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گزارش «شرق» از پیشنهاد برای ازدواج بین المللی دختران تا چالش های قانونی شناسنامه برای افراد دوتابعیتی

مرهم که نیستید، درد را بیشتر نکنید
نســترن فرخه: ماجرا شــاید در روزهای فوت مریــم میرزاخانی 
به اوج خود رســید که به فرزنــدان مادر ایرانــی و پدر خارجی 
شناسنامه ایرانی داده شود و حاال هم اظهارات اخیر برای ازدواج 
بین المللی دختران ایرانی با مردان غیرایرانی شــیعه که موجی 
انتقادی در البه الی صفحات مجازی و رســانه به این پیشــنهاد 
نماینــده اصفهان که در طرح حمایت از جوانی جمعیت مطرح 
شده، به چشــم می خورد. البته بعد از آن با واکنش تند بسیاری 
روبه رو شد و شماری از نمایندگان مجلس خواستار عذرخواهی 
شدند. محمدعلی ابطحی فعال سیاســی هم بعد از انتشار این 
پیشنهاد به دختران، اعالم کرد: بیشترین چیزی که دختران ایرانی 
نیاز دارند دخالت نکردن دیگران در زندگی شــخصی آنهاســت. 
دختر کاالی صادراتی نیســت که کسی تصمیم بگیرد آنان را به 
عقد شیعیان کشــورهای دیگر درآورد.  اما موضوع دیگر در این 
اتفاق، این است که حتی اگر چنین پیشنهادی اجرائی هم شود به 
دلیل چالش های جدی برای دریافت شناسنامه  در قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، تنها بر تعداد 
کودکان بی شناســنامه کشــور می افزاید و هم اکنون بســیاری از 
کودکان مادر ایرانی و پدر خارجی در محالت حاشیه  ای و محروم 
زندگی می کنند که به دلیل فقر مالی و عدم سواد حقوقی کافی 
امکانی برای درخواست شناسنامه و هویت خود ندارند که همین 
مانع دســتیابی آنها به حقوق شهروندی شــان خواهد بود. البته 
بعــد از مرگ ریاضــی دان زن ایرانی با توجــه به تالش مقطعی 
مسئوالن برای دریافت تابعیت فرزندش، هیچ نگاهی به مشکل 
مشابه کودکانی با پدر افغانستانی، پاکستانی یا عراقی داخل ایران 
نشد و رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری که سال هاست در 
این حوزه فعال است، اشاره می کند: وقتی قانون اعطای تابعیت 
می خواست تصویب شود، نظر قانون گذار و متولیان امر ازجمله 
اظهارنظر معاون اول رئیس جمهــوری بر وضعیت فرزند مریم 
میرزاخانی ریاضی دان بود که همســر خارجی داشــتند. مدنظر 
آقایان این بود که فرزند چنین افتخاری باید ایرانی محسوب شود 
و تابعیت ایرانی داشــته باشــد. به نظر می رســد این بیشتر ناظر 
بر وضعیــت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ســاکن اروپا و 
آمریکا ازدواج کردند. بــرای همین طبق این تفکر می توان گفت 
بین پاکســتانی و اروپایی و متمول تفــاوت وجود دارد. همچنین 
طبق آمارهای رسمی چیزی حدود ۹۰ هزار خانواده با این شرایط 
ثبت نــام کردند ولی به چیزی حدود دو تا ســه هــزار نفر تا االن 

شناسنامه ایرانی داده شده است.

این قوانین به پیچیده ترشدن مشکل بی شناسنامه ها اضافه 
می کند

رضا شــفاخواه، وکیل پایه یک دادگســتری و فعال اجتماعی، در 
واکنش به اظهارات امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رئیس 
کمیســیون مشــترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
مجلس شــورای اســالمی ایران، درباره ازدواج بین المللی دختران 
ایرانــی با مــردان غیرایرانی شــیعه و چالش هــای قانونی تابعیت 
فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی به «شــرق» می گوید: واقعا باعث 
تعجب است نماینده مجلس که خودش دست اندرکار قانون گذاری 
اســت و باید از چالش های قانونی مطلع باشــد و بداند قوانینی که 
پیش تر تصویب شــده در مرحله اجرا با چه مشکالتی مواجه است، 
چنین پیشنهادی مطرح می کند که مشخص است به هیچ عنوان به 
تبعات آن فکر نکرده اســت. متأسفانه علی رغم گذشت سه سال از 
تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزنــدان متولد مادر ایرانی و پدر 
خارجی، واقعــا به تعداد اندکی از خانواده هایی که متقاضی صدور 
این نوع از تابعیت بودند شناســنامه ایرانی داده شــده است و طبق 
آمارهای رســمی چیزی حدود ۹۰ هزار خانواده ثبت نام کردند ولی 
به چیزی حدود دو تا سه هزار نفر تا االن شناسنامه ایرانی داده شده 
و این خودش دلیل بر این اســت که قانون در مرحله اجرا شکســت 
خورده اســت و در حال حاضر هیچ کاری هم برای اجرائی شدن آن 
صورت نمی گیرد. این قانون چالش های بســیاری دارد که از همان 
ابتدا ان جی اوها به آن اشــاره می کردند ولی مورد توجه قانون گذار 
قرار نگرفتــه. یکی از آن چالش ها این بود کــه خیلی از این بچه ها 
متولد محالت حاشــیه هســتند و اغلب گواهی تولد معتبر ندارند و 

معموال ازدواج ها به صورت رسمی صورت نگرفته که مدرکی دال بر 
اینکه ازدواج شرعی و قانونی بوده، وجود داشته باشد.

شفاخواه اضافه می کند: طبق آیین نامه قانون اعطای تابعیت به 
فرزندان متولد مادر ایرانی و پدر خارجی، ازدواج باید حتما شرعی و 
رســمی باشد و یک عقدنامه رسمی وجود داشته باشد که اگر نباشد 
دادگاه صالــح باید در این خصوص رأی اثبات زوجیت صادر کند که 
متأسفانه بسیاری از این خانواده ها محروم و از اهالی مناطق حاشیه 
شــهرها هســتند که توان گرفتن وکیل یا ســواد حقوقی و اطالعات 
مکفی برای اینکه بدانند به چه مرجعی اشــاره کنند و چطور اثبات 
نسب این موضوع را مطرح کنند، ندارند. چالش بعدی این است که 
بســیاری از این خانواده ها چون شوهران افغانستانی دارند و مهاجر 
محســوب می شوند، خانه و زندگی را ترک کردند و به آنها دسترسی 
وجــود نــدارد و همین موضوع بحــث اثبات زوجیت را با مشــکل 
بیشــتری مواجه می کند. مسئله بعدی نبود گواهی والدت است که 
طبق آیین نامه قانون اعطای تابعیت حتما باید گواهی والدت صادره 
از بیمارســتان های ایرانی و مراکز درمانی ایرانی باشــد و در غیر این 
صورت مادر یا متقاضی دادخواســت باید اثبات نســب را در دادگاه 
مطرح کند که اثبات نســب هم چالش های خودش را دارد و بسیار 
مشکل است. متأســفانه دادگستری هم رویه واحدی برای رسیدگی 
به اثبات نسب ندارد. به  عبارتی برخی قضات دادگستری مخصوصا 
در شهرهای کوچک آشنایی کاملی با قانون اعطای تابعیت ندارند و 
برای اولین بار این قانون به گوششان می خورد؛ بنابراین رویه قضائی 
واحد، صحیح و درستی درخصوص اثبات نسب وجود ندارد. اغلب 
موارد با طوالنی شدن دادرسی در رابطه با این دعاوی مواجه هستیم 

و حتی اگر خانواده ای با اطالعات کافی وارد مرحله دادرسی شود و 
دادخواست را مطرح کند، مدت زمان طوالنی طول می کشد تا نتیجه 

دعوا مشخص شود.
سازوکار مناسبی برای این قانون نداریم

این وکیل ادامه می دهد: اگر هم به مرحله ارجاع به پزشــکی 
قانونــی جهــت آزمایش هــای دی ان ای برســد، خانــواده مبلغ 
قابــل توجهی متحمل می شــود که چون اغلــب از خانواده های 
حاشیه نشــین و محــروم هســتند از پرداخت این مبلــغ عاجز و 
ناتوان اند. موضوع بعدی اســتعالمی اســت که نهادهای امنیتی 
انجام می دهند و در اغلب مواقع درباره مواردی که شنیدیم دچار 
مشــکل شــده، توضیحی درباره اینکه چرا نمی توانیم شناسنامه 
بدهیــم به خانواده داده نمی شــود و برای همیــن خانواده دچار 
سردرگمی می شود. بنابراین با توجه به طوالنی بودن روند رسیدگی 
و اینکه پاسخ گویی صحیحی داده نمی شود می توان گفت سازوکار 

مناسبی برای آن پیش یینی نشده است و می توانیم بگوییم که این 
قانون در حال حاضر یک قانون شکســت خورده و مطرود است و 
آن کارایی الزم را برای شناسنامه دارکردن بچه هایی که متولد مادر 
ایرانی و پدر خارجی هستند، ندارد. توجه کنید که بی هویتی بدترین 
وضعیت حقوقی در دنیاست؛ شخصی که شناسنامه ندارد هویت 
ندارد و از کلیه حقوق محروم اســت که همین آســیب هایی را به 

دنبال دارد.
بین ملیت ها تفاوت وجود دارد

شــفاخواه در پاســخ به این ســؤال که آیا برای هویت فرزندان 
دوتابعیتی تفاوتی بین ملیت هــا و قومیت ها وجود دارد؟ می گوید: 
در جواب این سؤال خوب است یادآور شویم وقتی این قانون اعطای 
تابعیت می خواست تصویب شود، نظر قانون گذار و نظر متولیان امر 
ازجملــه اظهار نظر معاون اول رئیس جمهوری زمان آقای روحانی 
بر وضعیت فرزند مریم میرزاخانی ریاضی دان بود که همسر خارجی 
داشــتند؛ مدنظر آقایان این بود کــه فرزند چنین افتخاری باید ایرانی 
محسوب شــود و تابعیت ایرانی داشته باشــد. به نظر می رسد این 
بیشــتر ناظر بر وضعیت زنان ایرانی بود که با مردان خارجی ساکن 
اروپــا و آمریکا ازدواج کرده اند. بــرای همین طبق این تفکر می توان 
گفت بین پاکســتانی و اروپایی و متمول تفــاوت وجود دارد، پس با 
توجــه به چالش های قانون تابعیت به فرزندان متولد از زنان ایرانی 
با مردان خارجی و سســتی یا عدم اجرائی شــدن این قانون می توان 
گفت این قانون محمل و تکیه گاه مناســبی برای اینکه بخواهیم به 
آن اســتناد کنیم درخصوص شناسنامه دارشــدن بچه های متولد از 
مادر ایرانی و پدر خارجی نیست و پیشنهادی که این نماینده مجلس 
ارائــه داده مشــکل را پیچیده تر خواهــد کرد؛ چون بــه تعداد این 
بچه های بی شناسنامه اضافه خواهد کرد و ما را با یک معضل بیشتر 

درخصوص بچه های بدون شناسنامه مواجه می کند.

بازنگری در قوانین تابعیت
قوانین مربوط به مهاجران و فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی همچنان گاهی باعث 
بن بســت های حقوقی برای افرادی با این شــرایط در خاک ایران می شــود و حاال که به 
دلیل حضور طالبان با افزایش مهاجرت به ایران روبه رو هســتیم، لزوم بازنگری به آن از 
اهمیت بیشتری برخوردار شده است و محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری نیز 
به آن اشاره می کند که نیاز است یک نگاه راهبردی به قوانین تابعیت داشته باشیم؛ چون 
مشــکالت زیادی از حیث حقوق رفاهی و مسائل مربوط به حوزه امنیت و نظم عمومی 
در مورد مهاجران اتباع داریم، به خصوص آموزش و بهداشت و درمان. همچنین از وقتی 
طالبان به افغانســتان آمده، حدودا مهاجرت های افغانســتانی ها سه تا چهار برابر شده  
است که عمدتا هم به صورت غیرقانونی اتفاق می افتد. محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکالی مرکز، در مورد قوانین موجود برای دریافت شناسنامه 
فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، در گفت وگو با «شرق» اشاره می کند: در نظام حقوقی 
ایران معنای تابعیت مضاعف یا دوتابعیتی وجود ندارد و اگر شــخصی تابعیت ایران را 
داشــته باشــد، مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی باید از حقوق شهروندی مرتبط با تابعیت 

ایران بهره مند شود. همچنین تابعیت برای افرادی که خارجی هستند و تقاضای تابعیت 
ایران را دارند، تابع نظاماتی است که در صورت احراز آن نظامات امکان اخذ سند تابعیت 
و به تبع شناسنامه محقق می شود. همچنین بهره مندی از حقوق بهداشتی، آموزشی و 
رفاهی امتیازاتی که اخذ تابعیت برای شهروند خارجی دارد، انگیزه ای است برای کسب 
تابعیت ایرانی از طریق اخذ شناســنامه و سند تابعیت که از ۱۸سالگی امکان پذیر است. 
این وکیل ادامه می دهد: همچنین از ســوی اداره ثبت احوال برای دارنده و تقاضاکننده 
اوراق سه جلدی صادر می شود و این اسناد توسط وزارت خارجه و با تأیید وزارت خارجه 
از ســوی ثبت احوال قابلیت ایجاد و ارائه دارد و مدارک مرتبط با احوال شخصی شامل 
برگ والدت، گواهی فوت و کارت شناســایی باید با ســاز و کاری که در ثبت احوال تعریف 
می شــود، محقق شود و تا زمانی که توسط دادگاه یا هیئت حل اختالف تسهیل و ابطال 
نشــده، موجه و قابل استناد است. اشــخاصی که اهلیت قانونی داشته و به ۱۸ سالگی 
رسیده باشند، با مالحظه اینکه از خدمت سربازی معاف باشند یا خدمت سربازی را تقاضا 
کرده باشند، می توانند این تابعیت را بگیرند. نقره کار می گوید: در خصوص اتباع خارجی 

اعم از افغانستانی و عراقی برای اینکه بخواهند به تابعیت ایران در بیایند، باید پنج سال 
متوالی در ایران ســاکن بوده و شــرط این است که از لحاظ اخالقی در این کشور و کشور 
خودشان جنایت یا جرمی مرتکب نشده باشند. در ماده ۹۶۳ قانون مدنی گفته اگر زوجین 
تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین کشور شوهر خواهد 
بود. این وکیل ادامه می دهد: همچنیــن در مورد تابعیت، قانون گذار در ماده ۹۷۶ گفته 
که کلیه ساکنان ایران به  استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت 
خارجی کســانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد و 
کســانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند، ایرانی 
محسوب می شوند. کسانی که در ایران متولد شدند و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد نیز 
ایرانی محســوب می شوند. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی یا یکی از آنها متولد 
شــدند هم ایرانی تصور شدند؛ بنابراین مستحضر هستید حتی هر زنی که تبعه خارجی 
دارد و شــوهر ایرانی اختیار کند هم ایرانی تلقی می شــود. هر تبعه خارجی که تابعیت 
ایران را تحصیل کرده باشد نیز ایرانی تلقی می شود. اینها مواردی است که قانون گذار ما 

خواسته برای اخذ شناسنامه حقوق تابعیت را لحاظ کند.
این وکیل اضافه می کند: افراد برای دریافت شناســنامه اول باید به ۱۸سالگی رسیده 
باشــند و دوم پنج ســال به صورت متوالی در ایران زندگی کرده باشــند و فرار از خدمت 
نباشند و در هیچ مملکتی محکوم نشده باشند. همچنین در قانون، ملیت ها اساسا هیچ 
فرقــی برای نظــام حقوقی تابعیت در ایران ندارند؛ یعنی بین پاکســتانی و آلمانی هیچ 
فرقی وجود ندارد و ما باید به ســمت نظام سیاســت گذاری عمومی شــفاف و روشن و 
آینده نگر نســبت به مهاجران و کسانی که درخواســت تابعیت دارند، در حرکت باشیم  
و نیاز اســت یک نگاه راهبردی به قوانین تابعیت داشته باشیم؛ چون مشکالت زیادی از 
حیث حقوق رفاهی و مســائل مربوط به حوزه امنیت و نظم عمومی در مورد مهاجران 
اتباع داریم، به خصوص آموزش و بهداشــت و درمان. دوســتانی دارم که در حوزه های 
مختلف خدمات آسیب اجتماعی فعال هستند و می گویند از وقتی طالبان به افغانستان 
آمده، حدودا مهاجرت های افغانســتانی ها ســه تا چهار برابر شده است که عمدتا هم 

به صورت غیرقانونی اتفاق می افتد.

شنبه
۴  تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۱

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

 ۹- مســجد تاریخی تبریز- جادو- سازمان تبهکاری ایتالیا 
۱۰- ســیاهی لشکر ســینمایی- ینگه دنیایی- از بازی های 
گروهــی نوســتالژیک ۱۱- آب دهــان- اول- پنهان کردن
 ۱۲- قرارداد صلح متفقین و متحدین در پایان جنگ جهانی 

اول- همــدم و مونس- بزرگوار تر ۱۳- آســمان- گذرگاه- 
واحد غیر رسمی پول ایران ۱۴- تاج پرندگان- مسیر تباهی- 
دارای اخالق و رفتار خشــک و غیرصمیمی ۱۵- ســازمان 

تهیه و توزیع فراورده های خونی- کاله بارانی  افقی: 
 ۱- نشــانه صفــت تفضیلی- عنکبــوت- درختی 
جنگلی که به نام رازدار هم معروف است ۲- ذخیره- 
مطیع و تابع دستور ۳- هم زمان- خارج- بی سروصدا 
۴- مفصل و کامل- پرنده ای وحشی و حالل گوشت- 
ناپایدار ۵- مربوط به عموم ملت- برجسته و ممتاز- 
ناگوار ۶- نوعی بازی ســریع در شــطرنج- بزرگ ترین 
پهپــاد ایرانی- کوه ۷- شــهر زادگاه بتهــوون- میوه 
اشــاره-  پیشــینیان ۸-  عبــرت  درس  گرمســیری- 
دیپلماتیک- نوزاد حشره ۹- از طایفه های بلوچ ایران- 
زبان اکثریت مردم اتریش- اشــاره به دور ۱۰- داروی 
بی هوشــی- داروی افزایش تحرک گوارش- مخفی و 
پنهان ۱۱- گلدسته- طبقه ای از ساختمان- از شهدای 
نامــی کربال ۱۲- مخفــف گاه- دارای طــول زمانی- 
پدر مــردگان ۱۳- از بنیان گذاران فکــری انقالب کبیر 
فرانسه- پیامبری که علم تعبیر خواب می دانست- از 
شبکه های تلویزیونی کشــورمان ۱۴- نمایش نامه ای 

نوشته اکبر رادی- جادو ۱۵- یاقوت- ارمغان- کام
عمودی: 

۱- اصــالح خرابی- کوشــش برای جلب مشــتری 
بــا خــوب جلــوه دادن کاال ۲- روزی- فراورده هــای 
شیری- فریاد شادی ۳- همســر حضرت یعقوب(ع)- 
ســخت و شــدید- قالب کمربند ۴- مســیر مســابقه 
اســب دوانی- از القــاب امــرای تــرک- نشــان دادن
 ۵- صبحانه نخــورده- کبوتــر صحرایــی- جــای پــا
 ۶- مجــرای خون- نمایش نامه ای نوشــته گوگول- از 
درجات نظامی ۷- سرزنش و مالمت- رستنی- گردنده 
۸- پراکنــدن- لقب حضــرت آدم(ع)- مخفف ســیاه

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۵۴      طراح: بیژن گورانی
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دریچه

شــرایط کســب تابعیت ایران بر اســاس مواد قانون مدنی عبارت اســت از ۱۸ ســال تمام حتی در 
صورتی که حکم رشــد گرفته باشد. ســکونت پنج ســال متوالی یا متناوب در ایران که گویا قانون گذار با 
وضع این شــرط در پی نشــانه ای از عالقه شــخص به سرزمین و مردم این کشــور بوده است. قانون گذار 
در همیــن ماده، اقامت در کشــور دیگر برای خدمت بــه ایران را در حکم اقامت در خاک ایران دانســته 
اســت. انجام دادن خدمت وظیفه عمومی در صورتی که این خدمت در قوانین کشور متبوع فرد اجباری 
باشد؛ یعنی در حقیقت قانون گذار پذیرش فرد فراری را ممنوع اعالم کرده است. محکوم نشدن به جنحه 

مهم یا جنایت غیرسیاســی در هیچ کشــوری و داشتن تمکن مالی یا شغل معین برای امرار معاش طبق 
ماده ۹۸۳ قانون مدنی که قانون گذار اســتثنا شــرط اقامت را در ماده ۹۸۰ بیان کرده است. بر اساس این 
ماده، افرادی که در ادامه ذکر می شــوند می توانند درخواســت تابعیت ایران را بدون شرط اقامت داشته 
باشــند؛ البته این درخواســت باید توسط هیئت وزیران تصویب شود: کســانی که به امور عام المنفعه در 
ایران خدمت کرده باشــند مثل پزشــکان، دانشــمندان و متخصصان و خارجیانی که اهل و عیال ایرانی

 داشته باشند.

چند شرط مهم برای اخذ تابعیت ایران


