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مقدمه

امروزه  است.  امروز  به هم پیوسته ی  جهان  کلیدی  شاخصه های  از  یکی  »مهاجرت« 
زندگی اند،  حال  در  خودشان  تولد  کشور محل  به غیراز  در کشوری  که  کسانی  جمعیت 
بالغ بر 258 میلیون نفر است. چیزی بیشتر از جمعیت 222 میلیون نفری در سال 2010 
و 173 میلیونی در سال 2000. از این تعداد، حدود  90 درصد به صورت اختیاری مهاجرت 

کرده اند و فقط 10 درصد از مهاجران جهان به اجبار ترک خانه و کاشانه کرده اند.[1] 
در جهان امروز، مهاجرت بیش از هرزمانی در تاریخ بشریت در کره ی زمین اتفاق می افتد 
روبه رو هستند.   و خروج مهاجران  ورود  ابعاد مختلف مسئله ی  با  و کشورهای مختلف 
٨٨ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت 
و ٢٢ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده اند. جمعیت کشورهای 
اروپایی هم نسبت های معناداری از مهاجران را شامل می شود: اتریش ١٨درصد، سوئد 
١٨درصد، ایرلند١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد. [2] 

باثبات در منطقه ای پرتنش و بروز  ایران به عنوان یک کشور  حضور جمهوری اسالمی 
بحران های متعدد در کشورهای جهان اسالم )خصوصًا همسایگان ایران(، سبب شده 
است تا مهاجرت به ایران، همواره به عنوان یکی از گزینه های مطرح برای مردم برخی از 
این کشورها مدنظر باشد. همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردمان این کشورها با 
جامعه ی ایرانی، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به ایران پدید آورده است. درواقع، شرایط 
... از یکسو و  نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و 
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اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور 
ایران در دوره های متعددی پذیرای موج گسترده ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد.
از آغاز انقالب اسالمی کشور ایران یکي از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش مهاجران 
و پناهندگان در جهان بوده است. تعداد مهاجران افغانستانی و عراقی حاضر در کشور 
ایران در برخی از سال ها به رقم 5 میلیون نفر هم رسید. ایران برخالف سایر کشورهای 
جهان در پذیرش پناهندگان، آن ها را در اردوگاه های مرزی مستقر نکرد بلکه با روی باز و 
در جوامع شهری و روستایی خود پذیرای آنان شد. حضور مهاجران از کشورهای همسایه 
و عراقی  افغانستانی  را موجب شد. مهاجران  بسیاری  و چالش های  مسائل،  فرصت ها 
وارد شهرها و روستاهای ایران شدند و به سرعت به دلیل اشتراکات فرهنگی، مذهبی و 

زبانی با جامعه ی ایران آمیخته شدند.
یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج  مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع 
پیوست و ادامه پیدا کرد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی بود. این ازدواج ها 

به خصوص در مناطق حاشیه ی شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد. 
در این گزارش، ابتدا به بررسی وضعیت آماری مهاجران حاضر در کشور ایران و نتایج 
با مردان غیرایرانی در کشور  سرشماری خانواده های تشکیل شده از ازدواج زنان ایرانی 
ایران پرداخته شده است. سپس برای ورود به بحث قوانین و مقررات مربوط به ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج ها واژگان تخصصی 
و  مسائل  برخی  به  سپس  شود.  یکپارچه  نوشتار  در  شده  ارائه  ادبیات  تا  شده اند  ذکر 
مربوط  مقررات  و  قوانین  ادامه،  در  است.  اشاره شده  ازدواج ها  این  از  ناشی  مشکالت 
زمانی  فرزندان حاصله طی دوره های  به  تابعیت  اعطای  فرآیندهای  و  ازدواج ها  این  به 
40 سال اخیر تشریح شده اند. در فصل ارائه ی راهکارها، ابتدا تجربیات سایر کشورها و 
سپس راه حل هایی برای بهبود فرآیندهای موجود ارائه می شود. در نهایت، فصل مجزایی 

به تشریح استداللهای منتقدان اصالحات در این حوزه، اختصاص داده شده است. 

گروه پژوهش انجمن دیاران



1
مهاجران در ایران

از  نفر  آمارهای سازمان ملل متحد حدود 1میلیون و 123 هزار  طبق آخرین 
میزبان  ایران  زندگی می کنند1؛ درحالی که  از مرزهای  این کشور  در خارج  ایرانیان 
حدود 2 میلیون و 726 هزار نفر مهاجر از سایر کشورها است.[3]  1.1 درصد از کل 
جمعیت مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن اند. از منظر درصد از کل مهاجران جهان نیز 
ایران، بیست و یکمین کشور جهان است. کشور  ایران به مانند بسیاری از کشورهای 
دیگر دنیا بیش از این که فرستنده ی مهاجر در جهان باشد پذیرنده ی مهاجر است.  این 

نکته بر اهمیت طراحی سیاست های پذیرش مهاجر در ایران تاکید می کند.
در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395  اطالعات آماری اتباع غیر ایرانی 
نیز توسط سازمان ملی آمار ایران جمع آوری و منتشر شد. بر اساس آمار درگاه ملی 
تعداد  این  از  بود.  نفر  ایران 79926270  ایران در سال 1395 جمعیت کل  آمار 
78166822 نفر )97.79 درصد( تابعیت ایرانی داشتند,  1654388 نفر تابعیت 
غیر ایرانی داشتند )2.07 درصد( و 105060نفر )0.131 درصد( تابعیت خود را 

اظهار نکرده بودند. [4]
1.  در آمارهای سازمان ملل مهاجر به كسی اطالق می شود كه شهروند كشوری كه در آن زندگی می كند 
نباشد. بسیاری از ایرانیانی كه در سالیان گذشته از ایران مهاجرت كرده اند به طرق مختلف شهروند جوامع 
مقصد مهاجرت شان شده اند. به همین دلیل در آمارهای سازمان ملل تعداد مهاجران ایرانی حاضر در خارج 

از كشور كمتر از عددی است كه در رسانه های ایران عنوان می شود.
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تعداد مهاجران حاضر با ملیت های مختلف در ایران بر اساس این سرشماری 
در جدول زیر آمده است. 

جدول 1- جمعیت مهاجران حاضر در ایران به تفکیک ملیت

درصد از جمعیت مهاجران جمعیتملیتردیف
درصد از جمعیت كل ایرانساكن ایران

1.982 %95.744 %1583979 نفرافغانستانی1
0.043 %2.087 %34532 نفرعراقی2

0.018 %0.866 %14320 نفرپاكستانی3
0.001 %0.043 %713 نفرتركیه ای4
0.026 %1.260 %20844 نفرسایر5

در  مهاجران  این  دارند.  ایران  در کشور  ساله  افغانستانی حضوری 40  مهاجران 
طول 4 دهه ی اخیر طی چهار موج به ایران آمده اند:

_ موج اول از سال 1358 با حمله ی شوروی به افغانستان شروع شد. در این 
سال جمهوری اسالمی ایران سیاست درهای باز را پیشه کرد و مرزهای خود را به 

روی برادران افغانستانی کاماًل باز گذاشت؛
_ موج دوم از سال 1368 با خروج شوروی از افغانستان و شروع درگیری های 

داخلی در افغانستان وارد ایران شدند؛
_ موج سوم از سال 1373 با ظهور و قدرت گرفتن هر چه بیشتر طالبان در 

افغانستان شروع شد؛
_ و موج چهارم از سال 1380 با حمله ی آمریکا به افغانستان اتفاق افتاد.

مهاجران عراقی نیز که زمانی تعدادشان در ایران بسیار زیاد بود طی سه موج 
پناهندگی به ایران آمده بودند:

_ موج اول در سال 1350 و مناقشه بر سر جزایر سه گانه در خلیج فارس و 
اخراج 50،000 عراقی ایرانی االصل از عراق

_ موج دوم از سال 1359 و قدرت گرفتن صدام حسین و آغاز جنگ ایران و عراق. 
حدود یک میلیون شیعه پس از مصادره ی اموالشان در مرزهای ایران رها شدند. 
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آغاز  و  شعبانیه  انتفاضه ی  وقایع  از  پس  و   1370 سال  از  سوم  موج   _
درگیری های سیاسی شیعیان عراق با دولت حاکم در شهرهای جنوبی عراق. در 

این سال ها حدود 500،000 عراقی به ایران پناهنده شدند.
بعضی از پناهندگان عراقی توانستند در سال های بعد تابعیت ایرانی بگیرند. 
تعداد زیادی نیز از ایران به اروپا پناهنده شدند. )تا سال 2003 و حمله ی آمریکا 
به عراق حدود 200هزار نفر عراقی در ایران باقی مانده بودند(. تعدادی هم بعد از 
سقوط صدام به کشورشان برگشتند. بر اساس آمارهای سازمان آمار ایران در سال 

1395  حدود 35،000 نفر  مهاجر عراقی ساکن ایران هستند. 
منبع دیگری که میتوان به آن استناد نمود، گزارش کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان در سال 2006 است. این گزارش، آمار پناهندگان حاضر 

در ایران)و نه تمام مهاجران( را  تا سال 2005 را ارائه میدهد. 

 [5] UNHCR شکل 1- تعداد پناهندگان افغانستانی و عراقی در ایران طی سال های 1980 تا 2005 بر اساس آمارهای

نکته ی حائز اهمیت در آمارهای منتشرشده از سوی درگاه ملی آمار ایران، هرم 
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سّنی مهاجران حاضر در ایران است. گروه های مختلف سنی در بین 1654388 
اتباع غیر ایرانی اعالم شده از سوی سازمان ملی آمار ایران به شرح زیر است[4]:

جدول 2- دسته بندی سنی مهاجران حاضر در ایران

درصد از جمعیت كل مهاجران ساكن جمعیت رده سّنیردیف
در ایران

 45.43 %751663 نفرزیر 19 سال1

52.19 %863398 نفربین 19 تا 64)سن كار(2

2.38 %39327 نفرباالی 64 سال3

در  ساکن  ایرانی  غیر  اتباع  کل  جمعیت  از  درصد   45.43 فوق،  جدول  مطابق 
ایران، زیر 19 سال سن دارند. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از اتباع غیرایرانی 
با مدرك قانونی حاضر در ایران در سن کودکی و نوجوانی قرار دارند؛ کسانی که 
در خاك ایران به دنیا آمده اند, در محیط ایران در حال رشدند و مسلمًا در آینده ای 
نزدیك که به سن جوانی می رسند یک فرصت بالقوه ی بزرگ برای کشور هستند. 
آن ها متعلق به سرزمین پدری خود نخواهند بود، چراکه در ایران به دنیا آمده و در 

ایران بالیده اند و با فرهنگ آن خو گرفته اند.
در مورد تعداد ازدواج های بین زنان ایرانی و مردان غیرایرانی هیچ آمار روشن 
و دقیقی وجود ندارد. چند دهه از حضور مهاجران افغانستانی و عراقی در خاك 
ایران می گذرد. تعداد زیادی ازدواج بین زنان ایرانی و مردان مهاجر و همچنین 
آمار دقیق و مشخصی  اما هیچ  افتاده است.  اتفاق  ایرانی  و مردان  زنان مهاجر 
در مورد این ازدواج ها، تعداد فرزندان حاصل از آن ها و ویژگی های خانواده های 
این چنینی در ایران وجود ندارد. تنها داده هایی که در این سالیان تولید شده است 
این  تعاون و رفاه اجتماعی است.  مربوط به سرشماری معاونت رفاه وزارت کار، 
افراد تحت  به  آمار مربوط  تعیین  با هدف  سرشماری در شهریورماه سال 1396 

تأثیر این نوع ازدواج صورت گرفت.
دارای  ایرانی  زنان  از  تلویزیونی  زیرنویس  قالب  در  این سرشماری  اجرای  در 



13 مهاجران در ایران

همسر خارجی خواسته شد که کد ملی خود را به شماره تلفن 2000195 پیامک 
شد.  دریافت  پیامک  هزار   25 حدود  طرح،  این  اجرای  روز   40 مدت  در  کنند. 
طی تماس تلفنی با این افراد حدود 15 هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی 
ثبت  خانوارها  این  اعضای  از  نفر  هزار   80 حدود  و  شدند  شناسایی  موفقیت  با 
اطالعات شدند. طی این تماس تلفنی، اطالعاتی چون شماره تلفن های ثابت و 
همراه، ملیت و سن همسر، تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسیت، سن و گواهی 
زندگی(،  و در حال  ازدواج )شامل طالق، متارکه  فرزندان، وضعیت کنونی  تولد 

نحوه ثبت ازدواج و آدرس محل سکونت فعلی، از خانوار دریافت شد.
 با توجه به کوتاه بودن مدت سرشماری و در دسترس نبودن همه ی افراد باز هم 
این سرشماری موفق به شناسایی تمام خانواده های این چنینی نشد و فقط 15 هزار 
خانواده را شناسایی کرد. اما ویژگی های جمعیتی افراد سرشماری شده بسیار دقیق 

شکل2. الف( درصد خانوارها به تفکیک استان و دهک. ب( تعداد خانوارها در استان. ج( درصد جمعیت افراد 
خانوارهای زنان دارای همسر خارجی به جمعیت کل استان. د( درصد خانوار زنان دارای همسر خارجی است 
که نیازمند هستند. استانهایی که به رنگ خاکستری هستند به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها در این تحلیل در 

نظر گرفته نشده اند.
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بوده و می تواند نمونه ای بسیار قابل اتکا از کلیه ی افراد مبتال به مسئله باشد. 
بیشتر خانواده هایی که در آن زن ایرانی و مرد غیرایرانی است در دهک های 
پایین  با در نظر گرفتن خانوارهای سه دهک  اقتصادی جامعه قرار دارند.  پایین 
همسر  دارای  زنان  خانوارهای  درصد   60/7 حدود  در  نیازمند،  خانوار  به عنوان 
خارجی در گروه نیازمندان )سه دهک پایین( قرار می گیرند. شکل 2.الف توزیع 

این خانوارها را در هر دهک رفاهی نشان می دهد.
تعداد افراد و خانوارهای زنان دارای همسر خارجی در استان های مرزی شرقی 
پرجمعیت  استان  در  همچنین  و  بلوچستان  و  سیستان  و  رضوی  خراسان  مانند 
تهران بیشتر است. شکل 2.ب تعداد خانوارهای زنان دارای همسر خارجی را در 

هر استان نشان می دهد.
با محاسبه نسبت جمعیت افراد خانوارهای زنان دارای همسر خارجی در هر 
استان به کل جمعیت آن استان، مشخص شد که نسبت جمعیتی این خانوارها 
است.  مناطق  باقی  از  بیشتر  جنوبی  و  شرقی  استان های  در  کل  جمعیت  به 
)شکل2.ج( درصد خانوارهای نیازمند فارغ از این که همسر خارجی باشد یا ایرانی 

باز هم در استان شرقی و جنوبی ایران بیشتر است. )شکل2.د(
تعداد اعضای خانوار در میزان هزینه ها، آموزش فرزندان و مشارکت اقتصادی 
در خانواده مؤثر است. در داده های به دست آمده از تماس تلفنی اطالعات 15278 
بود که مجموعًا  ایرانی دارای همسر خارجی ثبت شده  از خانوارهای زنان  خانوار 
بود  نفر  خانوارها 48130  این  در  فرزندان  کل  تعداد  نفر می شد.  شامل 79697 
که 23001 نفر فرزندان دختر )47/8 درصد( و 25090 نفر فرزندان پسر )52/2 

درصد( بودند.
اشتغال  ازجمله  مختلف  حوزه های  در  برنامه ریزی  در  خانوار  فرزندان  سن 
نتایج  طبق  دارد.  سزایی  به  نقش  مشاوره ای  و  آموزشی  خدمات  کار،  نیروی  و 
به دست آمده اکثریت فرزندان درگروهای سنی خردسال )0 تا 6 سال(، کودک )7 
تا 11 سال( و نوجوان )12 تا 19 سال( قرار دارند )درمجموع 69 درصد فرزندان 



15 مهاجران در ایران

میانگین سنی  می دهد  نشان  محاسبات  نتایج  گروه های سنی هستند(.  این  در 
ایرانی دارای  همسر خارجی در کشور حدود 15 سال  زنان  فرزندان خانوارهای 

است. )شکل 3(
گروههای  سنی به صورت زیر تعریف شده اند:

1. خردسال: 0-6 سال
2. کودک: 7-11 سال

3. نوجوان: 12-19 سال
4. جوان: 20-40 سال

5. میانسال: 41-60 سال
6. کهنسال: بیشتر از 60 سال

این که اکثر فرزندان خانواده های مادر ایرانی پدر غیرایرانی در گروه های سنی 
کودکی و نوجوانی قرار دارند خود یك زنگ خطر است. درصد افرادی که در سن 
جوانی قرار دارند از همه ی گروه ها بیشتر است. این افراد در سن ازدواج قرار دارند. 
آن ها ازدواج می کنند، اما چون خودشان هویت و تابعیت ندارند فرزندان حاصل 
از ازدواج هایشان نیز بی تابعیت و بی هویت می شوند و این یعنی تکثیر نمایی بی 

شکل 3( تعداد فرزندان در هر گروه سنی به تفکیک جنسیت
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تابعیتی و بی هویتی. نسل دوم و سوم افراد بی تابعیت درراه خواهند بود. 
شکل 4.الف بعد خانوار را در کل خانوارها و همچنین خانوارهای زنان دارای 
همسر خارجی در هر استان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که بعد خانوار در 
خانوارهای زنان دارای همسر خارجی بیشتر از بعد خانوار در کل خانوارهای کشور 

است که نشان از پرجمعیت بودن این خانوارها دارد.
خانوارهای  و همچنین  خانوارها  کل  در  فرزندان  میانگین سنی  4.ب  شکل 
زنان دارای همسر خارجی در هر استان را نشان می-دهد. نتایج بیانگر آن است 
از  کمتر  خارجی  همسر  دارای  زنان  خانوارهای  در  فرزندان  سنی  میانگین  که 

میانگین سنی فرزندان در کل خانوارها در کشور است. 
دریافت  دارای همسر خارجی،  زنان  از مهم ترین معضالت خانوارهای  یکی 

ب(

الف(

شکل 4. کمیت بعد خانوار و میانگین سنی فرزندان به تفکیک استان در کل خانوارهای کشور و خانوارهای زنان 
دارای همسر خارجی )استان هایی که به رنگ خاکستری هستند به دلیل کم بودن تعداد نمونه ها در این تحلیل 

در نظر گرفته نشده اند.(
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است.  آنان  فرزندان  برای  ایرانی  هویت  بر  دال  مدرکی  کسب  و  تولد  گواهی 
تولد و  به اخذ گواهی  قانونی موفق  به دلیل مسائل  از خانوار  درصد قابل توجهی 
حدود  می دهد  نشان  بررسی ها  نمی شوند.  فرزندانشان  برای  ایرانی  شناسنامه  یا 
46 درصد فرزندان موفق به اخذ گواهی تولد نشده اند که در این میان بیشترین 
سهم مربوط به خانوارهای در دهک های پایین رفاهی است. شکل 5.الف نشان 
قرار  رفاهی  دهک  یک  در  که  موردنظر  خانوارهای  فرزندان  بین  از  که  می دهد 
دارند، چند درصد آن ها گواهی تولد ندارند. همچنین درصد فرزندانی که گواهی 
تولد ندارند یا به عبارت دیگر نسبت تعداد فرزندانی که گواهی تولد ندارند به تعداد 
کل فرزندان این خانوارها در هر استان در شکل 5.ب نشان داده شده است.  نتایج 
استان های  مقیم  تولد،  گواهی  بدون  فرزندان  درصد  بیشترین  که  می دارد  بیان 

شرقی کشور هستند.

یکی دیگر از مشکالت این خانوارها فقر آموزشی فرزندان و عدم بهره مندی 
نزدیک  که  می داد  نشان  تحلیل  این  نتایج  است.  عمومی  آموزشی  خدمات  از 
از  پس  یا  و  نرفته اند  مدرسه  به  اصاًل  یا  خانوارها  این  فرزندان  درصد   45/5 به 
تعداد  نشان می دهد  نتایج  ترک تحصیل شده اند.  به  ثبت نام در مدارس، مجبور 
فارغ التحصیالن )افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند( در دهک های باالی 

شکل 5. درصد فرزندانی که دارای گواهی تولد نیستند )استانهایی که به رنگ خاکستری هستند به دلیل 
کم بودن تعداد نمونه ها در این تحلیل در نظر گرفته نشده اند(
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رفاهی بیشتر است و از طرفی تعداد کسانی که ترک تحصیل کرده اند و یا اصاًل به 
مدرسه نرفته اند در دهک های پایین رفاهی بیشتر است ) شکل 6(

یکی از نکات بسیار قابل توجه در مورد وضعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی بود. در طرح سرشماری وزارت کار و رفاه اجتماعی وضعیت این ازدواج 

به صورت زیر بود:

شکل 6( وضعیت تحصیلی فرزندان به تفکیک دهک.
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خانوارهایی که زن و مرد در حال زندگی مشترک هستند )79/5 درصد(
خانوارهایی که همسر زن فوت کرده است )9/7 درصد( 

خانوارهایی که در متارکه اند و یا طالق گرفته اند ) 8/8 درصد(
خانوارهایی که در ازدواج موقت اند )حدود 1/7 درصد(.

درصدهای باال نشانگر پایداری بسیار باالی این نوع ازدواج ها است.
نتیجه  می توان  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  سرشماری  داده های  اساس  بر 
گرفت که خانواده های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی خانواده هایی 
عمدتًا فقیر ولی بسیار پایدار هستند که تعداد فرزندان آن ها نسبت به نرم جامعه ی 
ایران باال است. اکثر این فرزندان در سنین کودکی و نوجوانی قرار دارند. تعداد 
باالیی از آن ها به سن جوانی رسیده اند و نسل دوم بی تابعیت ها را در ایران شکل 
ایرانی خود )حتی گواهی  بر هویت  فرزندان هیچ مدرکی دال  این  اکثر  داده اند. 
والدت( ندارند و درصد باالیی از آن ها بعد از ورود به مدارس ترك تحصیل کرده اند 
که همه ی این ها گویای وضعیت بسیار بغرنج این خانواده در داخل کشور ایران 

است.
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2
مفاهیم و اصطالحات حقوقی مرتبط

مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  حوزه ی  مشکالت  بیان  و  قوانین  مرور  از  قبل 
غیرایرانی ضروری است تا با مفاهیم و اصطالحات قانونی مرتبط آشنا بشویم.

- تابعیت: تابعیت رابطه ای سیاسی، معنوی و حقوقی است که شخص را 
است،  سیاسی  رابطه ای  اول  درجه  در  تابعیت  می سازد.  مربوط  معین  دولتی  به 
زیرا از حق حاکمیت دولت ناشی می شود. این دولت است که می تواند تعیین کند 
یا... )در این تعریف و نوعًا  تابعیت چیست  یا شرایط  چه افرادی تبعه آن هستند 
در حقوق بین الملل عمومی، دولت متمایز از ملت، شخصیتی حقوقی است که 
تابعیت رابطه ای معنوی است.  از اشخاص محسوب می گردد(.  نماینده گروهی 
زیرا اتباع کشور را ازنظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یك دولت 
پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان شخص ندارد. درنهایت تابعیت رابطه ای 
و  داخلی  نظام  در  حقوقی  اثرات  حاوی  تابعیت  که  مفهوم  بدین  است.  حقوقی 
بین المللی است. در نظام داخلی، تبعه ازیک طرف دارای حقوق سیاسی مثل حق 
تجاری  و  مدنی  قوانین  توسط  که  از سهمیه حقوقی  دیگر  از طرف  و  است  رأی 
از حمایت  یك کشور  اتباع  نیز  بین الملل  نظام  در  است.  برخوردار  وضع می شود 
از کلیه قواعد پذیرفته شده دولت خود و دول  نیز  سیاسی دولت خود در خارج و 
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دیگر برخوردارند.
کشور  آن  تبعه ی  باشد  معینی  کشور  تابعیت  دارای  که  را  کسی  تبعه:   -

می نامند.
بی تابعیت )آپاترید1(: چنانچه شخصی تابعیت هیچ دولتی را نداشته   -
تابعیتی  بی  موجب  که  عللی  مهم ترین  می نامند.  تابعیت  بی  و  آپاترید  را  او  باشد 

می گردند عبارت اند از:
1. مهاجرت و پناهندگی: در اثر مهاجرت یا پناهندگی ممکن است شخصی 
را  جدیدی  دولت  تابعیت  آنکه  بدون  بدهد،  دست  از  را  خود  اولیه  کشور  تابعیت 
اتباع  آلمان، چنانچه  مانند  بعضی کشورها  در  به عنوان مثال،  باشد.  کرده  کسب 
آن ها به دولت های خارجی پناهنده شوند تابعیت آلمانی آن ها سلب می شود حال 
تابعیت  تابعیت اعطا نکند بدون  پناهنده شده اند به آن ها  اگر کشوری که به آن 
می ماند. یا مانند اهالی بالروس که پس از انقالب روسیه به کشورهای خارجی 
پناه بردند و دولت جدید روسیه آن ها را تبعه ی خود نمی شناخت و سایر دولت ها 

هم ایشان را به تابعیت خود نمی پذیرفتند.
اجرای  اثر  در  یا  مجازات  به عنوان  شخص  که  معنی  این  مجازات:به   .2
مجازاتی که درباره اش اعمال می شود تابعیت خود را از دست می دهد درحالی که 

به تابعیت کشور دیگری درنیامده است.
3. در اثر قانون خاص: مثاًل قانونی مقرر می دارد که چنانچه از اتباع کشور 
آنجا سکونت کند  در  و مدتی  برود  دیگری  به کشور  با قصد جالی وطن  کسی 
تابعیت از او سلب خواهد شد. حال اگر چنین کسی تابعیت کشور محل سکونت 

خود را نپذیرفته باشد فردی بدون تابعیت می شود.
4. در اثر تخییر: در مواردی که قانون شخصی را مخیر می کند که بین دو 

تابعیت یکی را اختیار کند و او هیچ کدام را اختیار نکند.
تولد و به مجرد آن به دست می آید  تابعیتی که به سبب  تابعیت اصلی:   -

Apatride .1
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»تابعیت اصلی« نامیده می شود. تحمیل تابعیت به این شیوه بر اساس دو سیستم 
صورت می گیرد:

1. اصل خون1 یا تابعیت نسبی: ناشی از سیستم خون  است. به موجب 
سیستم خون تابعیت از طریق نسب به طفل منتقل می شود، یعنی طفل به محض 
تولد، تابعیت پدر و مادر خود را خواهد داشت که به آن »تابعیت نسبی« اطالق 
می شود. چنانچه تابعیت پدر و مادر یکسان نباشد، تابعیت هر دو یا یکی از آن ها به 
طفل تحمیل خواهد شد؛  در اکثر کشورها، تابعیت پدر به طفل تحمیل می گردد. 
در برخی از کشورها تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدر و مادر نیست و هر دو تابعـیت به 

طفل تحمیل می گردد که به آن تابعیت مضاعف اطالق می شود. 
2. اصل خاك2 یا تابعیت ارضی: در سیستم خاک تابعیت بر اساس محل 
تولد شخص هست. یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن به دنیا آمده، 
هرچند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند. در بهره گیری از سیستم 
نیز جزو قلمرو  الزامًا در محلی متولد می شود و آن محل  خاک چون هر فردی 
کشوری محسوب می گردد، بنابراین چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، 
هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمی ماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت 

در دریای آزاد نیز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعیت می نماید.
- تابعیت اکتسابی: تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل 
همچون  راه هایی  از  تابعـیت  این  می شود.  نامیده  اکتسابی«  »تابعیت  می شود 
ازدواج، اقامت، انجام خدمات شایان برای یك دولت و... به دست می آید. برخالف 
تابعیت اصلی که در بدو تولد فرد بر اساس اصل خاك یا خون به دست می آید، 
تابعیت اکتسابی امری اختیاری است و نمی توان آن را به کسی تحمیل کرد. بلکه 
متقاضی باید آن را از دولتی بخواهد و آن دولت اگر مایل بود و مقرراتش اجازه داد 

تقاضا را بپذیرد و تابعیت را اعطا کند. [6]
- ترك تابـعیت: ترك تابعیت در تمایز از تغییر تابعیت می تواند مطرح شود. 

right of blood .1
right of soil .2
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زیرا که هر ترك تابعیتی را نمی توان به معنای تغییر تابعیت دانست. ترك یا از دست 
دادن تابعیت می تواند براثر عوامل زیر باشد: جدا شدن قسمتی از خاك یك کشور؛ 
این  )به  ازدواج  مجازات(؛  به عنوان  اکتسابی  تابعیت  دادن  دست  )از  مجازات 
صورت که در اغلب مواردی که زنی در اثر ازدواج تابعیت شوهر خود را اکتساب 
می کند. چه این امر در اثر تحمیل تابعیت شوهر باشد و چه در اثر اظهار تمایل خود 
زن. معمواًل زن تابعیت قبلی خود را از دست می دهد، مگر این که دولت متبوع 
اولیه زن تابعیت اصلی او را سلب ننماید و زن نیز تقاضای ترك تابعیت اولیه خود 
براثر  درنهایت  و  تابعیت مضاعف خواهد شد(  دارای  این صورت  در  نکند. که  را 

تقاضای خود شخص. [7]
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3
پیامدهای  ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

در وضعیت موجود

در طول 40 سال گذشته پدیده ی مهاجرت در سطح جهان روزبه روز گسترش 
بیشتری یافته است. ایران نیز مانند همه ی کشورهای جهان در طول 4 دهه ی 
اخیر مواجهه ی بسیاری با این پدیده داشته است. مهاجران افغانستان، عراقی و 
از سوی  و  بوده اند  به کشور  این دهه ها همواره در حال ورود  پاکستانی در طول 
به مقاصد مختلف جهان مهاجرت  ایران  از کشور  ایرانیان  از  زیادی  تعداد  دیگر 

کرده اند. 
که  عراقی  و  افغانستانی  مهاجران  شد  گفته  قبل  بخش  در  که  همان طور 
کشور  وارد  موج  چند  طی  می دهند  شکل  را  ایران  در  حاضر  مهاجران  عمده ی 
شوروی  حمله ی  بود.  اسالمی  انقالب  از  بعد  موج ها  بزرگ ترین  از  یکی  شدند. 
به کشور افغانستان باعث شد تعداد زیادی از اتباع افغانستانی به مرزهای ایران 
عراق  کشور  شیعیان  از  زیادی  تعداد  هم  تحمیلی  جنگ  آغاز  با  شوند.  پناهنده 
این  قبال  در  ایران  سیاست  پناهنده شدند.  ایران  به  و  اخراج شده  کشور  این  از 
مهاجران سیاست درهای باز بود. این مهاجران در مرزهای ایران پذیرفته شدند و 
به راحتی توانستند وارد شهرهای مختلف کشور شوند. سیاست درهای باز تبعات 
این سیاست فرآیند ادغام مهاجران  ایران داشت.  مختلفی در مورد مهاجران در 
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در جامعه ی ایران را بسیار سهل کرد. یکی از تبعات این سیاست افزایش ازدواج 
بین ایرانیان و مهاجران بود؛ به خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی 

و عراقی.
نام  به  ازدواج ها  از  نوعی  مهاجرت  پدیده ی  افزایش  با  نیز  جهان  سطح  در 
ازدواج های فراملی1 گسترش فراوانی یافته است. ازدواج های فراملی ازدواج هایی 
هستند که در آن طرفین ازدواج از دو ملیت متفاوت اند. ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
افغانستانی و عراقی را می توان از دسته ی ازدواج های فراملی دانست. اما سمت 
سایر کشورها هستند.  در  ایرانی  مهاجران  ایران  برای کشور  ازدواج ها  این  دیگر 
تعداد زیادی از زنان و دختران ایرانی نیز هستند که از ایران مهاجرت کرده اند و در 

کشورهای دیگر با مردانی از اتباع سایر کشورها ازدواج کرده اند.
به دالیلی که در ادامه ی گزارش به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد آمار 
کامل و دقیقی از تعداد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور 
وجود ندارد. اما آمارهایی جسته وگریخته در طول سالیان اخیر از سوی مسئوالن 
اعالم شده است. صالحی، معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت کشور تعداد 
ازدواج های ثبت شده ی زنان ایرانی با اتباع خارجی در چهار سال گذشته در خارج 
از کشور را 13181 مورد و در داخل ایران را 4894 مورد اعالم کرده است.  [8] 
در تیرماه سال 1395 مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور از ثبت ازدواج بیش 

از 24000 زن ایرانی با اتباع خارجی در این اداره خبر داده بود. [8]
نکته ای که وجود دارد این است که فرآیندهای ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
به تفصیل  آتی  در فصل های  فرآیندها  )این  است  و دشوار  پیچیده  بسیار  خارجی 
و  نیستند  ثبت شده  ازدواج ها  این  از  بسیاری  دلیل  همین  به  می شوند(؛  تشریح 

آمارهای واقعی مطمئنًا باالتر از آمارهای اعالم شده از  سوی مقامات هستند.
اما این ازدواج ها چه ویژگی ها و چه تبعاتی دارند؟ ویژگی ها و تبعات فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و امنیتی این ازدواج ها را می توان به شرح زیر اعالم کرد:

Transnational marriage .1
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3- 1 تبعات فرهنگی اجتماعی این ازدواج ها
برای بررسی تبعات فرهنگی اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی باید 
این ازدواج ها را به دودسته ی کلی تقسیم کرد: ازدواج هایی که در خارج از کشور 

ایران اتفاق می افتند و ازدواج هایی که در داخل ایران صورت می گیرند.

3 – 1-1  زنان ایرانی که با مردان خارجی در خارج از ایران ازدواج کرده اند:
آمار رسمی و دقیقی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع دیگر کشورها در خارج از 
از این ازدواج ها در کنسولگری های  ایران وجود ندارد. مطمئنًا بسیاری  مرزهای 
ایران حتی ثبت هم نمی شوند. صالحی معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت 
کشور در یك مصاحبه اعالم کرده بود که تعداد این نوع ازدواج ها در خارج از کشور 

ایران حدود سه برابر داخل ایران است. [8]
مبادرت  ازدواج ها  از  نوع  این  به  ایران  کشور  از  خارج  در  که  زنانی  عمده ی 
می نمایند کسانی هستند که از ایران مهاجرت کرده اند. با توجه به قوانین حمایتی 
کشورهای مهاجرپذیر عموم این بانوان ازنظر حمایت های حداقلی دچار مشکل 
خود  پدری  کشور  تابعیت  به  یا  آنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  نیستند.  خاصی 
تابعیت  به  یا  می کنند(  پیروی  خون  اصل  از  که  کشورهایی  مورد  )در  درمی آیند 
کشور محل تولد خود را کسب می کنند)در مورد کشورهایی که از اصل خاك پیروی 

می کنند(. 
از شوهر خارجی خود  ایرانی مجبور می شوند  زنان  این  از  برخی  مواردی  در 
و...(  شوهر  مرگ  خارجی،  مرد  سوی  از  ایرانی  زن  شدن  رها  )طالق،  جداشده 
بازگردند. آن ها به کشور مادری  ایران  به  از ازدواج  با فرزندان احتمالی حاصل  و 
زنان  این  فرزندان  اما  می گیرند.  قرار  الزم  حمایت های  تحت  و  برمی گردند  خود 
از خون مادر  تابعیت  ایران تحت هیچ حمایتی قرار نمی گیرند. چرا که  در کشور 
به آن ها منتقل نمی شود و آن ها ایرانی نیستند. از طرف دیگر پدر هم نیست که 
تحت حمایت کشور متبوع او قرار بگیرند. بدین ترتیب این فرزندان در کشور ایران 
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به امان خدا رها می شوند و مادر ایرانی ها آن ها هیچ کاری نمی تواند برای تحت 
حمایت قرار گرفتن آن ها انجام بدهد.

در مواردی هم که زنان ایرانی به کشور خود بازنمی گردند فرزند آن ها به تابعیت 
کشور دیگری درمی آید و عماًل آخرین حلقه ی ارتباطاتی آن ها با جامعه ی ایران از 
بین می رود. مشهورترین نمونه ی این معضل در ازدواج مریم میرزاخانی )نخبه ی 
ایرانی( با یك مرد غیرایرانی اتفاق افتاد. علی رغم درخواست مریم میرزاخانی برای 
این که فرزندش ایرانی باشد قوانین این اجازه را ندادند و آخرین حلقه ی ارتباطاتی 

این نخبه با جامعه ی ایران )یعنی دختر کوچکش( از ایران جدا شد.

روایت 1:  آناهیتا نتوانست ایرانی باشد
مریم میرزاخانی نابغه ی ریاضی در 04 سالگی )در سال 6931( به رحمت خدا 
رفت. مرگ تراژیک او باعث  شد که حتی رییس جمهور هم به  خاطرش پیام تسلیت 
بدهد.   او تا سال 4002 در ایران بود و برای دوره ی دکترا به آمریکا رفت. در آن جا با 
"جان وندارک" که او هم یک ریاضیدان  است  ازدواج کرد. جان وندارک اهل جمهوری 

چک بود و حاصل ازدواج شان کودکی بود به نام آناهیتا.   
آناهیتا تنها یادگار مریم میرزاخانی بود. دختری با نام ایرانی که طبق قوانین تابعیت 

در ایران نتوانست ایرانی باشد . 
فرزندان  ایران،  مدنی  قانون  براساس 
مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل 
خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا 
یك  سال پس از تصویب این قانون در ایران 
رسیدن  از  بعد  می توانند  می شوند  متولد 
تابعیت  تقاضای  تمام  به سن هجده سال 
 ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن 
امنیتی و اعالم رد  یا  پیشینه کیفری  سوء 
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تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران  پذیرفته می شوند ... 
به عبارتی اگر آناهیتا در ایران هم متولد می شد تا 81 سالگی ایرانی محسوب 

نمی شد.
خیلی  از ایرانیان به مریم میرزاخانی افتخار می کنند. به خاطر مرگ او اندوهگین  
بودند و پیام های مختلفی را ارسال  کردند. اما  قوانین تابعیت در ایران حق ایرانی بودن 

را از تنها یادگار او گرفتند ... 
زنی غیر  اگر  تابعیت  قانون  اول  ماده ی  بند 6  با  در حالی است که مطابق  این 
ایرانی با یک مرد ایرانی ازدواج کند، نه تنها  تابعیت ایرانی به او تعلق می گیرد، بلکه اگر 

فرزندش در هر کجای کره ی زمین به دنیا بیاید ایرانی محسوب می شود.

3 – 1 – 2 زنان ایرانی که با مردان خارجی در داخل ایران ازدواج کرده اند:
در  خارجی  اتباع  با  ایرانی  زنان  بین  ازدواج های  ایران عمده ی  داخل  در  اما 
که  طبقاتی  می افتد.  اتفاق  محروم  بسیار  طبقات  بین  در  و  کشور  مرزی  نواحی 
حتی قادر به طی کردن فرآیندهای ثبت قانونی ازدواجشان هم نیستند. درنتیجه 
طرف  از  ازدواج ها  این  می شود.  اعالم  غیرقانونی  دولت  سوی  از  ازدواجشان 
بزرگان محلی و از طریق صیغه نامه های دست نویس شرعی می شود؛ اما به دلیل 

پیچیدگی های فرآیندها ثبت قانونی نمی شوند. 
زنان ایرانی در این ازدواج ها دچار آسیب های فراوانی می شوند. در برخی موارد 
اتباع خارجی صرفًا با انگیزه اخذ مجوز اقامت با زنان ایرانی ازدواج کرده اند، پس 
از چندین  سال زندگی با همسر ایرانی شان و حتی باوجود چندین فرزند، همه چیز 
ازدواج  به  این که  دلیل  به  نیز  ایرانی  زن  برگشته اند.  به کشورشان  و  کرده  رها  را 
ایران  دولت  سوی  از  حمایتی  هیچ  از  است،  داده  تن  خارجی  تبعه  با  غیرقانونی 
ثبت نشده،  غیرقانونی  ازدواج  یک  با  ایرانی  زن  شرایط،  این  در  نیست.  برخوردار 
چندین کودک بدون شناسنامه و بدون هیچ حمایتی سرگردان در اجتماع می شود.
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در برخی موارد شوهر افغانستانی فوت می کند و زن ایرانی بدون هیچ حمایتی 
با چند فرزند بی شناسنامه و ازدواج ثبت نشده سرگردان می شود.

 در مواردی زنان ایرانی به دالیل مختلف )مشکالت تابعیت فرزندان در ایران، 
کرده اند.  مهاجرت  افغانستان  به  خود  همسر  با  همراه  و...(  همسر  اخراج  فقر، 
زندگی در کشوری که همچنان به ثبات نرسیده است، برای این زنان بسیار سخت 
است؛ تا آن جا که خودکشی و خودسوزی را به ادامه زندگی ترجیح بدهند. آن ها 
افغانستان دچار فقر و فالکت بسیاری می شوند.  در جامعه ی مردساالر کشور 
عالوه بر این، فرزندان آن ها که در ایران به دنیا آمده اند، نیز شرایط زندگی خوبی 

را در افغانستان ندارند. 
نواحی محروم  در  به خصوص  ایرانی  زنان  برای  ازدواج ها  این  دیگر  از سوی 
خالی از فایده نیست. یکی از ویژگی های بزرگ این ازدواج ها پایداری باالی آن ها 
است. طبق مطالعات آماری صورت گرفته در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی 
ازدواج های زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از پایدارترین انواع ازدواج در کشور 
ایران است. معاون وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی در برنامه ی مناظره ی شبکه 
یک سیما در اسفندماه 1396 از آمار 82 درصدی پایداری این نوع از ازدواج ها خبر 
داده بود و گفته بود: »حدود چهار و نیم درصد طالق گرفتند و چهار و نیم درصد 
هم متارکه کردند.« [9] ازدواج های بسیار پایدار زنان ایرانی با اتباع خارجی مسلمًا 

بر رضایت از زندگی این زنان تأثیر به سزایی می گذارد.
یکی از بزرگ ترین آثار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی فرزندان حاصل از این 
ازدواج ها است. ماده ی 976 قانون مدنی ایران تنها خون پدر را برای انتقال تابعیت 
به فرزند به رسمیت می شناسد و مادران ایرانی این حق را ندارند که به محض تولد 
بسیار  وضعیت  ایجاد  باعث  قانون  این  کنند.  منتقل  او  به  را  خود  تابعیت  کودك 
بغرنجی در فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل مرزهای 

ایران شده است. 
مطابق با ماده واحده ی »تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
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ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385« فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها 
تا 18 سالگی تنها مجاز به اقامت در ایران می باشند. 

قانون تا سن 18 سالگی هیچ گونه حق دیگری همچون حق تحصیل، حق 
استفاده از خدمات بهداشتی درمانی، حق استفاده از خدمات بیمه ای، خدمات 
بانکی، استفاده از امکانات آموزشی و... برای آنان قائل نشده است؛ بدین ترتیب 

این فرزندان در محروم ترین وضعیت ممکن بزرگ می شوند.
بسیاری از این فرزندان تا 18 سالگی همچون سایه در کشور زندگی می کنند. 
اکثر آنان هیچ گونه مدرك قانونی دال بر وجودشان در جامعه ندارند. در بهترین 
حالت پدر آن ها از طریق کارت آمایش یا گذرنامه ی افغانستانی اقدام به تهیه ی 
مدرك قانونی برای این فرزندان می کند که در این حالت هم آن ها تبعه ی کشور 
آن ها  سالگی   18 از  بعد  نیستند.  ایرانی  و  می روند  شمار  به  عراق  یا  افغانستان 
در  کنند.  پیگیری  را  ایرانی  تابعیت  تقاضای  خود  ایرانی  مادر  خاطر  به  می توانند 
از  آن ها  بیاورند.  را  پدری شان  کشور  از  تابعیت  رد  اعالم  گواهی  باید  مرحله  این 
بدو تولد در کشور ایران بوده اند و هیچ گاه کشور پدری شان را ندیده اند. اما برای 
کسب تابعیت ایران باید از ایران خارج شوند، به کشور افغانستان بروند و گواهی 
کشور  در  را  وکیلی  می توانند  حالت  بهترین  در  کنند.  دریافت  را  خود  تابعیت  رد 
افغانستان مأمور این کار کنند که با توجه به هزینه های باالی این کار عماًل برای 
تابعیت  کسب  برای  تابعیت  رد  گواهی  دریافت  است.  غیرممکن  خیلی هایشان 

ایرانی فرآیندی بسیار دشوار است. 
از طرف دیگر نیمی از مهاجران حاضر در ایران قانونی نیستند؛ بنابراین خیل 
عظیمی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتی نامشان در 
کارت آمایش یا گذرنامه ی افغانستانی نداشته ی پدرشان هم درج نمی شود و فاقد 

هرگونه مدرك شناسایی هستند1.
1. در یكی از مصاحبه های انجام گرفته زنی ایرانی كه با مردی افغانستانی و بدون مدارك قانونی ازدواج كرده 
از مدتی  بعد  ایرانی هم  پلیس مراجعه كرد. زن  به  این زن  فرزند  بازار شهر گم كرد.  در  را  بود، كودكش 
جست وجو به سراغ پلیس رفت و فرزندش را نزد آنان یافت. اما پلیس برای تحویل فرزند این زن از او مدارك 
هویتی درخواست كرد. زن هیچ گونه مدركی دال بر رابطه ی مادر و فرزندی نداشت. بنابراین فرزندش به او 
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به  از رسیدن  بعد  اقامتی معتبر ندارد  ایرانی که پدرشان مدرك  فرزندان مادر 
سن 18 سال نیز نمی توانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند؛ چراکه ازدواج پدر و 
مادر آن ها ثبت نشده است)این مورد در بخش های بعدی به تفصیل توضیح داده 

می شود(.
از  حاصل  فرزندان  از  عظیمی  خیل  که  است  این  می افتد  که  اتفاقی  عماًل 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بی هویت و بی تابعیت می مانند. آن ها در تبعیض 
بزرگ می شوند و به دلیل نداشتن شناسنامه از تمام خدمات اجتماعی محروم اند. 
اسم آن ها درجایی ثبت نیست، هویتشان تثبیت شده نیست و در هیچ آماری آن ها 
برخی  ندارد.  وجود  فرزندان  این  تعداد  از  دقیقی  آمار  هیچ  نمی گیرند.  نظر  در  را 
نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها را ٣٠٠،٠٠٠ نفر اعالم کرده اند. 
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی -همچون آقای رضا شیران خراسانی- 
تعداد افراد بی شناسنامه ی حاضر در ایران را بین ٨٠٠  هزار نفر تا یک میلیون نفر 

عنوان کرده اند [10].
تحصیل  حق  بر  مبنی   1392 سال  در  رهبری   معظم  مقام  فرمان  از  قبل 
کودکان  بی مدرک(  چه  و  مدرك  با  )چه  ایران  در  حاضر  مهاجر  فرزندان  کلیه ی 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حق تحصیل در مدارس را نداشتند 
انواع مشکالت  با  نیز  در مدرسه  فرزندان  این  بزرگ می شدند.  بی سواد  و عمومًا 
تربیتی مواجه می شوند و در موارد متعدد نیز امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی 

برایشان مقدور نیست. 
عالوه بر این موارد تهدیدهای امنیتی ناشی از وجود افرادی بدون هیچ مدرک 
هویتی در جامعه، میتواند خطرات فراوانی را برای کشور در پی داشته باشد. حضور 
جمعیتی نسبتًا باالیی از فرزندان مادر ایرانی که هیچ گونه مدرك شناسایی و هویتی 

ندارند همانند تردد تعداد زیادی خودروی بی پالك در خیابان های شهر است. 
داده نشد. مادر ایرانی هر كاری كرد كه به فرزندش برسد نتوانست. فرزند این زن بعد از مدت كوتاهی به 
بهزیستی فرستاده شد. او یك ماه در بهزیستی به سر برد. درحالی كه هم پدر داشت و هم مادر. خانواده ی 
فقیر آن ها هزینه ی بسیار باالیی را پرداخت تا آزمایش تشخیص DNA ثابت كرد كه آن كودك فرزند 

این زن ایرانی است.
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از کلیه ی خدمات اجتماعی و رفاهی زمینه ی جرم  قانونی آن ها  محرومیت 
هیچ  ارتکاب  صورت  در  هم  آن طرف  از  می برد.  باال  بسیار  آنان  در  را  جنایت  و 

وسیله ای برای شناسایی و تعقیب و پیگرد آنان وجود ندارد.
با این  ایرانی  در پاره ای از موارد هم قانون طوری طرح ریزی شده که زنان 
ایران  قانون مدنی  ماده 987  از دست می دهند.  را  ایرانی خود  تابعیت  ازدواج ها 

بیان می کند که:

»زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی 
به واسطه ی  شوهر  تابعیت  زوج،  مملکت  قانون  مطابق  این که  مگر  ماند  خواهد 
وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی درهرصورت بعد از وفات شوهر و یا 
تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق 
فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلِی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به 

آن مجددًا به او تعلق خواهد گرفت.«
ایران به محض ازدواج  تابعیت  به مانند قانون  افغانستان  تابعیت کشور  قانون 
مرد با یک تبعه خارجی، تابعیت مرد را به زن منتقل می کند. بدین ترتیب در ازدواج 
منتقل  ایرانی  زن  به  افغانستانی  تابعیت  ایرانی  زن  یک  با  افغانستانی  مرد  یک 

می شود و طبق قانون مدنی تابعیت ایرانی زن سلب می شود. 

روایت 2: درد بی شناسنامگی
ازدواج کرد.  افغانستانی  با یک مرد  پیش  ایرانی است که ده سال  زهرا یک زن 

اوساکن شهر تهران است و در مورد فرزندش می گوید:
دخترم مدرسه می رود. نگذاشتم شیفت دوم برود. شیفت دوم مخصوص بچه های 
افغانستانی و مهاجر است. من که مادرش هستم ایرانی ام. برای چه بچه ام را بفرستند 
شیفت دوم؟ شیفت اول مخصوص ایرانی هاست. اما به خاطر پدرش هنوز شناسنامه 
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ندارد. پدرش افغانستانی است. باید هجده سالش بشود تا بهش شناسنامه بدهند. حاال 
کو تا 81 سالگی؟

اما زمستان پارسال به خاطر بی شناسنامگی اش اتفاقی افتاد که پشیمان شدم از 
اصرارم برای شیفت اول رفتنش.

همه ی بچه های کالس ایرانی بودند. قرار بود اردو ببرندشان. معلمشان ازشان 
خواست که شناسنامه های شان را با خودشان بیاورند. دخترم شناسنامه نداشت. معلم 
سر کالس گفت که شناسنامه های تان را بگذارید روی میز. همه گذاشتند روی میز. 
دخترم دل درد را بهانه کرد و اجازه گرفت تا از کالس بیرون برود. شناسنامه نداشت. 
مشق نبود که بنویسد. کاری از دستش برنمی آمد. از کالس بیرون رفت و تمام زنگ 
را توی حیاط مدرسه, توی سوز سرمای زمستان ماند. آن قدر بیرون ماند تا زنگ تفریح 
تا  بخورد و ماجرای شناسنامه خواستن معلم فراموش شود. آن قدر توی حیاط ماند 
دست هایش, صورتش سرخ شدند. ولی شرمندگی بی شناسنامگی نگذاشت که برگردد 

سر کالس. شاگرد اول است. عادت ندارد که مشق هایش را ننویسد. ولی این بار...
سرما خورد. سرمای بدی خورد. به خاطر یک ساعت تمام در سرمای زمستان 
درحیاط مدرسه ماندن سرمای بدی خورد. سرماخوردگی اش خوب شد، اما زخم فرق 

داشتن با بقیه چی؟ این درد خوب نمی شود که...
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3 – 2 تبعات اقتصادی این ازدواج ها
مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  تبعات  مورد  در  زیادی  گاهی بخشی های  آ
به خصوص  ایرانی  زنان  از  بسیاری  بااین حال  اما  است.  گرفته  صورت  غیرایرانی 
در نواحی مرزهای شرقی کشور بازهم حاضر می شوند که به این نوع از ازدواج ها 
تن بدهند. یکی از بزرگ ترین محرک های این نوع از ازدواج ها شرایط اقتصادی 

خانواده ها است. 
از  بر دوش خانواده ی دختر است.  ایران مهریه هزینه ی سنگینی  در کشور 
طرف دیگر در کشور افغانستان رسم است که برای ازدواج خانواده ی داماد در بدو 
ازدواج شیربها را بپردازد. بدین ترتیب شیربها هزینه ای سنگین بر دوش خانواده ی 
مهریه،  و  شیربها  از  چشم پوشی  با  خانواده ها  مرزی  نواحی  در  بود.  خواهد  پسر 
پایین می آورند. از طرف دیگر فقر بسیاری  هزینه ی اقتصادی ازدواج را به شدت 
از خانواده ها آن قدر شدید است که حذف هر چه سریع تر دختران خانواده از سفره 
ایرانی  دختران  خواستگار  که  افغانستانی  مهاجران  از  بسیاری  است.  آرزویشان 
می شوند شرایط اقتصادی بهتری نسبت به خانواده ی دختردارند. آن ها تن به هر 
کاری می دهند و به همین علت درآمد دارند. داشتن درآمد یك مزیت و جذابیت 

بسیار باال در جغرافیایی است که بیکاری و فقر خصیصه ی آن است.
کاهش  آن  مهم  بسیار  آثار  از  یکی  ازدواج ها  این  باالی  پایداری  به  توجه  با 
اقتصادی  توانمندی  مهاجر  مردان  است.  مرزنشین  خانواده های  در  فقر  نسبی 
باالتری دارند. آن ها با دختران خانواده های فقیر ایرانی ازدواج می کنند و متوسط 

سطح اقتصادی در این خانواده ها را بهبود می بخشند.

3 – 3 تبعات امنیتی این ازدواج ها
مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  تابعیتی  بی  و  بی هویتی 
غیرایرانی در نواحی دوردست و مرزی یکی از بزرگ ترین تبعات امنیتی این نوع از 
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ازدواج ها است. آن ها به دلیل فقر نسبی خانواده های مرزنشین در محرومیت بزرگ 
می شوند. از طرف دیگر بی تابعیتی و بی هویتی فقر آنان را تشدید می کند و این 
باعث شکل گیری تصوری منفی نسبت به جامعه ی ایران در آنان می شود و آنان 
را مستعد هرگونه عناد با کشور ایران می کند. حتی اگر این فرزندان پس از رسیدن 
به سن 18 سال تابعیت ایرانی دریافت کنند بازهم به دلیل محرومیت هایشان در 
سال های کودکی و نوجوانی هیچ تضمینی بر نگاه مثبت آنان به کشور و جامعه ی 

ایران وجود ندارد.
تردد افراد بی تابعیت و بی هویت جامعه همانند تردد خودروهای بی پالک در 

جاده ها و خیابان ها به خودی خود یک تهدید امنیتی است.
اما از سویی دیگر خط مقدم حفاظت از مرزهای کشور مرزنشینان بومی کشور 
پایداری  شد  اشاره  فرهنگی  اجتماعی  تبعات  بخش  در  که  همان طور  هستند. 
در  زندگی  مسلمًا  است؛  باال  بسیار  غیرایرانی  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج های 
داخل مرزهای کشور ایران است که باعث شکل گیری ازدواج آنان و رضایت خاطر 
باالی آنان شده است. هر چه رضایت خاطر خانواده های مرزنشین باالتر باشد در 
هنگام وقوع تهدیدها و خطرات آن ها بیشتر خودشان را مسئول حفاظت از کشور 

می دانند و این یکی از تبعات مثبت امنیتی این نوع از ازدواج ها است.

3- 4 تبعات حقوق بشری این ازدواج ها
دامنه ی ازدواج های زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی و مشکالت و محرومیت های 
و شورای  ایران  مرزهای  از  خارج  به  ازدواج ها  این  در  فرزندانشان  و  آنان  متعدد 

حقوق بشر سازمان ملل نیز رسیده است. 
این  عضو  کشورهای  پایبندی  رصد  برای  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
 Universal Periodic نام   به  ثابت  رویه ای  بشر  حقوق  قوانین  به  سازمان 
Review )یو.پی.آر( دارد. بر اساس این رویه وضعیت حقوق بشر در کشورهای 
عضو سازمان ملل به صورت منظم و هر 4.5 سال یک بار در شورای حقوق بشر 
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بررسی می شود.
ارائه  گزارش  سه  ابتدا  کشور،  هر  بشر  حقوق  وضعیت  بررسی  جلسه ی  در 

می شود:
1- گزارشی که توسط کشور تحت بررسی به عنوان گزارش ملی تهیه می شود؛
 2- گزارشی که توسط دفتر کمیساریای عالی تدوین شده و شامل مجموعه ای 
از گزارش نهادهای معاهده ای، رویه های ویژه و سایر  از اطالعات قابل استناد 

نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد می باشد
3-  گزارش خالصه ای که توسط دفتر کمیساریای عالی از مجموع اطالعات 
قابل اتکاء و معتبر ارسالی توسط سازمان های غیر دولتی، مؤسسات حقوق بشری 

ملی، اتحادیه های کارگری تهیه می نماید. [11]
سپس در آن جلسه سایر کشورها  به طرح دیدگاه های خود در مورد مسائل 
حقوق بشری در کشور تحت بررسی می پردازند. کلیه دیدگاه ها توسط کشور تحت 
االجرا  آن کشور الزم  از سوی  پذیرش  در صورت  و  داده شود  پاسخ  باید  بررسی 

می شود.
بار و در سال های 2010 و  ایران دو  تا کنون وضعیت حقوق بشر در کشور 
2014 در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است. در 
هر دو دوره مسئله ی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و بی تابعیتی و بی هویتی 
به عنوان یک مسئله ی حقوق بشری  ایران  ازدواج ها در  این  از  فرزندان حاصل 

تذکر داده شده است.
در 15 فوریه سال 2010 یکی از تذکرات حقوق بشری کشور مکزیک به ایران 
این بود: تسهیل دسترسی تمام کودکان مادر ایرانی متولدشده در کشور ایران به 

گواهی والدت و تابعیت ایرانی بدون در نظر گرفتن ملیت پدرانشان.[12] 
این تذکر کشور مکزیک از سوی جمهوری اسالمی ایران در آن جلسه پذیرفته 
شده بود. بدین ترتیب ایران در یک مجمع جهانی ملزم شد که این مسئله را حل 

کند.
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با توجه  نیز  ایران در سال 2014  در جلسه ی بررسی وضعیت حقوق بشری 
به حل نشدن مسئله بار دیگر وضعیت زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج 

کرده اند و فرزندان حاصل از ازدواج آن ها مورد تذکر قرار گرفت.[13] 
نیز در سال 2019 برگزار می شود.  ایران  به  UPR مربوط  سومین جلسه ی 
مسلمًا در صورت حل نشدن مسائل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی باز هم 
ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تذکرهای دیگری دریافت خواهد 

کرد و این مطمئنًا عواقبی هم برای کشور ایران خواهد داشت.

روایت 3: داستان خدیجه
خدیجه زنی 53 ساله است که به اجبار پدر معتادش 11 سال پیش به عقد یک 
تبعه خارجی درآمد. او با وجود دارا بودن دو پسر 8 و 10 ساله هنوز ازدواجش در هیچ 
دفتری ثبت نشده است! خودش می گوید: فرزندانم هنوز شناسنامه ندارند و به همین 

دلیل حتی نتوانسته آنها را برای واکسینه کردن به مرکز بهداشت ببرد.
او  از دست داده است.  را  دو سال پیش در حادثه تصادف   خدیجه همسرش 
می گوید: "امروز فرزندانم نه تنها پدر ندارند بلکه بی هویت بوده و با توجه به اینکه در 

نام  شناسنامه ام 
پدرشان ثبت نشده 
دریافت  برای 
هویتی  مدارک 
مشکالت  دچار 
متعددی هستند."
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3

4
فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دو اصل کلی در مورد تابعیت ایرانی 
ذکر شده است. این دو اصل به شرح زیرند:

اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی 
به  مگر  کند،  تابعیت  سلب  ایرانی  هیچ  از  نمی تواند  دولت  و 
درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

به  قوانین  حدود  در  می توانند  خارجه  اتباع  دوم:  و  چهل  اصل 
تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی 
ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها 

درخواست کنند.

جمهوری  مدنی  قانون  در  عمدتًا  اقامت  و  تابعیت  به  مربوط  قوانین  سایر 
ایران  مدنی  قانون   976 ماده  است.  آمده   )991 تا   976 )مواد  ایران  اسالمی 
اصلی ترین بند مربوط به تابعیت ایرانی است. این ماده افرادی را که تبعه ایران 

محسوب می شوند، این طور بیان نموده است:
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ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها 
مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت 

آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2. کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در 

خارجه متولدشده باشند.
3. کسانی که در ایران متولدشده و پدر و مادر آنان غیر معلوم 

باشند.
4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در 

ایران متولدشده بوجودآمده اند.
5.کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجودآمده 
بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یک سال 
دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن ها به تابعیت 
تحصیل  برای  قانون  مطابق  خواهدبودکه  مقرراتی  طبق  بر  ایران 

تابعیت ایران مقرراست.
 6. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

 7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
خارجه  کنسولی  و  سیاسی  نمایندگان  از  متولد  اطفال   - تبصره 

مشمول فقره 4و5 نخواهند بود.

مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  تابعیت  وضعیت  زیر  جدول 
خارجی را طبق قوانین تابعیت ایران بیان می کند. به طور کلی این نوع ازدواج ها را 
بر این اساس که تابعیت مرد خارجی به زن ایرانی تحمیل بشود یا نشود )موضوع 

ماده 987 قانون مدنی( به دو دسته ی کلی تقسیم می کنند. 
اگر تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی تحمیل نشود، زن ایرانی در تابعیت ایرانی 
خود دارای استقالل خواهد بود و فرزند حاصل از ازدواج او با مرد خارجی تحت 
شمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی و ماده واحده ی مصوب سال 1385 مرتبط 

با آن قرار می گیرد. 
اگر مطابق با قوانین تابعیت کشور مرد خارجی بر اثر ازدواج او با زن ایرانی تابعیت 
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مرد بر زن ایرانی تحمیل شود، زن ایرانی موقتا تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد 
و خارجی می شود. در این صورت اگر ازدواج آن ها با رعایت مواد 1059 و 1060 
قانون مدنی باشد این دو جزء اتباع خارجی حاضر در ایران به شمار می روند. اگر از 
آن ها در ایران فرزندی متولد شود تحت شمول بند 4 ماده ی 976 قانون مدنی قرار 
می گیرد که می گوید » کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در 

ایران متولدشده بوجودآمده اند تبعه ی ایران به شمار می روند«. [14]
حاالت مختلف تابعیت فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 

در جدول زیر خالصه شده است:
جدول 3- وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

 بر اساس قوانین موجود [11]
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هستند.  آن   5 و   4 بندهای   976 ماده ی  مباحث  بحث برانگیزترین  از  یکی 
و  افغانستانی ها  مهاجرت  افزایشی  روند  با  اخیر  سال   40 طول  در  که  بندهایی 
قرار گرفت. همان طور که در فصل های  مناقشه  بسیار محل  ایران  به  عراقی ها 
گذشته گفته شد یکی از پیامدهای سیاست درهای باز جمهوری اسالمی ایران 
به روی مهاجران افغانستانی و عراقی در دهه ی 60 افزایش ازدواج زنان ایرانی 
با مردان غیرایرانی بود. اقامت و تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج ها همواره 
اسالمی  جمهوری  دولت های  پرفرازونشیب  مسائل  از  اخیر  سال   40 طول  در 
ایران بوده است. در این بخش به اجمال به فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی طی 40 سال اخیر پرداخته خواهد 
شد. قوانین اقامت و تابعیت )مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران( طی این دوره ها 
فرآیندها  برداشت شده  تفسیرهای  و  است  قرارگرفته  گوناگونی  تفسیرهای  مورد 
بر اساس دوره های  از گزارش،  این فصل  تغییرات گسترده ای شده اند. در  دچار 

زمانی این فرآیندها ارائه می شوند.
به طورکلی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

غیرایرانی دارای 2 فرآیند کلی است:
1. فرآیند ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرانی

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

فرآیندهای ثبت ازدواج و قانونی کردن آن تقریبًا در این 40 سال ثابت و یکسان 
بوده است. اما فرآیندهای اعطای تابعیت در دوره های مختلف گوناگون بوده است.

4- 1 فرآیندهای ثبت ازدواج
در قوانین کشور، شرایطی برای ازدواج زن و مردی که یکی از آن ها ایرانی 
و دیگری از اتباع خارجی است، تعریف شده است. برای بررسی این موضوع، این 

مسئله به دو شکل زیر تفکیک می شود:
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است  قانونی  مانع  فاقد  ازدواج،  این  خارجی:  زن  با  ایرانی  مرد  ازدواج  یک. 
احتمال  دلیل  باشد)به  دولتی کشور  از صاحب منصبان  مرد  که  مواردی  در  مگر 
سوءاستفاده های امنیتی و اطالعاتی(. در این صورت، مجوز دولت برای ازدواج، 
با زن خارجی ازدواج کند، از  الزامی است. اگر فردی بدون کسب اجازه دولت، 

ادامه شغل دولتی اش محروم می شود و مجازاتش، انفصال ازخدمت است.

و  مستخدمین  از  بعضی  ازدواج  می تواند  دولت   -  1061 ماده 
مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، 

موکول به اجازه مخصوص نماید.

 دو. ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی: قوانین مدنی ایرانی در مورد ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی شرایط سخت گیرانه ای را در نظر گرفته است و تبعیض بین 
زن و مرد که در ماده ی 976 برقرار بود اینجا به شکل صریح تری بیان شده است. 
مواد 1059 و 1060 قانون مدنی ایران بیانگر شرایط ازدواج یک زن ایرانی با یک 

مرد تبعه ی خارجی است:

ماده 1059-  نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که 
مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده ی  1059 قانون مدنی به صراحت در موضوع مسلمان بودن مرد خارجی، 
اشاره می کند. ماده ی 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 هم بر این مورد 

تأکید ویژه دارد:

ماده 17 قانون ازدواج: ازدواج مسلمه با غیرمسلم، ممنوع است. 
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد 
موکول به اجازه ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی 
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اجازه ی  بدون  که  خارجی  هر  نماید.  معین  اجازه،  دادن  برای  را 
مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک 

سال تا سه سال محکوم خواهد شد

همچنین در مواردی که این مانع قانونی وجود ندارد، اجازه مخصوص دولت 
ضروری است . صدور اجازه مخصوص ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به عهده 
وزارت کشور است که از طریق اداره کل امور مهاجران استانداری ها انجام می شود. 
در حال حاضر، صدور این اجازه که موسوم به »پروانه زناشویی« است، بر اساس 
آیین نامه »زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی« صورت می گیرد. این 
آیین نامه در سال 1345 مصوب شده است و هنوز هم مبنای شرایط دولت برای 
قانونی اعالم کردن ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد تبعه ی خارجی است. مطابق 
با آیین نامه فوق فرایند اجرایی ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی به شرح زیر است:

بیگانه   اتباع   با  ایرانی   بانوان   زناشویی   اجرایی   آیین نامه  
 17 ماده  و  مدنی  قانون   1060 ماده  اجرای   در  ایرانی   غیر 

قانون  ازدواج  - مصوب  1345/7/6 هیئت وزیران 

اجازه   پروانه   می شود  داده   اجازه   کشور  وزارت   به   1ـ  ماده   
این   مقررات   رعایت   با  بیگانه   اتباع   با  را  ایرانی   بانوان   زناشویی  

آیین نامه  صادر نماید.
 ماده 2ـ برای  صدور پروانه  فوق  متقاضیان  باید مدارک  زیر را 

تهیه  و تسلیم  دارند:
پروانه   تقاضای  صدور  بر  مبنی   زن   و  مرد  درخواست نامه   1ـ   

اجازه  زناشویی  طبق  نمونه  وزارت  کشور.
 2ـ گواهینامه  از مرجع  رسمی  کشور متبوع  مرد مبنی  بر بالمانع  
بودن  ازدواج  با زن  ایرانی  و به  رسمیت  شناختن  ازدواج  در کشور 
متقاضی   برای   مذکور  گواهینامه   تهیه   درصورتی که   خود،  متبوع  
نباشد؛ وزارت  کشور می تواند بدون  دریافت  مدارک   امکان پذیر 

فوق  در صورت  رضایت  زن  پروانه  زناشویی  را صادر نماید.
 3ـ درصورتی که  مرد غیرمسلمان  و زن  مسلمان  باشد گواهی  یا 
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استشهاد تشرف  مرد به  دین  مبین  اسالم .
مدارک   بر  عالوه   زن   تقاضای   در صورت   وزارت  کشور  3ـ  ماده   
مذکور در ماده  2 مدارک  زیر را نیز از مرد بیگانه  مطالبه  خواهد نمود.

از  متأهل   یا  است   مجرد  مرد  این که   بر  مبنی   گواهینامه   1ـ   
مرجع  رسمی  محلی  یا مأموران  سیاسی  و کنسولی  کشور متبوع  مرد.

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

3ـ گواهی  از مراجع  محلی  یا مأموران  سیاسی  و کنسولی  کشور 
همچنین   و  زوج   مکنت   و  استطاعت   وجود  بر  مبنی   مرد  متبوع  
شود  متعهد  این که   بر  مبنی   بیگانه   مرد  طرف   از  ثبتی   تعهدنامه  
هزینه  و نفقه  زن  و اوالد و هرگونه  حق  دیگری  که  زن  نسبت  به  او 

پیدا کند در صورت  بدرفتاری  یا ترک  و طالق  پرداخت  نماید.
تبصرهـ  در مواردی  که  وزارت  کشور مصلحت  بداند برای  حسن  
انجام  وظایفی  که  طبق  مقررات  قوانین  ایران  زوج  در قبال  زوجه  
دارد از قبیل  حسن  رفتار و انفاق  در تمام  مدت  زناشویی  و اداره  
واجبات  مالی  زوجه  و اوالد تحت  حضانتش  و امثال  آن  و همچنین  در 
مواردی  که  تفریق  پیش  آید برای  پرداخت  هزینه  مراجعت  همسر 
از  ایران  می تواند تضمین  مناسب   تا محل  سکونت  زن  در  مطلقه  
قبیل   این   در  که   تضمینی   و  تعهدنامه   فرم   نماید.  مطالبه   شوهر 
موارد باید اخذ شود و چگونگی  استفاده  از ضمانت نامه  را وزارت  

کشور تهیه  خواهد نمود. )الحاقی 1349/4/02(
ماده 4ـ وزارت  کشور می تواند به  استانداری ها و فرمانداری های  
کل  و همچنین  با موافقت  وزارت  امور خارجه  به  بعضی  از نمایندگان  
طبق   که   دهد  اختیار  خارجه   در  شاهنشاهی   کنسولی   و  سیاسی  
مقررات  این  آیین نامه  پروانه  اجازه  زناشویی  را مستقیماً در محل  

صادر نموده  و مراتب  را به  ثبت احوال  اعالم  دارند.*
*فهرست اسامی کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت آن ها، 

تابعیت زوج به زوجه خارجی )ایرانی( تحمیل می گردد:
1. اتیوپی
2. اسپانیا

3. افغانستان
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خارجی  زن  ایتالیا،  تابعیت  قانون  ماده 10  طبق  بر  ایتالیا:   .4
اینکه  مگر  می نماید  تحصیل  را  خود  شوهر  ایتالیایی  تابعیت 

اقامتگاهش در خارج بوده یا به خارج انتقال دهد.
بلژیکی  شوهران  تابعیت  بلژیک  قوانین  به موجب  بلژیک:   .5
به بانوان خارجی که با آنان ازدواج می نمایند تحمیل می گردد مگر 
اینکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه 

عدم پذیرش خود را اعالم دارد.
تابعیت بحرین مصوب 1963  ماده 7 قانون  . بحرین: طبق   6
تابعیت شوهران بحرینی به بانوان خارجی تحمیل می گردد. )طبق 
می توانند  امنیتی  مقامات  موافقت  با  خارجی  بانوان  معموله  رویه 

پس از دو سال به تابعیت بحرین درآیند.(
7. سنگال: طبق ماده 7 قانون تابعیت سنگال مصوب 1961 
تابعیت شوهر سنگالی به زن خارجی تحمیل می گردد؛ لیکن دولت 

مزبور حق دارد ظرف یک سال مخالفت خود را اعالم دارد.
8 . سوئیس

9. سوازیلند
01. عربستان سعودی: به موجب ماده 6 قانون تابعیت عربستان 
از  و پس  بیگانه  زوجه  به  آن کشور  تبعه  تابعیت شوهر  سعودی 
جلب موافقت وزارت کشور صورت گرفته و برای این گونه بانوان 

پروانه اقامت صادر می شود.
نگردیده  تنظیم  مزبور  شیوخ نشین  قانون  تاکنون  قطر:   .11
بانوان  به  قطر  تبعه  شوهر  تابعیت  معموله  رویه  طبق  بر  لیکن 

خارجی تحمیل می گردد. )استثناء نیز مشاهده شده است.(
21. ویتنام: بر طبق ماده 23 قانون تابعیت ویتنام، تابعیت آن 
کشور به زن خارجی تحمیل می گردد مگر اینکه بر طبق ماده 33 و 
یا در حین انجام مراسم ازدواج طی اظهاریه رسمی انصراف خود را 

از قبول تابعیت ویتنام ابراز دارد.
31. یونان: به موجب بند 1 ماده 4 قانون تابعیت یونان مصوب 
سال 1955 زن خارجی که با مرد یونانی ازدواج می نماید تابعیت 
آن کشور را تحصیل کرده، مگر اینکه قبل از ازدواج طی اظهارنامه 

رسمی مراتب تمایلش را مبنی بر حفظ تابعیت اصلی اعالم نماید.
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زوجین با مراجعه به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، درخواست 
صدور پروانه زناشویی می نمایند و گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی 
را ضمیمه درخواست کنند. گواهینامه  ایرانی  با یک زن  ازدواج  بودن  بر بالمانع 
مبنی بر تأهل یا تجرد مرد تیز از سوی مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی 
چنین  صدور  طبیعتًا  باشد  پناهنده  زوج  اگر  البته  می شود؛  صادر  مرد  متبوع 
گواهینامه ای امکان ندارد زیرا در این مورد از حمایت مأموران سیاسی و کنسولی 

برخوردار نیست.
ایرانی  با همسر  متعهد شود  می بایست  مرد  که  است   ازدواج  ثبت  دوم  گام 
خود در مدت زناشویی روابط حسنه داشته باشد و وظایف مالی خود را در قبال 
پرداخت  بر  تعهدنامه ای رسمی مبنی  رابطه  این  ادا کند. در  به درستی  همسرش 
نفقه و هزینه بلیت برگشت زن به ایران توسط مرد و آن هم در حضور کنسول در 

سفارت تنظیم و امضا می شود.
از  ازدواج  این  کند،  اختیار  خارجی  ایران، شوهر  دولت  اجازه  بدون  زنی  اگر 
سوی دولت ایران اعتباری ندارد. اگرچه این ازدواج، ازلحاظ شرعی باطل نیست، 
اما ازنظر قانونی تخلف است. بنابراین دادگاه ها در صورت بروز مشکل و اگر زن 
ایرانی بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران نمی تواند از حقوق وی حمایت 
زن  با  فوق،  مقررات  که خالف  خارجی  مرد  برای  ازدواج  قانون  کند. همچنین، 

ایرانی ازدواج کند مجازاتی در نظر گرفته است. 
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شکل 3 - فرآیند قانونی کردن ازدواج شرعی یک زن ایرانی  با یک مرد غیرایرانی

روایت 4: داستان علیرضا
»واقعا من مشکالت زیادی دارم. ازدواجم دارد عقب می افتد. 31 سالم شده و از 
اعطا  من  به  را  تابعیت  که  خبری هستم  منتظر  ترسم.  می  واقعا  کنم  ازدواج  اینکه 
کنند تا مشکالتم حل بشود. من کلی ملک داشتم که به نام مادر مرحومم بود. االن 
که فوت شده تمام زندگیم بهم خورده. من شناسنامه ندارم. نمی توانم مالك چیزی 
باشم. االن افسردگی گرفتم. هر روز چنان دلم می گیرد که میخواهم بروم تنها روی 
یک کوه بلند و فریاد بزنم و از زندگیم شکایت کنم پیش خدا, نمی دانم دردم را به 

چه کسی بگویم, 
31سالم شده و 5 سال اقامت قانونی هم دارم. پدر و مادرم هم سند ازدواج داشتند 
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و تمام مدارک قانونی تکمیل ست. مشکل اینجاست که گواهی تولد ندارم. استهشاد 
محلی درست کردیم که شیخ مسجد محله مان مهر کردند و مشکل بعدی این است 
که سنم باال رفته. به خاطر فرآیند طوالنی اعطای تابعیت به مادرایرانی ها من سه 

دهه از عمرم گذشته و هنوز شناسنامه نگرفته ام...«

4 - 2 فرآیندهای اعطای تابعیت
این فرآیندها بر اساس تفاسیری که از قانون مدنی و به خصوص ماده 976 
شده است و سیاست های مهاجرتی کشور بسیار گوناگون بوده است. فرآیندها را 

بر اساس دوره های سیاستی مرور می کنیم:

4 – 2 – 1  دهه ی شصت
)ره(  خمینی  امام  سخنان  و  ایران  اسالمی  انقالب  آرمان های  به  توجه  با 
سیاست اولیه ی جمهوری اسالمی ایران در قبال موج مهاجرت اتباع افغانستانی 
و عراقی سیاست درهای باز و پذیرش کامل این مهاجران بود. امام خمینی )ره( 
را  افغان  مهاجرین   ،1361 سال  در  تهران  بازاری های  جمع  در  سخنانی  طی 
مهمان ایرانی ها خواندند و مردم ایران را برای پذیرایی از مهاجرین توصیه کردند:

افغانی  مظلوم  و  مسلمان  برادران  از  را  خود  بی دریغ  پشتیبانی  دیگر  بار  »ما 
و شرق  ما مسلمانیم  را شدیدًا محکوم می نماییم.  اشغالگران  و  اعالم می داریم 
می تازیم،  ظالم  بر  و  می کنیم  دفاع  مظلوم  از  ما  نیست.  مطرح  برایمان  غرب  و 
افغانی  داریم،  که  مهمان هایی  همین طور،  و  است...  اسالمی  وظیفه  این یک 
از  را  بیچاره ها  یا  هستند،  عراقی  که  کنید  فرض  یا  هستند  مسلمان  هستند، 
خانه هایشان دور کردند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا. خوب، باید 
چه کرد با این ها؟ نباید این ها را پذیرایی کرد؟ ما مسلمانیم، آن ها هم مسلمان اند، 
ما باید از آن ها پذیرایی کنیم، خدمت کنیم به آن ها و این دولت است که دارد این 
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کارها را می کند.« [15]و [16]
در این دوره تفسیر حقوقی دولتی رایج این بود که وقتی کسی از پدر و مادر 
خارجی که یکی از آن ها در ایران متولدشده، در ایران به دنیا بیاید، ایرانی محسوب 
می شود و بنابراین کسی که از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شود نیز 

به طریق اولی ایرانی است.

بر اساس چه قوانینی؟ 
در این دوره قوانین مرجع بند 4 ماده 976 قانون مدنی و ماده ی 16 قانون 
ثبت احوال بود که به مادر حق داده بود در صورت غیبت پدر واقعه ی والدت را 
اعالم کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. تا سال 1363 اعطای شناسنامه 
به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی )عمومًا افغانستانی و 
گاه عراقی( فرآیند ساده ای داشت. زنان ایرانی با فرزند خود به ادارات ثبت احوال 
مراجعه می کردند و بر اساس ماده 976 قانون مدنی و ماده 16 قانون ثبت احوال 

به فرزند آن ها شناسنامه اعطا می شد. 

ماده 16 قانون ثبت احوال:  
زیر  اشخاص  عهده  به  ترتیب  به  والدت  ثبت  امضاء سند  و  اعالم 

خواهد بود:
1 - پدر.

2 - مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام 
این وظیفه باشد.

3 - مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت والیت انتخاب 
شده باشد.

4 - وصی یا قیم یا امین.
5 - اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند.

نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده  یا  6 - متصدی 
است.

7 - صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به باال باشد.
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نرسیده  ثبت  به  مادر طفل  و  پدر  ازدواج   تبصره - درصورتی که 
باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد 

بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در
که  ابوین  از  یکی  اعالم  با  طفل  سند  نباشد  میسر  والدت  اعالم 
خواهد  تنظیم  غائب  طرف  و  کوچک  نام  قید  با  می کند  مراجعه 
داده  طفل  به  مادر  خانوادگی  نام  باشد  اعالم کننده  مادر  شد. اگر 

می شود.

برای اعطای شناسنامه هم سختگیری صورت نمی گرفت که آیا ازدواج قانونی 
یا استشهاد محلی  یا نه،  تنها شرعی بودن ازدواج )گواهی شخص معتمد  است 
دال بر خوانده شدن صیغه محرمیت( کفایت می کرد. در اواخر سال 1363 ماده ی 
با  را دشوار کرد.  ثبت احوال دچار اصالحی شد که اعطای شناسنامه  قانون   45
اصالح جدید در این ماده آمده بود: »هرگاه هویت و تابعیت افراد موردتردید واقع 
گردد 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 تائید 
طبق مقررات اقدام خواهد شد.« بعدازاین اصالح عماًل فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که ازدواجشان با مردان افغانستانی یا عراقی قانونی 
نشده بود و پروانه زناشویی از طرف دولت نگرفته بودند نمی توانستند شناسنامه ی 

ایرانی بگیرند.

با چه مدارکی؟
بسیاری از مردان افغانستانی مقیم ایران اقامت قانونی و ثبت شده نداشتند و 
بنابراین امکان مراجعه به ادارات دولتی ایران را هم نداشتند؛ در صورت داشتن 
به  افغانستان  با دولت  اقامتی هم به دالیل متعدد ازجمله نداشتن رابطه  مدارک 
علت پناهندگی سیاسی،  نبود تشکیالت دولتی مستقر و پاسخگو در افغانستان 
این  کنند.  فراهم  را  زناشویی  پروانه  کسب  برای  الزم  مدارک  نمی توانستند  و... 
شرایط در تمام 40 سال اخیر پابرجا بوده و به همین علت اکثر ازدواج های زنان 
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بودن  شرعی  باوجود  و  نیست  زناشویی  پروانه  دارای  افغانستانی  اتباع  با  ایرانی 
قانونی نشده است.

شکل 4- فرآیند اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی در دهه 60

سیاست درهای باز جمهوری اسالمی در قبال مهاجران افغانستانی باعث شد 
که در این دوره نسبت به پروانه زناشویی سخت گیری زیادی صورت نگیرد. چه این 
تا سال 1363 به فرزندان حاصله  ازدواج ها پروانه زناشویی داشتند چه نداشتند، 
شناسنامه صادر  او  نام  به  و  مادر  شناسنامه ی  و  نامه ی شرعی  ارائه ی صیغه  با 
نداشتند عالوه  زناشویی  پروانه  ازدواج هایی که  برای  از سال 1363  بعد  می شد. 
بر صیغه نامه شرعی ازدواج، نامه اثبات هویت از طرف مراجع انتظامی و اثبات 

تابعیت از طرف شورای تأمین شهرستان نیز اجباری شد.
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شکل 5- فرآیند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی 

از سال 1363 به بعد و دهه 70

چه حق وحقوقی؟
تمام  فرزند  و  انجام می شد  ایرانی  نام مادر  به  تا سال 1363  تابعیت  اعطای 

حق وحقوق صاحب یک شناسنامه ی ایرانی را دارا می شد. 
تعداد  تا  شد  باعث  ثبت احوال  قانون   45 ماده  اصالح  و   1363 سال  از  بعد 
زیادی از این فرزندان شناسنامه ایرانی دریافت نکنند. این فرزندان مانند پدرانشان 
با استفاده از آن می توانستند در مدارس  کارت اقامت اتباع خارجی می گرفتند و 
آن ها  مهم ترین  که  عمومی  خدمات  سایر  از  و  کنند  تحصیل  به رایگان  دولتی 

خدمات بهداشتی بود همچون واکسیناسیون برخوردار شوند. 
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ماده 45 قانون ثبت احوال:
هرگاه  هویت و تابعیت افراد موردتردید واقع گردد و مدارک الزم 
مراجع  به  اثبات  هویت  برای  مراتب  نشود  ارائه  آن  اثبات  جهت 
انتظامی و برای اثبات  تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و 

در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
فوق  به منظور  که  شهرستان  تأمین  شورای  جلسات  در   –  تبصره 
با داشتن حق  نیز  تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل 

رأی شرکت خواهد داشت.

اما در تمام این سال ها و دهه های بعدازآن زنانی که ازدواجشان ثبت رسمی نشده 
بود از تمام حق وحقوق خود محروم می شدند. درصورتی که شوهرشان فوت می شد 
از هیچ حمایتی برخوردار نمی شدند. چراکه برای دریافت  اتفاق می افتد  یا طالق 
ازدواجشان  چون  و  می کردند  ارائه  قانونی  نامه ی  فوت  یا  طالق نامه  باید  حمایت 
رسمی نشده بود نام شوهرشان در شناسنامه شان ثبت نشده بود و هیچ حق وحقوقی 

بابت بی سرپرست شدن خود و فرزندانشان دریافت نمی توانستند بکنند.

خألهای قانون در این دهه
غیرایرانی  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان   1363 سال  تا 
و  اقامت  قوانین  از خألهای  استفاده  به  نیازی  ایرانی  برای گرفتن شناسنامه ی 
ماده 45  به  تبصره  اضافه شدن  و  از سال 1363  بعد  نداشتند.  ایران  در  تابعیت 
قانون ثبت احوال چندراه برای استفاده از خألهای قانون و گرفتن شناسنامه در 
پیش گرفته شد. زنان ایرانی با مراجعه به ادارات ثبت احوال و اعالم والدت طفل 
خود افغانستانی بودن پدر او را انکار کرده و ادعا می کردند که این فرزند حاصل 
ازدواج موقتشان با مردی است که صیغه نامه را هم با خودش برده یا حاضر نیست 
برای بچه شناسنامه بگیرد. به این ترتیب ثبت احوال در بعضی از موارد با نام پدری 
که زن اعالم می کرد و بدون این که بداند این پدر همان مرد افغانستانی است که 
با این زن ایرانی ازدواج کرده برای کودک شناسنامه صادر می کرد. حتی در برخی 
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از موارد زنان اعالم کردند که پدر فرزندشان معلوم نیست تا با نام خانوادگی خود 
برای فرزند شناسنامه بگیرند. بااین همه در بسیاری از موارد مأموران ثبت احوال از 
صدور شناسنامه از این راه ها به شدت خودداری می کردند. ولی در صورت شکایت 

به دادگاه از سوی زنان ایرانی ناگزیر می شدند که شناسنامه صادر کنند.

روایت 5 : داستان معصومه
خانواده ی معصومه از اقوام عرب حاضر در ایران بودند. او به اصرار خانواده با یک مرد 
عراقی که از پناهندگان عراقی به ایران بود ازدواج کرد. اما بعد از سقوط صدام حسین 
شوهرش او را رها کرد و به عراق رفت. او به همراه دو فرزندش در ایران ماند و بدون هیچ 

حمایتی از دولت آن ها را بزرگ کرد. خودش در مورد پسرش می گوید:
سال  یک  هر  هنوز  است.  ایران  متولد  است.  ایران  در  که  است  سال  من 20  "پسر 
برای شان اقامت می زنند. پسرم رفت خارج، گفت باز اسمش خارج است. البته خیلی ها 
هم بهم گفتند، پسرت را به خارج بفرست یا تو برو خارج. اقال بعد از 5 سال، بگو ده 
آلمانی می شود. یک  سال، آدم حساب مان می کنند. یک فرد سوئدی می شود. یک 
آمریکایی می شود. یک شناسنامه بهش می دهند. حق مالکیت همه چیز را دارد. نه 
اینکه پسر من 20 سالش است در ایران، متولد ایران است، بزرگ شده ایران است، 
هیچی ندارد. حق مالکیت ندارد، هیچ. حق اشتغال هم ندارد. ، سالی یکبار اقامت 
می زنند، یک مهر بزرگ زیر آن می زنند که حق اشتغال نداری. این جوان چطور می تواند 
زندگی کند؟ چطور می تواند تشکیل خانواده بدهد؟ این مهر را من در تمام پاسپورت های 
عراقی ها دیدم. هر کی اقامت دارد، این مهر را قرمز زدند، حق اشتغال ندارد. من که 
سرپرست ندارم، یک پسر و یک دختر دارم، پسرم که االن به اوج جوانی رسید. قشنگ 
20 سالگی، اینهمه که حرصش را خوردم، اینهمه که مواظبش بودم، درست تربیتش 
کنم، جوان درست و حسابی تحویل جامعه بدهم، قشنگ 20 سالگی که رسید، دیدم 

همه عراقی ها دارند مهاجرت می کنند، فرستادمش رفت.
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4 – 2 – 2 دهه ی هفتاد
با پایان جنگ ایران و عراق دوره ی سازندگی آغاز شد. دوره ای که سیاست های 
مهاجرپذیری کشور به شدت تغییر کرد. اگر در دهه ی شصت مهاجران واردشده 
به ایران برادران مسلمان ما بودند در دهه ی هفتاد و آغاز دوره ی سازندگی آن ها 
در  افغانستانی  نقشی که مهاجران  از  ما معرفی شدند. صرف نظر  بر دوش  باری 
اقتصاد ایران به عهده داشتند هزینه های حضور آنان در ایران برای دولت سنگین 
بازگشت مهاجران  افغانستان موج  پایان حضور شوروی در  با  آمد. از طرف دیگر 
آغاز  با  نپایید.  زیادی  زمان  بازگشتی  موج  این  اما  شد.  آغاز  افغانستان  کشور  به 
جنگ های داخلی افغانستان و سلطه ی طالبان بر این کشور موج دوم مهاجرت 
باز و سیاست  باروی  بار  ایران آغاز شد. مهاجرتی که این  افغانستانی ها به کشور 
درهای باز مواجه نشد. مهاجرانی که بین سال های 1994 تا 2001 وارد مرزهای 
ایران می شدند غیرقانونی اعالم می شدند. به آن ها کارت پناهندگی داده نمی شد، 
دولتی  مدارس  در  تحصیل  حق  نیز  فرزندانشان  و  نداشتند   کردن  کار  اجازه ی 
گوناگون  بهانه های  به  نیز  افغانستانی  پناهندگان  اقامت  کارت های  نداشتند.  را 
کردن  محروم  و  مهاجران  علیه  سخت گیرانه  سیاست های  این  نمی شد.  تمدید 
آنان از حقوق اجتماعی مشکالت زنان ایرانی که با مهاجران ازدواج کرده بودند و 

فرزندانشان را چند برابر کرد.
اگر در پایان دهه ی شصت فرزندانی که موفق به دریافت شناسنامه نمی شدند 
را  درمانی  بهداشتی  خدمات  از  استفاده  و  دولتی  مدارس  در  تحصیل  اجازه ی 
این  از  اقامت  با تمدید نشدن کارت های  داشتند، در دهه ی هفتاد بسیاری شان 

حقوق محروم شدند.

بر اساس چه قوانینی؟
در دهه ی هفتاد و آغاز دوره ی سازندگی استناد به بند چهارم ماده 976 قانون 
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مدنی از طرف دولت بسیار کمرنگ شد. اما بعضی از زنان که از طبقات اجتماعی و 
اقتصادی باالتری بودند برای گرفتن شناسنامه ی فرزندانشان به دادگاه می رفتند و 
علیه ادارات ثبت احوال شکایت می کردند. چراکه ادارات ثبت احوال فقط به خاطر 
افغانستانی بودن پدر به این فرزندان شناسنامه نمی دادند؛ درحالی که بند چهارم ماده 
976 قانون مدنی اجازه ی انتقال تابعیت از مادر را به فرزندان می داد. در سال 1375 
اداره ی حقوقی دادگستری صریحًا اعالم کرد: »اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین 

که مادر آن ها ایرانی و در ایران متولدشده اند فاقد اشکال است.« 
اما این نظریه ی حقوقی هیچ گاه مشروعیت سیاسی پیدا نکرد. در سال 1377 
رئیس قوه قضاییه بخشنامه ای را به دادگاه های عمومی سراسر کشور ابالغ کرد 
که در آن از گزارش هایی صحبت شده بود که بر اساس آن دادگاه ها بدون توجه 
و  بود  کرده  اجباری  را  زناشویی  پروانه ی  داشتن  که  ازدواج  قانون  ماده ی 17  به 
ماده 45 قانون ثبت احوال که صدور شناسنامه را برای افرادی که تابعیت آن ها 
برای  رأی  صدور  و  ازدواج  ثبت  به  ملزم  را  رسمی  اسناد  دفاتر  است،  موردتردید 
اخذ شناسنامه می کردند. این بخشنامه دادگاه ها را ملزم کرده بود که از پذیرش 
دادخواست های ثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که بدون اجازه ی وزارت 
کشور با مردان خارجی ازدواج کرده اند خودداری کنند. همچنین بدون تائید تابعیت 
متقاضیان شناسنامه از سوی شورای تأمین استان رأیی به نفع آنان صادر نکنند. 
از سوی دیگر با افزایش سخت گیری برای صدور کارت اقامت برای جمعیت 
بزرگی از مهاجران افغانستانی که ورود و حضورشان رد ایران غیرقانونی تلقی شده 
بود فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی که شناسنامه نداشتند حتی از داشتن 
و هم مجوز حضورشان در کالس های  آنان  ثابت کننده ی هویت  کارتی که هم 

درس و استفاده از سایر خدمات اجتماعی بود محروم شدند. 

با چه مدارکی؟
در دهه ی هفتاد عماًل تنها راه دریافت تابعیت ایرانی برای این فرزندان داشتن 
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پروانه زناشویی از سوی مادر ایرانی شان و پدر افغانستانی یا خارجی شان بود. اگر 
آن ها از طرف دولت پروانه ی ازدواج می گرفتند )طی فرآیندی که در ابتدای بحث 
معرفی شد( می توانستند با ارائه ی آن پروانه و شناسنامه ی ایرانی مادر برای فرزند 
ایرانی  مادر  و  خارجی  پدر  اگر   1377 سال  تا  کنند.  دریافت  ایرانی  شناسنامه ی 
دادگاه  به  مراجعه  با  می توانستند  می داشتند  ازدواج  بودن  شرعی  نامه ی  صیغه 
برای  مدنی  قانون  ماده 976   4 بند  به  استناد  با  ثبت احوال  ادارات  از  و شکایت 
فرزندشان تابعیت و شناسنامه ی ایرانی بگیرند. اما بعد از بخشنامه ی قوه قضاییه 

این امکان نیز در هاله ای از ابهام فرورفت.

روایت 6: هجده سال بی هویتی...
زهره یك زن ایرانی است که با مردی افغانستانی ازدواج کرده و از زندگی با او راضی 

است. اما در مورد فرزندانش می گوید:
هست  خارجی  تبعه  که  یکی  چون  هستند  تحقیر  حال  در  مدام  ما  بچه های  "این 
آن ها،  مثل  دارم،  کارت  منم  دارند،  کارت  هستند،  خارجی  مادرم  پدرم،  می گوید 
ما  بچه های  برای  اما  پذیرفته  را  مساله  این  داییم.  مثال  عمو،  مثل  فامیل ها،  مثل 
خیلی دردناک است چون بچه من پیش خودش می گوید اگر من ایرانی هستم، چرا 
شناسنامه ندارم، اگر خارجی هستم چرا مادرم ایرانیه، چرا دنیا آمده ام و دارم بزرگ 
هر  ما  بچه های  که  است  سواالتی  این ها  می کنم.  فرق  خارجی ها  با  چرا  می شوم. 
چه بزرگ تر می شوند، برای شان به وجود می آید. خیلی هم آزاردهنده است، خیلی 
آزاردهنده است. اینکه 18 سال یک بچه شناسنامه نداشته باشد. 18 سال یک عمر 
است. آن هم همان اوایل زندگی که شخصیت بچه شکل می گیرد. آینده اش اصال 
در گرو این 18 سال است. شما وقتی عمال 18 سال دست و پای این بچه را بستی. 
است.  نتوانسته  کند  پرواز  می خواسته  هی  است.  شده  تحقیر  هی  سال   18 عمال 
روانی،  بیماری های  انواع  به  بچه  این  است.  نتوانسته  کند  موفقیتی کسب  خواسته 
افسردگی دچار می شود. عمال خیلی ها هستند اصال به بزهکاری کشیده می شوند 
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یعنی حاال ما مثال بچه تهرانم خیلی حواسم هست. دیپلمی دارم. اگر دو تا مدرسه من 
را طرد کردند می روم مدرسه سوم، می روم مدرسه چهارم. می روم آموزش و پرورش. 
مادرها  که  مرزی  شهرهای  شهرستان ها،  خیلی  یا  تهران  اطراف  شهرک های  مثال 
مدرسه  نشد،  می گوید  این  خب  است،  ضعیف  خیلی  مالی شان  وضع  ندارند.  سواد 
با  ناباب،  با دوستای  کار می رود،  کار. سر  برو سر  نمی نویسد،  اذیت کرد،  را  بچه ام 
سن های باالتر از خودش مواجه می شود و یاد می گیرد. به معضالت مختلف دچار 

می شود. این است که خیلی برای ما مادر ایرانی ها سنگین تمام می شود.

4 – 2 -3 دهه ی هشتاد
افغانستانی های  برای شناسایی  بیگانه  اتباع  در سال 1380 طرح سرشماری 
مقیم ایران که به دلیل غیرقانونی بودن اقامتشان دولت هیچ آمار دقیقی از آن ها 
نداشت اجرایی شد. به افغانستانی این وعده داده شد که در صورت شرکت در این 
طرح اجازه ی اقامت کسب خواهند کرد و در صورت عدم شرکت رد مرز خواهند 
شد. در این طرح 2 میلیون 349 هزار و 68 مهاجر افغانستانی خودشان را معرفی 
کردند. از بین آن ها فقط 980 هزار نفر مجاز شناخته شده بودند و حدود 26 هزار 
مرد افغانستانی اعالم کردند که همسرانی ایرانی دارند. اما یکی از مسئوالن سفارت 
افغانستان در ایران در همان زمان این تعداد را 70 هزار نفر اعالم کرد. مقامات وزارت 
کشور در آن زمان تخمین زدند که حدود 80 هزار کودک حاصل این ازدواج بوده اند. 
برخی تخمین ها هم در آن سال تعداد فرزندان حاصله را 150،000 تا 200،000 نفر 
اعالم کردند که همگی این ارقام نشان دهنده ی گسترش ابعاد مسئله ی فرزندان 

مادر ایرانی در کشور بود.
آغاز دهه ی هشتاد مصادف شد با سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001. با 
این اتفاق سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران در قبال مهاجران این شد که دیگر 
هیچ توجیهی برای ماندن افغانستانی ها در ایران باقی نمانده است. لذا فشارها برای 
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خروج مهاجران افغانستانی از ایران افزایش پیدا کرد و به تبع آن فشارها برزنان ایرانی 
که با این مهاجران ازدواج کرده بودند و فرزندان حاصله بیشتر شد.

شوهران  با  ایرانی  زنان  رفتن  برای  که  کردند  اعالم  کشور  وزارت  مسئوالن 
و فرزندان افغانستانی شان به افغانستان هیچ مشکلی وجود ندارد و بدین ترتیب 
افغانستانی  مرد  با  که  را  خارجی ای  زن  که  افغانستان  تابعیت  قانون  به  اشاره  با 
ازدواج کرده بود تبعه ی افغانستان به شمار می آورد تلویحًا زمینه را برای فرستادن 
کشور  تابعیت  قانون   2002 سال  در  کردند.  آماده  افغانستان  به  ایرانی  زنان 
تحمیل  قابل  افغانستانی  مرد  تابعیت  جدید  قانون  طبق  و  کرد  تغییر  افغانستان 
به همسر غیر افغانستانی اش نبود. بدین ترتیب عماًل زنان ایرانی از کشور ایران 

اخراج و به سرنوشت نامعلومی دچار شدند.
شدند.  افغانستان  کشور  به  مهاجرت  به  مجبور  ایرانی  زنان  از  زیادی  تعداد 
اصاًل  بود  کرده  حمله  آن  به  هم  آمریکا  و  بود  جنگ  درگیر  دهه ها  که  کشوری 
جای مناسبی برای زندگی زنان ایرانی نبود. چند مستند ساخته شده در مورد زندگی 
رفتند  افغانستان  به  فرزندانشان  و  افغانستانی  به همراه شوهران  که  ایرانی  زنان 
است.  زمانی  برهه ی  این  در  آنان  اسف بار  و  رقت انگیز  وضعیت  نشان دهنده ی 
مستندهایی چون »گیسوی آشفته ی من« و » من به کجا تعلق دارم« نمونه هایی 

از این مستندها هستند.
حسینی مدیرکل اداره امور اتباع خارجی وزارت کشور در مصاحبه ای در تاریخ 
دی ماه 1381 گفت: »ما هیچ مرد افغانی ای که با زن ایرانی ازدواج کرده باشد را از 
کشور اخراج نمی کنیم و هیچ اجباری برای بازگشت آن مرد وجود ندارد. ولی سعی 
داریم دراین باره زیاد صحبت نشود، چون تبلیغ آن خطرناک است و ممکن است 
از کشور  خارج  مهاجر  ایرانیان  که  کاری  دقیقًا همان  یعنی  باشد؛  تشویق  نوعی 

انجام می دهند، یعنی با دخترهای خارجی ازدواج می کنند تا اقامت بگیرند.«
با توجه به وضعیت اسفناک زندگی زنان ایرانی در کشور افغانستان دولت در 
آن زمان کوشید که اقداماتی انجام دهد. اولین اقدام این بود که مردان افغانستانی 
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که زن ایرانی داشتند از اولویت های بازگشت به افغانستان کنار گذاشته شوند. در 
آبان 1381 طرحی از طرف فراکسیون زنان مجلس تقدیم مجلس شده بود مبنی 
بر این که به همسران غیرایرانی زنان ایرانی اجازه ی اقامت دائم داده شود تا زنان 
ایرانی و فرزندانشان مجبور به مهاجرت اجباری نشوند. اما این طرح در کمیسیون 

اجتماعی مجلس رد شد.
مدعیان  و  التابعین  مشکوک  شناسایی  رویه ی  آیین نامه ی  دیگر  سویی  از 
تابعیت ایران در سوم شهریور 1382 تصویب شد. این آیین نامه نیروی انتظامی را 
موظف می کرد تا در طرح شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اطالعات رایانه اِی 
خارجه،  امور  وزارت  اطالعات،  وزارت  کشور،  وزارت  با  ایرانی  تابعیت  مدعیان 
دادگستری و ثبت احوال همکاری کند. با تصویب این آیین نامه دیگر تقریبًا هیچ 
و  ازدواج  بودن  موقت  یا  شوهر  بودن  نامعلوم  استناد  به  نمی توانست  ایرانی  زن 
داشت،  افغانی  مردی  از  که  فرزندی  برای  گرفتن شناسنامه  از  خودداری شوهر 
بود،  ثبت نشده  دولتی  کامپیوترهای  در  او  ازدواج  چنانچه  زیرا  بگیرد،  شناسنامه 
صدور  به جای  و  می فرستاد  محلی  تحقیق  برای  را  مأمورانش  انتظامی  نیروی 

شناسنامه، فرزند او را وارد فهرست افراد مشکوک التابعه می کرد. 
از  حاصل  فرزندان  تابعیت  تکلیف  »تعیین  ماده واحده ی   ،1385 مرداد  در 
تصویب  از  پیش  شد.  تصویب  مجلس  در  خارجی«  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج 
قانون   976 ماده ی  اصالح  برای  طرحی  یک فوریت   85 خرداد  در  قانون،  این 
به  تلویحی  به شکلی  آن  مقدمه ی  در  که  رسید  هفتم  تصویب مجلس  به  مدنی 
نقش سیاست های رسمی در به وجود آوردن زمینه ی ازدواج زنان ایرانی با مردان 
از  ایران  در  که  »کسانی  طرح  این  از  بخشی  اساس  بر  بود.  شده  اشاره  خارجی 
مادر ایرانی و پدر خارجی متولدشده اند مشروط بر اینکه پدر آنان دارای پروانه ی 
اقامت معتبر بوده و ازدواج آنان« به ثبت رسیده باشد ایرانی محسوب می شوند. 
دولت  نقش  کامل  شناختن  رسمیت  به  با  طرح  این  از  دیگری  بخش  همچنین 
جمهوری اسالمی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان و عراقی مقرر می داشت: 
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»فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی که از تاریخ 1358/1/1 
تا تاریخ تصویب این قانون در ایران متولدشده اند پس از رسیدن به سن هجده سال 
با اعالِم رّد تابعیت غیرایرانی و تقاضای تابعیت، ایرانی محسوب می شوند.  تمام 
افراد مذکور تا قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز از کلیه ی امکانات معیشتی، 
آموزشی و تربیتی، بهداشتی و درمانی و بیمه خدمات درمانی برخوردار می باشند.« 
با  داشت  همراه  به  را  مجلس  زن  نماینده ی  شش  امضای  که  طرح  این 
مخالفت دولت روبه رو شد. مخالفت اصلی مربوط به اعطای تابعیت مادری بود. 
بعدها نماینده ی دولت در مجلس اعالم کرد تالش زیادی شده که تابعیت ذاتی 
که قرار بود به فرزندان این زنان داده شود تبدیل به تابعیت اکتسابی شود تا آن ها 
هیچ گاه نتوانند رئیس جمهور شوند یا سایر مناصب مهم حکومتی را اشغال کنند. 
این طرح مسکوت ماند و  با مخالفت های وزارت کشور و وزارت اطالعات، 
طرح دیگری که توانست موافقت دولت را جلب کند، جایگزین آن شد. نمایندگان 
موافق طرح جدید در صحن علنی اعالم کردندکه می خواهند به 120 هزار نفر 
تابعیت ایران اعطا کنند تا بدین ترتیب هم آمار فرزندان بی شناسنامه ی حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و هم هدفشان را بیان کرده باشند. بر اساس 
ایران  در  که  خارجی  مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  »فرزندان حاصل  این طرح 
متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند 
نمایند.  ایرانی  تابعیت  تقاضای  تمام  سال   18 سن  به  رسیدن  از  بعد  می توانند 
تابعیت  یا امنیتی و اعالم رّد  افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه ی کیفری  این 

غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.«

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی

مردان  با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  واحده-  ماده 
از  پس  یک سال  تا  حداکثر  یا  شده  متولد  ایران  در  که  خارجی 
از  بعد  می توانند  می شوند  متولد  ایران  در  قانون  این  تصویب 
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نمایند.  ایرانی  تابعیت  تقاضای  تمام  به سن هجده سال  رسیدن 
و  امنیتی  یا  کیفری  پیشینه  سوء  نداشتن  صورت  در  افراد  این 

اعالم رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در ایران و صدور پروانه 
ازدواج موضوع ماده )1060( قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی 
انتظامی نیز با اعالم وزارت کشور پروانه 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.
تبصره1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از 
هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای 

تابعیت ایرانی نمایند.
ازدواج  اثر  در  کسانی که  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  تبصره2- 
ازدواج والدین  و  ایران متولد شوند  ایرانی ومرد خارجی در  زن 
آنان از ابتدا با رعایت ماده )1060( قانون مدنی به ثبت رسیده 
ظرف  حداکثر  و  تمام  سال  هجده  سن  به  رسیدن  از  پس  باشد، 
مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده )979( 

قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند

عماًل با تصویب این ماده واحده اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منتفی شد. چراکه آن ها بعد از رسیدن به سن 18 

سال تنها حق تقاضای تابعیت ایرانی را به دست می آورند.
این ماده واحده شرایط اولیه ی زندگی برای این فرزندان را از قبل هم دشوارتر 
ساخت. چراکه قبل از تصویب این ماده واحده این فرزندان کارت اقامت می گرفتند 
و حق تحصیل، استفاده از امکانات آموزشی، معیشتی و خدمات درمانی داشتند. 
اما بعد از تصویب این ماده واحده آن ها دیگر حق داشتن کارت اقامت پناهندگی 
هم ندارند. بلکه فقط حق این رادارند که تا سن 18 سالگی در کشور ایران اقامت 

داشته باشند. 
پس از تصویب این قانون وزارت کشور دستورالعملی نوشت که بر اساس آن 
ایران  تابعیت  ایرانی ای که به سن 18 سال، رسیده و می خواستند  فرزندان زنان 
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اگر  و  می دادند  ارائه  مادر  و  پدر  ازدواج  ثبت  بر  مبنی  مدارکی  باید  کنند  کسب 
مدرکی موجود نبود، که در اکثریت قریب به اتفاق موارد این گونه بود، پدر باید از 
سفارت افغانستان گذرنامه می گرفت، از ایران خارج می شد و بعد به شکل قانونی 
و با ویزایی که به اعتبار ایرانی بودن همسرش صادرشده بود، وارد ایران می شد. 
ازدواج  بود که پدر و مادر می توانستند درخواست ثبت  این روند  از طی  تنها پس 
کنند. باوجوداینکه بسیاری از افغان ها این روند را طی  کردند تا فرزندانشان در 18 
سالگی به تابعیت ایران دربیایند، اما تعداد قابل توجهی از آنان هیچ گاه نتوانستند 

به ایران بازگردند.
بسیاری از حقوق دانان معتقدند این اصالحیه نه تنها وضعیت را به سود زنان و 
فرزندان آن ها تغییر نداده بلکه باعث بدتر شدن اوضاع نیز شده است، زیرا تا پیش 
ایران از پدری  از تصویب این قانون، مطابق بند 5 ماده ی 976 به کسی که در 
خارجی متولد می شد و بالفاصله بعد از رسیدن به 18 سال یک سال دیگر نیز در 
ایران اقامت می کرد، تابعیت ایرانی داده می شد که بر مبنای تولد او بود، اما تابعیت 
است؛  اکتسابی  تابعیت  ماده واحده ی مصوب 1385 مجلس،  در  پیش بینی شده 
یعنی فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران تنها حق تقاضای تابعیت پیداکرده اند.

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

4 – 2 – 4  دهه ی نود
ناکارآمدی ماده واحده ی مصوب سال 1385 بر همگان واضح و مبرهن شد 
فرزندان  بی هویتی  این دهه  در  قوانین شروع شد.  تغییر  بر  زیادی  و تالش های 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی ابعاد بسیار گسترده تری پیدا کرد و 

شاهد نسل های دوم و سوم افراد بی تابعیت و بی هویت در ایران هستیم.
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شکل 6- فرآیند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

در دهه 80 و 90

در سال 1390 یک فوریت طرح نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
این فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی 
با اخذ مجوز ازدواج نموده اند ایرانی محسوب می شوند تصویب شد. در این طرح 
پدر خارجی متولد شده  و  ایرانی  از مادر  قانون  این  از تصویب  فرزندانی که پیش 
بودند به تابعیت ایران درمی آمدند. اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کلیات 

این طرح را به دلیل مالحظات سیاسی و امنیتی رد کرد.
در سال 1391 طرح اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 
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با طرح  ایرانی و مردان خارجی مصوب 1385 تصویب شد. مطابق  ازدواج زنان 
ایرانی  ایران همانند شهروندان  اقامت دائم در  بر حق  این فرزندان عالوه  جدید 
برخوردار  یارانه  و  اجتماعی  تأمین  رایگان،  درمان  و  بهداشت  و  تحصیل  حق  از 
معاف  نیز  اقامت  تعرفه ی  پرداخت  از  سالگی   19 سن  تا  افراد  این  می شدند. 

می شدند. اما این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد.
در سال 1393 شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان ثبت احوال را ملزم کرد که راهکاری برای حل مسائل هویتی 
فرزندان طی 6 ماه ارائه کنند. در سال 1394 دوفوریت طرح اعطای تابعیت به 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی 
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. اما در صحن مجلس کلیات این طرح با 

اختالف فقط 2 رأی تصویب نشد.
در اردیبهشت سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که 
از  حمایت  به منظور  اطالعات  و  خارجه  امور  کشور،   وزارتخانه های  همکاری  با 
کودکان فاقد هویت رسمی ظرف مدت سه ماه کودکان مزبور را شناسایی و طرح 

مشترکی را جهت تصویب به هیئت دولت ارائه نماید.
اما در دهه ی 90 عماًل تنها پیشرفتی که حاصل شد فرمان مقام معظم رهبری مبنی 
بر حق تحصیل رایگان کودکان مهاجر در ایران بود. این کودکان چه مدرک اقامتی داشته 

باشند چه نداشته باشند حق دارند که در مدارس دولتی ثبت نام شوند.
فرآیندهای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی عماًل هنوز همان فرآیندهایی است که در نیمه ی دوم دهه ی هشتاد 

وضع شد.
جدول زیر اهم تالش های قانون گذاران برای بهبود قوانین مربوط به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را به صورت خالصه بیان می کند.
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جدول 4- اهم اقدامات قانون گذاران در دهه 90 در رابطه با تابعیت و اقامت فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

اقدامتاریخ
تصویب قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی2 مهر 1385

11 مرداد 
1390

تصویب طرح یك فوریت نمایندگان مجلس: ماده واحده فرزندان متولد از مادر 
ایرانی و پدر خارجی كه مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج 

نموده اند ایرانی محسوب می شوند.
تبصره1: فرزندانی كه پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی 

متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.
6 شهریور 

رد كلیات طرح فوق به دلیل مالحظات سیاسی و امنیتی1390

 17
اردیبهشت 

1391

تصویب طرح اصالح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی و مردان خارجی مصوب 2مهر1385:

تبصره3: این فرزندان عالوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی 
از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار 

می باشند. این افراد تا سن نوزده سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.
 27

اردیبهشت 
1391

رد طرح مجلس شورای اسالمی جهت تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل ازازدواج 
زنان ایرانی و مردان خارجی:رد تبصره3 الحاقی به علت مغایرت با اصل75 قانون اساسی

11 اسفند 
1393

تصویب الزام همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با وزارت كشور و سازمان 
ثبت احوال برای ارائه ی راهكاری برای حل مسائل هویتی فرزندان ظرف مدت 

6ماه
29 شهریور 

1394
تصویب طرح دو فوریت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و 

مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی
عدم تصویب كلیات طرح فوق5 مهر 1394

1 اردیبهشت 
1395

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف شد كه با همكاری وزارتخانه های كشور، 
امور خارجه و اطالعات به منظور حمایت از كودكان فاقد هویت رسمی ظرف مدت 

سه ماه كودكان مزبور را شناسایی و طرح مشتركی را جهت تصویب به هیئت 
دولت ارائه نماید

آغاز بررسی طرح تعیین تكلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 21 تیر 1396
مردان خارجی در كمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی

29 مرداد 
1396

توقف بررسی طرح فوق در كمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی به علت 
در دستور كار قرار گرفتن تدوین الیحه ی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایرانی با مردان خارجی در دولت
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روایت 7: تنها راه اثبات هویت فرزند بی شناسنامه مادر ایرانی
مهدی یك جوان 17ساله بی شناسنامه است. سواد خواندن و نوشتن را از دایی اش 
باید  او  وقتی  اما  می کنند  پذیرش  مدارس  در  را  بی تابعیت ها  چه  اگر  حاال  آموخته. 
20سال  که  است  ایرانی  زن  یك  مهدی  مادر  نبود.  خبرها  این  از  می خواند  درس 
پیش به ازدواج مردی افغانی تبار به نام دوشنبه درآمد. پدر دیگر در بین این خانواده 
کوچك نیست و چند سال پیش از دنیا رفت. حاال مهدی مانده و مشکالتش. مادرش 
می گوید مهدی از خیلی وقت پیش دچار افسردگی و سرخوردگی شده است. کم حرف 
می زند و بیشتر سرش را گرم کاری می کند که در سرمای زمستان و گرمای تابستان 
پای آن می ایستد و سبزی می فروشد. وقتی از او سوال شد که آدم بی شناسنامه چه 

مشکالتی دارد، جواب داد:
 - بچه که بودم، یك بار در همین خیابان دستم از دست مادرم جدا شد و گم شدم. 
رفتم پیش پلیس، من را به کالنتری بردند. مادرم بعد از چندساعت آمد دنبالم. وقتی 
خواستیم به خانه مان برویم از او شناسنامه و مدرك خواستند. چیزی نداشت که ثابت 
کند من فرزند او هستم. من را به بهزیستی فرستادند. چند روز آنجا بودم. شبانه روز 

گریه می کردم و لب 
نمی زدم.  غذا  به 
راه  یك  تنها  آخرش 
مادرم  پای  جلوی 
کند  ثابت  که  بود 
من فرزند او هستم، 
انجام  هم  آن 
دی ان ای  آزمایش 
هزینه  مادرم  بود. 
زیادی داد تا به خانه 

برگردم.
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5
مطالعه تطبیقی با قوانین سایر کشورهای جهان

از قوانین مدنی  با گرته برداری  ایران در سال 1313  تابعیت  اقامت و  قوانین 
کشور فرانسه تدوین شد. در این بخش ابتدا به سیر تطور و تغییرات قوانین اقامت 

و تابعیت فرانسه پرداخته می شود.
یکی از بارزترین ویژگی های قوانین اقامت و تابعیت مصوب سال 1313 کشور 
از  بسیاری  در  تبعیض  این  است.  قوانین  این  در  جنسیتی  تبعیض  وجود  ایران 
کشورها در قرن بیستم وجود داشت. اما با گسترش روزافزون پدیده ی مهاجرت و 
مشکالت عدیده ای که تبعیض های جنسیتی برای شهروندان کشورهای مختلف 
به وجود آورد به تدریج بسیاری از کشورها قوانین اقامت و تابعیت خود را اصالح 
از موضوعاتی  تابعیت کشورها یکی  اقامت و  کردند. تبعیض جنسیتی در قوانین 
است که هرساله سازمان ملل متحد گزارش دقیقی از آن منتشر می کند. در ادامه 
به این گزارش اشاره می شود و سپس سیر اقدامات اصالحی چند کشور مختلف 

معرفی می گردد.
 )UNHCR( از سال 2014 کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
کمپینی را برای از بین بردن معضل بی تابعیتی و بی هویتی در جهان راه اندازی 

کرد. دستورالعمل های اجرایی این کمپین پایان بخش این بخش خواهد بود.



69 مطالعه تطبیقی با قوانین سایر كشورهای جهان

5 – 1 سیر تطور قوانین تابعیت فرانسه
مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران مصوب سال 1313 موسوم اند به قوانین 
و  خارجی  افراد  اقامت  به  مربوط  مسائل  که  قوانینی  ایران؛  در  تابعیت  و  اقامت 

اعطای تابعیت به آنان و ساکنان کشور ایران را تعیین تکلیف می کنند. 
الگوی این قوانین قانون مدنی مصوب سال 1804 کشور فرانسه بوده است. در 
قوانین تابعیت مصوب 1804 تبعیض جنسیتی وجود داشته است و زنان حق اعطای 
تابعیت به فرزندانشان را نداشتند. مهاجران نیز حق کسب تابعیت فرانسه را نداشتند؛ 
تا این که در سال 1851 اصالحی در قوانین فرانسه صورت گرفت و به نسل سوم 
مهاجران متولد شده در کشور فرانسه که پدر یا مادر غیر فرانسوی شان هم در فرانسه 
به دنیا آمده بودند اجازه داده شد تا به تابعیت فرانسه دربیایند. )این اصالح قانون 
فرانسه در بند 4 ماده 976 قانون مدنی ایران متبلور شد.( این روند اصالحی در سال 
1889 پی گرفته شد و به نسل دوم مهاجرانی که در خاک فرانسه به دنیا آمده بودند 
به شرط رسیدن به سن 18 سالگی اجازه ی درخواست تابعیت فرانسوی داده شد. اما 

همچنان زنان فرانسوی حق انتقال تابعیت را نداشتند.[17] 
مرد  آن  از  فقط  را  تابعیت  انتقال  حق  فرانسه  تابعیت  قوانین   1927 سال  تا 
فرانسوی می دانستند. اما بعد از جنگ جهانی اول به خاطر ازدواج زنان فرانسوی 
با مردان خارجی، قانون گذار فرانسه با مشکالتی مواجه شد و آن را اصالح کرد. 
در این سال قانون گذار فرانسوی اصل خون و خاک را باهم مخلوط کرد و گفت 
فرزندانی که از مادران فرانسوی متولد می شوند مشروط به اینکه در فرانسه متولد 

شده باشند، فرانسوی هستند.
این قاعده 17 سال ادامه داشته و در سال 1945 این تبعیض به طور کامل 
رفع شد و حقوق فرانسه تاکنون قاعده انتقال تابعیت چه از طریق مادر و چه از 
طریق پدر را پذیرفت و فرزندان متولد از مادران فرانسوی حتی در خارج از فرانسه 

این حق رادارند که به طور خودکار تابعیت فرانسه را به دست بیاورند.
ولی قانون گذار فرانسوی در بند 1 ماده 18 قانون تابعیت فرانسه حقی را هم 
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به فرزندانی داده که در خارج از فرانسه از پدر یا مادر فرانسوی متولد می شوند که 
بعد از سن رشد می توانند تابعیت فرانسوی را رد کرده و به تابعیت اصلی خود که 

حال از طریق مادر یا پدر است، مراجعه کنند.

5 – 2  تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت کشورها
در  مردان  و  زنان  نابرابر  حقوق  درباره ی  کشورها  تابعیت  و  اقامت  قوانین 
جهان  سطح  در  افراد  تابعیتی  بی  دالیل  از  یکی   ، فرزندشان  به  تابعیت  اعطای 
از  جلوگیری  متولی  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  است. 

افزایش بی تابعیتی و بی هویتی در سطح جهان است. 
از سال 2012 این کمیساریا گزارش ساالنه ای در خصوص برابری جنسیتی 
و مقررات حقوقی مرتبط با قوانین تابعیت کشورها در حوزه ی اعطای تابعیت به 

کودکان منتشر می کند. آخرین گزارش در مارس سال 2017 منتشر شد. 
شصت سال پیش و در قرن بیستم، قوانین تابعیت اکثر کشورها حقوق زنان 
با گسترش  و  به تدریج  نمی شناختند.  به رسمیت  به هیچ وجه  را  تابعیت  انتقال  در 
به رسمیت  این حق در کشورهای مختلف  برابری خواهی زنان در جوامع مدنی 
شناخته شد. اما از زمان تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در سال 
1979 بود که  این موضوع به طور اساسی تغییر کرد و بسیاری از کشورها حق برابر 

پدر و مادر در اعطای تابعیت به فرزندانشان را به رسمیت شناختند.
ماده ی 9 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به صراحت اعالم کرده 

است که:
1. دولت های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر 
یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصًا دولت ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، 
که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، 
خودبه خود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر 

بر او نمی شوند.
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2. دولت های متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با 
مرد اعطاء کنند.

تاکنون 189 کشور جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند؛ ایران از معدود 
کشورهای جهان است که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.[18] 

باوجوداینکه اکثر کشورهای دنیا به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 
امور  انجام شده کمیساریای عالی سازمان ملل در  بررسی های  نتایج  پیوسته اند، 
پناهندگان بر روی قوانین تابعیت کشورهای مختلف حاکی از آن است که هنوز 
در 26 کشور جهان نابرابری میان مردان و زنان در خصوص اعطای تابعیت به 
کودکان وجود دارد؛ اما در بین 26 کشور تنها 7 کشور هستند که شدیدترین نوع 

تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت به فرزندان را اعمال می کنند.
جدول زیر از یک طرح رنگی برای تقسیم قوانین این 26 کشور به سه دسته 
استفاده می کند. کشورهای گروه اول )قرمز رنگ( دارای قوانین تابعیتی هستند 
که بر اساس آن مادر نمی تواند به هیچ وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا 
جهان  کشور   7 تنها  نمی شود.  قائل  خصوص  این  در  نیز  استثنایی  هیچ  و  کند 
هستند که دارای این وضعیت هستند و ایران نیز یکی از همین کشورها است. این 
7 کشور باالترین ریسک ایجاد جمعیت بی تابعیت در جهان را دارا هستند. )کما 
این که در ایران تعداد نامشخص ولی قابل توجه و تهدیدکننده ای از فرزندان حاصل 

از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی بی تابعیت و بی هویت اند.(
 در کشورهای گروه دوم )نارنجی( قوانین اقداماتی را برای رفع مشکالت بی 
تابعیتی انجام داده اند )به عنوان مثال مستثنا کردن اعطای ملیت مادر به فرزندی 

که پدرش ناشناخته است یا تابعیت ندارد(. 
قوانین کشورهای گروه سوم )زرد( نیز اعطای ملیت زن به فرزندش را محدود 

می کند اما اطمینان می دهد که بی تابعیتی تنها در موارد اندکی ایجاد خواهد شد.[19] 
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5 – 3 نمونه هایی از اصالح قوانین تابعیت در کشورها
ازدواج  از  فرزندان حاصل  تابعیت  مسئله  با  مواجهه  در  دنیا  سایر کشورهای 
زنان خود با اتباع خارجی، چه سیاست هایی را پیش گرفته اند؟ آیا این مسئله فقط 
برای کشور ایران مطرح است؟ آیا فقط در کشور ایران است که بعضی از زنان با 
اتباع خارجی ازدواج می کنند؟ آیا قوانین تابعیت کشورهای دیگر متناسب با این 
نوع از ازدواج ها تغییر کرده است؟ همان طور که گفته شد در قرن بیستم و با شدت 
گرفتن برابری خواهی جنبش های زنان و نیز پیوستن اکثر کشورهای جهان به 
قوانین  اصالح  درراه  کشورها  اکثر  زنان  علیه  تبعیض  هرگونه  رفع  کنوانسیون 
کشورهای  تابعیت  قوانین  بررسی  به  بخش،  این  در  برداشتند.  گام  خود  تابعیت 
ترکیه، مالزی، اندونزی، چین، کره ی جنوبی و بحرین در رابطه با تابعیت فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان تابعه ی این کشورها با مردان خارجی پرداخته می شود.
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ترکیه   •
ماده ی  شده اند.  تدوین  خون  اصل  اساس  بر  ترکیه  کشور  تابعیت  قوانین 
این کشور می پردازد؛  تابعیت  قوانین  بیان مجموعه  به  ترکیه،  اساسی  قانون   66
این  از  خارج  یا  ازدواج  چهارچوب  در  ترکیه ای  پدر  یا  مادر  یک  از  که  فرزندانی 
چهارچوب به دنیا بیایند، ترکیه ای محسوب می شوند. قوانین تابعیت کشور ترکیه 
بین مرد و زن تفاوتی قائل نشده است. در مورد تابعیت فرزندخواندگان نیز قانون 
وضعیت را مشخص کرده است: اگر یک شهروند ترکیه ای فردی زیر 18 سال را 

به فرزندخواندگی قبول کند،  این فرد به تابعیت ترکیه درمی آید.[14] 
اندونزی  •

با  اندونزیایی  زنان  ازدواج  حاصل  فرزندان  به  اندونزی  کشور  تابعیت  قانون 
مردان خارجی تابعیت اندونزیایی اعطا می کند.  فرزندی که حاصل ازدواج قانونی یا 
غیرقانونی زنی اندونزیایی با مردی خارجی باشد اندونزیایی خواهد بود. همچنین، 
فرزندی که حاصل ازدواج قانونی زنی اندونزیایی با مردی بدون تابعیت باشد باز 

هم اندونزیایی است.
 تا قبل از سال 2006، کسب تابعیت اندونزیایی برای فرزندان حاصل از این 
با تغییرات جهانی و زیاد شدن تعداد  نوع ازدواج ها بسیار دشوار بود. اما همگام 
کشور  این  تابعیت  قانون  درمی آیند،   خارجی  مردان  عقد  به  که  اندونزیایی  زنان 
 2006 سال  به  مربوط  نیز  اندونزی  تابعیت  قانون  اصالح  آخرین  شد.  اصالح 
و یک زن  ازدواج یک مرد خارجی  فرزندان حاصل  قانون،  این  اساس  بر  است. 
اندونزیایی تا سن 18 سالگی دوتابعیتی هستند. هم تابعیت اندونزیایی دارند و هم 
تابعیت کشور پدری خودشان را. البته بوروکراسی ها و مدارک مورد نیاز مربوط به 
این امر )گواهی تولد، پاسپورت، مدارک ازدواج و...( پیچیده ولی مشخص و معلوم 
است. بعد از این که به سن قانونی )18سال( رسیدند 3 سال وقت دارند که تکلیف 
تابعیت خود را مشخص کنند: یا تابعیت اندونزیایی خود را حفظ کنند یا فقط به 
تابعیت کشور پدری شان دربیایند. قوانین اندونزی اجازه ی دو تابعیتی بودن را به 
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افراد باالی 18 سال نمی دهد. [21]
مالزی   •

در مورد فرزندانی که در خاک مالزی به دنیا می آیند قانون تابعیت این کشور بین 
زن و مرد تفاوتی قائل نشده است. درصورتی که زن یا مرد یا هر دوی شان در زمان 
تولد کودکشان شهروند یا مقیم دائم مالزی باشند، آن کودک مالزیایی خواهد بود. اما 
در مورد فرزندانی که خارج از خاک مالزی به دنیا می آیند، اصالت با خون پدر است و 

تنها درصورتی که پدر مالزیایی باشد، فرزند هم مالزیایی خواهد بود.
قوانین تابعیت کشور مالزی بیان می کنند که فرزند حاصل از ازدواج یا روابط 
خارج از چهارچوب ازدواج یک زن مالزیایی با یک مرد تبعه ی خارجی در صورت 

تولد در خاک مالزی،  مالزیایی خواهد بود. 
درصورتی که زنی مالزیایی با مردی خارجی ازدواج کند و فرزندشان در خارج از 

خاک مالزی به دنیا بیاید باید تبعه ی کشور پدری اش بشود.  
در صورتی هم که زنی مالزیایی با مردی خارجی روابطی خارج از چهارچوب 
ازدواج داشته باشد و صاحب فرزندی شود که محل تولدش خارج از خاک کشور 
اما می تواند  مالزی است، آن فرزند شهروند و تبعه ی کشور مالزی نخواهد بود. 
به عنوان مقیم دائم1 به همراه مادرش وارد مالزی شود و حتی در صورت اقامت 

چندساله می تواند برای شهروندی کشور مالزی درخواست بدهد. [22]
چین  •

قوانین تابعیت چین هم بین زن و مرد چینی تفاوتی قائل نمی شوند. کودک 
به  چین  خاک  در  چه  خارجی  تبعه ی  والد  یک  و  چینی  والد  یک  از  شده  متولد 
دنیا بیاید و چه خارج از چین به دنیا بیاید تبعه ی کشور چین خواهد بود. کشور 
چین دوتابعیتی بودن را قبول ندارد. در صورتی یکی از والدین کودکی که در چین 
تابعیت خارجی  و بخواهند فرزندشان  و دیگری خارجی  باشد  آمده چینی  دنیا  به 
دوم  در درجه ی  و  تابعیت چینی خارج شود  از  اول  در درجه ی  باید  باشد  داشته 

permanent resident .1
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برای پاسپورت غیر چینی درخواست بدهند. خروج یک کودک متولدشده در کشور 
چینی از تابعیت چینی فرآیندی به شدت بوروکراتیک و دشوار است و بسیاری از 

زوج ها از لغو تابعیت فرزندشان منصرف می شوند. [23]
کره ی جنوبی  •

تا قبل از 13 جون 1998 فقط فرزندی که پدرش کره ای بود می توانست به 
تابعیت کره ی جنوبی دربیاید. اما با اصالح قانون تابعیت کره ی جنوبی در سال 
نیز کره ای خواهد  فرزند  باشند  یا مادر )حداقل یکی شان(کره ای  پدر  اگر   1998
بود. کره ی جنوبی بعد از سال 1998 تفاوت بین زن و مرد برای انتقال تابعیت را 
لغو کرد. همچنین فرزندی که از پدر و مادری بدون تابعیت در خاک کره ی جنوبی 

به دنیا بیاید هم تبعه ی کره ی جنوبی محسوب می شود. [24]
بحرین  •

در خاک  بحرینی  پدری  از  که  تنها کسانی  بحرین،  تابعیت  قانون  با  مطابق 
این کشور به دنیا بیایند بحرینی محسوب می شوند.  این قانون مشکالت زیادی 
آورده  بحرینی وجود  با مردان غیر  بحرینی  زنان  ازدواج  فرزندان حاصل  برای  را 
بود. چراکه به  دلیل نداشتن تابعیت از امکانات اولیه ی زندگی در بحرین محروم 
و  تحصیل  حق  افراد  و  کودکان  این  به  بحرین  حکومت   2009 سال  از  بودند.  
استفاده از خدمات درمانی و اقامتی به مانند سایر  شهروندان اعطا کرد و آن ها را 
اتباع خارجی در بحرین معاف کرد.  طی سال های 2006  اقامت  از مالیات های 
تا 2015 با دستور پادشاه بحرین به 5684 کودک حاصل ازدواج زنان بحرینی با 

مردان خارجی  تابعیت اعطا شد. 
مجلس بحرین به دنبال تغییر قانون تابعیت است تا دیگر برای اعطای تابعیت 
نیاز به دستور پادشاه نباشد.  طبق قانون جدید تابعیت بحرین کلیه ی افرادی که از 
پدر یا مادر بحرینی در خاک این کشور یا خارج از خاک این کشور به دنیا می آیند 

 باید بحرینی محسوب شوند.  [25]
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 IBELONG 5 – 4  معرفی کمپین
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای   ،2013 سال  اکتبر  در 
)UNHCR( خواهان تعهد کلی جامعه بین المللی برای پایان دادن به بی تابعیتی 
تابعیت در سراسر  بی  فرد  میلیون  این کمیساریا حداقل 10  آمارهای  شد. طبق 

جهان زندگی می کنند و هر 10 دقیقه یک کودک بی تابعیت به دنیا می آید.
بدون داشتن تابعیت، افراد از هرگونه حمایت ، حقوق و خدماتی که کشورها 
عمومًا به شهروندان خود ارائه می دهند محروم هستند. افراد بدون تابعیت اغلب 
نیز  جابجایی  و  آزادی  اشتغال،  درمانی،  خدمات  از  بهره گیری  تحصیل،  حق  از 
محروم هستند. آن ها نمی توانند فعالیت هایی که سایر افراد جامعه انجام می دهند، 
مانند ازدواج، ثبت تولد نوزادان و حتی داشتن گواهی دفن یا مرگ در پایان زندگی 
را انجام دهند. زندگی افراد بی تابعیت اغلب اوقات دیده نمی شود و کسی هم به 
مشکالت آن ها گوش نمی دهد و هیچ بخشی از زندگی شان نیز به نمایش گذاشته 
نمی شود. آن ها بی تابعیت به دنیا می آیند و بی تابعیتی خود را به نسل های بعدی 

نیز منتقل می کنند مگر اینکه این مصیبت متوقف شود.
کمپین  می آید.  وجود  به  گوناگونی  عوامل  اثر  در  جهان  در  تابعیتی  بی 
IBELONG توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در سال 2014 طراحی شد 

تا حمایت جامعه ی جهانی برای رفع بی تابعیتی در جهان جلب شود. 
آنتونیو گوترش رئیس وقت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  حاضر   حال  در  »ما  بود:  گفته  کمپین  این  مورد  در 
فرصت داریم تا با نابرابری مبارزه کنیم و امیدوارم که تعداد اعضای این کمپین به 
میلیون ها نفر برسد تا از حمایت الزم مردم برای پایان دادن به بی تابعیتی برخوردار 

باشد.«[26] 
در طی این کمپین کمیساریا برای پایان دادن به معضل بی تابعیتی در جهان 
یک برنامه ی ده ساله را ارائه نمود. این برنامه ی عملیاتی می کوشد تا طی 10 سال 

و تا پایان سال 2024 بی تابعیتی را در جهان ریشه کن کند.
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مهم ترین اقدامات درج شده در این برنامه به قرار زیر است:
اقدام 1: حل موقعیت های موجود و عمده ی بی تابعیتی؛ 

اقدام 2: تضمین اینکه هیچ کودکی، بدون تابعیت به دنیا نمی آید.
اقدام 3: حذف تبعیض جنسیتی از قوانین تابعیت؛

اقدام 4: جلوگیری از انکار، حذف یا محرومیت از تابعیت بر اساس تبعیض؛
اقدام 5: جلوگیری از بی تابعیتی در مورد تغییر مرز کشورها؛

اقدام 6: حفاظت از مهاجران بی هویت و تسهیل تبدیل آن ها به شهروندان 
عادی؛ 

اقدام 7: تضمین ثبت تولد برای جلوگیری از بی تابعیتی؛
اقدام 8: صدور اسناد تابعیت برای کسانی که استحقاق دریافت آن رادارند.

اقدام 9: موافقت با کنوانسیون های بی تابعیتی سازمان ملل؛
اقدام 10: بهبود تولید داده های کّمی و کیفی درباره جمعیت های بی هویت؛ 
دالیل ایجاد جمعیت بی تابعیت در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. 
بی  جمعیت  ایجاد  باعث  قوانین  در  موجود  جنسیتی  تبعیض  کشورها  بعضی  در 
نشناختن  به رسمیت  و  تبعیض های سیاسی  برخی کشورها  در  تابعیت می شود؛ 
قومیت ها و اقلیت ها. مهاجران و پناهندگان در برخی کشورها باعث ایجاد جمعیت 
بی تابعیت می شوند. برنامه ی عملیاتی کمیساریا متناسب با هر کشور بر هر یک از 
این 10 اقدام صحه می گذارد و پیشنهادهایی را برای کاهش جمعیت بی تابعیتی 

و رفع معضالت آن ارائه می کند. [27]
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3

6
پیشنهاد راهکار

در سالیان گذشته، چندین بار برای بهبود اوضاع این حوزه اقداماتی صورت 
گرفته است، اما هیچ کدام از این تالشها به فرجام خیر منجر نشد و حتی مواردی 
- مانند ماده واحد سال 1385- برگشت به عقب، محسوب میشود. لذا با توجه 
این  در  ذینفعان مختلف  وجود  و  در کشور  تصمیمسازی  فرایند  پیچیدگیهای  به 
مسئله، طیفی از راهکارهای مختلف با هدف حداکثرسازی مصالح عمومی کشور 
پیشنهاد میشود. هریک از راهکارهای اجرایی در گستره این طیف، گامی رو به 
جلو خواهد بود که وابسته به میزان همراهی دستگاه های مختلف، شدنی هستند.

6 - 1 سامانه مدیریت امور تابعیتی)َسمات(
بدون  که  میشود  پیشنهاد  سهاللوصول  راهکاری  طیف،  این  ابتدای  در 
هیچگونه تغییر در قوانین و صرفٌا با مصوبه هیئت دولت قابل اجرا است. فرایند 
بین  و  طویل  فرایند  یک  فرزندان،  به  تابعیت  اعطای  و  زناشویی  پروانه  صدور 
دستگاهی است که هریک از مراحل آن بسیار زمانبر است. در این فرایند مبهم، 
به سلیقه و نظر کارشناس  اینکه وابسته  به دلیل  اداری،  بر پیچیدگیهای  عالوه 
است، برخورد سیستمی و یکپارچهای در برخورد با پروندههای مختلف نمیشود. 
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بعالوه، مخاطبین این فرایندها که اقشار محروم جامعه هستند، از چگونگی طی 
گاه هستند. کردن این فرایند ناآ

راهکار چابکسازی چنین فرایند بین دستگاهی، ایجاد یک پنجره واحد1 بین 
دستگاهها و ادارات مختلف است. این مراحل، بصورت سیستمی در سامانهای 
را  فرایند  از  قانونی خود، بخشی  اختیارات  بر اساس  طراحی شود و هر دستگاه 
انجام میدهد و این مراحل، یکی پس از دیگری پیش میرود. الزم به ذکر است 
این  در  تعرفه مصوب(  با  مالی)مطابق  پرداختهای  و همچنین  استعالمات  کلیه 

سامانه صورت میگیرد و احتمال تخلف، به صفر میرسد. 
مهم ترین ویژگی سامانه مدیریت امور تابعیتی)َسمات( این است که دادههای 
باارزشی از ورودیها و خروجیهای این فرایندها تولید میشود. دادههایی که منجر به 
ایجاد بستری برای شناسایی ازدواجهای ثبت نشده، ارائه تحلیلهای داده محور و 

زمینهساز برای اصالحات بعدی خواهد بود.

6 – 2 تسهیل در فرایند اداری
اداری  فرایند  این  مراحل  کاهش  میشود،  ارائه  که  بعدی  پیشنهادی  راهکار 

طویل در قالب دو نکته زیر است:
نامهی  و  برود  افغانستان  به  باید  کننده  مراجعه  فرد  موجود،  فرایند  در  یک. 
رد تابعیت خود را دریافت کند. برای فردی که تابه حال به کشور پدری خود سفر 
نکرده و محدودیتهای زیادی برای برگشت به ایران هم دارد، بسیار سخت است. 
ایران)مانند  در  افغانستان  کشور  کنسولی  اداره  از  استعالم  این  میشود  پیشنهاد 
فرایند مشابه برای اتباع عراقی( گرفته شود تا نیازی به مراجعه مستقیم فرد نباشد.
دو. برای صدور پروانه زناشویی، استعالمهای مختلفی برای احراز صالحیت 
مرد خارجی و همین طور تعهدی مبتنی بر حسن رفتار و توانایی مالی فرد، گرفته 
زیرا  ندارد،  فرد  صالحیت  تشخیص  در  کارآمدی  هیچ  مراحل،  این  میشود. 

Single Window .1
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قانون گذار توان تشخیص این موارد را ندارد. بهتر است این مراحل، تسهیل شود 
و این ازدواجها بدون محدودیت چندانی، رسمی شوند.

6 – 3   »احراز هویت« به جای »اعطای تابعیت«
به تمامی فرزندان مادر ایرانی، یک ُکد منحصربه فردی تخصیص داده شود و 
این به منزله شماره هویتی فرد، تلقی شود. این افراد، از حقوق شهروندی مشخصی 
برخوردار باشند و به خدمات عمومی موجود در کشور مانند حق ثبت ازدواج، حق 
از پوشش های حمایتی  استفاده  رانندگی،  ثبت دعاوی حقوقی، تحصیل، مجوز 
نمود.  اعطا  مشروط  بصورت  را   ... و  بانکی  نظام  از  استفاده  اجازه  کار،  قانون 
عالوه بر اینکه ارائه ی این خدمات، موجب جذاب شدن گزینهی حضور قانونی 
مهاجران در ایران میشود، زمینه ای را برای ثبت فعالیت ها و نظارت بر رفتار ایشان 
فراهم می کند. درواقع استفاده از خدمات ذکر شده سبب میشود تا به طور مداوم 

اطالعات مفیدی از عملکرد آحاد این جامعه تولید و رصد شود.
درمجموع پس از طی تمامی مراحل فوق الذکر، می توان نظامی طراحی کرد 
ببیند  مقابل خود  در  پسرفت  یا  پیشرفت  برای  پلکانی  فرزندان،  این  از  تا هریک 
امتیازات  میتواند  ایران  قوانین  از  تبعیت  و  قاعده پذیری  مناسب،  رفتار  انجام  که 
بروز  مقابل،  در  و  باشد  داشته  همراه  به  وی  برای  را  متعددی  مشوق های  و 
رفتارهای ناصحیح و بی توجهی به قواعد موجود در ایران با تنزل جایگاه، افزایش 

محدودیت ها و انواع سیاست های تنبیهی همراه خواهد بود. 
تغییر  این  از  قبل  که  ایرانی  مادر  فرزندان  برای  که  است  قابل ذکر  نکته  این 
دوره  طی  تا  شود  برقرار  فشردهتر  بصورت  مشابهی  شرایط  متولدشده اند،  قانون 
برای  مشخصی  ددالین  همچنین  نمایند.  اخذ  را  تابعیت  بتوانند  ساله،  چندین 
ثبت هویت این افراد و دریافت کد هویت، تعیین گردد)برای مثال، کلیه فرزندان 
حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی، موظف هستند تا پایان خرداد ماه 

1397، اطالعات خود را ثبت کنند(. 
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6 – 4  »تغییر قوانین مدنی مربوط«
راهکارهای قبلی راهکارهایی کوتاه مدت اند. اما مسئله ی فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و تمام آثار اجتماعی اقتصادی و امنیتی آن 
مسئله ای نیست که با راه حل های کوتاه مدت به طور کامل حل شود. این مسئله 
در نهایت نیاز به راهکاری اساسی دارد که راه حل های کوتاه مدت قبلی می توانند 

زمینه ساز اجرای بهینه راهکار اساس هستند: تغییر در قوانین مدنی ایران. 
مدنی  قوانین  در  موجود  اقامت  و  تابعیت  قوانین  که  است  حقیقت  یک  این 
سال 1313 دیگر جوابگوی نیازهای جامعه ی امروز ایران نخواهد بود. در طول 
90 سال گذشته جامعه ی ایران تغییرات اجتماعی بزرگی را پشت سر گذاشته که 
بزرگ ترین آن ها انقالب اسالمی بود. انقالبی که به کل بسیاری از پیش فرض 
های قوانین مدنی مصوب سال 1313 را تغییر داده. یکی از ثمرات انقالب حضور 
هر چه بیشتر و موثرتر زنان در جامعه ی ایران بوده است. مسئله ی ازدواج زنان 
تبعیض  که  طلبد  می  راهکاری  ها  آن  فرزندان  تابعیت  و  خارجی  اتباع  با  ایرانی 
باعث  و  ببرد  بین  از  به صورت کامل  را  ایران  تابعیت  جنسیتی موجود در قوانین 

بشود تا تعداد افراد بی تابعیت در کشور ایران کاهش پیدا کنند. 
راهکار نهایی این است که زن ایرانی همچون مرد ایرانی حق اعطای تابعیت 
به فرزندانش را به دست بیاورد. در صورتی که فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با 
مرد غیرایرانی به شرط تولد در کشور ایران بتواند تابعیت ایران را کسب کند بسیاری 
از معضالت این مسئله رفع می گردد. این راهکار مستلزم تغییر در مواد 976 و 

987 و 964 قانون مدنی مصوب سال 1313 خواهد بود.
این تغییر می تواند با اصالح بند 2 ماده 976 قانون مدنی ایران و اضافه شدن 
لفظ »مادر« به آن صورت گیرد. اگر این اتفاق بیفتد مواد 987 و 964 قانون مدنی 
مصوب سال 1313 نیز باید دچار تغییراتی شوند تا حق مادر برای اعطای تابعیت 

به فرزندش دچار تناقض با سایر مواد قانون نشود.
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سال  مصوب  ی  واحده  ماده  جای  به  که  باشد  این  تواند  می  دیگر  حل  راه 
1385 ماده واحده ی دیگری در صحن مجلس تصویب شود که در آن زن ایرانی 
که مواد 1059 و 1060 قانون مدنی ایران را در ازدواجش رعایت کرده این حق را 

داشته باشد که با تولد فرزندش در خاك ایران تابعیت خودش را به او منتقل کند.
چنانچه مجلس و دولت بتوانند چنین تغییراتی را در متن قانون مدنی اعمال 
کنند مطمئنا یکی از دستاوردهای بسیار ماندگار آنان خواهد بود. چرا که تغییر در 
قوانین مدنی نیاز جامعه ی امروز و فردای ایران است و هر چه این تغییر زودتر 
اتفاق بیفتد سازگاری قانون با زندگی افراد در جامعه بیشتر می شود. قانونی که 
تسهیلگر زندگی افراد در جامعه نباشد به تدریج احترامش نزد افراد آن جامعه را نیز 
از دست می دهد. قوانین تابعیت و اقامت مصوب سال 1313 آن قدر فرسوده و 
قدیمی هستند که روز به روز بر تعداد مشکالت جامعه می افزایند و شاید در آینده 

ای نزدیك بحران هایی الینحل را هم به جامعه اضافه کنند.

روایت 8: داستان سامان کبیری
به خود  را در رسانه ها  توجهات بسیاری  نام یک کشتی گیر 18 ساله  در سال 1392 
جلب کرد: سامان کبیری. کشتی گیری که به جرم جعل هویت 2 سال از کشتی گرفتن 

محروم شد و تمام عناوین قهرمانی قبلی او در ایران و جهان از او پس گرفته شد. 
نام اصلی او سامان کبیری نبود. نام اصلی اش مجید احمدی بود. او از مادری ایرانی 
و پدری افغانستانی در فریدونکنار مازندران به دنیا آمده بود. از همان کودکی استعداد 
شگرفی در کشتی از خود به نمایش گذاشت و در رده های شهری و استانی توانست 
مقام بیاورد. اما بزرگ ترین مشکل او هویت بود. فرزند حاصل از ازدواج یک زن ایرانی 
با مرد افغانستانی شناسنامه ندارد. او ایرانی نیست، افغانستانی هم نیست. در ایران 
به دنیا آمده, مادرش ایرانی است, اما هیچ مدرکی دال بر ایرانی بودن ندارد. مربیان 
او برای این که از استعداد او بهره مند شوند برای او یک شناسنامه ی جعلی با هویت 
سامان کبیری دست وپا کردند. او با این هویت جعلی توانست در سطح ایران به مقام 
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و  هندوستان  ترکیه،  قزاقستان،  در  جهانی  مسابقه ی  چند  عازم  و  برسد  قهرمانی 
قرقیزستان بشود و برای تیم کشتی ایران افتخارآفرینی کند.

وقتی 18 سالش شد به تیم باشگاهی کفایتی خراسان رضوی پیوست. در رقابت های 
لیگ کشتی، تیم کفایتی خراسان در نیمه نهایی به تیمی از استان مازندران برخورد. 
تیم  زدن  کنار  برای  مازندرانی  تیم  مربیان  بود.  کفایتی  تیم  ستاره ی  احمدی  مجید 
برمال کنند.  را  این دیدند که هویت مجید احمدی  را در  تنها چاره  کفایتی خراسان 
همان کسانی که روزگاری برای او شناسنامه ی جعلی درست کرده بودند به فدراسیون 
عناوین  تمام  شد،  محروم  کشتی  از  سال   2 احمدی  مجید  کردند.  شکایت  کشتی 
قهرمانی اش باز پس گرفته شد و پس ازآن هیچ گاه نتوانست به کشتی برگردد. جرم او 

این بود که از مادری ایرانی و پدری افغانستانی به دنیا آمده بود.
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3

7
مخالفان چه می گویند؟

خارجی  اتباع  با  ایرانی  بانوان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  وضعیت  ساماندهی 
در کشور، همراه با موانعی است که از سوی منتقدین، مطرح شده است. در این 
بخش از گزارش، سعی شده است این موانع، جمع آوری شود و استداللهایی در 

نقد و بررسی آنها ارائه شود.

7 -1  ابعاد امنیتی
اختالل  ذره ای  صورت  در  و  است  حکومتی  هر  رکن  محوری تری  امنیت، 
آن حکومت  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،  ابعاد  از  آن، هیچ یک  در 
نمیتواند پیش رود. یکی از مخالفتهای همیشگی در مواجهه با این مسئله، تهدید 
این  از  دقیقی  بیان  هیچگاه  متأسفانه  میشود.  عنوان  کشور  ملی  امنیت  برای 
استدالل، مطرح نشده است و صرفًا عبارت مبهم »ابعاد امنیتی« بیان میشود. 
تحلیل  با یک  و  موجود  امنیتی وضع  ابعاد  بررسی  با  باید  درحالی که سیاستگذار 
نکاتی  به  ادامه،  نماید. در  را طراحی  فایده، سیاستهای جدید   – بر هزینه  مبتنی 

جهت پاسخ به این استدالل مخالفان اشاره میشود:
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7-1-1.  بی هویتی: بزرگ ترین تهدید امنیتی
ازدواج خود  ازدواج میکنند،  ایرانی  بانوان  با  اتباع خارجی که  از  درصد کمی 
ازدواجها  این  از  اطالعی  هیچ  موارد،  سایر  در  میکنند.  ثبت  رسمی  به صورت  را 
از آن، در اختیار حاکمیت قرار نمیگیرد. به همین  و همین طور فرزندان حاصل 
را  تابعیت  نتوانسته اند  که  شناسنامه ای  بی  کودکان  تعداد  درباره  آمارها  دلیل، 
این  در  اطالعاتی  اشراف  هیچگونه  حاکمیت،  و  است  متفاوت  بگیرند،  مادر  از 
حوزه ندارد. در واقع، مساله امنیتی این است که هیچ داده ای از هویت بیش از 
ازدواج ها در دسترس حاکمیت قرار ندارد. هیچ  این  از  یک میلیون فرزند حاصل 

پایگاه داده معتبری وجود ندارد که پاسخی برای این سؤال ها داشته باشد:
آمار ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی چه تعداد است؟ چند  درصد از این 
ازدواج ها ثبت شده اند؟ این اتباع خارجی از چه ملیتی هستند؟ فرزندان حاصل از 
این ازدواج ها چه تعداد هستند؟ وضع دختران ایرانی پس از ازدواج چگونه است؟ 

در کدام استان های کشور سکونت می کنند؟
وضعیت موجود را میتوان به تردد »خودروهای بدون پالک« در سطح شهر تشبیه 
کرد. تصور کنید، بخش زیادی از خودروهای جاری در معابر عمومی شهر، بدون 
پالک باشند و هیچ ابزاری برای کنترل آنها در دسترس حاکمیت نباشد. دوربینهای 
شهری، هیچ رد و نشانی از آنها را نمیتوانند ثبت کنند و همچنین سوابق مالکیت 
خودرو، در هیچ سامانهای قابل ردیابی نیست. صاحبان این خودروها میتوانند دست 
به هر اقدامی بزنند بدون آنکه شناسایی آنها ممکن باشد. در این صورت، حاکمیت 

چه ابزاری برای اعمال اراده خود بر صاحبان خودرو دارد؟

7-1-2. بی هویتی؛ بستری برای تهدیدهای امنیتی آینده
در وضعیت موجود،  فردی از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد میشود، اما 
هیچگونه مدرک هویتی ندارد. این کودکان تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی شوند. 
آیا ایرانی اند یا افغانستانی؟ این فرد، دسترسی به انواع خدمات  معلوم نیست که 
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ایجاد  وی  در  هویت  داشتن  احساس  هیچگاه  و  ندارد  را  شهروندی  و  آموزشی 
نمیشود. در خیلی از مسابقات دانشآموزی، به دلیل افغان بودن نمی توانند شرکت 
به تدریج  نمی شوند.  پذیرفته  اصاًل  و  شرکت کنند  نمی توانند  المپیادها  در  کنند، 
زمینههای طرد شدن وی از اجتماع، فراهم میشود و تبعات فراوانی برای فرد و 

جامعه ایجاد خواهد کرد1.
نکته مهم دیگر این است که تا ١٨سالگی سن بسیار مهمی است. شخصیت 
تابعیت  که  فرض  به  ١٨سالگی  از  بعد  می گیرد.  شکل  دوران  این  در  فرد  یک 
ایرانی هم به این کودک بدهند، این جبران لطمه ها و محرومیت های وی تا سن 

١٨سالگی را نمی کند. آسیب های پنهان این کودکان بسیار زیاد است. 
به طور خالصه، با عدم پذیرش این افراد در جامعه امروز، دو حالت برای آینده 

متصور است؛
• این فرد از کشور خارج میشود و با تصویر بدی که از ایران دارد، به جای 	

آنکه سفیر ایران باشد یک دشمن بالقوه است.
• این فرد در حاشیه جامعه ایران به زندگی خود ادامه میدهد و عالوه بر 	

آنکه مستعد همراه شدن با انواع آسیبهای اجتماعی است، خطرات امنیتی برای 
کشور دارد.

7-1-3.  ازدواج های فراملی؛ ثبات بخشی به امنیت مرزها
بخشی از این ازدواجها در نواحی محروم مرزی کشور رخ میدهد. درصورتی که 
کند  بررسی  نیز  را  پدیده  این  فرصتی  ابعاد  امنیتی،  رویکرد  کنار  در  سیاستگذار 
رسمیت  به  را  ازدواجها  این  کشور،  مرزی  نواحی  به  امنیتبخشی  باهدف  میتوان 
شناخت. آنها شهروندان کشور محسوب و از خدمات عمومی بهرهمند شوند. در 
این صورت، سطح رضایت این افراد از حاکمیت افزایش مییابد و این مهم،  به 

1. این موضوع در سایر كشورهای دنیا به خصوص بعد از حوادث تروریستی شارلی ابدو در فرانسه، مطرح 
شد. اینكه چگونه فردی كه احساس همراهی با جامعه ندارد و هویت اجتماعی وی شكل نگرفته است، چه 

خطراتی برای جامعه ایجاد میشود.
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امنیت نقاط حساس مرزی کمک میکند.
نکته دیگر اینکه، ازدواجهای صورت گرفته تاکنون نشان میدهد که حاکمیت 
حال  در  غیرقانونی  و  قانونی  بصورت  و  ازدواج شود  این  دادن  رخ  مانع  نمیتواند 
این  فرصتهای  از  بهرهبرداری  داد،  انجام  میتوان  که  اقدامی  تنها  است.  انجام 

ازدواجها و کنترل تهدیدهای بالقوه است. 

7 – 2  ابعاد اقتصادی
یکی دیگر از استداللهایی که در مخالفت با ساماندهی وضع موجود مطرح 
میشود این است که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با 
اتباع خارجی، بار مالی برای دولت دارد)برای نمونه: هزینه پرداخت یارانه به این 

فرزندان(.
این استدالل منتقدان، صرفًا در افق کوتاهمدت قابل بیان است. درحالی که 
یک سیاستگذار باید با بررسی آثار کوتاه و بلندمدت هر پدیدهای، جوانب مختلف 
استدالل مخالفان  این  به  پاسخ  نکاتی جهت  به  ادامه،  در  بگیرد.  نظر  در  را  آن 

اشاره میشود:

7-2-1. سرمایه گذاری برای افزایش جمعیت  کشور
یکی از سیاستهای اصلی کشور، سیاست افزایش جمعیت است. درحالی که 
موجود کشور  از جمعیت  بخشی  ایرانی،  مادر  فرزندان  به  هویت  اعطای  عدم  با 
که  هستند  کشور  انسانی  سرمایههای  افراد،  این  نمیشوند.  شناخته  رسمیت  به 
پیشرفت سرزمین مادری خود،  در صورت هوشمندی سیاست گذار، میتوانند در 
سهیم شوند.  این استدالل که به رسمیت شناختن هریک از این فرزندان، هزینه 
45500 تومانی برای دولت خواهد داشت، غیرمنطقی است. مانند این است که 
شناسنامهدار  جمعیت  از  بخشی  هستیم،  دولت  هزینههای  کاهش  پی  در  اگر 

ایرانی را سلب تابعیت کنیم!
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خارجی  اتباع  و  ایرانی  بانوان  ازدواج  حاصل  ایرانی،  مادر  فرزندان  از  بخشی 
در آن سوی مرزهای کشور است. نمونهبارز آن، خانم مریم میرزاخانی است که با 
فردی از کشور جمهوری چک، ازدواج کرده و فرزند وی، نمیتواند تابعیت ایرانی 
چنین  با  ارتباط  حلقه  آخرین  فعلی،  ناکارآمد  قوانین  به واسطه  واقع،  در  بگیرد. 
نخبگانی با کشور قطع میشود. این در حالی است که در بند دوازدهم سیاستهای 
و  حضور  برای  کشور  از  خارج  ایرانیان  »تشویق  است:  آمده  جمعیت،  ابالغی 

سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان«.

7-2-2. منافع اقتصادی مستقیم 
با اعطای هویت به این فرزندان، دیگر دلیلی برای فعالیتهای غیررسمی آنها 
وجود ندارد و اقتصادهای زیرزمینی حاصل از حضور آنها به اقتصادهای شفاف و 
رسمی تبدیل میشوند. در این صورت، محلهای درآمدی جدیدی مانند مالیات و 
عوارض برای حاکمیت، ایجاد میشود. همچنین در مناطق مرزی،  شاهد رونق 

اقتصادی و شکلگیری کسب وکارهای رسمی جدیدی خواهیم بود.

7 – 3  افزایش جذابیت مهاجرت به ایران
یکی دیگر از مواردی که در مخالفت با ساماندهی وضع موجود، مطرح میشود 
به  افزایش مهاجرت  این است که هرگونه تسهیلی در وضعیت مهاجران، سبب 
ایران میشود. بنابراین، نه تنها نباید سیاستهای بهبوددهنده وضع موجود طراحی 

شود، بلکه با تشدید محدودیتها زمینههای بازگشت آنها را فراهم نماییم. 

7-3-1. سیاست شکست خورده بازگشت 
یک  که  است  این  میآموزد،  سیاستگذار  هر  که  اولیهای  اصول  از  یکی 
کشور  آرزوها.  اساس  بر  نه  بگیرد  صورت  واقعیتها  اساس  بر  باید  سیاستگذاری 
افغانستان به دالیل جنگ خارجی ، ناامنی و درگیریهای داخلی نمیتواند پذیرای 
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متولدشده اند،  ایران  در  فرزندان  این  دیگر،  سوی  از  باشد.  خود  اتباع  بازگشت 
مادرشان ایرانی است و سال هاست که در ایران، زندگی میکنند. پدران برخی از 
آن ها نیز در ایران متولدشده اند. آنها هیچ شناختی نسبت به افغانستان ندارند و 
خود را متعلق به سرزمین مادری میدانند. عدم به رسمیت شناختن این فرزندان 
و در محرومیت نگه داشتن آنها سبب نمیشود تا آنها به کشور افغانستان برگردند. 

7-3-2. فقدان سیاستهای مهاجرتی
بروز  و مستعد  پرتنش  باثبات در منطقه ای  به عنوان یک کشور  ایران  حضور 
گزینه های  از  یکی  ایران، همواره  به  تا مهاجرت  متعدد، سبب شده  بحران های 
جدی برای مردم برخی کشورهای همسایه باشد. همچنین اشتراکات فرهنگی و 
مذهبی مردمان این کشورها با جامعه ی ایرانی، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به 
ایران پدید آورده است و باعث شده است کشور ایران در دوره های متعددی پذیرای 

موج گسترده ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد.
مهاجرت مانند هر پدیده دیگر، دارای ابعاد فرصتی و تهدیدی است. در وضع 
جمعیت  افزایش  نگران  مشخص،  مهاجرتی  سیاست  فقدان  دلیل  به  موجود، 
مهاجران در ایران هستیم. درصورتی که با طراحی سیاستهای مهاجرتی منسجم 
افزایش  سیاستهای  راستای  در  مهاجران  جمعیتی  کنترل  بر  عالوه  میتوانیم 

جمعیتی کشور، از فواید و فرصتهای حضور آنها بهرهمند شویم.
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