهرم بیکار است. 
خودم مجبورم بروم کارگری، اگر کاری پیدا شود. پرسها اگر شناسنامه داشتند، 
االن وضعشان این نبود؛ می توانستند بروند رس کار و کمک حال ما می شدند... 
اصالً زندگی  خودشان را نجات می دادند. شوهر و بچه هایم اگر بخواهند کار کنند 
باید کارت کار بگیرند و نفری دویست هزار تومان بدهند، آن هم فقط برای سه 
ماه. کارت اقامت را هم هر سه چهار ماه باید پول بدهیم متدید کنیم. فقط کارت 
متدید کن، متدید کن... نداریم بدهیم. کار هم نیست. اگر هم کارت نداشته باشی، 

سعیده: »ما 

می خواهیم اسممان 

برود توی شناسنامۀ 

شوهر و  بچه هایمان. 

نمی خواهیم آنها 

هم یک عمر مثل ما 

توسری بخورند.«

نیا
ری 

شو
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چند دندان کم دارد، چند تا سیاه است. سکینه  وقتی با دو بچه و هوِل مرگ به آن 
قرب پناه برده بود هیچ وقت فکرش را هم منی کرد یک روز تنها خاطره ای که بتواند 

لبخند روی لبانش بیاورد خاطرۀ هامن شب باشد.
لبخند می زند. لبخند در این خانه مثل رگبار بهاری ناپایدار در منطقه ای  گرم 
و خشک است. کم و دیر می آید و زود رد می شود. لبخند در صورت پر چین و چروِک 
تلخش بارانی است در بیابان. لبخند که می زند آن خشکی می رود، برای لختی... اما 

بعد، دوباره، چیزی که بر جای می ماند صورتی است ترک خورده، بیابانی تفتیده.

***
روایت آخر: دو چشم خانۀ خیس

صغرا به اندازۀ متام اتفاق هایی که او را نُکشته است، قوی شده. او 15 سال است که 
مثل ماده پلنگی دو بچه اش را به دندان گرفته و سعی کرده آنها را از رنج نداری و 
درد بی پدری به در بَرد. جای زخم این جنگ چندین ساله چین و چروک هایی شده 

روی صورتش، و داغ هایی بر دل و روان خودش و بچه هایش.
صغرا جایی تِه هرم مازلو در حال جنگیدن برای بقاست؛ بقای خودش و 
فرزندانش. جنگیدن از او زنی ساخته سخت و آبدیده. پشت دخل بقالی کوچکش 
)که می شود متام اجناسش را در چهار کارتن موزی جا کرد( ایستاده، چادرش را 
سفت به کمر گره زده و با لحنی که هیچ حسی از فراغ در آن یافت منی توان کرد، 

می گوید : »اسمش کریم بود، اسم مستعارش ابو هاجر.«
15 سال است از کریم یا هامن ابوهاجر بی خرب است، از وقتی با سپاه بدر و 
نیروهای آیت الله حکیم به عراق رفت. نه جنازه ای را به خاک سپرده و نه هیچ خرب 
موثقی از مرگ او دارد. اما دیگر برای صغرا فرقی منی کند. کریم را در دلش دفن 
کرده است، از هامن وقتی که این زن را با یک طفل چهارماهه در بغل و یک بچۀ 

شش ساله رها کرد و رفت. 
آن طفل چهارماهه االن پرس نوجوانی است که ور دست مادرش بقالی کوچک 
را می گرداند. دخل بقالی به  زور کفاف هزینه های یک روز آنها را می دهد. هیچ 
امیدی ندارند که این دکان )که جنس هایش را با فاصله چیده اند تا زشتی خالی 
بودن قفسه ها را بپوشاند( از فقری که با گوشت و پوستشان عجین شده است، 
نجاتشان  دهد؛ فقری که مثل توموری بدخیم در زندگی خانواده هایی مثل خانوادۀ 
صغرا آن قدر رشد می کند که جایی برای خاطرخواهی، جایی برای آزادی در انتخاب 
منی گذارد. دخران زیادی مثل صغرا از رِس اجبار و به خاطر فقر به مردان غریب با 
چشم گریان »بله« گفته اند: »موقع خواستگاری خیلی گریه می کردم و می گفتم 
منی خواهم، اما نشد دیگر. تصمیم بزرگ ترها بود. من که نه سنی داشتم و نه عقل 
درست و حسابی. ۲0 سامل هم نشده بود. بابام گفت همین خوبه. منی خواستمش، 
اما ارصار کرد. عمویم، خدابیامرز هم به بابام ارصار کرد که دخر به غیر ایرانی نده. 
اما بابام گفت اینها آدم های خوبی هستند... بود، اول بود، بعد نه. گذاشت رفت. 
15 سال پیش گذاشت رفت. دیگر نه خرب مرگش آمد، نه زنده بودنش. آخرین خربش 

را از شهر نارصیۀ عراق دارم. منی دانم کجا گم و گور شد.«
پیرمردی با دستاری بر رس و تن پوش و تنبانی گشاد و سفید بر تن، که لباس 
سنتی مردمان افغانستان است، وارد مغازه می شود. با لهجه ای متفاوت که در این 
محله دیگر خودی به حساب می آید چیزی طلب می کند و صغرا راهش می اندازد. 
این محله )قلعه ساختامن( و چند محلۀ دیگر در مشهد مانند گلشهر و 
مهرآباد و رضائیه مهاجرپذیرترین نقاط ایران هستند. به خصوص افغانستانی ها 
چند دهه است اینجا منزل کرده اند. برای نسل اول مهاجران اینجا وطن دوم است و 
برای فرزندانشان که اینجا به دنیا آمده اند وطن اول. برای شهروندان ایرانی ساکن 
در این محالت، مهاجران پس از سال ها همسایگی دیوار به دیوار دیگر آن قدر 
غریبه نیستند که نشود با آنها وصلت کرد. هر  چند، به گفتۀ یکی از فعاالن فرهنگی 
این منطقه، چیزی که دخران ایرانی را مجبور به ازدواج با اتباع می کند فقر است. 
او موارد زیادی را به یاد می آورد که ایرانیان فقیر دخرانشان را فروخته اند به 
افغان ها و عرب ها، هر چند ظاهر قضیه این است که با خواندن صیغه ای محرم و 

زن و شوهر شده اند.
جاری شدن هیچ خطبه ای به تنهایی منی تواند مهر مردی را به دل دخری 
بیندازد. دخران ایرانی که با این وصف ازدواج کرده اند باید بسوزند و بسازند. 

مدارک را گم کردم. زنم را در هرات گرفتند. 
سال 77 بود، هامن سالی که دیپلامت ها و آن 
خربنگار، آقای صارمی را گرفتند. زنم را بردند 
مزار رشیف و با آنها در یک اتاق نگه داشتند. 
می گفتند ایرانی است و حتامً با اینها رس و رّسی 
دارد. من رفتم، مدارک و عقدنامه و پاسپورتش 
را بردم و گفتم این زن من است. چه می داند 
دیپلامت چیست؟ چه کاری به آنها دارد؟ گفتند 
منی شود. یک آشنایی بین طالبان پیدا کردم. شد 
پارتی. رفتم پیش رئیسشان. یک جریمه تعیین 
کرد که پایین هامن برگه نوشته. اجازۀ آزادی هم 
نداد و گفت موقتاً بازداشت است. آن آشنا گفت 
اگر زنت را در نربی، اعدامش می کنند. فهمیدم 
یکی از نگهبان ها سواد ندارد. شیفتش که شد 
برگه را بردم پیشش و گفتم دستور آزادی است. 
این عکس زنم که روی برگه است، این هم ُمهر 
و امضای رئیس. قبول نکرد اول، ولی باالخره 

قانعش کردم. وقتی ولش کردند فرار کردیم...«
سکینه: »وقتی رسیدیم ایران تا یک هفته 

از پاهایم خار درمی آوردند.«
کاظم: »همین که زنده ماندی خدا را شکر 

کن.«
سکینه: »زنده ماندیم، ولی اینجا ذره ذره 

داریم می میریم.«
کاظم چیز زیادی ندارد که به آن افتخار 
کند. اما این برگۀ کهنۀ کاهی که به  زوِر چسب 
رس هم بندی شده و تاب آورده سند افتخاری 
است که هنوز می تواند دل زنش را با آن به دست 
بیاورد. »می دانی کجا قایمشان کردم؟ توی قرب. 
بردمشان تو یک قربستان قدیمی. یکی از قربها 
را که گوشه  اش ریخته بود، کندم. استخوان ها را 
بیرون آوردم و زن و دو بچه را فرستادم آن تو. 
چند ساعتی ماندند. طالبان آمدند، گشت زدند 

و وقتی ما را پیدا نکردند، رفتند...«
سکینه: »من هم یک جوری محکم دهان 
بچه ها را گرفته بودم که صدایشان درنیاید... 

هیچ جا بهر از آن قرب نبود.« 
چشم های سکینه برق می زند و برای اولین 
بار خنده ای محسوس روی صورتش کِش می آید. 
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آن نیست، و در نگاهش غرور دوندۀ ماراتنی 
است که جا نزده و با پایی لنگ متام مسیر را 

ِهن ِهن کنان دویده است. 
بچه هایش می  گوید،  روزگار  از  وقتی  اما 
می شود حلول مادرانه ترین نگاه را در چهره اش 
در  خیلی   ندارند  مدارک  که  »بچه هایی  دید: 
فشار هستند و اذیت می شوند، از خیلی چیزها 
ازدواج هم منی توانند بکنند، چون  محروم اند. 
ازدواجشان  باشند،  نداشته  شناسنامه  وقتی  تا 
محرضی ثبت منی شود و صیغه ای است. برای 
و  ندارد  دلگرمی  پرسم  که  چیزهاست  همین 
می گوید منی خواهم یک نفر دیگر را بدبخت 

کنم.«
پایین.  را می اندازد  بار رسش  اولین  برای 
حدس می زنم چشامنش خیس شده اند، نه آن 
اندازه که اشک رُشه کند، اما به قدری هست که 
بغض را کمی سبک کند و راه نفس کشیدن را 
باز: »پرسم همیشه به من می گوید چرا با عرب 
ازدواج کردی. بیشر هم برای من غصه می خورد 
و می گوید خودت را بدبخت کردی. کاش ما را به 

دنیا منی آوردی«.
شانه ای نیست که رسش را روی آن بگذارد. 
که  است  چیزی  آخرین  خیس  چشم خانۀ  دو 
از زنانگی برای او باقی مانده است. رنجیده و 
رنجور است. رنجی را که یک زن کشیده باید از 
چین و چروک های روی صورتش خواند. چین و 
چروک های روی صورت صغرا عمیق تر از سن و 

سالش است.

اما سوخنت با آنها متام منی شود؛ فرزندان آنها نیز باید بسوزند، و شاید فرزنداِن 
فرزندان آنان. نتیجۀ این ازدواج  ها بچه هایی هستند که همزادشان رنج و تبعیض 
و محرومیت از خدمات و امکانات اجتامعی است. پرس بزرگ صغرا حرست گرفنت 
گواهینامه و نشسنت پشت موتور و ماشین به دلش مانده است: »رانندگی خیلی 
دوست دارد، اما منی تواند گواهینامه بگیرد. حرست موتور سوار شدن به دل 
بچه ا م مانده. حساب بانکی منی تواند باز کند. دانشگاه منی تواند برود. این قدر 
دلرسد بود که چند واحد مانده بود دیپلمش را بگیرد درس را ول کرد. جایی هم 
منی تواند استخدام شود. آستان قدس قبول شد، ولی چون شناسنامه ندارد، قبولش 
نکردند. برای همین رفته میدان بار و کارگری می کند. آنجا هم چون شناسنامه 
ندارد صاحب کارش منی تواند بیمه اش کند. این طور بگویم که از خیلی چیزها 

محروم اند.«
پرس بزرگ صغرا برای گرفنت شناسنامه اقدام کرده، از وقتی پایش را در 
19سالگی گذاشته است: »قانون گفته 18 سالشان که متام شد شناسنامه می دهند. 
االن دو سه سال است که دنبال گرفنت شناسنامه است. این قدر دویدیم توی دادگاه 
و ادارۀ اتباع که بریدیم. هنوز هم نداده اند. چند بار هم رفتیم تهران. ما حتی 
هزینۀ رفت و آمد به تهران را نداریم، باید قرض کنیم. منی شد حاال که این قدر 
همه چیز پیرشفت کرده در همین شهر کارهایش را بکنیم که پیش دوست و دشمن 

دستامن را دراز نکنیم؟«
در مدتی که آنجا هستیم آن پیرمرد افغان تنها مشری بقالی صغراـ  که هیچ 

اسمی نداردـ  است. مغازه را یک سال است که راه انداخته. 
ـ پیش از این چه می کردید، در متام این 15 سال؟ 

مثل یک مبارز توی چشم هایم زل می  زند: »منی شد دست روی دست 
گذاشت که. شکم بچه هایم را باید سیر می کردم. رفتم بازار، رِس کار. ویزیتوری 
و فروشندگی می کردم. بچه ها را فرستادم مدرسه تا درس بخوانند. خیلی سختی 
کشیدم تا بچه ها را بزرگ کردم. پرس بزرگم تازه دو سال است که می رود رس کار. 

شوهرم که رفت چیزی نداشت که برای ما بگذارد. حقوقش را هم قطع کردند.«
این حرف ها را با غرور می گوید. نشانۀ این 15 سال نربد در دستانش زمختی 
است، در صدایش لحنی خشک و رصیح است که هیچ اثری از لطافت زنانه در 

پی نوشت ها

* برگرفته از شـعر حامد عسگری
قوت ما لقمه نانی اسـت که 

خشک است و زمخت/بنویسید 

بـه ما خون جگر هم بدهند

1. شتر نر
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سیر تطور قوانین تابعیت ایران 
از آغاز تا امروز

۱۲78

۱۲۹5

۱۳۰۴

سال

سال

سال

پوشه

فرمان  نخستین  شاه  نارصالدین 
تابعیت ایرانی را در 15 ماده امضا کرد. در 
این فرمان اصل خاک و اصل خون به صورت 

توأمان مبنای تابعیت ایرانی قرار گرفت. 

با پیروزی انقالب مرشوطه، موضوع 
قانون اساسی  تابعیت در اصل ۲4 متمم 
مرشوطه مورد توجه قرار گرفت و نخستین 
اساسنامۀ تابعیت ایرانی تصویب شد، اما 
این  انقالب  نافرجام ماندن خود  به دلیل 

اساسنامه نیز هرگز اجرایی نشد. 

 قانون 10 ماده ای تابعیت ایرانی در 
دولت وقت ایران تصویب شد، اما به دلیل 
ناپایداری رشایط سیاسی کشور این قانون 

نیز اجرایی نشد. 

اصل خاک: مطابق این اصل، تابعیت بر 
اساس محل تولد فرد به او تعلق می گیرد 

و فرد تابعیت سرزمینی را دارد که در آن 
به دنیا آمده، فارغ از اینکه پدر و مادرش 

تابعیت آن سرزمین را داشته باشند یا 
نداشته باشند.

اصل خون: بر اساس این اصل، 
تابعیت از طریق نسب والدین به 

فرزند منتقل می شود. یعنی کودک، 
به محض تولد، تابعیت پدر و مادر 
خود را کسب می کند و در صورتی 

که پدر و مادر تبعۀ یک کشور 
نباشند تابعیت یکی یا هر دو آنها 
به طفل منتقل می شود. در اکثر 

کشورها بین پدر و مادر در انتقال 
تابعیت به فرزند تفاوتی وجود ندارد. 

اما ایران به همراه شش کشور دیگر 
حق انتقال تابعیت از طریق مادر را 

به رسمیت نمی شناسند.
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۱۳۱۳۱۳۴5

۱۳5۹

سالسال

سال

جلد دوم قانون مدنی ایران تصویب 
شد و مسئلۀ تابعیت، اعطا، کسب و لغو آن 
در مواد 976 تا 991 این قانون گنجانده شد. 
قانونی که تا امروز بدون تغییری بنیادین 
شالوده و اساس قوانین تابعیت ایران بوده 

است.

 آیین نامۀ  اجرایی  زناشویی  زنان ایرانی  
با اتباع  بیگانۀ  غیرایرانی  مصوب شد. مواد 
1059 و 1060 قانون مدنی، مصوب 1313، 
رشایط خاصی را برای ازدواج زنان ایرانی 
با مردان غیرایرانی در نظر گرفته بود. این 
آیین نامه رشایط اجازۀ مخصوص دولت و 
ارائۀ پروانۀ زناشویی برای ازدواج زنان ایرانی 
با اتباع غیرایرانی را مشخص کرد که تا امروز 

هم بدون تغییر مانده است. 

موج مهاجرت اتباع افغانستان به ایران 
در پی حملۀ شوروی به این کشور راه افتاد و 
درگیری های داخلی آغاز شد. یکی از تبعات 
سیاست درهای باز جمهوری اسالمی ایران 
مختلف  شهرهای  در  مهاجران  پذیرش  و 
کشور افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع 

افغانستانی بود. 

مادۀ ۱۰5۹ قانون مدنی: نکاح مسلمه 
با غیرمسلم جایز نیست.

بر اساس مادۀ ۹76 قانون مدنی 
ایران اشخاص ذیل تبعۀ ایران 

محسوب می شوند:
1. کلیۀ ساکنین ایران به استثنای 

اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم 
باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم 

است که مدارک تابعیت آنها مورد 
اعتراض دولت ایران نباشد.

2. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم 
از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده 

باشند.
3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر 

و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
4. کسانی که در ایران از پدر و مادر 

خارجی که یکی از آنها در ایران متولد 
شده به وجود آمدند.

5. کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ 
خارجه است به وجود آمده و بالفاصله 

پس از رسیدن به سن 18 سال تمام 
الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت 
کرده باشند، واال قبول شدن آنها به 

تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد 
بود که مطابق قانون برای تحصیل 

تابعیت ایران مقرر است.
 6. هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی 

اختیار کند.
 7. هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را 

تحصیل کرده باشد.
 تبصره ـ اطفال متولد از نمایندگان 

سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقرۀ 
4 و 5 نخواهند بود.

مادۀ 1060 قانون مدنی ـ ازدواج زن 
ایرانی با تبعۀ خارجه در مواردی هم 

که مانع قانونی ندارد موکول به اجازۀ 
مخصوص از طرف دولت است.



14 .  سال پنجم  .  شـمارۀ  ۳2  .  فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۷

۱۳77

۱۳85

سال

سال

تا این سال، فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی و مردان غیرایرانی با مراجعه به 
دادگاه و اعالم شکایت می توانستند با استناد 
به بند 4 مادۀ 976 قانون مدنی تابعیت 
ایرانی بگیرند. در 1377 رئیس قوۀ قضاییه 
عمومی  دادگاه های  به  را  بخشنامه ای 
رسارس کشور ابالغ کرد که در آن دادگاه ها 
را ملزم کرده بود از پذیرش دادخواست های 
ثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که 
بدون اجازۀ وزارت کشور با مردان خارجی 
ازدواج  کرده اند خودداری کنند، همچنین 
بدون تأیید تابعیت متقاضیان شناسنامه در 
شورای تأمین استان رأیی به نفع آنان صادر 
نکنند. با این بخشنامه دیگر شکایت بردن 
به قوۀ قضاییه هم چارۀ کار نبود و کسب 
تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی با مردان غیرایرانی دشوارتر شد.

ماده   واحدۀ »تعیین تکلیف تابعیت 
با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان 
مردان خارجی« در مجلس شورای اسالمی 
ماده  واحده  این  تصویب  با  شد.  تصویب 
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی عمالً منتفی 
از  تنها بعد  آْن فرزندان  شد، زیرا مطابق 
تابعیت  تقاضای  به 18 سال حق  رسیدن 

ایرانی را به دست می آورند.

ماده  واحدۀ قانون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان خارجی:
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی که در ایران متولد شده یا 
حداکثر تا یک  سال پس از تصویب این 

قانون در ایران متولد می شوند می توانند 
بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام 

تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد 
در صورت نداشتن سوء پیشینۀ کیفری 

یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیرایرانی به 
تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

  وزارت کشور نسبت به احراز والدت 
طفل در ایران و صدور پروانۀ ازدواج 

موضوع مادۀ 1060 قانون مدنی 
اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز 

با اعالم وزارت کشور پروانۀ اقامت برای 
پدر خارجی مذکور در این ماده صادر 

می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل 
از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در 

ایران می باشند.
تبصرۀ 1 ـ چنانچه سن مشمولین این 

ماده در زمان تصویب بیش از 18 سال 
تمام باشد باید حداکثر ظرف یک  سال 
اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصرۀ 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون 
کسانی  که در اثر ازدواج زن ایرانی و 

مرد خارجی در ایران متولد شوند و 
ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت 

مادۀ  1060 قانون مدنی به ثبت رسیده 
باشد، پس از رسیدن به سن 18 سال 
تمام و حداکثر ظرف مدت یک  سال، 
بدون رعایت شرط سکونت مندرج در 

مادۀ 979 قانون مدنی به تابعیت ایران 
پذیرفته می شوند.

۱۳6۳
سال

تا این سال، بند 4 مادۀ 976 قانون 
مورد  در  تصمیم گیری  مرجع  ایران  مدنی 
زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  تابعیت 
ایرانی با مردان غیرایرانی بود و این افراد 
می توانستند  مادر  بودن  ایرانی  خاطر  به 
تابعیت ایران را دریافت کنند. اواخر 1363 
تبرصه ای  ثبت احوال  قانون   45 مادۀ  به 
اضافه شد که اعطای شناسنامه به این افراد 
را دشوار کرد. در تبرصۀ جدید آمده بود: 
»هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید 
قرار گیرد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه 
نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع 
انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای 
تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید 
طبق مقررات اقدام خواهد شد.« بعد از 
اضافه شدن این تبرصه عمالً فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که 
ازدواجشان با مردان افغانستانی یا عراقی 
قانونی نشده بود و پروانۀ زناشویی از دولت 
دریافت نکرده بودند نتوانستند شناسنامۀ 

ایرانی بگیرند.
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۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۴

۱۳۹6

سال

سال

سال

سال

سال

متولد  »فرزندان  طرح  یک  فوریت 
پدر خارجی که مطابق  ایرانی و  از مادر 
مجوز  اخذ  با  مدنی  قانون   1060 مادۀ 
ازدواج کرده اند ایرانی محسوب می شوند« 
تصویب شد. در این طرح فرزندانی که پیش 
از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر 
خارجی متولد شده بودند به تابعیت ایران 
درمی آمدند. کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس کلیات این طرح را به دلیل مالحظات 

سیاسی و امنیتی رد کرد.

تکلیف  »تعیین  قانون  اصالح  طرح 
زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  تابعیت 
مردان خارجی«، مصوب 1385،  و  ایرانی 
تصویب شد. در طرح جدید بنا بود تبرصۀ 
این  که  اضافه شود  قانون  این  به  سومی 
افراد بتوانند، عالوه بر داشنت حق اقامت 
دائم در ایران، هامنند شهروندان ایرانی از 
حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، 
تأمین اجتامعی و یارانه نیز برخوردار شوند. 
عالوه بر آن، تا 19 سالگی از پرداخت تعرفۀ 
اقامت معاف می شدند. این طرح در شورای 

نگهبان رد شد.

کودکان  کلیۀ  به  رهربی  دستور  به   
مهاجر در ایران حق تحصیل رایگان داده 
شد. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان غیرایرانی نیز که پیش تر از تحصیل 
در مدارس ایران محروم بودند حق تحصیل 

پیدا کردند. 

تابعیت  »اعطای  طرح  فوریت  دو 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و 
مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی« 
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. اما 
کلیات این طرح در صحن مجلس با اختالف 

دو رأی تصویب نشد.

مریم  تراژیک  با مرگ  این سال،  در 
میرزاخانی و موضوع تابعیت آناهیتا، دخر 
خردسال او، بار دیگر بحث انتقال تابعیت از 
مادر در جامعه باال گرفت. برخی منایندگان 
فرد  میلیون  یک  تقریبی  آمار  از  مجلس 
بی تابعیت در ایران خرب دادند که نزدیک 
به نیمی از آنها کودکان حاصل ازدواج زنان 
ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. منایندگان 
خواستار ارائۀ طرحی در دولت برای تغییر 
قوانین تابعیت و به رسمیت شناخنت حق 

مادر برای انتقال تابعیت شدند.

*  با سپاس از انجمن دیاران
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احسان میرزاده

خیلی دور، خیلی نزدیک*
الیحۀ اصالح قانون تابعیت

پوشه

موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 

وارد   ۱۳85 سال  از  خارجی  مردان  با  ایرانی  زنان 

مرحلۀ جدیدی شد و ماده واحدۀ مناقشه انگیزی 

که شرط اعطای تابعیت به این فرزندان را رسیدن 

به  سال  این  در  داد،  قرار  تمام  سال   ۱8 سن  به 

اصل  اما  رسید.  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 

شروع  به  برمی گشت؛  پیش  سال ها  به  مسئله 

جنگ داخلی افغانستان در پی حملۀ شوروی به 

آن کشور و مهاجرت گستردۀ اتباع افغانستانی و 

از سوی دیگر مهاجرت معاودین عراقی به ایران که 

زمینه ساز ازدواج آنها با زنان ایرانی در سال های بعد 

شد. در دهۀ هفتاد کم کم تبعات این ازدواج ها و 

از جمله مسئلۀ تابعیت کودکان حاصل از آن خود 

را نشان داد و مسئوالن را به چاره جویی واداشت.  

امنیتی«  و  سیاسی  »مالحظات  امروز  همین  تا 

مهم ترین کلیدواژه و شاه بیت استدالل مخالفان 

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

که  جایی  تا  است  بوده  خارجی  مردان  با  ایرانی 

از پس حل مسئلۀ تبعیض جنسیتی در  مجلس اصالح طلب ششم هم 

قانون تابعیت برنیامد و این مسئله از مجلسی به مجلس بعدی موکول شد. 

در تمام این سال ها موافقان اعطای تابعیت از تبعات سیاسی و اجتماعی 

جمعیت رو به افزایش و غیرقابل ردگیری بی شناسنامه ها گفته اند  و این 

تهدید را کمتر از تهدید امنیتی اعطای تابعیت به آنها ندانسته اند. 

اما حاال به نظر می رسد افزایش محسوس کودکان بی شناسنامه و 

ارائۀ آمارهای تائید نشده ای از حضور یک میلیون فرد بی تابعیت در کشور، 

که اکثرشان از فقر مفرط رنج می برند، برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس 

را بیش از پیش به یافتن راه حلی اجرایی برای این وضعیت حساس کرده 

کمیسیون  فعالیت  حوزۀ  در  بیشتر  این  از  پیش  تا  که  مسئله ای  است. 

قضایی و کمیسیون امنیت ملی مجلس تعریف می شد حاال مدتی است که 

راه خود را به کمیسیون فرهنگی، کمیسیون شوراها و کمیسیون اجتماعی 

مجلس باز کرده و فراکسیون زنان مجلس را نیز به خود مشغول کرده است. 

در گزارش پیش رو، به سراغ تعدادی از نمایندگان مجلس از کمیسیون های 

مختلف و نیز احمد میدری معاون رفاه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رفتیم تا ببینیم الیحۀ اصالحی دولت کجا و در چه مرحله ای است و این 

سوتر موافقان و مخالفان آن در مجلس چه می گویند. 
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او می گوید: »یکی از استدالل های ما در برابر آنهایی که دادن تابعیت را باعث 
سوءاستفاده از ازدواج صوری با زنان ایرانی برای گرفنت کارت تردد می دانستند این 
بود که وقتی شام ابعاد یک پدیده را منی دانید منی توانید آن را کنرل کنید. ما باید 
بدانیم اینها یک میلیون نفر هستند، دویست هزار نفرند یا صد هزار نفر. بنابراین 
اولین بحث ما در دولت این بود که با مسئله ای روبه رو هستید که ابعادش را 

منی دانید.«
جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، از 
محرمانه بودن آمار می گوید: »بله آمار داریم. یک میلیون نیست اما آمار باالیی 
است و داریم روی آن کار می کنیم. اما چون جنبۀ محرمانه دارد منی خواهیم منترش 
کنیم.« طیبه سیاوشی، منایندۀ تهران، هم از الپوشانی مسائل مهم انتقاد می کند: 
»ما خیلی مسائل را در جمهوری اسالمی زیر فرش می کنیم و نادیده می گیریم تا 
بعداً به آنها رسیدگی کنیم. این بچه ها هم جزو آن موارد هستند و ما هیچ آمار 
دقیقی از آنها نداریم؛ آمار 100 هزار و 400 هزار و حتی 1 میلیون شنیده ایم 
که البته بعید می دانم. اما از شهرهای مختلف برای من پیغام می آید و قاعدتاً 

تعدادشان زیاد است.«

مالحظات سیاسی امنیتی اعطای تابعیت چیست؟
نظام انتقال تابعیت در جهان به دو شیوۀ مرسوم »خاک« یعنی اعطای تابعیت به 
واسطۀ تولد در خاک یک کشور و »خون« یعنی انتقال تابعیت به واسطۀ پدر یا 
مادر تبعۀ یک کشور صورت می گیرد که البته در کشورهای مختلف تفاوت هایی 
دارد. اما قانون مدنی ایران که بنابر اقوال از قانون مدنی فرانسه در سال 1804 
میالدی وام گرفته شده،1 به تبع آن، حق اعطای تابعیت را فقط به پدران ایرانی داده 
و زنان را از چنین حقی محروم کرده است. هر چند این اصل بعدها در قانون مدنی 

آمار داریم؟ آمار نداریم؟
وزارت کار از جمله نهادهایی است که اخیراً 
به واسطۀ مأموریتش در »رصد فقر« به این 
موضوع وارد شده است. معاونت رفاه اجتامعی 
این وزارتخانه در آبان ماه 1396 از طریق ادارات 
کل استانی خود از زنانی که با مردان خارجی 
ازدواج کرده اند خواست شامرۀ ملی خود را برای 
آنها پیامک کنند تا از این طریق بتواند برآوردی 

از تعداد آنها به دست آورد. 
اجتامعی  رفاه  معاون  میدری،  احمد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی در گفت وگو 
با زنان امروز تأیید می کند که آمار دقیقی در 
این خصوص وجود ندارد و تخمین آمار دقیق 
آمار  میدری  می داند.  غیرممکن  را  افراد  این 
یک میلیون نفری که اخیراً مطرح شده را بعید 
دانسته و می گوید: »نزدیک به 50 هزار کودک 
و 15 هزار زن با ما متاس گرفته اند. اینکه افرادی 
که متاس گرفتند یک بیستم کل افراد باشند خیلی 

بعید است.«
اگر  که  نگران اند  افراد  این  از  بسیاری 
اطالعاتشان را به مراجع رسمی اعالم کنند رد 
مرز  شوند. با این همه، میدری حدس می زند 
آمار واقعی حداکرث دو برابر تخمین آنها باشد. 

مخالفان اعطای 

تابعیت به فرزندان 

مادران ایرانی معتقدند 

که با توجه به سابقۀ 

قبلی و موج مهاجرت 

اتباع بیگانه به ایران، 

به ویژه از افغانستان، 

اعطای تابعیت 

می تواند زمینه را برای 

مخاطرات امنیتی در 

آینده  ایجادکند. 

نیا
ری 

شو
 عا

ش
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مهاجرپذیری شان سختگیرند، مثل امریکا. نه مثل کشور ما که مرز باز است و 
ظرف یک شبانه روز کلی آدم می توانند بیایند داخل مملکت. شام با بچه هایی 
که به دنیا می آیند چه کار می کنید؟ اگر شناسنامه ایرانی بدهیم فردا می آیند در 
ارکان مملکت رشد می کنند، چون ایرانی اند و، جدای از مشکالت حق و حقوق و 

تکالیف، امنیت کشور به خطر می افتد.«

مشکالت یکی دو تا نیست
اما اینها همۀ ماجرا نیست. با افزایش جمعیت افراد بی شناسنامه، دغدغه های 
امنیتی دیگری نیز در سال های اخیر مطرح شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان 
وقتی فردی در حاشیۀ جامعه در محرومیت کامل و بدون هویت زندگی می کند، 
گذشته از رسخوردگی ها و صدمات روحی، مستعد انواع آسیب های اجتامعی 

خواهد بود که خطرات امنیتی جدی تری برای کشور در پی خواهد داشت. 
احمد میدری، معاون وزیر کار، از مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق کشور، 
به عنوان فردی که سال ها در سمت های امنیتی مسئولیت  داشته نقل می کند که 
گفته است: »من به عنوان یک مسئول امنیتی می گویم که برای امنیت ایران باید 

به این افراد شناسنامه بدهیم.«
میدری حل این مسئله را در نهایت بر عهدۀ وزارت کشور می داند. آنچه 
سبب ورود وزارت کار به این موضوع شده مسئلۀ فقر این افراد است، زیرا به گفتۀ 
او: »آنهایی که فاقد شناسنامه هستند احتامل مدرسه رفتنشان کمر و احتامل فقیر 
شدنشان بیشر است. کسی که هویت ندارد، ردیابی منی شود و فقیر است راحت تر 

می تواند مرتکب جرم شود و امنیت کشور را به خطر بیندازد.«

طرح یا الیحه؟ عزم نمایندگان این بار جزم است
به نظر می رسد تحوالت سال های اخیر عزم برخی منایندگان به ویژه منایندگان 
استان های مرزی را برای حل مسئلۀ اعطای تابعیت جزم کرده  است. از جمله 
رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتامعی و منایندۀ مشهد، که در گفت وگو 
با خربگزاری خانۀ ملت، با بیان اینکه در دنیا انتقال تابعیت از طریق مادر امری 
پذیرفته شده است، از عزم مجلس برای تغییر رویۀ گذشته خرب داده تا با اصالح 

قانون مدنی امکان انتقال تابعیت از طریق مادر به فرزند فراهم شود.
مجلسی ها مدتی است که منتظر ارسال الیحه ای از سوی دولت برای حل 
این معضل اند. الیحه ای که در کمیسیون های کارشناسی دولت تنظیم شده و قرار 
است با در نظر گرفنت مالحظات مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتامعی و 

مالی بتواند نظر منایندگان مجلس و شورای نگهبان را تأمین کند.
طیبه سیاوشی و همکارانش در فراکسیون زنان در حال حارض به دنبال اجرای 
طرح اعطای تابعیت به فرزندان باالی 18 سال از مادران ایرانی بدون نیاز به رد 
تابعیت قبلی شان هستند. سیاوشی نسبت به عملی بودن الیحۀ دولت و ارسال 
زودهنگام آن به مجلس ابراز تردید می کند: »طرح دولت خیلی رؤیایی است. در 
حالی  که ما برای اعطای تابعیت پس از 18 سال تالش می کنیم، طرحی که در دست 
تدوین است به اعطای تابعیت در بدو تولد اشاره می کند و با این وصف بعید است 

که در این مجلس به دست ما برسد.«
اما جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون قضایی، همچنان 
دربارۀ به نتیجه رسیدن این تالش ها در آیندۀ نزدیک امیدوار است و می گوید: 
»مناینده ها دو طرح داده بودند که ما آنها را در قالب یک طرح ادغام کردیم و یک 
الیحه هم در دستور کار دولت قرار دارد. نکات اساسی که مد نظر منایندگان است 
و مواردی را که ما و مرکز پژوهش ها آسیب شناسی کردیم در هامن الیحۀ دولت 
می گنجانیم. اما اگر دولت در ارسال الیحه تأخیر کند ما هامن طرح منایندگان را در 

دستور کار کمیسیون قضایی قرار می دهیم و روی آن کار می کنیم.«
رحیمی جهان آبادی به اقداماتی که در دستور کار مجلس است نیز اشاره 
می کند: »با شناسایی ضعف های ماده واحدۀ سال 85، در حال رفع آنها هستیم. 
قانون تابعیت را مطالعه کردیم و یک کارگروه تشکیل دادیم؛ انشالله امسال هم 
در دستور کار کمیسیون است و هم به صحن می بریمش تا بلکه به نتیجه ای برسیم. 
چندین ماه است که در کمیسیون قضایی روی این طرح کار می کنیم و به زودی هم 

فرانسه تغییر کرد اما در کشور ما ثابت ماند. 
مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان مادران 
ایرانی معتقدند که با توجه به سابقۀ قبلی و 
موج مهاجرت اتباع بیگانه به ایران، به ویژه از 
افغانستان، اعطای تابعیت می تواند زمینه را برای 
مخاطرات امنیتی در آینده فراهم  کند. هر چند 
این مسئله به طور رصیح بیان منی شود اما در 
سال های اخیر، با ظهور داعش و تهدیدات آن، 

این حساسیت ها بیشر هم شده است.
امنیت  کمیسیون  عضو  شوشری،  هادی 
ملی، معتقد است که این موضوع، قبل از امنیتی 
بودن، مسئله ای حقوقی است: »باید قاعده ای 
حقوقی تأسیس شود که بر اساس آن کار انجام 
بگیرد و مباحث امنیتی در مرتبۀ بعدی است. 
چه بسا شهروندی به لحاظ امنیتی مشکل داشته 
باشد اما تابع یک کشور باشد. بنابراین، تابعیت 

فارغ از مسائل امنیتی است.«
شوشری در پاسخ به این سؤال که مگر 
مشکل  منی تواند  پدر  سوی  از  تابعیت  انتقال 
امنیتی ایجاد  کند می گوید: »قولی که در بین فقها 
مشهور بوده تبدیل به مواد قانون مدنی شده 
است. منطقی وجود داشته که می گوید بنونا بنو 
أبنائنا، و بر این اساس، نوعی پدرمحوری را در 

قانون مدنی شاهدیم.«
شوشری در ادامه از امکان اصالح قانون 
طریق  از  نیز  و  خاک  اصل  طریق  از  تابعیت 
مادر می گوید: »در مقام متثیل و تشبیه عرض 
با منطق فازی، به صورت نسبی هم  می کنم. 
سیستم خون را می پذیرند و هم سیستم خاک را. 
یعنی همچنان که قانون مدنی ما سیستم خون 
را بالصاله پذیرفته است، نرم نرمک عنارصی از 
سیستم خاک را می پذیرد. یعنی هامن طور که 
فردی که 18 سال در کشور زندگی کرده است 
با همین  کند،  ایرانی کسب  تابعیت  می تواند 
رویکرد می توان از بحث محوریت تابعیت پدر 
هم تا حدودی عدول کرد و عنارصی از تابعیت 

مادر را در قانون مدنی گنجاند.«
رئیس  جهان آبادی،  رحیمی  جلیل  اما   
اسالمی  شورای  مجلس  مرزنشینان  فراکسیون 
و منایندۀ شهرستان مرزی تربت جام در استان 
خراسان رضوی، بسیار نگران پیامدهای امنیتی 
سهولت انتقال تابعیت است: »ببینید سیستم ما 
سیستم خون است، البته ما مواردی درمورد خاک 
هم در قانون مدنی داریم؛ منتهی اگر ما بخواهیم 
زایشگاه  اینجا می شود  فردا  بپذیریم،  را  خاک 
افغانستان و بنگالدش و پاکستان و بچه هایشان 

اینجا به دنیا می آیند و شناسنامه می خواهند.«
نظام مند  ضعف  از  جهان آبادی  رحیمی 
مهاجرپذیری کشور هم گالیه دارد و آن را عامل 
اصلی ناممکن بودن ارجاع به سیستم اصالت 
خاک می داند: »آنجایی که سیستم خاک را مبنا 
قرار می دهند به هامن میزان هم در سیستم 

رحیمی جهان آبادی: 

سیستم ما سیستم 

خون است، البته 

ما مواردی درمورد 

خاک هم در قانون 

مدنی داریم؛ منتها 

اگر بخواهیم خاک را 

بپذیریم، فردا اینجا 

می شود زایشگاه 

افغانستان و بنگالدش و 

پاکستان و بچه هایشان 

اینجا به دنیا می آیند و 

شناسنامه می خواهند. 
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با این حال طیبه سیاوشی، منایندۀ تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 
معتقد است که متقاضیان تابعیت دنبال گرفنت یارانه نیستند: »این بچه ها بارها 
برای من نوشتند که به خدا ما نه یارانه می خواهیم و نه کمک های بهداشتی و 
غیرۀ دولت را؛ تنها یک مدرک هویتی می خواهیم. متأسفانه آخرین موردی که من 
داشتم می گفت در یکی از دادگاه ها به من پیشنهاد کردند که مبلغ قابل توجهی 
بپردازم و این مدارک هویتی را بگیرم. اما من منی توانم به او توصیه کنم که این کار 
را انجام دهد. هر پیشنهادی هم که من بدهم شخصی است و پیشنهاد قانونی 

مشخصی وجود ندارد.«

بیم ها و امیدها 
با اینکه تالش ها برای حل این مسئله در سال های اخیر افزایش یافته است، اما کسی 
منی داند که رنج و مشقت وصف ناشدنی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی 
با اتباع بیگانه رسانجام چه زمانی به پایان می رسد؛ فرزندانی که ناخواسته قربانی 
این رشایط شده اند و فقر را هم زمان با بی هویتی و طرد اجتامعی تجربه می کنند. 
طیبه سیاوشی از آخرین وضعیت الیحه ای می گوید که قرار است مرهمی بر 
آالم آنان باشد: »آخرین باری که با معاونت حقوقی صحبت کردم این الیحه در یکی 
از کمیسیون های دولت بود و ظاهراً برای بررسی های بیشر خدمت خود آقای 
رئیس جمهور رفته بود و در حال اعامل نظرات ایشان و ویراست های نهایی بود.«

به گفتۀ میدری، در الیحۀ پیشنهادی دولت قرار است به فرزندان مادران 
ایرانی کارت شناسایی ملی داده شود که با آن بتوانند مدرسه بروند، از مزایای بیمۀ 
سالمت استفاده کنند و دفرچۀ حساب پس انداز بگیرند. اتفاقی که در صورت 
تصویب و اجرایی شدن به معنای باز شدن گرهی کوچک از این کالف رسدرگم 
خواهد بود، اما در حال حارض در دست اندازهای بروکراتیک و بین دستگاهی 

معطل مانده است. 

جلسات آن کارگروه دوباره تشکیل می شود.« 
او همچنین در پاسخ به نگرانی های موجود 
دربارۀ رد شدن دوبارۀ این طرح از سوی شورای 
نگهبان، چنان که در سال 91 رخ داد، می گوید: 
»خیر، این یک کار کارشناسی است و چیزی که 
نیاز ملت است را که]شورای نگهبان[ منی آید در 
مقابلش مانع ایجاد کند. منتهی باید نظر پلیس، 
بخش امنیتی و وزارت خارجه را گرفت که کار 

زمان بری است«.

اعطای تابعیت و بار مالی آن 
اعطای  الزاماً  منایندگان  خواست  که  حالی  در 
آنها  و  نیست  بی تابعیت  افراد  به  شناسنامه 
خدمات  از  استفاده  امکان  و  هویت بخشی 
آموزشی، اجتامعی و بهداشتی برای این کودکان 
را خواستارند، برخی دغدغۀ پرداخت یارانه به 
این افراد را مانعی برای رسیدن دولت به نوعی 

جمع بندی در این زمینه می دانند. 
جلیل رحیمی در خصوص بار مالی اعطای 
تابعیت و جلب نظر شورای نگهبان در این مورد، 
الیحۀ دولت را راه گشا می داند: »هفتۀ پیش که 
با آقای جهانگیری جلسه داشتیم ایشان گفتند 
که به  زودی این الیحه را به مجلس می فرستند. 
ما منتظر الیحۀ دولت هستیم و نکات اساسی و 
مهم طرح مورد نظر منایندگان را هم در قالب این 

الیحه می گنجانیم.«

طیبه سیاوشی: این 

بچه ها بارها برای من 

نوشتند که به خدا ما نه 

یارانه می خواهیم و نه 

کمک های بهداشتی 

و غیرۀ دولت را؛ فقط 

یک مدرک هویتی 

می خواهیم.

پی نوشت ها

*  برگرفته از فیلم  خییل دور، 
دیک، ساختۀ سیدرضا  ز خییل �ز

میرکریمی
1. گزارش ایسنا از هامیش علمی 

حقوق شهروندی و حاکمیت 
قانون در مهرماه 1396:
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امید به تغییر
»یکی می رود پیش دکر، می گوید پایم درد می کند. دکر می گوید پا را قطع کن! 
حکایت ماست. مسئوالن راحت ترین راه را برای خودشان انتخاب کرده اند، 
سخت ترین راه را برای ما! من بهشان گفتم بچه تان می تواند یک سال بدون 
شناسنامه باشد که بچۀ ما 18 سال بدون شناسنامه باشد؟« اینها را مریم ن. از پشت 
تلفن می گوید. اول که زنگ زده ام جواب نداده و پیامکی مشخصاتم را پرسیده. 
جوابش را که داده ام خیالش جمع شده که قصد آزار ندارم. پایان مکامله هم از 
من می خواهد در گزارشم اسمش را کامل ننویسم: »بنویسید مریم ن. لطفا!« 

ریسک منی کند.
حسابی کالفه است. از مادرهایی است که 31 مرداد پارسال در اعراض به 
قوانین مربوط به تابعیت »فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی« 
جلو مجلس حضور یافتند. می گوید بعد از آن تجمعِ حدوداً چهارصد نفره با چند 
نفر دیگر به منایندگی از جمع به رساغ مسئوالن مختلف از این اتاق به آن اتاق و از 
این نهاد به آن اداره مراجعه کرده اند: »هر جا رفتیم حق را به ما دادند. با دستیار 
خانم سلحشوری، منایندۀ مجلس هم صحبت کردیم. مجلس بعد از آن تجمع 
به دولت اولتیامتوم داد که یک کارت هویت بدهد، ولی کودکان ما شناسنامه 
می خواهند. مناینده های مجلس می گویند می خواهند طرحی را تصویب کنند، 
اما می دانند دولت قبول منی کند. دولت هم می گوید ما می خواهیم طرح بدهیم، 

مجلس قبول منی کند.«
مراد ثقفی، مدیرعامل سازمان مردم نهاد یکشهر، که چند سالی است با این 
ماجرا درگیر است، می گوید: »در سال 91 تعدادی منایندۀ مجلس طرحی دادند 
که کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی از برخی حقوق حداقلی 
تا 18سالگی برخوردار شوند.« طرحی که آن زمان در مجلس رأی آورد، اما چون 

کریم علیلو

ما دیده نمی شویم!

پوشه

روی صحنه با همه صحبت می کند. پدر و مادر و 

قرار  مخاطب  را  مادربزرگش  و  پدربزرگ  و  خواهر 

کسی  چشم  به  او  نمی کند.  افاقه  اما  می دهد. 

مساوات  محمد  خانه و.ا.د.ه،  نمایش  در  نمی آید. 

پسری را نشان می دهد که از چشم خانواده افتاده 

و به حکم پدر، کسی حق ندارد او را ببیند. انگار 

که وجود ندارد. اما خواهر، آخر نمایش، در مقابل 

تالش های بی وقفۀ پسر خانواده از حکم پدر شانه 

می اندازد.  پسر  به  نیم نگاهی  و  می کند  خالی 

پسری که با دیده شدن از سوی یک نفر از نو هست 

می شود.

فاقد  جامعه  در  که  بچه هایی  ماجرای 

شناسنامه یا نوعی از هویت اند دست کمی از پسِر 

طردشدۀ آن نمایش ندارد. بچه هایی که در کودکی 

و  نمی شود  دیده  توانایی هایشان  و  استعدادها 

سرکوب می شوند به مرور در جامعه با طرد کامل 

بزه های  هم  بزرگسالی  در  و  می شوند  مواجه 

احتمالی شان دیده نخواهد شد. »فرزندان حاصل 

از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی« یکی از این 

گروه ها هستند.

اعطای تابعیت؛ آری یا نه؟

نیا
ری 

شو
 عا

ش
آر
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نکردند و ادامه ندادند.« 
نداشنت  شناسنامه  به دلیل  آنها  می گوید 
محدودیت  هم  دبیرستان  رشتۀ  انتخاب  در 
کنند:  انتخاب  بقیه  مثل  منی توانند  و  دارند 
»فقط می گذاشتند برویم انسانی! مثالً تجربی 
منی گذاشتند بخوانیم.« او خودش بعد از دیپلم 
این  نام کنکور به  قید دانشگاه را زده: »ثبت 
راحتی ها نیست. دیگر حوصلۀ دوندگی های آن 

را نداشتم.« 
مریم ن. هم این مشکالت را تأیید می کند. 
می گوید: »برای ثبت نام مدرسۀ بچه ها شناسنامۀ 
مرا قبول نکردند. با پاسپورت پدرشان ثبت نام 
کردم.« می گوید بچه هایش با اینکه وضع خوبی 
دارند، اما مدرسه آنها را به بهانۀ نداشنت شناسنامه 
در هیچ مسابقه ای رشکت منی دهد: »بچۀ من 
پروژه اش در مدرسه اول شد، ولی یکی دیگر را 
فرستادند برای خوارزمی. گفتند شناسنامه ندارد، 

منی توانیم رشکتش بدهیم.« 
زهرا ن. به غیر از مدرسه، جاهای دیگری 
هم چوِب نداشنت شناسنامه را خورده است: »من 
چهار پنج سال ورزش کونگ فو را دنبال کردم. 
ولی وقتی خواستم در امتحان مربی گری رشکت 
کنم، نتوانستم. گفتند حتامً باید شناسنامه بربم.« 
نداشنت  به دلیل  مستقیامً  که  مسائلی  به جز 
شناسنامه برایش پیش آمده، مسائلی هم بوده 
که در این سال ها در جریان متدید پاسپورتش با 
آنها روبه رو شده: »بروید ادارۀ گذرنامۀ ورامین 
خودتان می بینید که چه برخوردی دارند با آدم. 
غیر از برخورد کارمندهایش، هر بار برای برگۀ 
تجرد باید پنج نفر را به عنوان شاهد با خودمان 
بربیم. 40 دالر هم ازمان می گیرند. ۲8 دالر هم 

بابت متدید پاسپورت.«
برای تهیۀ گزارش با چند نفر صحبت می کنم. 
متامی آنهایی که گذرشان به اداره های مربوطه 
کارکنان و  برخورد  از شیوۀ  افتاده دل خوشی 
فرایند اداری کار ندارند. فاطمه حسینی که موفق 
شده پس از مدت ها پیگیری باالخره شناسنامه 
بگیرد از هفت خوانی می گوید که آن را پشت 
شناسنامه،  تحقیقات  مرحلۀ  »در  گذاشته:  رس 
یک مسئول ایرانی به خاطر اینکه نوع پوشش 
یا ظاهر من مورد تأییدش نبود سه بار ردم کرد تا 
اینکه آخر رس با مداخلۀ نهادهای باالدستی قبومل 
کردند. هر بار هم که اعراض می کردم، می گفت 
»خودتان بهر می دانید!« در صورتی که من در 
خودم هیچ چیزی منی دیدم که بخواهم امنیت 

اخالقی یا روانی کسی را مختل کنم.«
نهایی  تأییدهای  که  اداره  این  از  غیر 
مربوط به اعطای تابعیت به آن سپرده شده و 
ادارۀ گذرنامه، جاهای دیگری هم هستند که 
فرایند گرفنت شناسنامه را برای این گروه سخت تر 
فاطمه  افغانستان!  سفارت  جمله  از  می کنند، 
می گوید: »سفارت افغانستان خیلی بی احرامی 
می کرد. گاهی هم تحقیرها به خاطر شیوۀ لباس 

دولت هزینه هایش را نپذیرفت شورای نگهبان ردش کرد.
او از کارگروه »کودکان« انجمن یکشهر می گوید که در چهار سال گذشته 
تالش کرده با اصالحات قانونی رشایط بهری را برای کودکان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی فراهم کند. یکشهر در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم 
تصمیم می  گیرد روی بازسازی طرحی که در سال 91 در مجلس تأیید شده کار کند 
و در نهایت آن را در قالب یک پروپوزال به وزارت رفاه، کار و تعاون ارائه می کند: 
»ما فقط می خواستیم بخشی از دولت این را بپذیرد که این اتفاق هم به نحو احسن 

افتاد. البته باید در شورای عالی رفاه هم رأی می آورد.« 
تأیید طرح در شورای عالی رفاه یک کمپین راه  برای  یکشهر آن زمان 
انداخت که شامل تعدادی مصاحبه، مقاله و گزارش می شد. همچنین نامه ای 
رسگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشته که نخبه های فرهنگی، هرنی، اجتامعی و 
دانشگاهی آن را امضا کرده اند. در بخشی از این نامه آمده: »طرح پس از بررسی 
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تغییراتی به عنوان طرحی یک فوریتی 
در جلسۀ مورخ 91/1/۲9 با عنوان "طرح اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" به تصویب رسید. بر اساس 
این اصالحیه، ِمن بعد فرزندان حاصل از این ازدواج ها "عالوه بر حق اقامت دائم 
در ایران، هامنند شهروند ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت و رفاه رایگان، تأمین 
اجتامعی و یارانه برخوردار می باشند" و همچنین "این افراد تا سن نوزده سالگی 
از پرداخت تعرفۀ اقامت نیز معاف هستند. شورای محرم نگهبان بر این اساس که 
این طرح متضمن بار مالی برای دولت بوده و طریق جربان هزینه های آن مشخص 
نشده است و همچنین بر این اساس که معافیت از پرداخت تعرفۀ اقامت متضمن 
کرس درآمد دولت بوده و طریق جربان آن نیز مشخص نشده است )مواردی که 
خالف اصل هفتادو پنج قانون اساسی تشخیص داده شده اند( آن را به مجلس 

بازفرستاد.«
امضاکنندگان این نامه، که شامل 56 نفر از افراد رسشناس از جمله اصغر 
فرهادی، داریوش مهرجویی و الیاس حرضتی )منایندۀ فعلی مجلس( می شدند، 
از رئیس جمهور خواسته بودند به »هر طریقی که خود صالح می داند« برای رفع 
ایرادات شورای نگهبان دستورات الزم را بدهد تا این کودکان با حامیت قانون 
بتوانند از کرامت انسانی و آیندۀ بهر برخوردار شوند. این حرکت تأثیرگذار بود و 
باعث تأیید طرح در شورای عالی رفاه شد. ثقفی می گوید: »در نهایت دولت برای 
الیحه طرح مسئله کرد، ولی بعدش وزرای رفاه و کشور و اطالعات گفتند چه کاری 
است؟ به جای کارت هویتی، ُخب شناسنامه بدهیم بهشان!« بعد از این تصمیم، 
نظر انجمن یکشهر پرسیده شد. اما برخالف انتظار، انجمن با این ایده موافق نبود. 
ثقفی می گوید: »ما در یک وضعیت عقب گرایانه گفتیم بعید است گروه هایی که 
تا االن جلو این کار را گرفته اند، اجازه بدهند به این کودکان شناسنامه داده شود.« 
یکشهر ترجیح می داده علی الحساب یک امتیاز حداقلی به این گروه داده شود و 

پس از آن قدم بعدی برداشته شود.

هفت خواِن شناسنامه!
»روز دانش آموز در مدرسه به همه یک کارت هدیۀ پنج هزار تومانی داده اند، 
به برادر و خواهر من به خاطر وضعیت شناسنامه شان نداده اند. این تبعیض 
نیست؟« زهرا ن. اینها را می گوید. ۲3سالش است. مادرش ایرانی و پدرش اهل 
افغانستان است. چند سالی هست که به همراه دو برادرش برای گرفنت شناسنامه 
اقدام کرده و بین »جنت آباد« و »ولیعرص« و سایر خیابان های تهران از این اداره 
به آن اداره پاس داده شده، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است: »همۀ کارهایش را 
کردیم. آخرینش هم امتحان قانون اساسی بود که چند هفته قبل از عید دادیم.« 
امتحانی که در آن دستش را روی قرآن گذاشته و قسم خورده که به ایران خیانت 
نکند. او هم مثل مریم ن. ترجیح می دهد اسم کاملش در گزارش نیاید، مبادا بعداً 

کار شناسنامه اش به دردرس بیفتد.
او از تبعیض هایی می گوید که به دلیل نداشنت شناسنامه در این سال ها 
به ویژه در مدرسه با آنها روبه رو بوده: »به دلیل لطفی که موقع ثبت نام در مدرسه 
به ما کرده بودند ِهی از کالس می کشیدمنان بیرون و می گفتند این کار را بکن و آن 
کار را نکن. برادرهای من با اینکه درسشان خوب بود تا دوم دبیرستان بیشر تحمل 

زهرا   ن: »به دلیل لطفی 

که موقع ثبت نام در 

مدرسه به ما کرده 

بودند ِهی از کالس 

می کشیدنمان بیرون 

و می گفتند این کار را 

بکن، آن کار را نکن. 

برادرهای من با اینکه 

درسشان خوب بود تا 

دوم دبیرستان بیشتر 

تحمل نکردند و ادامه 

ندادند.« 
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می دانست؟« 
علی اصغر و همرسش به همراه دو فرزندشان چند سال قبل قصد داشته اند 
به مالزی مهاجرت کنند و بروند پیش برادِر علی اصغر. در پیگیری هایی که برای 
گرفنت گذرنامۀ فرزندانشان کرده اند همرس علی اصغر به توصیۀ کارمند ادارۀ 
گذرنامه نامه ای به وزارت خارجه می نویسد: »خامنم نوشته بود "من به عنوان یک 
زن ایرانی منی توانم بچه هایم را با خودم بربم مسافرت؟ پدر من چهار سال در خط 
مقدم جنگیده و حاال خدا را خوش می آید این قدر دخرش را از این اتاق به آن اتاق 
بفرستید؟"« وزارت خارجه در پاسخ به آن نامه به علی اصغر اقامت می دهد و آنها 

نیز دیگر قضیۀ مهاجرت به مالزی را رها می کنند. 
فاطمه ارشفی مدیرعامل انجمن حامی و از فعاالن حقوق پناهندگان و 
کودکان است. حامی یک سازمان غیردولتی فعال در حوزۀ پناهندگان و مهاجران 
است که قریب بیست سال است مسائل مربوط به زنان و کودکان پناهنده و 
مهاجر را دنبال می کند. ارشفی بر مبنای مشاهدات خود، ازدواج زنان ایرانی و 
اتباع خارجی را بیشر ناشی از فقر خانواده های ایرانی می  داند: »مسئلۀ ازدواج 
زنان ایرانی با اتباع خارجی به خصوص اتباع افغان و عراقی، که در چهار دهۀ اخیر 
به دلیل جنگ و ناامنی های سیاسی، اجتامعی و اقتصادی به ایران آمدند و بیشرین 
درصد ازدواج های دو ملیتی زنان ایرانی را به خود اختصاص داده اند، همیشه جزو 
اولویت های ما بوده است. در سال 86 فقط در شهر هرات افغانستان با حدود 
پانصد زن ایرانی، که با مردان افغان ازدواج کرده و ناگزیر به افغانستان مهاجرت 
کرده بودند، مصاحبه کردیم و از نزدیک مشکالتشان را بررسی کردیم. اکرث این زنان 
به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده به ازدواج مردان افغان درآمده بودند و 
متأسفانه به کمر منونه ای برخوردیم که از وضعیت خانوادگی مناسبی برخوردار 
باشد. مهم ترین مسائل این زنان تفاوت فرهنگی عمیق با خانوادۀ همرس، فقر 
شدید، تحمل خشونت های فراوان و بعضاً سوءاستفادۀ اعضای خانواده از آنها و 
حتی فروش آنها به سایرین بود.« به گفتۀ ارشفی خاستگاه اغلب این دخران و زنان 
روستاها و شهرستان های مرزی کشور بوده است که معموالً ترددهای غیرقانونی 
در آنها بیشر است. نکتۀ قابل توجهی که در هامن ایام و بعدها تالش  او و انجمن 
حامی را برای انتقال این زنان به ایران و دریافت خدمات اجتامعی برای آنها با مانع 
مواجه کرده، فقدان مدارک هویتی و اسناد ازدواج قانونی بوده است. مسئله ای که 
 تنها به ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان محدود منی شود، و به گفتۀ او در ازدواج 

با مردان عراقی و در داخل عراق هم وجود دارد. 
ارشفی می گوید: »جدی ترین آسیب این پدیده متوجه کودکان حاصل از این 
ازدواج هاست که به دلیل غفلت مسئوالن از حامیِت زنان و دخراِن در معرض 
ازدواج های اجباری، امروز در یک رسدرگمی قانونی و حقوقی به رس می برند.« 
از جملۀ این حامیت های قانونی و اجتامعی به گفتۀ او نظارت بر آموزش دخران 
به ویژه در مناطق محروم و روستاهای مرزی و حامیت های اجتامعی و اقتصادی 
از خانواده هایشان است تا در نتیجۀ فقر و به خاطر کم کردن یک نان خور از 
سفره هایشان ناگزیر به معامله بر رس دخرانشان نشوند. مسئله ای که می گوید در 
روستاهای مرزی و نیز حاشیۀ شهرهای بزرگ به خصوص زاهدان، کرمان و تهران با 
آن روبه رو هستیم: »دخرانی که به دلیل فقر از مدرسه بازمانده اند الجرم در ازای 
مبالغی به عنوان شیربها به ازدواج اتباع خارجی درمی آیند. یا زنانی که ازدواج های 
ناموفقی داشته اند بعد از جدایی به دلیل فشارهای اجتامعی یا اقتصادی خانواده 
در مسیر ازدواج های رصفاً رشعی و بدون ثبت رسمی با اتباع خارجی می افتند. 
متأسفانه شواهد فراوانی وجود دارد که بسیاری از این ازدواج ها مسیر موفقی 
را طی منی کند و باز هم این زن ایرانی است که باید تاوان بی مسئولیتی شوهر 
خارجی اش را از یک سو و بالتکلیفی حقوقی و اجتامعی فرزندانش را از سوی 

دیگر بپردازد.« 
ارشفی معتقد است: »باال رفنت نرخ مهاجرت های غیر قانونی به کشور به دلیل 
رشایط ناپایدار امنیتی، اقتصادی و اجتامعی در افغانستان از یک سو و افزایش 
مشکالت اقتصادی در داخل از سوی دیگر، منجر به افزایش ازدواج های زودهنگام 
دخران و نیز ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی به خصوص در 
حاشیۀ شهرها شده است و این تصور برای بسیاری از اتباع خارجی ایجاد شده که 
ازدواج با زن ایرانی حضور و اقامت آنان در ایران و امکان دسرسی به سایر خدمات 

پوشیدن یا شیوۀ صحبت کردمنان بود. گاه به عمد 
کار را عقب می انداخت.«

سارا باقری، وکیلی که در چند سال اخیر 
پرونده های زیادی از این دست داشته است، 
هم  افغانستان  سفارت  »متأسفانه  می گوید: 
کافی  ندارد.  تبعۀ خودش  با  خوبی  همکاری 

است یک بار بروید سفارت.«
او که گذرش به دادگاه ها و اداره های ثبت 
»وقتی  می گوید:  است،  افتاده  زیادی  احوال 
که صحبت شناسنامه می شود بعضی ها اولین 
سؤالشان از من این  است: »بچه افغانی است؟« 
اگر افغانستانی باشد، هیچ تالشی برای پرونده 

منی کنند.
 

تابعیت مشروط!
»ما اولش فکر می کردیم امیرعلی که به دنیا 
علی اصغر  می دهند.«  شناسنامه  بهش  بیاید 
تلگرام  در  او  به  است.  امیرعلی  پدر  احمدی 
پیام می دهم و می گویم که معرفم چه کسی 
بوده و اگر وقت دارد با او متاس بگیرم. از من 
می پرسد که شامرۀ ایرانسل دارم. می گوید شارژ 
ایرانسل  رایگان دارد و می تواند متاس بگیرد. 
ندارم، اما از مهربانی اش ذوق می کنم. علی اصغر 
سال 89 ازدواج کرده و االن دو فرزند دارد. با 
اینکه خودش هم در ایران به دنیا آمده اما تبعۀ 
افغانستان به حساب می آید. او و همرسش موقع 
ازدواج از محدودیت هایی که برای فرزندانشان 
به وجود می آید، آگاه نبوده اند: »بعد که رفتیم 
برای پرسمان شناسنامه بگیریم، گفتند هر کسی 
که بعد از سال 85 عروسی کرده اوالً باید از دولت 
اجازه می گرفته. در ثانی، باید بعد از 18سالگی 

برای گرفنت شناسنامۀ فرزندامنان اقدام کنیم.«
وزارت  به  وقتی  می گوید  هم  ن.  مریم 
کشور مراجعه کرده اند در جواب اعراضشان به 
ندادن شناسنامه، کارمندهای وزارتخانه بهشان 
گفته اند که کار آنها اشتباه بوده: »ما گفتیم شام 
حداقل باید اطالع رسانی می کردید. گفتند که 
کردیم. اما اصالً این طور نیست. در کدام روزنامه 
یا شبکۀ تلویزیونی مطرح شده که اگر ازدواج 

کنید چنین اتفاقی می افتد؟«
علی اصغر می گوید که یک عاقد آمده خانه 
و صیغۀ عقد را جاری کرده: »آن بنده خدا هم 
یک عقدنامۀ دست نویس بهامن داد. چیزی هم 
به ما نگفت که باید حتامً از دولت اجازه بگیریم. 
البته خودش هم احتامالً خرب نداشت. از کجا باید 

زهرا  ن: »اگر بروید 

ادارۀ گذرنامۀ ورامین 

خودتان می بینید که 

با آدم چه برخوردی 

دارند. غیر از برخورد 

کارمندهایش، هر بار 

برای برگۀ تجرد باید 

پنج نفر را به عنوان 

شاهد با خودمان 

ببریم و ۴۰ دالر هم 

بدهیم. ۲8 دالر هم 

بابت تمدید پاسپورت 

می گیرند.«
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و احزاب حتامً در این باره موضع گیری می کردند: 
به  مهاجرت ها  باید  می گویند  گروهی  »یک 
شکلی کنرل شده باشد و مثالً هرسال ۲00 هزار 
نفر مهاجر وارد آملان شوند که به مرور بتوانند 
به جامعه گره بخورند. یعنی می خواهند سقف 
عددی برای ظرفیت پذیرش پیشنهاد دهند. یک 
گروهی هم که قبالً با هر مهاجری مشکل داشتند، 
شعارشان را تغییر داده بودند به اینکه "مهاجر 
بد نیست! مهاجِر بد، بد است." حرفشان این بود 
که مثل اسرالیا و کانادا مهاجرهای خوب )استاد 
تکنیسین(  و  رسمایه دار  متخصص،  دانشگاه، 
جذب کنیم.« البته  به گفتۀ او خارجی ستیز های 
کالسیک و در مقابلشان کسانی که مهاجرت را 
فضای  در  هم  می دانند  انسان ها  بدیهی  حق 
میان  این  در  دارند.  جدی  حضور  سیاسی 
به  سیاست ها  تا  تالشند  در  اجتامعی  فعاالن 
نفع مهاجران تغییر کند. همچنین بحثی جدی 
در فضای عمومی دربارۀ نسبت تازه واردان با 
جامعۀ آملان وجود دارد. »برای مثال بحث این 
بود که کسانی که اقامت گرفتند، حق ندارند 
خانواده هاشان را بعداً بیاورند. اما در جواب یک 
گروهی می گفتند اگر خانواده هایشان را نتوانند 
و  مسافرند  می کنند  احساس  همواره  بیاورند، 
هیچ وقت به جامعه وصل منی شوند.« او معتقد 
است در اروپا هم وضعیت به قدری که الزم است 
برای مهاجرها ایده آل نیست، البته کشور هم با 
کشور فرق دارد، اما فعاالن مدنی فشار زیادی 
برای حقوق پناهنده ها به دولت ها می آورند. 
»دولت هم البته بیکار منی نشیند و سعی می کند 
با قراردادهایی دو یا چندجانبه وظیفۀ دربانی 
و مرزبانی و جلوگیری از ورود پناهندگان را به 
کشورهای دیگر واگذار کند. برای مثال با دولت 
ترکیه برای کنرل بیشر مرزها و جلوگیری از ورود 
مهاجران به اروپا از طریق مرزهای این کشور 

قراردادی بسته شده است.«

این بی هویتی بد است
مراد ثقفی می گوید که ما اگر هیچ چیزی هم 
نداشته باشیم، اعم از کار و پول و مسکن و آموزش 
باز هم وضعامن از این کودکان بهر است: »ما 
چیزی داریم به اسم شناسنامه که هویت ماست. 
آنها این را هم ندارند. این بی هویتی خیلی چیز 
از  قبل  »تا  می گوید:  هم  باقری  است.«  بدی 
18سالگی، چون شناسنامه  و هویت ندارند، انگار 

اصالً دیده منی شوند.« 

اجتامعی را تسهیل می کند.« 
ارشفی می گوید: »با در نظر گرفنت این مسئله که حدود یک و نیم میلیون 
پناهنده و مهاجر قانونی و به همین نسبت مهاجر غیر قانونی فقط از افغانستان 
در ایران زندگی می کنند؛ سیاست گذاران در مجلس و دستگاه های اجرایی دولتی، 
باید با مطالعه و بررسی همه جانبۀ موضوع به گونه ای سیاست گذاری کنند که 
جایگاه و کرامت انسانی زنان ایرانی نه فقط در حال حارض بلکه در آینده نیز به 
رسمیت شناخته شود. نه اینکه برای حل یک معضل، شتاب زده قانونی وضع کنیم 
که نتیجه اش فقط باال رفنت ارزش افزودۀ زنان ایرانی و چوب حراج زدن به دخران 
و زنامنان باشد؛ زنانی که غالباً نقش و اختیاری در تعیین رسنوشت خود نداشته  و 
همین طور تالی فاسدهای بعدی آن که به طور مستقیم نه تنها زنان، بلکه سایر 

سطوح جامعه را در بر می  گیرد.« 

قوانین دیگران
در نقطۀ مقابل، نادر طالبی، از پژوهشگران مرکز مطالعات مهاجرت برلین، که 
در چند سال اخیر از نزدیک شاهد اتفاقاتی است که در اروپا و به ویژه آملان رخ 
داده، می گوید: »مهاجرت کردن یک حق ابتدایی و طبیعی است و اینجا فعاالن 
اجتامعی تالش می کنند مهاجرها به حقوق انسانی خودشان دسرسی داشته 
باشند.« او معتقد است قوانین ایران دربارۀ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی 
به شدت جنسیت زده است، چرا که زن خارجی می تواند با مرد ایرانی ازدواج کند و 

تابعیت ایرانی بگیرد، اما برعکسش ممکن نیست. 
مریم ن. هم که در این سال ها در ایران تحت تأثیر این قانون بوده است، 
می گوید این قانون شأن »زن« را زیر سؤال می برد: »مگر حرضت زهرا مادر یازده 
امام شیعه نبوده؟ چرا االن تابعیت از زن منتقل منی شود؟« او می گوید که قوانین 
این چنینی باعث شده حتی زنان نخبه هم نتوانند به فرزندانشان هویت ایرانی 
بدهند: »مریم میرزاخانی در وصیت نامه اش نوشته بود که دوست داشته برای 
بچه اش شناسنامۀ ایرانی بگیرد، اما نتوانسته.« علی اصغر هم می گوید خواهرش 
که با برادر خامنش ازدواج کرده است راحت توانسته شناسنامۀ ایرانی بگیرد: »او 

هم مثل من قبل از این فقط یک کارت آمایش داشت.«
طالبی می گوید: »البته مسئلۀ مهاجرت در ایران با آملان فرق دارد و همیشه 
باید به زمینۀ تاریخی و تفاوت ها دقت کرد. ما در ایران با استثامر عریان نیروی کار 
ارزان افغان ها مواجه ایم. رشایطی هم که دولت برای اخراج مهاجران افغانستانی 
از کشور می گذارد عمالً منجر به راضی کردنشان به کار در این رشایط می شود. 
آنچنان خدماتی هم به آنها داده منی شود. اما اینجا دولت خدمات عمومی 
زیادی در مقایسه با ایران به مهاجرها می دهد.« او می گوید خدمات عمومی که 
پناهنده ها در آملان استفاده می کنند شبیه چیزی است که دولت به افراد نیازمند 
و بیکار آملانی می دهد، یعنی بخشی از خدمات رفاهی دولت است که به کسانی 
که شهروند این کشور نیستند اما اینجا زندگی می کنند هم تعمیم داده شده 
است: »شامل کرایه خانه، هزینۀ بیمۀ درمانی که تقریباً فرایند درمان را مجانی 
می کند و کمی پول برای هزینه های دیگر. به عالوه، کالس زبان آملانی رایگان هم 
برای اکرثشان برگزار می کنند.« که البته دولت در ایران همۀ این خدمات را به 

شهروندانش هم منی دهد.
ارشفی می گوید، در سال های اخیر حتی کشورهایی که از نظر رعایت قوانین 
حقوق برشی از ایران جلوترند هم محدودیت هایی برای پذیرش مهاجران خارجی 
گذاشته اند و به خاطر سوءاستفاده هایی که از قوانینشان شده دست به بازنگری  و 
اصالح این قوانین زده اند. او ترکیه را مثال می زند: »در قوانین ترکیه سال ها ازدواج 
زن ترک و مرد خارجی مشکلی نداشته اما در رویارویی با مهاجرت های اجباری 
گسرده ای که در خاورمیانه اتفاق افتاده و ازدواج های اتباع خارجی با زنان ترک 
که رصفاً با هدف دریافت تابعیت و اقامت صورت گرفته؛ محدودیت ها و رشوطی 
برای ازدواج زنان ترک با مردان خارجی اعامل شده است. همچنین بعضی کشورها 
در برخورد با افزایش غیرمعمول نرخ ازدواج های دو تابعیتی با زنان کشورهایشان 
به صورت گزینشی ازدواج اتباع خود با اتباع برخی کشورهای خاص را محدود و 

مرشوط به اجازه از دولت کرده اند«.
طالبی می گوید در انتخابات اخیِر آملان، سیاست های مهاجرتی خیلی مهم بوده 

همسر علی اصغر: »من 

به عنوان یک زن ایرانی 

نمی توانم بچه هایم را با 

خودم ببرم مسافرت؟ 

پدرم چهار سال در خط 

مقدم جنگیده. حاال 

خدا را خوش می آید 

این قدر دخترش را 

از این اتاق به آن اتاق 

بفرستید؟«



24 .  سال پنجم  .  شـمارۀ  ۳2  .  فروردین و اردیبهشت  ۱۳۹۷

چرا بی تابعیتی؟ 
اصلی ترین دلیل بی تابعیتی در آسیا و اقیانوسیه، در پایان قرن بیستم، ظهور 
کشورهای جدید و تغییر در مرز کشورها بود. كشورها با هم می جنگیدند، 
مرزها جابه جا می شدند و افراد ساكن در یك منطقه كه قبالً تبعۀ كشور 
شکست خورده بودند پس از جنگ بی تابعیت می شدند. ولی امروزه مهاجرت 
یکی از دالیل اصلی بی تابعیت شدن افراد است. طبق قوانین برخی کشورها 
افراد با اقامت طوالنی مدت در خارج از مرزهای آن کشور تابعیت خود را 
از دست می دهند. از طرف دیگر، تابعیت کشور میزبان را هم منی توانند 
به راحتی به دست آورند و در نتیجه دچار بی تابعیتی می شوند. یا در قوانین 
بعضی کشورها کودکانی که در خارج از مرزهای آن کشور متولد می شوند 
تابعیت والدین خود را به ارث منی برند، یا بعضی مهاجران به دلیل تعارض 

قوانین کشورها تابعیت خودشان را از دست می دهند.
اصل خاک1 و اصل خون۲ دو اصل مهمی هستند که تابعیت را تأیید یا نفی 
می کنند. مطابق اصل خاک، تابعیت بر اساس محل تولد فرد مشخص می شود. 
این اصل معموالً در تضاد با اصل خون است که به  موجب آن تابعیت بر اساس 
میراث خانوادگی یا نسب تعیین می شود. به  موجب اصل خون، تابعیت باید 
به کسانی اعطا شود که نسبشان به یکی از والدین تبعۀ آن کشور می رسد. 
اغلب دولت ها در قوانین تابعیت به جای آنکه اصل خاک یا اصل خون را به  
طور مطلق بپذیرند ترکیبی از این دو را پذیرفته اند. متأسفانه اعامل اصل 
خون در قوانین تابعیت برخی کشورها، از جمله ایران، تنها از طریق نسب 
پدری امکان پذیر است. در این کشورها، مادران منی توانند تابعیت خود را به 
فرزندشان منتقل کنند. از این رو، در این کشورها اگر زنی با مردی بی تابعیت 
یا دارای تابعیت خارجی ازدواج کند به  ناچار فرزندان وی بی تابعیت متولد 
خواهند شد. چنین قوانینی نه تنها باعث بی تابعیتی می شود بلکه بی تابعیتی 

پیمان حقیقت طلب

فقط ایران و 
شش کشور دیگر راه خود را می روند

جهان در مسیر رفع تبعیض جنسیتی از قوانین تابعیت 

پوشه

بی تابعیت کیست؟ چه عواملی سبب بی تابعیتی 

افراد می شوند؟ در حال حاضر چه تعداد بی تابعیت 

در سراسر جهان  وجود دارند؟ جهانیان برای حل 

و  اندیشیده اند  تدابیری  چه  بی تابعیتی  معضل 

وضعیت ایران در این میان چگونه است؟ اینها و 

پرسش هایی دیگر موضوعاتی است که در گزارش 

پیش رو به آن پرداخته ایم. 

طبق برآورد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور 

از  بیش  جهان  سطح  در   )UNHCR( پناهندگان 

۱۰ میلیون فرد بی تابعیت زندگی می کنند. یعنی 

کسانی که زیرمجموعۀ هیچ ملیتی قرار نمی گیرند 

وجود  کشوری  هیچ  و  آنان  بین  حقوقی  پیوند  و 

ندارد. افراد بی تابعیت، تحت قوانین و حمایت های 

ابتدایی  از حقوق  اغلب  و  نیستند  هیچ کشوری 

مانند اسناد هویت، اشتغال، تحصیل و خدمات 

در  افراد  برخی  چرا  اما  می مانند.  محروم  درمانی 

سراسر جهان بی تابعیت می شوند؟

نیا
ری 

شو
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ش
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افراد بی تابعیت منی توانند به راحتی وارد بازار کار 
شوند و حتی در صورتی  که کاری پیدا کنند نه تنها 
دستمزدشان بسیار پایین تر از دیگران است بلکه 
شانس ارتقای شغلی ندارند و هر لحظه ممکن 

است از کار اخراج شوند. 
اجتامعات پناهندگان در رسارس جهان اغلب 
شامل افرادی است که مجبور به ترک اقامتگاه 
خود شده اند و در ترس و هراس زندگی می کنند. 
در حال حارض، 10 میلیون فرد بی تابعیت در 
جهان در حاشیۀ شهرها زندگی می کنند و گویی 
نامرئی هستند. زندگی آنها به دلیل مناقشات 
اجتامعی، اقتصادی و سیاسی که خارج از ارادۀ 
آنها بوده است نابود شده است و در جوامعی 
که سال ها در آن زندگی کرده اند از هیچ حقوق 

سیاسی و اجتامعی برخوردار نیستند.

حمایت های جهانی برای پایان دادن به 
بی تابعیتی

بر اساس حقوق بین امللل، کشورها قواعدی برای 
به دست آوردن، تغییر و ترک تابعیت تدوین 
در  کرده اند. در عین  حال، صالحدید کشورها 
مورد تابعیت مبتنی بر تعهدات آنها به معاهدات 
یا مبتنی بر  بین املللی ای که عضوشان هستند 
کنوانسیون  است.  برش  حقوق  عمومی  اصول 
1954 سنگ بنای سیستم حفاظت بین املللی از 
افراد بی تابعیت است. اما اولین تالش های عملی 
برای جلوگیری و کاهش بی تابعیتی مربوط به 
 1961 سال  در  بی تابعیتی  کاهش  کنوانسیون 

بوده است.
عالی  كمیساریای   ،۲013 سال  اکترب  در 
 )UNHCR( پناهندگان امور  در  ملل  سازمان 
پایان  برای  بین املللی  جامعۀ  تعهد  خواهان 
دادن به بی تابعیتی شد. وجود حدود 10 میلیون 
انسان در رسارس کرۀ زمین كه در داده های هیچ 
كشوری وجود ندارند مایۀ رشمساری است. به 
همین خاطر كمیساریا برنامۀ اقدام جهانی برای 
پایان دادن به بی تابعیتی در سال های ۲014-

با مشورت کشورها، جامعۀ مدنی و  را   ۲0۲4
این  طبق  كرد.  طراحی  بین املللی  سازمان های 
برنامه که نوعی چارچوب راهنامی عمل است 
اهدافی که دولت ها باید با پشتیبانی کمیساریا و 
سایر ذینفعان طی 10 سال به آن برسند عبارت اند 
موجود  و  اصلی  موقعیت های  حل وفصل  از: 
بی تابعیتی، جلوگیری از بروز و پیدایش موارد 
جدید بی تابعیتی و باالخره شناسایی و حفاظت 

بهر از جمعیت بی هویت.

تبعیض جنسیتی در قوانین، یکی از 
عوامل مهم بی تابعیتی 

به  ملیت  اعطای  در  مرد  و  زن  نابرابر  حقوق 
و  افراد  بی تابعیتی  دالیل  از  یکی  فرزندشان، 
عالی  کمیساریای  روزافزون  نگرانی  موجب 
سازمان ملل در امور پناهندگان است. از سال 

را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.
دلیل شایع دیگر در بی تابعیتی، »تابعیت وابسته« است. به این معنا که 
اگر زنی با تبعۀ خارجی ازدواج  کند، تابعیت خود را از دست می دهد و تابعیت 
شوهرش را به  رصف ازدواج کسب می کند. به این ترتیب، اگر شوهر تابعیت خود 
را از دست  داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به  تبع شوهر از بین می رود 

یا تغییر می کند.
بی تابعیتی مهاجران نیز به دلیل آسیب پذیری آنان در برابر اشکال مختلف 
طرد و تبعیض و آزار و اذیت امری شایع است. عوامل مختلفی افراد را به مهاجرت 
اجباری وامی دارد؛ از آنجا که این افراد اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند 
منی توانند از ابزارهای قانونی برای مهاجرت استفاده کنند و دست به دامان 
ابزارهای غیرقانونی می شوند و، از این  رو، در بسیاری موارد تابعیت خود را 
از دست می دهند. یکی از منونه های بزرگ این نوع از بی تابعیتی، مهاجران 
غیرقانونی افغان در ایران هستند. تعداد مهاجران غیرقانونی که از افغانستان 
به ایران آمده اند و دچار بی تابعیتی شده اند از تعداد مهاجران قانونی این کشور 

بیشر است.

میلیون ها کودِک نامرئی 
بیش از یک سوم افراد بی تابعیت جهان کودک هستند. بسیاری از آن ها از اولین 
روز تولدشان دچار گرفتاری هایی می شوند که گاه تا آخر عمر گریبان گیر آنان 
است و بیشر اوقات زندگی شان رصف مبارزه با نابرابری هایی می شود که به ارث 

برده اند و گاهی به نسل های بعد از خود نیز منتقل می کنند.
تعداد این کودکان با باال گرفنت مناقشات و درگیری ها در کشورهای محل 
سکونتشان در حال افزایش است. بیش از پنجاه هزار نفر از این کودکان فرزند 
پناه جویان سوری هستند که از آغاز درگیری های این کشور، در اردن، عراق، لبنان 
و ترکیه به دنیا آمده اند. ثبت تولد فرزندان پناه جویان هیچ گاه کار آسانی نبوده 
است. به دلیل مناقشات و درگیری های داخلی و منطقه ای بسیاری از پناهندگان 
مدارک هویتی خود را که برای ثبت تولد کودک در کشور مقصد مورد نیاز است گم  
کرده اند. چالش هایی نیز در خصوص ثبت تولد فرزندانی که والدین آن ها پیوند 

زناشویی نداشته اند یا ازدواجشان به  طور رسمی ثبت  نشده است وجود دارد.

آموزش، حقی که نادیده گرفته می شود. 
کودکان بی تابعیت گاه حق تحصیل در مدارس دولتی را ندارند و از تحصیل در 
سطوح باالتر نیز محروم هستند. به عالوه، ممکن است در کالس های درس با 

تحقیر و توهین از سوی همکالسی ها یا معلامنشان روبه رو شوند.
دولت ها در رسارس جهان تالش می کنند امكان آموزش را برای كودكان 
بی تابعیت فراهم كنند، اما این كافی نیست. كودكان بی هویت در مدارس مدام 
تحقیر می شوند و این رسخوردگی گاه تا پایان عمر با آنان می ماند. دخری 
بی تابعیت در كشور جمهوری دومینیکن به یكی از كارمندان کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است: »معلم وارد کالس درس می شد و 
از دانش آموزانی که کارت شناسایی نداشتند می خواست که دست خود را بلند 
کنند. بقیۀ بچه ها آنها را مسخره می کردند و به آنها می گفتند قرار است به زودی 
کامیونی برای بردنشان بیاید. آنها امکان رشکت در امتحانات را هم نداشتند و فقط 

وقتشان تلف می شد. بچه های بی تابعیت هیچ آینده ای نداشتند.« 

روزمرگی،  زیر سایۀ تهدید مدام
بی تابعیتی مانعی است که کودکان نه تنها در مدرسه بلکه در طول زندگی همه جا 
با آن روبه رو خواهند بود. د ر بسیاری از کشورها برای افرادی که تابعیت آن 
کشور را ندارند محدودیت های شغلی وجود دارد. آن ها حق دسرسی به امکانات 
و خدمات عمومی، آموزش، حامیت های قانونی در موارد قضایی، بیمه های 
تأمین اجتامعی، خدمات درمانی و... را ندارند. مثالً، در میامنار عموم مردم از 
بیامرستان ها و کلینیک های دولتی استفاده می کنند، اما افراد بی تابعیت تنها 
می توانند به بیامرستان های خصوصی مراجعه کنند که هزینه آنها بسیار گزاف 
است. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رشایط به همین صورت است. به عالوه، 

در جهان بیش از ۱۰ 

میلیون بی تابعیت 

زندگی می کنند، 

یعنی کسانی که 

زیرمجموعۀ هیچ 

ملیتی قرار نمی گیرند 

و تحت قوانین و 

حمایت های هیچ 

کشوری نیستند. 
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رفع تبعیض های جنسیتی در قوانین تابعیت کشورها 
در بسیاری از کشورهای جهان سوم که زمانی مستعمره بودند، تبعیض جنسیتی 
در قوانین تابعیت وجود داشت. اما در سال های اخیر این کشورها هم در قوانین 
تابعیت خود تجدید نظر کرده اند. کشورهایی همچون رسی النکا )۲003(، مرص 
)۲004(، الجزایر )۲005(، اندونزی )۲006(، عراق )۲006(، سیرالئون )اصالحات 
جزئی در سال ۲006(، مراکش )۲007(، بنگالدش )۲009(، زیمباوه )۲009(، کنیا 
)۲010(، تونس )۲010(، یمن )۲010(، موناکو )۲005، ۲011(، سنگال)۲013(، 
سورینام )۲014( و ماداگاسکار )۲017( در سال های اخیر قوانین تابعیت خود را 

اصالح کرده اند. 
اصالح قوانین تابعیت در کشورها معموالً بسیار پیچیده است. اما حذف 
تبعیض های جنسیتی در این قوانین معموالً پیچیدگی خاصی ندارد و به راحتی 
ممکن است. هامن طور که گفته شد تا 60 سال پیش تبعیض جنسیتی در قوانین 
بسیاری از کشورها وجود داشت. اما به تدریج و طی سالیان اخیر این تبعیض ها 
از میان برداشته شدند. از جمله کشورهایی که در سال های اخیر به مرور حق 
برابر مرد و زن در انتقال تابعیت به فرزندانشان را به رسمیت شناختند می توان به 

اندونزی، کره جنوبی و بحرین اشاره کرد.   

ایران، یكی از کانون های ایجاد جمعیت بی تابعیت در جهان
ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون های حامیت از افراد بی تابعیت در جهان نیست 
و در عین  حال به دالیل مختلف تبدیل به یكی از کانون های افزایش جمعیت 
بی تابعیت ها در جهان شده است. به گفتۀ منایندگان مجلس شورای اسالمی در 
ایران بیش از یک میلیون فرد بی تابعیت داریم که نزدیک به نیمی از آن ها كودكان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بدون شناسنامه و بی تابعیت اند. از 
سوی دیگر، ایران یكی از كشورهای مهاجرپذیر در منطقه به شامر می رود و ساالنه 
تعداد زیادی از پناهندگان عمدتاً افغانستانی وارد ایران می شوند؛ پناهندگانی كه 
بسیاری از آنها به دلیل خروج غیرقانونی از افغانستان و ورود غیرقانونی به ایران 

عمالً بی تابعیت اند.
بند ۲ مادۀ 976 قانون مدنی ایران می گوید: »کسانی که پدر آن ها ایرانی است 
اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، ایرانی محسوب می شوند«. 
بر اساس این بند کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می ماند. اما خون مادر باعث 
انتقال تابعیت به فرزندان منی شود. به دلیل مشکالتی که این قانون در ایجاد و 
گسرش بی تابعیتی پدید آورده است در سال 1385 ماده  واحده ای با دو تبرصه 
تحت عنوان »قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی« در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. بر اساس این قانون، 
»فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا 
حداکرث تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند 
بعد از رسیدن به سن 18سال متام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.« بر اساس این ماده  
واحده کودکان مذکور قبل از تحصیِل تابعیت فقط اجازۀ اقامت در ایران را خواهند 
داشت و حق استفاده از خدمات تحصیلی، درمانی، بهداشتی، اجتامعی، اقتصادی 
و... برای آنان در نظر گرفته نشده است. از این رو، این ماده  واحده در عمل مشکل 
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل نکرده است. 

چراکه آنان در بهرین حالت تا 18 سالگی بدون تابعیت باقی می مانند.
هامن طور که گفته شد در جهان فقط ۲6 كشور هستند كه در قوانین تابعیت 
خود تبعیض جنسیتی دارند. در میان این ۲6 كشور نیز فقط 7 كشور هستند كه 
در آن مادران به هیچ وجه حق انتقال تابعیت به فرزندشان را ندارند. در سایر 
كشورهای جهان یا حق مرد و زن در انتقال تابعیت به فرزندشان برابر است یا در 
صورت وجود تبعیض جنسیتی موارد آن محدود است، مثالً در مورد فرزندانی که 
حاصل ازدواج با مرد خارجی هستد و در خارج از خاک آن کشور به دنیا آمدند، در 
غیر این  صورت حق اعطای تابعیت به فرزند بین زن و مرد برابر است. اما ایران در 
كنار قطر، كویت، لبنان، سوازیلند، سومالی و برونئی، تنها كشورهای جهان اند كه 
حق انتقال تابعیت از مادران را از بدو تولد به هیچ وجه به رسمیت منی شناسند. 
شاید وقت آن رسیده باشد که ایران نیز در این قانون تبعیض آمیز و پرمسئله 

تجدیدنظر کند.

خصوص  در  ساالنه  گزارشی  کمیساریا   ۲01۲
برابری جنسیتی و قوانین هر کشور در حوزۀ 
اعطای ملیت به کودکان منترش می کند. آخرین 

نسخۀ این گزارش در مارس ۲017 منترش شد.
تا شصت سال پیش، در قوانین اکرث کشورها 
نادیده  تابعیت  حقوق زنان در حوزۀ مسائل 
گرفته می شد. اما از زمان تصویب قانون رفع 
انواع تبعیض علیه زنان در سال 1979، وضعیت 
بررسی های  نتایج  است.  کرده  تغییر  کلی  به 
کشورهای  تابعیت  قوانین  روی  کمیساریا 
مختلف گویای آن است که هنوز در ۲6 کشور 
اعطای  بحث  در  زنان  و  مردان  میان  جهان 
تابعیت به کودکان نابرابری وجود دارد و مادر 
منی تواند ملیت خود را به فرزندش انتقال دهد. 
در جدول زیر، این ۲6 کشور بر اساس نوع 
قوانین تابعیتشان و میزان سختگیری در اعطای 
تقسیم  دسته  سه  به  مادر  طریق  از  تابعیت 
با رنگ زرد مشخص  که  شده اند. کشورهایی 
را  فرزندش  به  مادر  تابعیت  اعطای  شده اند 
که  می دهند  اطمینان  اما  می کنند  محدود 
بی تابعیتی تنها در موارد اندکی ایجاد خواهد 
شد. در کشورهای گروه دوم که با رنگ نارنجی 
مشخص شده اند اعطای تابعیت تنها از طریق پدر 
صورت می گیرد. اما این کشورها نیز اقداماتی را 
برای رفع مشکل بی تابعیتی انجام داده اند؛ مثالً 
وضعیت هایی که پدر ناشناخته یا بی تابعیت 
است را مستثنی کرده اند و در این رشایط، مادر 
می تواند ملیت خود را به فرزندش منتقل کند. 
کشورهای گروه سوم که با رنگ قرمز مشخص 
دارد  قرار  آنان  میان  در  ایران هم  و  شده اند 
قوانین سختگیرانه ای دارند که بر اساس آن مادر 
منی تواند ملیتش را به فرزندش اعطا کند و هیچ 
استثنایی نیز در این خصوص قائل منی شوند. این 
قوانین خطر افزایش جمعیت های بی تابعیت را 

در این کشورها باال برده است. 

مالزیباهامس

بحرینموریتانیا

باربادوسنپال

 برونئیعامن

بروندیقطر

ایرانعربستان سعودی

عراقسیرالئون

اردنسومالی

کیریباتیسودان

کویتسوازیلند

لبنانسوریه

لیربیاتاگو

لیبیامارات متحده عربی

پی نوشت  ها
1.  right Of soil
2. right Of blood
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سمیه موسوی

از اینجا مانده و از آنجا رانده
گزارشی از وضعیت فرزنداِن پدر افغانستانی و مادر ایرانی

پوشه

تاریخ  طول  در  مردم  اجتماعی اند.  زندگی  از  جدایی ناپذیر  بخشی  قوانین 

در  بتوانند  قوانینی  وضع  با  تا  کرده اند  فدا  را  خویش  آزادی های  از  بخشی 

امنیت و آسایش بیشتر در کنار هم زندگی کنند و به رشد و پیشرفت فردی و 

اجتماعی دست یابند. اما، گاهی قوانین به دالیل گوناگون ممکن است خود 

باعث شکل گیری مشکالتی شوند که هنگام وضع آنها از دید قانو نگذار پنهان 

مانده و در مواردی هم به دالیلی قانون گذار، با وجود آگاهی از آنها، برای حل 

مشکالتی بزرگ تر چاره ای جز نادیده گرفتن آنها نداشته است. با این همه، 

قوانین وحی منزل نیستند و در همۀ جوامع، دولت ها با توجه به نتایج عملی 

قوانین وضع شده، اصالحاتی در آنها ایجاد می کنند یا قانونی را از اساس تغییر 

می دهند. در این گزارش به بخشی از مشکالت قانون تابعیت در کشور ما 

اشاره شده است تا شاید قانون گذاران را به فکر وادارد و چاره ای برای تبعات 

فاجعه آمیز آن اندیشیده شود.

که  است  مسئله ای  آن،  پیامدهای  و  غیرایرانی  شوهر  با  ایرانی  زن  ازدواج 

دشواری های حقوقی بسیاری برای زنان ایجاد می کند، زن در قوانین ایران 

ایرانی اش را به فرزند خود منتقل کند و به همین دلیل،  نمی تواند تابعیت 

چنانچه با مردی غیرایرانی در داخل کشور ازدواج کند باید مشکالت بسیاری را 

برای خود و فرزندانش به جان بخرد. مشکالتی همچون محرومیت از تحصیل 

رایگان، بیمه و درمان، ازدواج، اشتغال و غیره. افزون بر این، فرزندان حاصل 

از این ازدواج ها دچار انواع بحران های هویتی، اجتماعی و روان شناختی نیز 

خواهند شد که باید برای آنها فکری کرد.

چرا این ازدواج ها شکل می گیرند؟
 دکر باقر رضایی، روان شناس، که خود از مهاجران 
افغانستانی است و سال هاست به جامعۀ مهاجران 
خدمات روان شناختی ارائه می دهد، در پاسخ به 
چرایی ازدواج زن ایرانی با مرد افغانستانی می گوید: 
»در شکل گیری این ازدواج ها دو عامل تأثیرگذار 
است؛ عامل نخست نیاز است و دیگری عالقه. در 
گروه اول ما با بانوانی مواجهیم که به نوعی نیاز 
به ازدواج دارند. برای آنها به دلیل داشنت مشکالت 
دینی  اقلیت  جزو  یا  مطلقه  باال،  سن  معلولیت، 
به  فرصت  افغانستانی یک  مرد  با  ازدواج  بودن، 
شامر می آید. به همین دلیل با وجود مشکالت پیش 
 روی، تا اندازه ای برابری میان طرفین برقرار است. 
دستۀ دیگری از این ازدواج ها هم به دلیل عالقه رخ 
می دهد. دخری ایرانی در دانشگاه یا محیط های 
فرهنگی یا جوامع محلی با مردی افغانستانی آشنا 
می شود، به او عالقه مند می شود و با هم ازدواج 
می کنند. تعداد این قبیل ازدواج ها رو به افزایش 

است.«
دکر رضایی خاستگاه طبقاتی اثرگذاری این 
دو عامل را متفاوت می داند. ازدواج های دستۀ اول 
اغلب در میان طبقات فرودست جامعه و در حاشیۀ 
شهرهای بزرگ یا روستاها اتفاق می افتد. اما دستۀ 

نیا
ری 

شو
 عا

ش
آر
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می گویند وقتی وارد ادارۀ اتباع می شویم اولین چیزی که به طور ضمنی به ما گفته 
می شود این است که چرا با مرد افغانستانی ازدواج کردی؟ ... شکایت دیگر این زنان 
تعامالتی در جامعه است که آنها ناخواسته از آن حذف می شوند. این برخوردها 
مانند زخمی در زندگی شان باقی می ماند و مزمن می شود. رسانه ها نیز این 
بیگانگی و زخم را بازتولید می کنند. تصویر عمومی رسانه ها این است که ازدواج 

با اتباع خارجی در واقع هدر دادن زندگی و فرصت هاست.«

هویت چندتکه
با به دنیا آمدن فرزندان، چالش های خانوادگی برآمده از خألهای قانونی و فرهنگی 
و اجتامعی به خصوص در قرش فقیر چند برابر می شود. فرزندانی که حق انتخابی 
برای رشایط موجود خود نداشته اند و محکوم به رسگردانی میان دو هویت 

ملی اند. مهم ترین چالش این اعضای نو رسیدۀ خانواده چالش هویت است. 
که  کودکی اش می گوید  در  روزهایی  از  قربان(  و  گل بانو  )دخر  سمیرا 
بزرگ ترین رنج او ناممکن بودن حضورش در مدارس ایرانی به دلیل نداشنت مدارک 
هویتی بود. چند سال بعد هم که توانسته به یکی از مدارس مخصوص کودکان 
افغانستانی بازمانده از تحصیل برود، حس بیگانگی رهایش نکرده است: »قد و 
هیکلم خیلی بزرگ تر از آن بود که بنشینم رس کالس اول کنار بچه های کوچک تر، 
خیلی حس بدی داشتم... بعدش هم وسط بچه های افغانستانی احساس می کردم 
که از آنها نیستم. آنها من را یک جوری نگاه می کردند. فکر می کردند من چرا 
نرفته ام مدرسۀ ایرانی. آن روزها همیشه با خودم فکر می کردم کاش مامان بابایم 
یا هر دو ایرانی بودند یا هر دو افغانستانی. آن وقت من این جور این وسط گیر 

نکرده بودم.«
برادرش جامل هم قصه ای شبیه او دارد و همواره بین این هویت ها رسگردان 
بوده است. در محیطی که زندگی می کند، دوستان او اغلب افغانستانی هستند. او 
در کنار آنها و در مدرسۀ مخصوص آنها درس خوانده است. همراه با آنها بخشی از 
تاریخ و جغرافیای افغانستان را مرور کرده و با شنیدن داستان هایی از مفاخر ملی 
این کشور احساس غرور کرده است. اما در محیط کار یا فضاهایی که با ایرانی ها 
دمخور است تبار افغانستانی اش را مخفی می کند. دلش می خواهد شناسنامۀ 
ایرانی بگیرد و مثل یک جوان ایرانی به رسبازی اعزام شود؛ برای او این تجسم مرد 

شدن است، مرد ایرانی شدن. 

مشکالت گوناگون روان شناختی
ارشد  کارشناس  اکربی،  را مصطفی  نوجوانان  و  کودکان  این  هویتی  گره های 
روان شناسی بالینی که با مراجعانی از این دست زیاد رس و کار داشته، برایامن 
ترشیح می کند. او از مسیر شکل گیری هویت در کودک و هامنندسازی هایش با 
پدر و مادر که از سن 3سالگی آغاز می شود می گوید و از اختاللی که در این مسیر 
در آنها بروز می کند. افرسدگی، گوشه گیری و انزوا در میان این کودکان شایع است و 
به گفتۀ او متایلی همیشگی به پنهان کردن هویت دوگانۀ خود در آنها وجود دارد:
»کودک در این رشایط اضطراب و اسرس زیادی را تحمل می کند. رازی در 
زندگی او وجود دارد که هر لحظه امکان فاش شدنش هست. این تضاد به خصوص 
زمانی پررنگ می شود که کودک وارد مدرسه می شود. این مشکالت باعث می شود 
که او در فرایندها و تعامالت آموزشی در مدرسه رشکت نکند و در کالس در 
سطحی متوسط یا پایین قرار بگیرد. در نتیجه آن حِس مدام ترس کودک از تحقیر 
و طرد تشدید می شود. او با سکوتش در کوتاه مدت ُمسکنی موقتی برای خود پیدا 
می کند. اما در دراز مدت، میزان اسرس به حدی می رسد که کودک رفتارهایی مانند 
ناخن جویدن و دیگر رفتارهای برآمده از اضطراب، افرسدگی و اعتامد به نفس 

پایین مانند پرخاشگری بی دلیل نسبت به همساالن و خانواده را پیش می گیرد.«

باج های بی پایان
اکربی از سازوکارهای دفاعی روانی این کودکان برای تحمل این رشایط در درازمدت 
می گوید: »یکی از این فرایندهای دفاعی انکار است. در این حالت کودک هویت 
آسیب زننده به خود یعنی تابعیت افغانستانی اش را نزد همساالن انکار و پنهان 
می کند. در دستۀ دیگری از کودکان این سازوکارهای به شکل جربان آن هم به 

دوم ازدواج  ها پدیداری شهری است که اغلب در 
طبقات متوسط و باال رخ می دهد. 

گل بانو زنی ایرانی است که سال ها پیش به 
ازدواج مردی افغانستانی درآمد. او فقر را عامل 
این ازدواج می داند. 17 ساله بوده که قربان به 
به  زیادی  شیربهای  و  می آید  خواستگاری اش 
خانواده اش می پردازد. آنها هم گل بانو را به عقد 
این ازدواج به دلیل اخراج  اما  او درمی آورند 
قربان از ایران و ناممکن بودن بازگشتش 3 سال 

بیشر دوام منی آورد.
فاطمه زن ایرانی دیگری است که او هم در 
روستاهای حاشیه ای تهران با مردی افغانستانی 
ازدواج کرده و هشت فرزند از او دارد. این ازدواج 
دوم فاطمه بوده است و هنوز هم رس خانه و 

زندگی اش است.
به گفتۀ دکر رضایی، زنانی که به دلیل نیاز 
با مردان افغانستانی ازدواج کرده اند با توجه 
به شناختی که از محدودیت های خود و طرف 
مقابل دارند، مدارای بیشری نشان می دهند. 
این ازدواج ها، به دلیل همین مدارا و کم توقعی 
آمار  برخوردارند.  نسبی  پایداری  از  طرفین، 
نیز حرف دکر رضایی را تأیید می کند: بر طبق 
آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی، تنها 
18 درصد از ازدواج های زنان ایرانی با مردان 
افغانستانی به طالق منجر شده است. پایین 
بودن این آمار، با توجه به مشکالت عدیده ای 
که بر رس راه آنان قرار دارد، قابل توجه است. 
با این حال، به دلیل بهره  نگرفنت این افراد از 
میزان  منی توان  روان شناختی،  مشاوره های 
رضایت آنان را از زندگی زناشویی شان و علل 
روا  ن شناختِی پایداری این ازدواج ها را به درستی 

تحلیل و بررسی کرد.  

ولی افتاد مشکل ها
و  متوسط  طبقۀ  افراد  میان  ازدواج  در 
تحصیلکرده نیز با توجه به مراجعاتشان به مراکز 
نهادهای  همچنین  و  روان شناختی  مشاورۀ 
حقوقی و اجتامعی، پایداری خوبی در روابط 
زناشویی دیده  می شود و بسیاری از این زوج ها 
توانسته اند اختالفات فرهنگی خود را حل کنند. 
رضایی  دکر  مراجعان  اکرث  که  طبقه،  این  در 
بیان می شود  نکته  این  غالباً  آن جمله اند،  از 
نگاهی که  نیز  و  که محدودیت های حقوقی 
در جامعه نسبت به آنها وجود دارد به مرور 
آسیب هایی را در ساختار خانواده ایجاد کرده 
و نارضایتی هایی را موجب شده است. به گفتۀ 
او: »این زنان با گذشت چند سال ناخودآگاه 
خودشان را با زنانی که با مردان ایرانی ازدواج 
کرده اند مقایسه می کنند و احساس نارضایتی به 
آنها دست می دهد. ولی نکتۀ دردناک اینجاست 
جلسات  در  زنان  این  شکایت  بیشرین  که 
مشاوره نگاه تحقیرآمیزی است که جامعه و 
باالخص نهادهای دولتی نسبت به آنها دارند. 

  زنانی که به دلیل نیاز 

با مردان افغانستانی 

ازدواج کرده اند، با 

توجه به شناختی که 

از محدودیت های خود 

و طرف مقابل دارند، 

بیشتر مدارا می کنند. 

این ازدواج ها، به 

دلیل همین مدارا و 

کم توقعی طرفین، 

از پایداری نسبی 

برخوردارند.



.  سال پنجم  .  شـمارۀ  ۳2  .  فروردین و اردیبهشت  29۱۳۹۷

افسردگی و 

گوشه گیری   در 

میان کودکان  

حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با اتباع 

خارجی شایع است 

و تمایلی همیشگی 

به پنهان کردن 

هویت دوگانۀ خود 

در آنها وجود دارد.

صورت افراطی بروز می کند. کودک مدام به اطرافیان 
و همساالن خود محبت افراطی نشان می دهد یا برای 
جلب توجه آنها اعامل خالف عادت انجام می دهد، تا 
دیگران هویت آسیب زنندۀ او را نادیده گرفته و او را در 

میان خود بپذیرند.«
اکربی یکی از مراجعان کودک خود را مثال می زند 
که هر روز از خانواده یا اقوام دزدی می کرد تا بتواند 
را  آنها  یا  بخرد  هدیه   خود  همساالن  برای  پولش  با 
مهامن کند. این کودک برای رهایی از حس طرد شدگی 
و جلب توجه همساالن در دورۀ دبستان به کارهای 
هنجارشکنانۀ گوناگونی متوسل می شد، مثالً برای نشان 
دادن شجاعت یا ارزشمندی خود در حضور همساالن از 

مغازه ها دزدی می کرد یا رگ دست خود را می زد.  
      

پدر، بیگانه ای در خانواده و اجتماع
در این دشواری های خانوادگی، ضلع کمر دیده شده 
و غایب پدر است. توجه و دلسوزی  از طرف نهادهای 
مردمی و افرادی که پیگیر این معضل اند، غالباً متوجه زن 
ایرانی و فرزندان اوست. اما به گفتۀ دکر رضایی، قربانی 
بزرگ این وضعیت مرد است که، هم در خانواده و هم 
در اجتامع، موضوِع بیگانگی و خشم است. او همیشه 
»اتباع بیگانه« خوانده می شود و این »بیگانه« دیدن او 
کم کم به خانواده اش نیز ترسی می یابد. مادر خانواده 
پس از مواجهه با رشایط سخِت خود ناخودآگاه خشمش 
را از وضعیت اجتامعی و سازوکارهای حقوقی به ابژۀ 
در دسرس خود یعنی مرد خانواده انتقال می دهد. از 
سوی دیگر، به گفتۀ اکربی، این زنان به مرور نوعی نگاه 

تحقیرآمیز و از باال نسبت به همرسانشان پیدا می کنند.
این وضعیت به وضوح در گفت وگوهای گل بانو 
و فاطمه مشهود است. گل بانو خشم و تحقیر آشکاری 
نسبت به قربان نشان می دهد و او را  فرد تنبل و مجرمی 
می خواند که با حقه و دغل با او ازدواج کرده است. فاطمه 
نیز وقتی از او دربارۀ مقرص وضعیت او و فرزندانش 
می پرسم، گالیه ای از نهادهای قانونی و حقوقی منی کند 
پیگیر وضعیت  و می گوید تقصیر همرسش است که 

فرزندانش نیست. 

گسست شخصیتی در فرزندان
فرزندان خانواده نیز، در نوعی هامنندسازی با مادر، 
این خشم رسکوب شده از وضعیت اجتامعی را متوجه 
پدر می کنند. به گفتۀ دکر رضایی، این کودکان سال های 
زندگی خود را در فرهنگ مسلط مادری، یعنی فرهنگ 
ایرانی، گذرانده اند و طبعاً متایلشان به جذب شدن در این 
فرهنگ مسلط است. برای هضم شدن در این فرهنگ 
باید فرهنگ ضعیف تر یعنی فرهنگ پدری و منایندۀ 
آن، یعنی پدر، را انکار کنند. بارزترین منود این حس را 
می توان در تقاضای بچه ها از پدر برای حضور نیافنت در 
مهامنی های خانوادگی یا مدرسه دید. اما از سوی دیگر، 
فرهنگ غالب این کودکان را پس می زند. اینجاست که 
کودک به پدر پناه می برد و خود را پشت او پنهان می کند 
و منتسب به او و رسزمینش می داند. این نوسان مدام 

باعث دوپارگی و گسست شخصیتی در کودک می شود.

همۀ تقصیرها گردن مادر است
در سمیرا این حس خشم نسبت به پدر در بی تفاوتی و نادیده انگاشنت او منود 
پیدا می کند: »راستش را بخواهید هیچ حسی به بابام ندارم. از 3سالگی پیش 
من نبوده و برایم مثل یک فامیل دور است.« سمیرا مادرش را مقرص همۀ 
اتفاقات می داند و مدام با او دعوا می کند. او نسبت به پاسپورت افغانستانی 
خود با خشم حرف می زند و با ارصار دنبال این است که آن را با شناسنامه ای 
ایرانی جایگزین کند. می گوید: »منی خواهم زندگی ام مثل زندگی مامانم بشود. 
یک خواستگار پولدار افغانستانی داشتم و فامیل هم خیلی ارصار داشتند با 
او ازدواج کنم. اما من آن قدر می روم ادارۀ اتباع و می آیم تا باالخره شناسنامۀ 

ایرانی ام را بگیرم.« 
پرسان فاطمه نیز بی هویتی خود را گردن مادر می اندازند و مدام او را 
تهدید می کنند که اگر نتواند برای آنها شناسنامه جور کند، از ایران مهاجرت 
می کنند و او را تنها می گذارند. پدر برای این فرزندان موجودی دور از ذهن و 
حذف شده است؛ پدرانی که مدام در گریز میان مرزهای ایران و افغانستانی  
و با ترس از اخراج و رد مرز زندگی می کنند در فضای خانواده نیز جداافتاده و 

بیگانه اند.
کودکان  این  از  روان شناختی  حامیت های  رضورت  بر  رضایی  دکر 
تأکید می کند. به باور او به مدد این حامیت ها می توان خودانگاره و هویت 
آسیب دیدۀ این کودکان و خانواده ها را بازیابی و تاب آوری را در آنها تقویت 
کرد. در این صورت، شاید بتوان تا اندازه ای این تهدید اجتامعی و خشم  
رسکوب شده را به فرصتی برای رشد جامعه و تنوع فرهنگی و اجتامعی آن 
بدل کرد. او همچنین بر لزوم استفاده از متخصصان افغانستانی در این زمینه 
تأکید می کند و معتقد است آنها به واسطۀ داشنت عقبه ای مشرک، مرجامن و 

واسطان خوبی برای رنج های این افرادند.
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می کند،  ازدواج  ایرانی  مرد  با  که  خارجی  زن 

پیدا  ایرانی  تابعیت  شرطی  و  قید  بی هیچ 

می کند. اما وقتی به زن ایرانی می رسیم ماجرا 

ایرانی  زن  ازدواج  می کند.  پیدا  دیگری  شکل 

با مرد خارجی در برخی موارد موجب از دست 

رفتن تابعیت ایرانی زن می شود. از سوی دیگر، 

غیرایرانی  مرد  با  ازدواج  صورت  در  ایرانی  زن 

نمی تواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کند. 

تبعیض هایی که در قانون تابعیت بر زن ایرانی 

خارجی  مرد  با  ازدواجش  از  حاصل  فرزندان  و 

اعمال می شود داستان هایی گاه شگفت انگیز 

و در عین حال غمبار رقم می زند؛ روایت   زندگی 

زنانی که با چنین ازدواجی بی هویت می شوند 

در  مادر،  از  نشان تر  و  بی نام  فرزندانشان،  و 

سرزمینی که در آن زاده شده اند سرگردان اند. 

همان  اغلب  اینجا  خارجی  مردان  از  منظور 

مهاجران افغانستانی و گاه عراقی هستند که به 

دلیل سیاست درهای باز در سال های گذشته به 

ایران آمدند و می خواستند خانه و زندگی شان را 

از طریق ازدواج با زنی ایرانی محکم کنند، غافل 

از آنکه این بی سروسامانی را برای نسل های بعد 

از خود نیز به یادگار می گذارند. 

عضو  و  حقوق دان  ارفع نیا،  بهشید  با 

این  دربارۀ  ایران،  وکالی  کانون  رئیسۀ  هیئت 

تبعیض های قانونی و وضعیت حقوقی فرزندان 

خارجی  مردان  با  ایرانی  زن  ازدواج   از  حاصل 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

فریده غائب

زنان بی هویت، فرزندان بی نام و نشان
گفت وگو با دکتر بهشید ارفع نیا، حقوق دان

حقوق

در سال های پس از انقالب، با اتخاذ سیاست درهای باز، شاهد مهاجرت 

تعداد قابل توجهی از مردان عمدتاً افغانستانی به ایران بودیم که بعدها 

اخذ  بدون  اغلب  ازدواج هایی  شد.  ایرانی  زنان  با  آنها  ازدواج  زمینه ساز 

پروانۀ زناشویی که موجب به دنیا آمدن فرزندانی بی تابعیت شد. تکلیف 

این زنان و فرزندانشان از منظر حقوقی چیست؟

مادۀ 976 تا 991 قانون مدنی ایران به موضوع تابعیت اختصاص دارد. در متام 

این 16 ماده، در هیچ کجا و به هیچ نحو، زن ایرانی منی تواند روی تابعیت فرزندش 

تأثیری بگذارد؛ نه به واسطۀ خون و نه به واسطۀ خاک. در انتقال تابعیت از طریق 

خون فقط پدر نقش دارد. من رس کالس هایم به شوخی می گویم بچه از پدر به دنیا 

می آید و نه از مادر! مادری که نه ماه این بچه را حمل می کند و با درد به دنیا می آورد 

ابداً دخالتی در تابعیت فرزندش ندارد.  

از نظر خاک هم تابعیت از طرف مادر رشوطی دارد. در بند چهارم مادۀ 976، 

زن خارجی به زن ایرانی ارجح است. به این دلیل که مطابق این بند اگر پدر و مادری 

با تابعیت غیرایرانیـ  به رشط آنکه حداقل یکی از آن دو در ایران متولد شده باشدـ   

فرزند خود را در ایران به دنیا بیاورند، تابعیت ایرانی بر اساس اصل خاک شامل حال 

فرزندشان خواهد شد؛ با این توجیه که تولد دو نسل پیاپی در ایران نشانۀ علقه ای  

نسبت به این آب و خاک است و بر این اساس تابعیت بر مبنای اصل خاک به بچه 

داده می شود.

به این ترتیب، مادری که خارجی باشد اما در ایران متولد شده باشد و بچه اش 

هم در ایران به دنیا بیاید، فرزندش تابعیت ایرانی می گیرد. ولی همین رشایط برای زن 

ایرانی پیش بینی نشده است. البته نقدهای بسیاری به این موضوع شده است. من 

پیش از انقالب نیز در کتاب و مقاالتم بارها تکرار کرده ام که اگر بین زن و مرد ایرانی 

در قانون تفاوت گذاشته اید حداقل نباید بین زن ایرانی و خارجی به سود زن خارجی 

تبعیض قائل شوید. ادارۀ حقوقی وزارت دادگسری هم قبل و هم بعد از انقالب تا 

دوره ای در موارد مشابه می گفت زن های ایرانی که فرزندانشان در ایران به دنیا آمدند 

به طریق اولی تابعیت ایرانی پیدا می کنند. با توجه به همین بنِد چهار مادۀ 976، من 

شناسنامه هایی هم دیده ام که در آن مادر ایرانی بود. اما بعدها گفتند که تولد در 

ایران مهم است. این حرف به معنای آن است که زن ایرانی، ایرانی بودنش اهمیتی 

ندارد و فقط متولد ایران بودن اهمیت دارد. بنابراین نظر مشورتی ادارۀ حقوقی 

وزارت دادگسری  برای رفع مشکل بند مذکور این است که اگر تفاوتی بین زن ایرانی 
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افغان  مردان  با  که  زنانی  از  بعضی  ظاهراً 

ازدواج کرده بودند از همین روش برای گرفنت 

شناسنامه برای فرزندانشان استفاده می کردند. 

بله. برخی از زنان ازدواجشان را به صورت قانونی 

ثبت نکرده اند و فقط به صورت رشعی و عرفی به 

خواندن صیغه اکتفا کردند. در حالی که خیلی وقت ها 

مرد افغان هم تابعیت درست و حسابی نداشته و این 

امر باعث می شد تابعیت مادر هم به دلیل مادۀ 987 

قانون مدنی از دست برود. 

چطور؟

مادۀ 987 می گوید: تابعیت زن ایرانی اگر با یک 

مرد خارجی ازدواج کند به جای خودش باقی می ماند 

مگر اینکه، طبق قانون کشور متبوِع شوهر، تابعیت 

شوهر بر زن تحمیل شود. از آنجا که قانون افغانستان 

تابعیت شوهر را تحمیل می کند، بی  توجه به اینکه 

مرد افغان تابعیت دارد یا ندارد، به پیروی از قانون 

افغانستان و با توجه به مادۀ 987، تابعیت ایرانی را 

از زن می گرفتند و زن بی تابعیت می شد. یعنی زن 

ازدواجی می کرد که، در اثر آن، به جای اینکه دو تابعیت 

نصیبش شود، بی تابعیت می شد. مطابق قانون ایران 

تابعیتش گرفته می شد و از نظر قانون آن کشور هم 

اگر شوهر تابعیت قانونی نداشت زن هم بی تابعیت 

می شد. برخی زنان ایرانی که کارشان به اینجا رسیده 

بود دست به خودسوزی و خودکشی زدند. متأسفانه 

تعداد این زنان زیاد است اما هیچ گونه توجهی به این 

موضوع منی شود. من بارها در این باره مقاله نوشتم، اما 

کسی توجه نداشت که این زنان هم باالخره تبعۀ ایران 

بودند و در اثر وضع چنین قانونی بی تابعیت شده اند.

  به نظر می رسید اوایل خیلی از افغانستانی ها 

با  ایرانی رساغ ازدواج  تابعیت  به امید گرفنت 

و غیر آن قائل نباشیم و تنها تولد در ایران را مالک قرار دهیم پس زنی ایرانی که متولد 

ایران است چنانچه فرزندش در ایران متولد شود می تواند تابعیت ایرانی بگیرد. اما 

متأسفانه در حال حارض همین را هم اجرا منی کنند.

وزارت امور خارجه در اوایل دهۀ 80، بند چهارم، پنجم و ششم مادۀ 976 قانون 

مدنی را اصالح و به مجلس ارائه داد که مجلس آن را نپذیرفت. نهایتاً در سال 1385 

مادۀ واحده ای با عنوان »قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان خارجی« تصویب شد. بر اساس این ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكرث تا یك سال پس از تصویب این 

قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن 18ساِل متام تقاضای 

تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشنت سوء پیشینۀ كیفری یا امنیتی و اعالم رد 

تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. اما روی این قانون فکر نشده بود 

و قانون گذاران بعد از کمر از یک سال از تصویب آن در پی اصالحش بودند و همچنان 

هستند. از نظر من بی معنی است که هنوز هم این ماده واحده را اصالح نکرده اند.

فکر می کنید چه چیز مانع اصالح این قانون است؟

در قوانین ما نَسب از طریق پدر منتقل می شود و هیچ وقت نسب را از ناحیۀ 

مادر در نظر منی گیرند. در حالی که در خیلی از کشورها اصالً به جای اسم پدر اسم 

مادر را می پرسند. یعنی نسب مادری اهمیت بیشری دارد. 

مسئلۀ  می شود  مطرح  بی شناسنامه  فرزندان  دربارۀ  که  مسئله ای  منتهی 

»مرشوعیت« است. مادۀ 1367 قانون مدنی می گفت طفل حاصل از زنا متعلق به 

زانی نیست. این قانون را به عنوان بخشی از محکومیت زنا در نظر گرفته بودند تا 

زانی را از داشنت حق فرزند محروم کنند در حالی  که این قانون عمالً فرزند را محروم 

می کرد. زانی خیلی هم خوش به حالش می شد چون، دردرس تکالیف مرتبط با فرزند 

در زناشویی رشعی را از گردنش ساقط می کردند. به این ترتیب، وقتی ارتباط خارج 

از رابطۀ زوجیت  بود مرد هیچ گونه تکلیفی نداشت و  قانون گذار به نفع زانی کار 

کرده بود. در کشورهای دیگر اطفال خارج از رابطۀ زوجیت حقوقی دارند. اینجا 

فکر کرده اند با این ماده جلوی روابط نامرشوع را می گیرند در حالی که برعکس شد. 

خوشبختانه با فتوای امام خمینی، که در سال 1376 به صورت وحدت رویه درآمد، 

فرزندان حاصل از ازدواج موقت و حتی خارج از رابطۀ زوجیت به جز ارث دارای 

حقوقی همچون داشنت شناسنامه، اثبات نسب و نفقه شدند. به این کودکان فرزندان 

عرفی می گویند. 

طبق قانون، در هیچ  

کجا و به هیچ نحو، 

زن ایرانی نمی تواند 

روی تابعیت فرزندش 

تأثیری بگذارد؛ نه به 

واسطۀ خون و نه به 

واسطۀ خاک. 
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دخرتان ایرانی می رفتند. ظاهراً در قانون چنین موضوعی لحاظ شده بود.

بله. آنها گول قوانین ما را خوردند. مادۀ 980 قانون مدنی می گوید مرد خارجی 

می تواند از طریق ازدواج با زن ایرانی تابعیت ایرانی بگیرد. سخت ترین رشطی که 

برایش گذاشتند پنج سال اقامت در ایران است. در مادۀ بعدی هم می گوید اگر مرد 

خارجی با زن ایرانی ازدواج کند و بچه دار هم بشود هیئت وزیران می تواند او را از رشط 

اقامت معاف و به او تابعیت ایرانی بدهد. منتهی همه اینها مرشوط به نظر هیئت 

وزیران است. این در واقع مشوقی برای خارجی هاست. اما در عمل، ایران به مردانی 

که با زنان ایرانی ازدواج کرده اند تابعیت منی دهد.

دخران ایرانی که تن به این نوع ازدواج ها داده اند بی هویت می شوند. آنها 

عموماً از خانواده های پرجمعیت و کم سوادی هستند که پدر خانواده خواسته با شوهر 

دادنشان یکی از نان خورهایش کمر شود. اما فردا که چشم باز می کنند می بینند در 

منجالبی گرفتار شده اند و با این ازدواج  هویتشان را هم از دست داده اند. زن به خاطر 

مادۀ 987 تابعیت ایرانی اش را از دست داده و به خاطر نداشنت تابعیت شوهِر مهاجرش 

بی هویت شده  است.

در این سال ها قانون افغانستان تغییرات زیادی کرده است. آیا هنوز قانون 

به  افغان  مرد  تابعیت  تحمیل  لزوم  یعنی  قبلی  روال  هامن  بر  تابعیتش 

همرسش است؟

 در حال حارض، طبق اطالعات شفاهی که از وزارت امور خارجه گرفته ام، 

افغانستان دیگر تابعیت خود را به زن خارجی تحمیل منی کند ولی چون این به صورت 

کتبی و رسمی به وزارت امور خارجۀ ما اعالم نشده هنوز در فهرست وزارت امور 

خارجه، افغانستان جزو کشورهایی است که تابعیت خود را تحمیل می کند. پس اگر 

یک زن ایرانی با یک مرد افغان ازدواج کند به رصف ازدواج تابعیت ایرانی آن زن از 

دست می رود. 

گفته می شود یکی از دالیل مخالفت مسئوالن با اعطای تابعیت و شناسنامه، 

نگرانی های امنیتی است. 

بله. در مورد زن ایرانی که به ازدواج مرد خارجی درآمده هزار رشط و بهانه 

می آورند که مبادا آن مرد جاسوس باشد یا مشکل امنیتی داشته باشد، در حالی  که این 

نگرانی می تواند در مورد زن خارجی هم وجود داشته باشد. 

 آیا در این سال ها خودتان وکالت زنانی که به دنبال گرفنت شناسنامه برای 

فرزندانشان بوده اند برعهده داشته اید؟

بله. در حال حارض هم یک مورد دارم که مادر ایرانی و پدر افغان است. برای 

بچۀ اول آنها شناسنامه صادر شده اما برای بچۀ دومشان صادر نشده است؛ آن هم 

در یک خانواده و با رشایط یکسان. این نشان می دهد که عالوه بر نقص قانون، ما 

با رفتار سلیقه ای مسئوالن ثبت احوال نیز مواجهیم که به خودشان اجازه می دهند 

شناسنامه ای را صادر کنند و دیگری را صادر نکنند. هر دو فرزند این خانواده دخر و زیر 

18 سال سن دارند اما چگونه است که دخر بزرگ تر شناسنامه دارد و کوچک تر ندارد؟ 

تصویب یک قانون مناسب می تواند جلوی خیلی از آسیب ها را بگیرد. اینکه 

افرادی در جامعه بی هویت باشند قطعاً آسیب هایی را ایجاد می کند. چطور 

قانونگذار به این آسیب ها توجهی ندارد؟

متأسفانه بعضی قانون گذاران ما اطالعات حقوقی درستی ندارند. در حالی  که 

منایندگان ما باید نه تنها به قوانین ایران که به قوانین سایر کشورها هم ارشاف کافی 

داشته باشند تا بعد از این همه سال وقتی می خواهند دست به تغییر این قوانین 

بزنند خرابکاری نشود. متأسفانه بعضی از قانون گذاران  سواد  کافی ندارند و بر اساس 

مصلحت شخصی قانون گذاری می کنند نه مصلحت عمومی. 

این زنان و فرزندانشان چه  برای روشن شدن تکلیف  به عنوان حقوقدان 

پیشنهادی دارید؟

مرکز پژوهش های مجلس از من خواست مشکالت قانون تابعیت و اقامت و 

راه حل های برون رفت از آن را بگویم. من  نیز پیشنهاداتی ارائه دادم. منی دانم این 

پیشنهادات به نتیجه برسد یا نه. االن هم جلساتی در دفر معاونت زنان و خانوادۀ 

ریاست جمهوری با خانم ابتکار داریم. پیشنهاد من این است که در قانون تابعیت، پدر 

و مادر ایرانی یکسان در نظر گرفته شوند. یا حداقل بچه ای که از مادر ایرانی در ایران 

به دنیا می آید داری تابعیت ایرانی شود. ما این رشایط را برای زن خارجی قبول کرده ایم 

چرا برای زن ایرانی قبول منی کنیم.

سال 97 با حضور زنان در دو رویداد بین  املللی آغاز شد؛ اجالس 
IPU یا هامن اتحادیۀ بین املجالس با حضور منایندگان زن ایران از 
یک سو و نشست مقام زن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک 
از سوی دیگر. امسال در نشست زناِن یکصد و سی و هشتمین 
اجالس IPU  موضوع »دالیل پایین بودن تعداد کرسی های مجالس 
برای زنان« مطرح شد و در گزارش اجالس هم تأکید شد که در طول 
سالیان متامدی، ساالنه به طور متوسط 0.6 درصد به حضور زنان در 
مجالس دنیا افزوده شده است. اما زنان در انتخابات پارملانی سال 
۲017 توانستند ۲7 درصد کرسی های پارملان ها را کسب کنند که در 
مقایسه با سهم ۲۲,3 درصدی زنان در سال ٢٠١٦ رشد قابل توجهی 

را نشان می دهد.
پس از انتشار این گزارش، فاطمه حسینی، که سال گذشته در 
این اجالس به منایندگی از ایران سخن گفته بود، اعالم کرد پیگیری ها 
برای طرح افزایش تعداد منایندگان زن مجلس که سال گذشته از آن 

خرب داده بود همچنان ادامه دارد.
که  نیز  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  سلحشوری،  پروانه 
رسپرست هیئت اعزامی ایران به نیویورک برای رشکت در نشست 
مقام زن بود، با بیان اینکه در مدت حضور در این نشست سعی 

مهدی قدیمی

معیشت، خشونت و 
طرح هایی در انتظار بررسی

زنان در مجلس

سیاست
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قضاییه به مجلس ارسال می شود، هنوز مشخص نیست تغییرات اعامل شده در 
قوۀ قضاییه چیست و آنچه قرار است به مجلس فرستاده شود چقدر با الیحۀ اولیه 
تفاوت دارد. طیبه سیاوشی هم، با اشاره به اینکه هنوز این الیحه را نخوانده است، 
به رشق گفته: »ما از هر جایی که توانستیم پیگیری کردیم، اما اصالً به  این الیحه 
دسرسی نیافتیم. از دکر خدایی، معاونت حقوقی قوۀ   قضائیه نیز وقت گرفته ایم 
و با ارصار زیاد من توانستیم با دفر ایشان ارتباط بگیریم، چون پیگیری های ما 
نشان داده آخرین  بار این الیحه در دفر آقای خدایی بوده است و همچنان منتظر 

پاسخ هستیم.«
من به معاون حقوقی ریاست جمهوری، خانم لعیا جنیدی، هم پیغام دادم و 
ایشان گفتند: »خانم ابتکار می گویند الیحه همین روزها به دست ما می رسد. از 
طرفی متام خانم هایی که حقوقدان هستند و روی این الیحه کار کرده اند گفته اند 
آخرین ویرایشش انجام شده و اواخر پاییز سال گذشته گفتند کار متام شده و 

به زودی می آید، اما ما در جریان نیستیم که چه بر رس الیحه آمده است.«
این تفاسیر نشان دهندۀ تغییرات اساسی در الیحه است. سیاوشی، ضمن 
اشاره به اینکه در مجلس آقایان و حتی اصالح طلبان از این الیحه در ابتدا ناراضی 
بوده اند، می گوید: »منی دانم با این الیحه چه کرده اند که شورای فرهنگی اجتامعی 
زنان که به شدت نسبت به این الیحه موضع داشت نظرش ناگهان تغییر کرده است. 
ما الیحه را ندیده ایم و احتامالً الیحه به شورای فرهنگی اجتامعی زنان رفته و 

منی دانم چه اتفاقی افتاده است.«
ابراز  الیحه  به رسنوشت  نسبت  سیاوشی  مانند  هم  سلحشوری  پروانه 
بی اطالعی کرده و می گوید: »الیحه را اصالً به ما نداده اند. یک نسخه به شورای 
فرهنگی اجتامعی داده اند و یک نسخه هم در اختیار قوۀ  قضائیه قرار گرفته 
است. اما گویا قوۀ  قضائیه کار بررسی را متام کرده و فقط امضای ریاست قوه 
باقی مانده است. روز گذشته ما مصاحبۀ خانم آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی 
اجتامعی زنان، را خواندیم و ایشان گفته اند که نیمی از مواد حذف شده است. من 
فکر می کنم باید نسخۀ اصلی به مجلس تحویل داده و بررسی شود تا ببینیم آیا 
الیحۀ تأمین امنیت زنان به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شود یا، با توجه 
به اینکه مسئلۀ زنان را در نظر گرفته، به کمیسیون فرهنگی مربوط می شود. اگر 
این الیحه به کمیسیون قضایی برود زمان زیادی طول می کشد تا بررسی شود اما 
اگر به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود دستور کاری جدی برایش در نظر می گیریم. 
ولی در حالی  که هیچ نسخه ای در اختیار ما قرار نداده اند، منی دانم چطور است 
که دوستان خارج از مجلس در جریان این الیحه هستند. چند نفر به من گفته اند 
که این الیحه جرم انگارانه است، اما ما هنوز الیحه را نخوانده ایم.« وقتی بحث 
جرم انگاری مطرح شد از خانم موالوردی دربارۀ این مسئله سؤال کردیم و ایشان 
گفتند: »اصالً چنین چیزی صحت ندارد، اما به  هر حال در دیدار نوروزی که با آقای 
الریجانی، رئیس مجلس داشتیم، تأکید کردیم که آقای الریجانی کمک کنند این 

الیحه هرچه  زودتر به مجلس بیاید.«

حمایت از زنان خانه دار، دغدغۀ زنان بهارستان
یکی دیگر از موضوع هایی که از سال نخست این مجلس به طور جدی در دستور 
کار فراکسیون زنان قرار داشته و هنوز هم زنان مجلس برای آن تالش می کنند، بحث 

مربوط به معیشت زنان رسپرست خانوار و زنان خانه دار است. 
طیبه سیاوشی دربارۀ وضعیت پوشش حامیتی این زنان در جامعه می گوید: 
»در حال حارض، ۲۲ دستگاه در حوزۀ آسیب های اجتامعی فعالیت می کنند و 
تشکل های مردم نهاد متعددی هم در حوزۀ توامنندسازی این زنان و فعالیت های 
حامیتی به نفع آنان تالش می کنند. مسئله این است که موازی کاری در این حوزه 
مشکالتی ایجاد کرده است. ما، در فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های 
اجتامعی، دستگاه های متولی و بودجه ای را که به آنها داده می شود احصا کردیم و 
تالش می کنیم که تعداد این دستگاه های متولی کاهش یابد. در حال حارض، همه 
دو دستگاه حامیتی و توامنندسازی یعنی کمیتۀ امداد و بهزیستی را می شناسند، 
ولی در حوزۀ آسیب هایی که مربوط به زنان رسپرست خانوار می شود ۲0 دستگاه 

دیگر هم بودجه می گیرند.«
او دربارۀ اینکه در مجلس چه کارهایی به طور مشخص در این  باره انجام 

شد تا حد ممکن سوءتفاهم ها برطرف شود، با 
اشاره به توامنندی های زنان در ایران به خصوص 
زنان روستایی گفت: »پیام ما این بود که ما زنان 
می توانیم و از کشورهای دیگر هم عقب نیستیم، 
اما نیاز به تالش مضاعف و برطرف کردن مشکالت 
کوچک داریم. ما باید مسئله را حل کنیم نه اینکه 

مسائل کوچک را به بحران تبدیل کنیم.«

وقتی الیحۀ منع خشونت را به زنان مجلس 
نشان نمی دهند

اما در داخل کشور، مسائلی همچون بیمۀ زنان 
خانه دار و رسپرست خانواده و البته الیحۀ منع 
خشونت علیه زنان از مهم ترین موضوعاتی بود 
که منایندگان زن در ماه گذشته پیگیر آن بودند. 
از  بیش  نام طیبه سیاوشی  پیگیری ها،  این  در 

سایرین در رسانه ها بازتاب داشت. 
در حالی که بررسی الیحۀ تأمین امنیت زنان 
در دولت نهایی شده است و در صورت تأیید قوۀ 
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شده است گفت: »در بودجۀ امسال، از سوی خانم های مجلس بحث نظارت بر 
چگونگی هزینه کردن بودجه در حوزۀ مهارت آموزی مطرح شد؛ چون معاونت 
امور زنان و دستگاه های دیگر بر این زمینه تأکید دارند. خوشبختانه در کمیسیون 
تلفیق بودجه، ما چهار خانم موفق شدیم بیمۀ این زنان را که بسیار به آن نیاز 
داشتند در بودجۀ سال 97 بگنجانیم. به این ترتیب، ۲30 میلیارد تومان برای بیمۀ 
زنان رسپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.« 
البته زنان مجلس، به جز قانون بودجۀ سال 97، در قانون برنامۀ ششم توسعه هم 
توانستند بودجه ای مجزا برای بیمۀ زنان خانوار بگنجانند. همچنین، در بودجۀ 
97، از اعتبارات هر استان 0.5 درصد هم به ادارات کل زنان و خانواده آن استان 

تعلق می گیرد.
فاطمه ذوالقدر دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس هم دربارۀ اجرای بیمه 
زنان خانه دار می گوید: »قرار شد در بیمۀ چندالیۀ تأمین اجتامعی این مورد نیز 
لحاظ شود، اما در مرحلۀ اول به دلیل تعداد باالی زنان خانه دار اولویت با زنان 
رسپرست خانوار است و در سال های آینده به تدریج بودجه ای برای بیمۀ متام زنان 
خانه دار تخصیص داده خواهد شد.« او با اشاره به اینکه با تالش زنان بودجۀ ۲30 
میلیارد تومانی برای این قانون در الیحۀ بودجۀ 97 در نظر گرفته شده است گفت: 
»موضوع از طریق فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، معاونت امور زنان و 
خانوادۀ ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی در حال پیگیری 
است. کمیتۀ امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متولی اجرای طرح بیمۀ زنان 
خانه دار در قالب پوشش بیمه، تأمین اشتغال و مسکن برای زنان رسپرست خانوار 
هستند. بانک اطالعاتی برای ثبت اسامی زنان رسپرست  خانوار هم از طریق 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی راه اندازی شده و در حال تکمیل ثبت داده های 
دریافتی است، ضمن اینکه این روند همچنان تا ثبت اسامی همۀ زنان رسپرست  

خانوار تداوم خواهد داشت.«
زهرا ساعی منایندۀ تربیز و عضو فراکسیون زنان مجلس هم دربارۀ اجرای این 
قانون می گوید: طبق تعریفی که در کتاب های علمی ارائه داده اند زنان رسپرست  
خانوار به سه گروه تقسیم می شوند: »گروه اول را زنان بد رسپرست تشکیل 
می دهند که همرسانشان معلول یا بیامرند و به همین دلیل تأمین معیشت بر 
عهدۀ آنان است. گروه دوم زنانی هستند که همرسشان فوت کرده یا به هر دلیلی، 
از جمله طالق، متارکه کرده اند. گروه سوم شامل زنان خودرسپرست اند که تجرد 
قطعی را انتخاب کرده اند. این گروه ها بر اساس تعریف جهانی در زمرۀ زنان 
رسپرست  خانوار قرار می گیرند که یا به تنهایی معیشت خود را تأمین می کنند یا 

خانوادۀ خود را نیز اداره می کنند.«
او همچنین در مورد اعراض های مرتبط با  حذف حق عائله مندی از فیش 
حقوقی زنان خودرسپرست که از پاییز سال 96 به طور ناگهانی اعامل شده، و 
مبلغی که در این سال با این عنوان به حساب آنها واریز شده بود به صورت یکجا 
از حقوقشان کرس شده است، نیز گفت: »افرادی که خانوادۀ خود را اداره می کنند 
می توانند بر اساس قانون، بهره مندی از حق عائله مندی خود را پیگیری کنند، ضمن 
اینکه ما نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم و قطعاً می توانیم در چارچوب 

قانون این مشکل را برطرف کنیم.«
اما توضیحات بعدی ساعی نشان می  دهد که این قانون، با همه امیدواری هایی 
که زنان به اجرای آن دارند، به هامن مانع همیشگی برخورد کرده است: عدم 
بودجۀ کافی برای بیمه همۀ زنان خانه دار. ساعی می گوید: »در بودجۀ 97 و قانون 
برنامۀ ششم توسعه آمده است که زنان خانه دار دارای سه فرزند می توانند تحت 
پوشش این بیمه قرار بگیرند، زیرا به علت رشایط اقتصادی کنونِی کشور و منابع 
موجود تنها می توان تعداد محدودی از زنان خانه دار را تحت پوشش بیمه قرار 
داد. ما به دنبال این بودیم که همچون کشورهای توسعه یافته متام زنان خانه دار 
حقوقی دریافت کنند و  تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اما با وجود مشکالت 
اقتصادی کشور اجرای آن امکان پذیر نیست و به دلیل بار مالی اضافی برای دولت 

از اجرای آن مامنعت به عمل آمد.« 
البته متام  زنان دارای سه فرزند و بیشر هم با وجود امیدواری ذوالقدر امسال 
تحت پوشش قرار منی گیرند و به مرور، در صورت تأمین بودجه، امکان بیمه کردن 

آنها وجود خواهد داشت.

در حالی که 

بررسی الیحۀ 

تأمین امنیت زنان 

در دولت نهایی 

شده است و در 

صورت تأیید قوۀ 

قضاییه به مجلس 

ارسال می شود، 

هنوز مشخص 

نیست تغییرات 

اعمال شده در قوۀ 

قضاییه چیست و 

آنچه قرار است به 

مجلس فرستاده 

شود چقدر با الیحۀ 

اولیه تفاوت دارد.

چرا همچنان به فراکسیون زنان مجلس دهم 
امیدوار باشیم؟

مجلسی  در  زنان  فعالیت  ساِل  دومین  نهایت،  در 
که بیشرین منایندۀ زن در تاریخ جمهوری اسالمی 
را دارد هم به پایان رسیده و با احتساب اینکه در 
کارهای  از  خربی  معموالً  مجالس  کار  پایانی  سال 
اساسی نیست، می شود گفت که آخرین فرصت برای 
فراکسیون زنان امسال خواهد بود تا، در کنار کارهایی 
که انجام شده یا کلید خورده، انبوهی از کارهای 
انجام نشده نیز به رس و سامانی برسد. طیبه سیاوشی 
دربارۀ انتظارات موجود از فراکسیون زنان و اینکه این 
فراکسیون چقدر می تواند در مدت زمان باقی مانده 
ان گفته  این انتظارات را برآورده کند به روزنامه ا�ی
است: »وقتی می گوییم بیشرین تعداد زنان ادوار 
مجلس باید این را هم بگوییم که در همین مجلس که 
رکورد دار تعداد زنان است کمر از 6 درصد منایندگان 
را زنان تشکیل می دهند. نکتۀ بعد اینکه، با وجود 
به رسانجام نرسیدن موضوعات اساسی، تالش های 
پیگیرانه ای رشوع شده و طرح هایی در دست بررسی 
است. ما هم با موانع و مشکالتی ساختاری مواجه ایم 
که منی توانیم با رسعت این طرح ها را تبدیل به قانون 
کنیم. هم باید نوبت بررسی آنها برسد و هم تصویب 
آنها نیازمند رایزنی هایی با مراجعی داخل مجلس و 
همین طور مراجع متعددی خارج از مجلس است، 
مثالً ما سه طرح را بیشر از 8 ماه است که بعد از اعالم 
وصول به کمیسیون های تخصصی داده ایم، اما روال 
اداری به شکلی است که اینها حتی هنوز به مرحلۀ 

چاپ هم نرسیده اند.«
سه طرحی که سیاوشی از آنها سخن می گوید 
به افزایش حداقل سن ازدواج دخران و پرسان، مجوز 
اعطای  و  اذن همرس  بدون  کشور  از  زنان  خروج 
تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان غیرایرانی مربوط می شود. به جز اینها، فاطمه 
حسینی و حمیده زرآبادی هم طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی را همچنان پیش می برند و طرح ممنوعیت 
ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده نیز در فراکسیون 

زنان در حال پیگیری است.
زنان،  فراکسیون  رئیس  سلحشوری،  پروانه 
دربارۀ چشم انداز به مثر نشسنت این تالش ها می گوید: 
»متأسفانه با سنگ اندازی های زیادی در این زمینه ها 
مواجه ایم. این مانع تراشی ها کار در حوزۀ زنان را 
دو برابر بقیۀ حوزه ها سخت می کند. عده ای فکر 
می کنند مسلامنی به این است که دربارۀ مسائل زنان 

حساسیت به خرج بدهند.«
اما شاید بتوان این جملۀ طیبه سیاوشی دربارۀ 
گذشته  سال  دو  در  زنان  فراکسیون  دستاوردهای 
را بهرین توصیف دربارۀ آن دانست که می گوید: 
عملکرد مجموعۀ  من  نظر  به  »در همین رشایط، 
فراکسیون زنان و حتی کلیت مجلس دهم در حوزۀ 

مسائل زنان قابل دفاع است«.


