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 صاحب امتیاز:  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
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Fairfax VA 22033 
 
United State 
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E-mail:  Info@ Peace-Mark.org 
 
Web:     www.peace-mark.org 

 دبیر اجتماعي:  علي کالئي

 فهرست

 نژاد طراح گرافیک: ایمان نیکي دبیر فرهنگي: رضا نجفي



  شما چه گفته اید، درباره ي ...
 غربت فرهنگ در هجرت/ رضا نجفي

شما دید غلطي ندارید و در اکثر مواقع و در جوامع گوناگون هم وضع به  روزبه دري:
هاي تقریباً زیادي هم در تاریخ وجود دارند که در تبعید، آثار  همین شکل است. اما نمونه
هایي هم وجود  کند اما باید راه اند. غربت انسان را اخته مي فوق العاده تري خلق کرده

هایي که البته چندان  داشته باشد که از دل همین اختگي، شکوفایي هم ظهور کند؛ راه
 ساده نیستند.

ترین اثر ادبي ایران  که رضا قاسمي مهم نگاه دقیقي بود با چند تبصره. اول این مسعود ...:
که در همان بازار کاذبي که در ایران وجود  بعد انقالب را در پاریس نوشته. هدایت نیز به همین شکل. مورد دوم این

ها که دلیل  ایم. این ها االن به پانصد نسخه رسیده است. حتي دویست نسخه تیراژ کتاب هم داشته دارد هم، نسخه
ها کرد تا گربه را دم حجله کشته باشد. مثال ساعدي هم مثال  نشد. ادبیات مهاجرت را جمهوري اسالمي ورد زبان

نویسندگاني هستند که به زبان غیر ایراني  ]خارج از کشور[جا خوبي نیست؛ چون ساعدي نخواست بنویسد. همین
برد.  ها نمي اي نامي از آن گیرند و به دلیل خفقان درون مملکت، هیچ رسانه نویسند و جایزه هم مي ي ایران مي درباره

 نمونه هایش یسیارند. منجمله خانم سحر دلیجاني که از اوین نوشته است.

 نگاهي در چند پرده به کمپین نخریدن خودروي صفر/ مسعود لواساني

که ایران خودرو محصوالتش روي دستش مانده، به  کنم که این کمپین زیاد هم موفق عمل کرده باشد. این راستش من باور نميرضا مختار: 
شود، به خاطر  که در رابطه با این کمپین موضع گیري مي خاطر فقیرتر شدن قشر متوسط جامعه و پایین آمدن قدرت خرید مردم است و این

. علت ها، موفق بوده اما اگر واقع بین باشیم، در عمل خیر مقابله با هر نوع فعالیت مدني است. البته این کمپین از لحاظ برد خبري و تصرف رسانه
و آن هم البته نه ضعف کمپین که همراه نشدن مردم در عمل است. در ایران این قدر فعالیت مدني صورت نگرفته که مردم نه با آن آشنا هستند 

 نه باورش دارند.
تواند به مردم یاد بدهد که از حقوق خودشان دفاع  ها واقعاً شکسته شود.  اما این کمپین مي به نظرم نباید توقع داشت که قیمت پریسا حجازي:

 کنند. پس بهتر است ما در هر موضعي که هستیم، حتي اگر فقط طرفدار خرید محصوالت ایراني هم باشیم، از این کمپین دفاع کنیم.
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 آینده در مناطق  هاي مرزي کشور تصویب شده و از سال اندازي مدارس دو زبانه در استان راه که آموزي کشور گفت آموزان خوزستان در مجلس دانش ي دانش نماینده
 .شود اندازي مي مرزي خوزستان مدارس دو زبانه راه

 نفر از زندانیان داوطلب، یک روز مرخصي داده شد. ۵۱ي دو قلوي سیاه کل آبدانان به تعداد  به مناسبت روز جهاني طبیعت، به منظور تنظیف و پاکسازي دریاچه 

 ها مبلغ دو هزار  آن اند که بدون اطالع قبلي، از حقوق هر یک از برخي از کارمندان آموزش و پرورش در تهران پس از دریافت فیش حقوقي شهریور ماه خود متوجه شده
 .کسر شده است“ کمک به مردم یمن”عنوان  تومان به

 نددادستان عمومي و انقالب شهرستان البرز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را وظیفه و تکلیف قانوني و دیني دستگاه قضایي خوا. 

 ه فرد آمر، برابر ت برئیس کل دادگستري استان تهران گفت که با متعدیان به آمران به معروف و ناهیان از منکر، به دلیل ارتکاب به یکي از منکرات و تعدي نسب
 .کنیم شود و براي این قبیل افراد، اشد مجازات را اعمال مي ضوابط و مقررات تعدد جرم برخورد مي

 صادر کرد روزي معلوالن ذهني این استان را بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان فردیس استان البرز حکم برائت مرکز توانبخشي و مراقبتي شبانه ۲ي  شعبه. 

 قاضي آن الین خبر داد. ۲۰۲۲ي قضاییه از ورود این قوه به فضاي چت و  یک مقام مسئول در قوه 

 ر، این شبکه براي هاي ایران براي "جاسوسي بر شهروندان" این کشو گوید که پس از رد درخواست همکاري مقام رساني تلگرام مي پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام
 .ساعاتي در ایران مسدود اما فعالً رفع فیلتر شده است

  .نرگس محمدي در پي تشنج در زندان، به بیمارستان منتقل و بستري شد 

 امین انواري، فعال مدني در بند، به دلیل شرکت در تجمعات مدني تهران از مالقات با فرزندش منع شده است.  مادر 

 .محمود بهشتي، سخنگوي کانون صنفي معلمان، در اعتراض به اجرایي نمودن حکم زندان خود، اعتصاب غذا کرد 

 ي این  قرنطینه به ایرج محمدي، زنداني سیاسي زندان مرکزي زاهدان پس از هجوم و بازرسي در بند عمومي این زندان، به این عمل اعتراض کرده و پس از انتقال
 .زندان دست به اعتصاب غذا زده است

 ،ب غذا زد.که دهمین سال حبس خود را مي گذراند، در اعتراض به انتقال به زندان بیرجند دست به اعتصا زنداني سیاسي زندان بیرجند محمدامین عبداللهي 

 در تهران بازداشت شدند.“ رادیو جوان”هاي اصلي سایت  دو تن از ادمین 

 ي شصت، توسط ماموران امنیتي بازداشت شدند. محمود عظیمي و همسر او فاطمه ضیایي آزاد، از زندانیان سیاسي دهه 

 ضربه شالق و  ۹۹سال و نیم سال زندان و  ۵۵دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضي مقیسه، به ترتیب به  ۲۲ي  فاطمه اختصاري و سیدمهدي موسوي، از سوي شعبه
 ضربه شالق محکوم شدند. ۹۹سال زندان و  ۹

 ضربه شالق محکوم شد. ۲۲۲دادگاه انقالب تهران، به شش سال زندان و  ۲۲ي  کیوان کریمي، مستندساز ایراني، از سوي شعبه 

 نمایندگان مجلس شوراي اسالمي با کلیات طرح اعطاي تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي مخالفت کردند. 

 ي سومار، در هنگام پاکسازي میادین مین بر اثر برخورد با مین مجروح شد. یکي از مین روبان به نام سید موال سپاهیده، در منطقه 

 دیگر به شدت زخمي  ي دهلران بر اثر برخورد با مین دچار حادثه شده که در لحظات اولیه سه تن جان خود را از دست داده و یک نفر چهار تن از افراد بومي منطقه
 .شود مي

 یک زن میانسال تهراني در خیابان ونک، با بنزین دست به خودسوزي زد و به زندگي خود پایان داد. 

  ساله و پسر خردسالشان نیز که قصد کمک به وي را  ۲۲ي بارداري به نام حوا، در نیشابور، با ریختن بنزین روي خودش دست به خودسوزي زد و شوهر  ساله ۲۹زن
 .اند داشتند دچار سوختگي شدید شده

  ،و جان سپرد.اقدام به خودسوزی کرد  این شهرستاندادگستری ي  خود در محوطه رويبا ریختن بنزین بر ، از روستای لکر شهرستان ملکان ساله ۵۱سیروس نیکخو 

 دختر نوجواني در شهرستان ماهشهر به نام زهرا آبادیان خود را در منزل برادرانش به دار آویخت. 

 جداگانه،  سال سن داشتند و به صورت پیمانکاري در استخدام این شهرداري بودند، از طریق حلق آویز و به صورت ۱۲که حدود  دو نفر از کارگران شهرداري بندرانزلي
 خودکشي کردند.

 است اند که متهم پرونده، خود یکي از این آسیب دیدگان ي اسیدپاشي در روستاي شجاع شهرستان جلفا، چهار نفر دچار آسیب دیدگي شده بر اثر حادثه. 

  ،سال زندگي زیر حکم اعدام، دست به خودکشي زد ۵۲شهر کرج با گذشت حدود  زندان رجایي ۷ساله، در اندرزگاه  ۲۲حمید بهرامي. 

  ساله اهل کهنوج به دلیل عدم رسیدگي پزشکي، تاخیر در ارسال به بهداري و کم کاري مراقب در بند کارگري زندان بندرعباس، جان سپرد ۲۵مسعود امیري، زنداني. 

 ان، یک دانش آموز از توابع استان سیستان و بلوچست ي رمین چابهار اثر شلیک ماموران نیروي انتظامي به یک دستگاه خودروي مظنون به حمل گازوئیل در منطقه بر
 .مورد اصابت گلوله قرار گرفت

 روي انتظامي ي مرزي نزدیک چالدران در استان آذربایجان غربي به دلیل ضرب و شتم و عدم رسیدگي پس از آن توسط نی یک جوان اهل کشور افغانستان در منطقه
 .هاي مرزي این منطقه، در گذشت در پاسگاه

 به خاطر معلولیت ناشي از ضرب و شتم شدید ماموران نیروي انتظامي جان باخت. ساله، ۲۲غالم حسین گرگیج،  اهل سیستان و بلوچستان به نام  یک شهروند 

 بازداشت و به نژاد، سیاوش محمودي و آمانج حسیني چهار زنداني هستند که در سنین نوجواني و زیر هیجده سال به اتهام قتل عمد،  یوسف محمدي، هیمن اورامي
 برند. اند و در حال حاضر در زندان سنندج به سر مي اعدام محکوم شده

 ،دختر جواني که در هفده سالگي به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. فاطمه سالبهي 
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نقش دختران امروز به عنوان مادران فردا، به قدري حائز اهمیت 

ي ما هستند. امسال براي  توان گفت دختران آینده است که مي

 ۵۵در “  ها دختر بچه”چهارمین سال متوالي سالروز روز جهاني 

ي اصلي برگزارکنندگان و حمایت  اکتبر گرامي داشته شد. خواسته

هاي همگاني در سرتاسر  کنندگان این روز جهاني افزایش کوشش

جهان در راستاي تضمین دنیایي عاري از تبعیض براي زنان جوان 

ها بود. موضوع امسال بر موضوع دختران جوان و  و دختر بچه

ي پایدار متمرکز است. در چشم اندازي وسیع،  اهداف توسعه

هاي جهاني در راستاي کاهش نابرابري جنسیتي با حرکتي  کوشش

 ۲۲۲۲شتابدار ادامه دارد. امید به کاهش نابرابري جنسیتي تا سال 

گرچه سخت است، اما دور از دسترس نیست. دختران جوان به 

عنوان قشري آسیب پذیر با موانع جدي اجتماعي، اقتصادي و 

 سیاسي مواجه هستند.

ها پتانسیل رهبري و  که آن با وجود این

هاي  ایجاد تغییرات را دارند، توانایي

ي فاکتورهایي نظیر  ها به واسطه آن

بارداري ناخواسته، ازدواج اجباري و زود 

هنگام، خشونت جنسیتي و 

هاي تحصیلي و خدمات  محدودیت

 گردد. بهداشتي باروري تضعیف مي

هاي جهاني بیانگر  آمار رسمي سازمان

 ۷۲۲هاي تلخي هستند؛ بالغ بر  واقعیت

میلیون زن در سراسر جهان در سنین 

سال(،  ۵۲کودکي ازدواج کردند )زیر 

 ۲۱۲بالغ بر یک سوم چیزي در حدود 

 ۵۱میلیون نفر این زنان قبل از سن 

اند. این  ازدواج کرده سالگي 

هاي کم سن غالباً قادر به ایجاد  عروس

ي جنسي موثر و ایمن نیستند  رابطه

هاي ناخواسته  هاي جنسي و بارداري بنابراین در معرض عفونت

دقیقه در جایي از این جهان یک دختر  ۵۲گیرند. در هر  قرار مي

شود و در شرایط اضطراري دختران  نوجوان قرباني خشونت مي

هاي جنسي و در برخي موارد  نوجوان خصوصاً در معرض خشونت

هاي مسلح به منظور  در معرض ربوده شدن توسط گروه

هاي جنسي هستند.  سوءاستفاده

درصد( از دختران  ۵۵نزدیک به نیمي )

نوجوان در سراسر جهان در سنین 

سال این تصور را دارند که  ۵۹-۵۱

ها تحت  همسر یا شریک جنسي آن

شرایط خاص همسر خود را مورد 

 دهد. ضرب و شتم قرار مي

متحد، بان کي  دبیر کل سازمان ملل

مون، در پیامي به مناسبت روز جهاني 

اینک ”ها خاطر نشان کرد:  دختر بچه

ي ما این است که براي رسیدن  وظیفه

به اهداف از پیش تعیین شده و وفاي 

هایي که دختر  به عهد تمام فرصت

ها سزاوار آن هستند را تا سال  بچه

، در زماني که به دوران نوجواني ۲۲۲۲

بان “.  رسند به آنان بدهیم و جواني مي

 هاي جهاني ها و تالش روز جهاني دختر بچه

 فعال مدني

 ساموئل بختیاري و فریبا رئیسي

ان
دک

کو
 

هاي  هاي جهاني بیانگر واقعیت آمار رسمي سازمان

میلیون زن در سراسر جهان  ۷۲۲تلخي هستند؛ بالغ بر 

سال(، بالغ بر یک  ۵۲در سنین کودکي ازدواج کردند )زیر 

میلیون نفر این زنان قبل از سن  ۲۱۲سوم چیزي در حدود 

هاي کم سن غالباً  اند. این عروس ازدواج کرده سالگي  ۵۱

ي جنسي موثر و ایمن نیستند بنابراین  قادر به ایجاد رابطه

هاي ناخواسته قرار  هاي جنسي و بارداري در معرض عفونت

دقیقه در جایي از این جهان یک دختر  ۵۲گیرند. در هر  مي

شود و در شرایط اضطراري  نوجوان قرباني خشونت مي

هاي جنسي و  دختران نوجوان خصوصاً در معرض خشونت

هاي  در برخي موارد در معرض ربوده شدن توسط گروه

هاي جنسي هستند. نزدیک به  مسلح به منظور سوءاستفاده

درصد( از دختران نوجوان در سراسر جهان در  ۵۵نیمي )

سال این تصور را دارند که همسر یا شریک  ۵۱-۵۹سنین 

ها تحت شرایط خاص همسر خود را مورد ضرب  جنسي آن

 دهد. و شتم قرار مي
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 کي مون در بیانات خود این روز را روزي بین المللي اعالم کرد.

امروز تمرکز ما ”گوید:  ي زنان سازمان ملل مي مدیر اجرایي برنامه

هاست، خارج کردن آنان از انزوا یکي از وظایف  بر دختر بچه

سازمان ملل است. این بخشي از یک حرکت عظیم جهاني، براي 

  “.۲۲۲۲ي برابر تا سال  دنیایي برابر است؛ یک سیاره

ي زنان سازمان ملل، با پشتیباني  ي مدیر اجرایي برنامه به گفته

صندوق زنان سازمان ملل متحد در راستاي برابري جنسیتي، 

دختربچه و دختر جوان در کاستاریکا و جمهوري  ۲۲۲۲نزدیک به 

هاي نوآورانه را براي  هاي پیشرفته و استراتژي دومنیکن فن آوري

رسیدن به برابري جنسیتي و غلبه بر مردساالري مورد استفاده قرار 

 دهند. این یک گام بزرگ و رو به جلو است. مي

در تمامي کشورهاي در حال توسعه، 

هایي جهت بهبود وضعیت دختران  فعالیت

جوان صورت گرفته است. رهبر ماالوي در 

کودک را که  ۲۲۲سابقه، ازدواج  اقدامي بي

سال ازدواج کرده بودند را  ۵۲در سنین زیر 

دهد  لغو کرد. این اتفاق در کشوري رخ مي

سالگي ۵۲سن  که نیمي از دخترانش زیر 

کنند. سازمان ملل در به  ازدواج مي

رسیدن قانون جدید افزایش سن  تصویب

قانوني ازدواج در این کشور کمک فراواني 

ي آگاه کردن رهبران سنتي در راستاي  چنین وظیفه کرده است. هم

لغو ازدواج کودکان را نیز نهادهاي بین الملي با هماهنگي 

  اند. هاي مردم نهاد به عهده گرفته سازمان

اي به آسیا و اقیانوسیه دارند. دست  هاي جهاني توجه ویژه فعالیت

ي آسیا و اقیانوس آرام زندگي  میلیون جوان در قاره ۷۱۲کم 

کنند. همکاري و مشارکت فعال براي رساندن صداي این  مي

برابري جنسیتي هستند  اي از آنان خواهان  جوانان که بخش عمده

بسیار موثر است. پژواک صداي زنان جوان در سازمان ملل، 

ي عقاید جهت  نشانگر وجود فضایي باز جهت بیان نظرات، ارائه

 ساختن جهاني آرام و بي طرف، براي همه است.

به اعتقاد فعاالن حقوق زنان، دختران و زنان جوان باید در 

هاي خود را  هاي مردانه توانایي زمینه

ي این فعاالن زنان  افزایش دهند. به گفته

جوامع سراسر جهان قادر به ورود به 

هاي اقتصادي، سیاسي و تعریف  حوزه

 رهبري هستند.

گوید:  یک معلم و مشاور دختران مي

آموزش و پرورش قدرت است براي ”

  “.دختران جوان

این معلم گرانادایي در خصوص اهمیت 

کمک ”گوید:  و پرورش مي آموزش

سازمان ملل، انجمن جهاني 

دختران و دختران پیشاهنگ به 

هاي درسي پیشرفته،  برنامه

ست جهت جلوگیري از  ابزاري

 “خشونت بر علیه دختران جوان.

در میان سایر کشورهاي جهان، 

قرقیزستان، این کشور کوچک 

آسیاي میانه بسیار پیشرو است. 

توان گفت جوانان  به جرات مي

قرقیزستان قهرمان برابري 

جنسیتي هستند. در ترم تابستاني 

 کودکان

در میان سایر کشورهاي جهان، قرقیزستان، این 

کشور کوچک آسیاي میانه بسیار پیشرو است. به 

توان گفت جوانان قرقیزستان قهرمان  جرات مي

برابري جنسیتي هستند. در ترم تابستاني مدارس 

ي جوانان براي  این کشور، کارگاه آموزشي ویژه

دانش آموزان و معلمان برگزار شد که در این 

هایي در خصوص قدرت دادن به  کارگاه آموزش

دختران و چگونگي تبدیل شدن به یک جوان 

 فعال در مدرسه و اجتماع ارائه گردید.

  عکس از وبسایت کمیسیون زنان سازمان ملل متحد



54شماره   
 آبان

1394 

7 

  آنان است. 

ي جهاني است، اما تالش در  گرچه خشونت علیه زنان یک مسئله

جهت کاهش آن مفید است. خشونت بر علیه زنان و دختران جوان 

شود. زنان در  هاي مختلف اعمال مي در جهان معاصر به شیوه

هاي عدم رعایت  هاي اکثریت جوامع امروزي، به بهانه خانواده

 شوند. هاي معنوي به شدیدترین شکل تنبیه مي ارزش

هاي  ترین جوامع امروزي، ریشه خشونت علیه زنان در پیشرفته

ي همگاني  عمیق دارد و مستلزم مبارزه

هاي آن را  است که بتواند ریشه و زمینه

بخشکاند و راه را براي از بین بردن 

هرگونه اعمال ضد انساني هموار سازد. 

اهمیت دادن به دختران جوان شاید 

بهترین راهکار حذف کامل این بي 

 ها باشد. عدالتي

 

 توضیح:

اي به زبان فارسي و برگرفته  این مطلب ترجمه

کمیسیون زنان سازمان ملل متحد و   از وبسایت

 ها است. وبسایت روز جهاني دختربچه

ي جوانان براي دانش  مدارس این کشور، کارگاه آموزشي ویژه

هایي در  آموزان و معلمان برگزار شد که در این کارگاه آموزش

خصوص قدرت دادن به دختران و چگونگي تبدیل شدن به یک 

 جوان فعال در مدرسه و اجتماع ارائه گردید.

در کنار روز جهاني دختران، روز بین المللي جوانان نیز حائز اهمیت 

برگزار شد،  ۲۲۵۱اوت  ۵۵است. در این روز جهاني که در 

ي زنان ملل متحد با همکاري انجمن جهاني  ي ویژه کمیته

مشاوران دخترها، دختران پیشاهنگ 

خواستار پایان یافتن خشونت علیه زنان و 

 دختران شدند.

ي آفریقا، نیجریه بسیار پیشگام  در قاره

است. براي دختران نیجریه، آموزش و 

پرورش کلید درهاي پیشرفت خودشان و 

کشورشان است. براي نمونه، نینا آگبا با 

ي تحصیلي موفق به اخذ  کمک هزینه

 &   Aمدرک لیسانس شیمي از دانشگاه 

M  تگزاس شده است و داراي مدرک

ي علوم امور  کارشناسي ارشد در رشته

ي تحصیل چهار  شهري است. نینا هزینه

خواهرش در نیجریه را به عهده 

ي او را نیز توسط  دارد. پروژه

سازمان غیردولتي که کمک 

ي تحصیلي دختران را  هزینه

شود.  کند، حمایت مي فراهم مي

این یک معجزه براي نینا و 

  ي اوست. خانواده

هاي جهاني جهت بهبود  تالش

وضعیت زنان ثمربخش بوده است. 

ها بهترین راه  دستکم این تالش

براي قابلیت بخشي به دختران 

هاي  جوان و آگاه ساختن توانایي

ان
دک

کو
 

ي آفریقا، نیجریه بسیار پیشگام است. براي  در قاره

دختران نیجریه، آموزش و پرورش کلید درهاي 

پیشرفت خودشان و کشورشان است. براي نمونه، نینا 

ي تحصیلي موفق به اخذ مدرک  آگبا با کمک هزینه

تگزاس شده  A  & Mلیسانس شیمي از دانشگاه 

ي  است و داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته

ي تحصیل چهار  علوم امور شهري است. نینا هزینه

ي او را  خواهرش در نیجریه را به عهده دارد. پروژه

ي  نیز توسط سازمان غیردولتي که کمک هزینه

شود.  کند، حمایت مي تحصیلي دختران را فراهم مي

 ي اوست. این یک معجزه براي نینا و خانواده

  ازدواج دختربچه ها در هند/ عکس از وبسایت کمیسیون زنان سازمان ملل متحد
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 امید سالمت

ترین علل مرگ و میر در کشورمان  حوادث رانندگي یکي از مهم

است و متاسفانه در بین کشورهاي 

جهان، ایران در این زمینه در گروه 

کشورهاي با آمار باالي کشته و 

مجروح ناشي از این حوادث قرار گرفته 

 است.

به  نگاهي

جهاني،  بهداشت سازمان آمارهاي

میالدي  ۲۲۵۲دهد در سال  نشان مي

نفر ناشي از حوادث رانندگي  ۲۱۲۲۵

توزیع جمعیتي   اند. در ایران فوت کرده

نشان  ۲۲۵۲فوت شدگان در سال 

درصد از کشته شدگان  ۵۷۷۱دهد  مي

سرنشینان خودروهاي با چهار چرخ و 

ها و یا وسایل نقلیه با  درصد راکبین موتورسیکلت ۲۲.۹تر،  یا بیش

درصد  ۵درصد عابرین پیاده و در حدود  ۲۲۷۰دو و یا سه چرخ، 

 اند. ها بوده سایر گروه

تر مورد توجه گیرد که تبدیل به  تواند بیش این آمار زماني مي

ي  صد هزار وسیله شاخص تعداد افراد کشته شده به ازاي هر یک

 جمعیت نفر هزار صد یک هر ازاي به شده کشته افراد تعداد و نقلیه

 بشود. کشور

شود، به ازاي هر  مشاهده مي ۲۲۵۵با نگاهي به این آمار در سال 

 هزار ۵۲۲نفر و به ازاي هر  ۲۵۷۵نفر جمعیت کشور  هزار ۵۲۲

شوند. همین آمار در  نفر در سال کشته مي ۵۲۵۷۷ي نقلیه  وسیله

هزار نفر   ۵۲۲نفر کشته به ازاي  ۵۷۲کشور ایرلند در زمان مشابه، 

ي نقلیه  وسیله هزار ۵۲۲نفر به ازاي هر  ۲۷۵جمعیت کشور و 

 است.

هر چند این آمار در ماخذهاي مختلف متفاوت گزارش شده و به 

 ۵۲۲کشته به ازاي هر  ۲۲عنوان مثال در گزارشي دیگر ایران با 

ي سوم جهان و بعد از کشورهاي نامیبیا و  نفر جمعیت در رده هزار

تایلند قرار دارد و حتي در گزارشي 

کشته ناشي از  ۵۲۷۱۵دیگر ایران با 

 ۵۲۲حوادث رانندگي به ازاي هر 

نفر جمعیت در صدر آمار جهان  هزار

 قرار دارد.

ي قابل توجه و تامل این است  نکته

که در هر حال، هر یک از این آمارها 

صحیح باشد، متاسفانه تعداد کشته 

شدگان ناشي از حوادث و سوانح 

رانندگي در ایران به طور معناداري 

باالتر از بسیاري از کشورهاي جهان 

است و نیاز به توجه عاجل همگاني 

تواند مبین این باشد  دارد. این آمار مي

توان میزان مرگ و میر  که با رعایت برخي موارد، به چه میزان مي

شهروندان را ناشي از حوادث رانندگي کاست و اتفاقاً حق حیات از 

ها است. پس به عنوان یک حق  ي تمامي انسان حقوق اولیه

بایست به این موضوع نگاه کرد و دولتمردان  اساسي و اولیه مي

هم موظفند در این زمینه مداخالت الزم را براي رعایت حقوق 

 انساني شهروندان به عمل آورند.

هاي ارزیابي رعایت حقوق بشر  نگاهي به موارد مرتبط در شاخص

 در سالمت

بشر،  حقوق جهاني ي اعالمیه ۲۱ ي ماده اساس بر

باالترین استانداردهاي قابل حصول جسمي و  از برخورداري حق

ي قابل توجه و تامل این است که در هر حال،  نکته

هر یک از این آمارها صحیح باشد، متاسفانه تعداد کشته 

شدگان ناشي از حوادث و سوانح رانندگي در ایران به طور 

معناداري باالتر از بسیاري از کشورهاي جهان است و نیاز 

تواند مبین این  به توجه عاجل همگاني دارد. این آمار مي

توان میزان  باشد که با رعایت برخي موارد، به چه میزان مي

مرگ و میر شهروندان را ناشي از حوادث رانندگي کاست و 

ها است. پس  ي تمامي انسان اتفاقاً حق حیات از حقوق اولیه

بایست به این موضوع  به عنوان یک حق اساسي و اولیه مي

نگاه کرد و دولتمردان هم موظفند در این زمینه مداخالت 

الزم را براي رعایت حقوق انساني شهروندان به عمل 

 آورند.
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شود و در نهایت آمار میزان کشته شدگان و  رانندگي بررسي مي

افراد مجروح ناشي از حوادث رانندگي به 

هزار نفر جمعیت و به ازاي  ۵۲۲ازاي هر 

ي نقلیه  هزار دستگاه وسیله ۵۲۲هر 

 .گیرد مورد ارزیابي قرار مي

راهکارهاي کاهش تلفات و جراحات 

 ناشي از تصادفات رانندگي

بتوان این راهکارها را در سه گروه  شاید

الف( راهکارهاي انساني مثل، فرهنگ 

سازي رانندگي و آموزش قوانین از 

تر پلیس بر رعایت  مدارس، تمرکز بیش

قوانین رانندگي)به جاي دخالت و 

پرداختن به امور شخصي 

همگاني ب(  هاي رسانه مردم در همگاني آموزش و مردم(

خودروها مثل الزام خودروسازان داخلي به رعایت  سازي ایمن

استانداردهاي ایمني خودرو، ساماندهي و خارج نمودن خودروهاي 

ي فعالیت در کشور، تسهیل در واردات  فاقد ایمني الزم از چرخه

خودروي استاندارد و ایجاد فضاي رقابتي تولید خودرو و غره  ج( 

هاي کشور، ایمن  ي راه ها از طریق تکمیل شبکه اصالح جاده

ها و تبیین استانداردهاي ساخت جاده بر مبناي  نمودن جاده

معیارهاي جهاني و نظارت بر اجراي آن، 

شناسایي نقاط حادثه خیز و اصالح آنان و 

 غیره تقسیم کرد.

 اند؟ دولتمردان تاکنون چه کرده

در ابتدا چند اقدام و سخن از مسئولین 

  کشور را مرور مي نماییم:

ي لغو طرح  محمود احمدي نژاد در زمینه-

تشدید جرایم رانندگي اقدام نمود و در 

ي اولین هیات دولت  روزه ۵۷۲گزارش 

ي ریاست جمهوري وي تحت  اولین دوره

عنوان لغو طرح تشدید جرایم رانندگي در 

ها مکلفند در  ها است. بنابراین دولت ي انسان رواني از حقوق همه

ها تمهیدات الزم را در قوانین،  این زمینه

ساختارها و غیره در نظر بگیرند. براي 

بایست،  سالمت جسمي و رواني مي

ها را به خطر  عواملي که سالمت انسان

اندازد مورد دقت قرار گیرد و ساز و  مي

کارهاي مناسب براي حفظ سالمت 

 همگاني ایجاد شود.

حوادث رانندگي هم در این گروه از 

هاي رعایت حقوق بشر  خدمات در ارزیابي

گیرند و  در سالمت مورد توجه قرار مي

هاي کنترل این حوادث براي  روش

ارزیابي رعایت حقوق بشر در سالمت 

 گیرند. مورد ارزیابي قرار مي

هاي ارزیابي  بسیار جالب است که بدانیم حتي در برخي از روش

رعایت حقوق بشر در سالمت، در کنار ارزیابي موارد کالني 

که آیا ابزارهاي اجباري پیرامون الزام حاکمیت  چون بررسي این هم

به قبول حق سالمت آحاد جامعه در قانون اساسي و یا دیگر 

اشکال قانون باالدستي وجود داشته یا خیر، مواردي همانند درصد 

هاي رانندگي باطل شده براي نقض قوانین و مقررات  گواهینامه

مهندس نعمت زاده، وزیر صنایع دولت حسن 

نخریدن ”روحاني با اشاره به راه اندازي کمپیني براي 

هر کس چنین کاري ”اظهار کرد: “ خودروهاي داخلي

 “.بکند قطعا ضد انقالب و مخالف منافع کشور است

آقاي محمدرضا مودودي، مشاور وزیر صنعت، معدن 

ي تجارت ایران هم  و تجارت و معاون سازمان توسعه

ي مردم که نخریدن  با ادبیاتي جدید به این حق اولیه

خودروي بي کیفیت باشد، عکس العمل نشان دادند و 

هایي مانند انگل درون حلزون و دستي در  از تمثیل

آستین مرموز، در توصیف این حرکت خودجوش و 

 مردمي استفاده نمودند.
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راستاي اعتماد واقعي رئیس جمهور به مردم عنوان شد؛ در این 

به  که حقوق افرادي نگردیده، مشخص گزارش

شود!  شوند، چه مي مي مجروح یا و کشته دیگران تخلف خاطر

نافي عدم فشار به آحاد جامعه نیست اما اقدامات  کس )هیچ

بایست  تواند جان بقیه را به خطر بیندازد، مي خطرساز که مي

مدیریت و کنترل شود و عدم کنترل آنان یعني ایجاد رضایت در 

ها که  متخلفین با بهاي پرداختي سالمت گروهي از انسان

کنند(  بینند و یا فوت مي ناخواسته در حوادث رانندگي آسیب مي

رغم  شاید همین اولین اقدام اولین دولت آقاي احمدي نژاد علي

ایجاد قالب پوپولیستي، به شکلي حقوق بشر را به چالش کشید. 

 ازآن نیز این اتفاق به کرات افتاده است. بعد و قبل چند هر

مهندس نعمت زاده، وزیر صنایع دولت حسن روحاني با اشاره به -

اظهار کرد: “  نخریدن خودروهاي داخلي”راه اندازي کمپیني براي 

هر کس چنین کاري بکند قطعا ضد انقالب و مخالف منافع ”

 “.کشور است

آقاي محمدرضا مودودي، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 

ي تجارت ایران هم با ادبیاتي جدید به این  معاون سازمان توسعه

ي مردم که نخریدن خودروي بي کیفیت باشد، عکس  حق اولیه

هایي مانند انگل درون حلزون و  العمل نشان دادند و از تمثیل

دستي در آستین مرموز، در توصیف این 

حرکت خودجوش و مردمي استفاده 

 نمودند.

پور، عضو کمیسیون صنایع و  نادر قاضي-

معادن مجلس در مصاحبه با خبرگزاري 

خانه ملت به جمع آوري امضا براي 

هزار  تدوین طرح دوفوریتي براي افزایش

درصدي واردات خودرو و ممنوعیت 

 واردات آن خبر داد.

اما در کنار این سخنان و اقدامات برخي از 

مسئولین، که خواسته و یا ناخواسته حقوق 

ي سالمت را پایمال  ها در زمینه انسان

توان با ارزیابي عملکرد  اند، مي نموده

ي محورهاي سه گانه اقدامات الزم براي کاهش  ها در زمینه دولت

ي پایبندي دولتمردان براي رعایت این  تلفات رانندگي، در زمینه

تري  ي انساني اظهار نظر دقیق ي اولیه حق از مجموعه حقوق پایه

   کرد.

 یمن سازي خودروهاا

آیا اقدامي براي ایمن سازي خودروهاي تولید داخل و نظارت بر 

 ارتقاء کیفي مستمر سیستم ایمني خودروها انجام شده است؟

رسد نه تنها استانداردهاي ایمني خودرو به درستي  به نظر مي

تبیین نشده است، نظارت کافي نیز براي ساخت خودروهاي ایمن 

وجود ندارد. متاسفانه به دلیل اطمینان خودروسازان داخلي از عدم 

ي ارتقاء ایمني  تري در زمینه وجود فضاي رقابتي، تالش کم

 گیرد. صورت مي محصوالت تولیدي توسط آنان

  فرهنگ سازي

هاي مرتبط،  آیا اقدامات برنامه ریزي شده و هماهنگي بین دستگاه

ي فرهنگ سازي عمومي جامعه به عمل آمده است؟ آیا  در زمینه

ي فرهنگ سازي  مدوني در زمینه هاي درسي مطالب در کتاب

ي اول و فرهنگ  لزوم احترام به قوانین و رعایت آنان در وهله

سازي رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي در کودکان و نوجوانان 

اند  هاي جمعي در گام اول توانسته انجام گرفته است؟ آیا رسانه

اعتماد مردم را جلب و نسبت به جذب 

مخاطب اقدام کنند؟ و اگر بلي آیا در 

ي فرهنگ سازي همگاني رعایت  زمینه

قوانین رانندگي اقدام کافي انجام 

اند؟ آیا مسئولین جامعه و پلیس  داده

الگوي رعایت قوانین هستند؟ شاید 

هایي از این دست  بسیاري از شما مثال

را روزانه در شهر و جاده مشاهده 

توان به جرات گفت که  نمایید و مي مي

شود که به جاي  به کرات مشاهده مي

ها و قوانین رانندگي،  حکمراني آیین نامه

رفتارهاي نامتعارف رانندگان، حکمران 

روابط رانندگي است؛ در حالي که در 

ي
 اجتماع

آقاي محمدرضا مودودي، مشاور وزیر صنعت، 

ي تجارت  معدن و تجارت و معاون سازمان توسعه

ي مردم که  ایران هم با ادبیاتي جدید به این حق اولیه

نخریدن خودروي بي کیفیت باشد، عکس العمل نشان 

هایي مانند انگل درون حلزون و  دادند و از تمثیل

دستي در آستین مرموز، در توصیف این حرکت 

 خودجوش و مردمي استفاده نمودند.

پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن  نادر قاضي-

مجلس در مصاحبه با خبرگزاري خانه ملت به جمع 

 آوري امضا براي تدوین طرح دوفوریتي براي افزایش

درصدي واردات خودرو و ممنوعیت واردات آن هزار 

 خبر داد.
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اي در کشور ما بسیار باال است و با در نظر  تلفات جاده

مجروحان و معلوالن ناشي از حوادث رانندگي و عوارض   گرفتن

ناگواري که این اتفاقات بر زندگي بسیاري از افراد جامعه 

ي دولتمردان در این  ریزي شده ي فوري و برنامه گذارد، مداخله مي

شود؛ اهمیت این وظیفه براي دولتمردان زماني  زمینه احساس مي

شود که تمامي افراد  تر مي پر رنگ

جامعه بدانند که با توجه به 

هاي حقوق بشر در سالمت،  چارچوب

ها  ي انسان این حق از حقوق اولیه

ها مکلفند در این زمینه  است و دولت

برنامه ریزي مناسب به عمل آورند و 

دولتمردان باید بدانند که نه فقط 

ي دفاع از  هرگونه اقدام مدني در زمینه

ها، حق مسلم آنان  ي انسان حقوق اولیه

ي دولتمردان نیز  است بلکه وظیفه

ریزي براي رعایت این حقوق  برنامه

 مي باشد. 

ي  که دولتمردان به وظیفه به امید آن

خود نسبت به مردم آگاه باشند و به آن 

 عمل نمایند.

بسیاري از کشورهاي توسعه یافته، هر شهروندي خود را مسئول 

داند  رعایت قوانین و حتي جلوگیري از تخلف رانندگي دیگران مي

رسد این امر ناشي از فرهنگ سازي عمومي است.  و به نظر مي

این عدم فرهنگ سازي گاهي سبب بروز اتفاقات تعجب آوري 

نظیر تماس فردي که توقف دوبله داشته و مورد تذکر مامور 

راهنمایي و رانندگي براي حرکت قرار 

براي  ۵۵۲گرفته است، با مرکز پلیس 

 گردد! مي شکایت از ایشان

 ها اصالح جاده

ي شبکه  آیا میزان رشد و توسعه

اي کشور مناسب است؟ آیا  جاده

سازي  استانداردهاي کمي و کیفي راه

مبتني بر استانداردهاي جهاني تبیین 

گردیده است؟ اگر بلي آیا نظارت 

ي رعایت  مناسب در زمینه

اي و محصوالت به  استانداردهاي جاده

سازي به عمل  کار رفته در جاده

ي مدوني براي ایمن  آید؟ آیا برنامه مي

هاي موجود و شناسایي و  سازي جاده

 اصالح نقاط حادثه خیز وجود دارد؟

پاسخ به تمام این سئواالت و بسیاري 

ي  از سئواالت دیگر از حقوق اولیه

تمامي مردم است که شاید بهتر باشد 

مسئولین مرتبط به جاي توهین به 

هاي مدني مردم براي دفاع از  فعالیت

حقوق خود، طي گزارشاتي عملکرد 

هاي انجام شده  اي فعالیت مدون و دوره

ها را به اطالع همگان  در این زمینه

 برسانند.

توان این واقعیت  به هر حال نمي

دردناک را نادیده انگاشت که میزان 

توان این واقعیت دردناک را نادیده  به هر حال نمي

اي در کشور ما بسیار باال  انگاشت که میزان تلفات جاده

مجروحان و معلوالن ناشي از   است و با در نظر گرفتن

حوادث رانندگي و عوارض ناگواري که این اتفاقات بر 

ي فوري و  گذارد، مداخله زندگي بسیاري از افراد جامعه مي

ي دولتمردان در این زمینه احساس  ریزي شده برنامه

شود؛ اهمیت این وظیفه براي دولتمردان زماني پر  مي

شود که تمامي افراد جامعه بدانند که با توجه  تر مي رنگ

هاي حقوق بشر در سالمت، این حق از حقوق  به چارچوب

ها مکلفند در این زمینه  ها است و دولت ي انسان اولیه

برنامه ریزي مناسب به عمل آورند و دولتمردان باید بدانند 

ي دفاع از حقوق  که نه فقط هرگونه اقدام مدني در زمینه

ي  ها، حق مسلم آنان است بلکه وظیفه ي انسان اولیه

ریزي براي رعایت این حقوق مي  دولتمردان نیز برنامه

 باشد.

  عکس ها از مهر



 یک ایراني براي یک زنداني
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 عارف سرایي

ي ایرانیان متاثر  همیشه از شنیدن اخبار بد از کشورمان، مثل همه

و ناراحت شده و اعتقاد داشتم که تنها شنیدن خبر و و فعالیت در 

دنیاي مجازي کافي نیست. از آن جایي که تنها و به دور از 

بسیاري از ایرانیان فعال هستم، لذا به این فکر افتادم حرکتي 

هرچند کوچک انجام دهم تا الاقل وجدان خود را غني سازم. 

ي حرکت و عمق این ایده را از داستان طوطي و بازرگان  فلسفه

خواندیم، گرفتم و به این امر که با اتحاد  مولوي که در کودکي مي

ایرانیان در خارج، بر اساس یک موضوع واحد، به هموطنانمان در 

ایران دلگرمي و نویدي به حرکت به سمت ارتقاي وضعیت حقوق 

 بشر و دموکراسي را خواهیم داد، اعتقاد راسخ دارم.

بود که تصمیم گرفتم  ۲۲۵۵براي اولین بار، در ماه مارچ یا آوریل 

شرتي با شعار آزادي زنان در ایران بر تن کنم و چنین شد که  تي

شروع کردم. بعد از شروع و انجام این حرکت احساس خوبي پیدا 

کردم و سعي کردم آن را به سایر مشکالت ایران 

و ایرانیان گسترش دهم؛ از محیط زیست و 

ها.  ي کشتار سگ حیوانات وحشي گرفته تا مسئله

اما در نهایت به این نتیجه رسیدم بر موضوعي 

تمرکز کنم که داراي اتفاق نظر بین ایرانیان 

است. به عنوان یک فعال حقوق بشر و آشنایي با 

، لذا تمرکز را بر این “زندانیان سیاسي”بسیاري از 

 موضوع گذاشتم. 

اي  من معتقد هستم که زندانیان سیاسي، عصاره

از نخبگان و آزادي خواهان کل ایرانیان هستند و 

ها و فعالیت و کوشش  آگاهي سازي در مورد آن

براي آزادي ایشان در حقیقت تالش براي ارتقاي وضعیت حقوق 

بشر و دموکراسي در ایران است؛ چرا که زماني که ما دیگر زنداني 

سیاسي نداشته باشیم، قطعاً در جهت دموکراسي و آزادي در 

حرکتیم. بنابراین باید در همه جا، حداقل براي این یک موضوع، با 

هم اتفاق نظر پیدا کنیم. با این تعریف، اساساً دلیل بر پافشاري در 

دفاع از تمام زندانیان سیاسي، از هر گروه و مسلکي، نه تنها احترام 

به آزادي آن زنداني بلکه احترام به آزادي و دموکراسي در ایران 

ي آن را داریم  توانیم و نه اجازه است؛ در نتیجه ما هیچ وقت نه مي

که زنداني را که به هر دلیل، براساس قوانین و شرایط ناحق 

 زنداني شده است، طبقه بندي کنیم. 

بر این اساس، تصمیم گرفتم با داشتن عکس زندانیان سیاسي بر 

کنم، این حرکت را بسط داده و براي  شرتي که بر تن مي تي

استمرار حرکت و یادآوري ایشان به ایرانیان، هر از چندي در 

مجامع بین المللي شرکت کنم و در نهایت هم ماراتن را انتخاب 

کردم. این انتخاب در حالي بود که از حدود بیست و چند سالگي، 

دیگر به صورت مستمر ورزش و به خصوص دوندگي نکرده بودم 

اي آغاز  اما این ایده دلیلي شد که مجدداً ورزش را به شکل حرفه

جاست که من مبتال به کمر درد و دیسک خفیف  کنم. جالب این
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گونه فعالیت روزانه در اینترنت بگذاریم و کم کم کارهاي 

تري انجام داده و همدیگر را با هدف واحدمان، که ارتقاي  بزرگ

وضعیت حقوق بشر و دموکراسي در ایران است، پیدا کنیم. در این 

روش رهبر یا فرمانده وجود ندارد و هر کدام از ما به طور مجزا 

 توانیم رهبر فعالیتمان باشیم. مي

اکتبر سال جاري در شیکاگو  ۵۵بعد از آخرین ماراتن که در تاریخ 

برگزار شد، ماراتن بعدي من ماه دیگر در کویینز تاوون نیوزیلند 

است و پس از آن، سال آینده در ماراتن استکهلم و برلین شرکت 

 خواهم کرد و الي آخر.

ترین آنند. کاري که  ها، ساده ترین ایده نباید فراموش کرد که بزرگ

اي که هر کسي  ست؛ به گونه دهم، ساده و شدني من انجام مي

قادر به انجام آن است و البته تاثیر آن از نظر روحي بر خود، 

توان تصورش  تر از چیزي است که مي زندانیان و مردم ایران، بیش

که براي این کار حتما هم نباید ایراني بود و  را کرد. ضمن این

 توان از دوستان غیر ایراني هم براي پشتیباني استفاده کرد.  مي

من قصد دارم در این راستا از هنرپیشگان هالیوود و دانشمندان 

ي نوبل براي حمایت از امید کوکبي، از ارتشیان  ي جایزه برنده

امریکا براي امیر حکمتي، از روزنامه نگاران براي جیسون 

رضاییان، از بهاییان براي زندانیان بهایي، از مسیحیان براي 

ها و احزاب سیاسي براي  ي گروه مسیحیان در بند، از همه

ها، تقاضاي پشتیباني کنم.  ها براي انسان زندانیانشان و از انسان

ي  حتي اگر یک نفر جواب مثبت دهد من موفق شدم و برنده

شوم. یک ایراني براي یک زنداني؛ چو  ماراتن زندگي خود مي

 عضوي به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار...

گردن بودم که با استمرار در دویدن و ورزش منظم براي آمادگي 

ها را که مدت چند سال بود آزارم  جهت ماراتن، تقریباً این بیماري

ها  شرت داد، از میان بردم. باید بگویم هر وقت با این تي مي

دهد و این  دوم، احساسي بس ملکوتي و عالي به من دست مي مي

اي اغراق است؛ هرچند که شاید به دلیل رضایت  گفته بدون ذره

 وجدانم از انجام این کار باشد. 

، که یکي از شش مارتن بزرگ در ۲۲۵۱ي  ماراتن توکیو در فوریه

شود، اولین ماراتني بود که در آن که شرکت  دنیا محسوب مي

کردم. بعد از آن تصمیم گرفتم با گرفتن عکس از تمریناتم در 

سطح شهر و گذاشتن آن در فیسبوک به تبلیغ انجام این کار، نه 

فقط براي دویدن، بلکه براي هر گونه فعالیت در سطح شهر 

بپردازم تا شاید هم قطارانم را در سطح جهان پیدا کنم و تعداد ما 

 زیاد و زیادتر شود. 

هاي گروهي و تمرین  متاسفانه باید گفت که ما ایرانیان در فعالیت

تواند عدم  ترین دالیل آن مي آن، ضعف داریم. یکي از مهم

ي فعالیت گروهي که همه،  هاي ساده آموزش و انجام ندادن روش

توانایي انجام آن را داشته باشند، باشد. معتقدم اگر مثالً همین 

تواند احساس  فعالیت، به صورت مستمر انجام شود، قطعاً مي

تر کند. با توجه به  همدردي و همگروهي در ایرانیان را قوي

که  هاي اجتماعي نظیر فیس بوک، الزاماً به این موجودیت شبکه

براي انجام یک کار تیمي در کنار هم باشیم، احتیاج نداریم و 

توانیم به هم منتقل  احساس کار تیمي را از طریق همین فضا مي

کنیم. هر دیدگاهي که داریم، کافي است یک زنداني را انتخاب 

کرده و براي آن زنداني آگاهي سازي کنیم و عکسمان را با هر 
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ي اخیر فعاالن  سي و یکم تیرماه نقش مهمي در فعالیت یک ساله

صنفي معلم داشت. از یک طرف بازداشت نزدیک به صد و هفتاد 

ها و  نفر از معلمان درهمان روز و انعکاس جهاني تجمع و بازداشت

از طرف دیگر اظهار نظر مسئولین دولتي و نمایندگان مجلس که 

کردند تقصیر را متوجه دیگري کنند. درست دو  هرکدام سعي مي

اي با صنفي  روز بعد از تجمع، معاون وزارت کشور در مصاحبه

خواندن تجمعات معلمان و به رسمیت شناختن حق اعتراض از 

سوي دولت، تالش کرد که اتهام برخورد با تجمع مسالمت آمیز 

معلمان را متوجه نهادهاي دیگر کند. در همین روز نایب رئیس 

مجلس با مخاطب قرار دادن دولت، خواستار پاسخگویي مسئولین 

 دولتي پیرامون حوادث روي داده در این روز شد.

این در حالي بود که قبل و بعد از تجمع سي وي کم، احضار 

فعالین صنفي از سوي حراست ادارات آموزش و پرورش و 

اي یافته بود؛ نهادهایي که  نهادهاي اطالعاتي افزایش بي سابقه

 کردند. مستقیماً زیر نظر دولت تدبیر و امید فعالیت مي

شود که به راستي دولت  جاست که این سوال طرح مي از این

هاي  روحاني در طول دو سال گذشته چه رویکردي در قبال فعالیت

 مدني و صنفي داشته است؟

ي برخوردهاي امنیتي و  پاسخ به این سوال را اگر صرفاً در محدوده

هاي صنفي در دوسال اخیر  ي فعالیت هایي که در حوزه بازداشت

صورت گرفته، بخواهیم جستجو کنیم، قطعاً رویکرد دولت روحاني 

را باید رویکردي سلبي و امنیتي ارزیابي کنیم؛ چرا که میزان 

هاي  ي فعالیت بازداشت و برخورد با فعالین صنفي، چه درحوزه

ي کارگري، نسبت به دوران ریاست  معلمان و چه در حوزه

تري را نشان  ي اول( افزایش بیش جمهوري احمدي نژاد )در دوره

 دهد. مي

با این همه، بسیاري از حامیان دولت روحاني، برخوردهاي صورت 

گرفته را متوجه نهادهایي خارج از دولت دانسته و به دلیل 

ها، فقدان عملکرد مثبت دولت  مشکالت اقتصادي ناشي از تحریم

 دانند. ها را قابل توجیه مي در این زمینه

اگر حتي همدالنه با چنین تحلیلي همراه شویم، باز هم موارد 

دهد که رویکرد  ها نشان مي دیگري وجود دارد که توجه به آن

ها، رویکردي دوگانه و نمادین  دولت روحاني  در برخورد با تشکل

کند در افکار  است. درواقع از یک طرف دولت روحاني تالش مي

ها، سیاست دولت اعتدال را سیاست  عمومي و درسطح رسانه

فضاي باز و امنیت فرهنگي نشان دهد ولي در عمل نه تنها به 

صورت واقعي در بازکردن فضاي اجتماعي و سیاسي تالشي 

 چنان پا برجاست. رسد فرهنگ امنیتي هم نداشته که به نظر مي

 شماریم: مواردي از این رویکرد را بر مي

هاي اول  گذرد. در همان ماه دوسال از آغاز به کار دولت جدید مي

ي  شروع به کار دولت جدید، وزارت کشور از نگاه تساهل گرایانه

هاي مدني و صنفي و تالش  مسئولین این وزارت خانه به فعالیت

براي گسترش نهادهاي مدني و غیردولتي سخن گفت. این 

هاي  سخنان براي بسیاري از فعالین صنفي، به خصوص کانون

کرد. این  اي را ترسیم مي صنفي معلمان چشم انداز امیدوار کننده

ي دولت احمدي نژاد،  نهادها که عمالً در طول دوران هشت ساله

نتوانسته بودند مجوز برگزاري مجامع خود را دریافت کنند، امیدوار 

ي صنفي،  بودند که با آغاز به کار دولت جدید ضمن تمدید پروانه

امکان برگزاري انتخابات دروني و چرخش نیروها و جایگزیني 

نیروهاي جوانتر را پیدا کنند. اما با وجود گذشت دو سال از این 

ها، نه تنها چنین امکاني از سوي دولت در اختیار این نهادها  وعده

قرار نگرفته است، که بسیاري از فعالین صنفي با تهدید به غیر 

هاي صنفي از سوي نهادهاي امنیتي زیر نظر  قانوني بودن کانون



  برگزاري جشن ازدواج یک زوج جوان در میان زنان کارتن خواب در تهران/ عکس از ایسنا

 عکس ماه
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ي  هاي اجتماعي از دولت جدید، جامعه ترین بخش ناراضي

چون  هایي حداقلي و نمادین، هم فرهنگیان باشند. اگر چه تالش

اجراي طرح رتبه بندي، با هدف کاهش این اعتراضات صورت 

گیرد، با این همه و با وجود شکاف تبعیض آمیز میان دریافتي  مي

معلمان با دیگر کارمندان دولت، امیدي به کاهش اعتراضات وجود 

 ندارد.

از سوي دیگر برخوردهاي قهرآمیز با فعالین صنفي و جلوگیري از 

هاي صنفي، شاید در کوتاه مدت منجر به  فعالیت قانوني کانون

تر شدن  تواند در نهایت به رادیکال ها شود، اما مي رکود فعالیت

 تر فضاهاي صنفي منجر شود. هرچه بیش

 اند. ها شده هاي صنفي در کانون دولت مجبور به ترک فعالیت

ها، از سوي  از طرف دیگر احضار فعالین، به خصوص درشهرستان

هاي حراست ادارات آموزش و پرورش و تهدید به اخراج از  بخش

هاي صنفي، شکل دیگري از  کار و فشار براي کنار گذاشتن فعالیت

هاي صنفي را  رویکرد منفي دولت تدبیر و امید در قبال فعالیت

هاي ادارات آموزش و پرورش کامالً زیر  دهد. حراست نشان مي

شوند و مسئولیت چنین برخوردهایي مشخصاً  نظر دولت اداره مي

ي مسئولین وزارتي و دولتي است. باوجود اعتراض  بر عهده

هاي صنفي نسبت به چنین برخوردهایي، تاکنون هیچ  کانون

واکنش مثبت و قابل توجهي از سوي نهادهاي پاسخگو، داده 

 نشده است.

ها، باید به عدم توجه مسئولین وزارت آموزش و پرورش  درکنار این

و دولت نسبت به حجم اعتراضات صورت گرفته در یک سال 

اي از سبد  گذشته نیز توجه کرد. این در حالي است که بخش عمده

راي دولت جدید متعلق به فرهنگیان بود که با امید بهبود وضعیت 

معیشتي و افزایش کیفیت آموزشي و گشایش فضاهاي مدني، به 

 دولت روحاني راي دادند.

رسد یکي از  ، به نظر مي29حال با گذشت بیش از دوسال از خرداد 
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ي جهاني حقوق بشر مقرر شده است که  اعالمیه 51ي  در ماده

کس به  مند هستند و هیچ ي افراد از حق داشتن تابعیت بهره همه

تابعیتي یا  صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بي

نداشتن تابعیتي موثر و قانوني مشکلي حاد و بزرگ است. مقررات 

تابعیتي در چندین  تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بي

المللي حقوق بشري از جمله میثاق حقوق مدني و  ي بین معاهده

کرده،  هاي حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج سیاسي و کنوانسیون

ي جهاني  تابعیت و اعالمیه تابعیتي، وضعیت اشخاص بي کاهش بي

 .اند حقوق بشر گنجانیده شده

براساس میثاق حقوق مدني و سیاسي، هر کودک حق تحصیل 

تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر 

درنگ پس  که والدت کودکان بي داشتن تابعیت با تصریح بر این 

ها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده  از به دنیا آمدن آن

است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداري از 

هاي عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان  تابعیت را دارند. دولت

تابعیت شدن کودک وجود دارد،  پیدا کنند. در جایي که احتمال بي

این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. 

کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهري زنان   کنوانسیون زنان ازدواج

به هنگام طالق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت 

 کند. مي

اند؛ اما  تابعیتي به وجود نیامده ها تنها براي رفع بي این معاهده

( به صورت انحصاري بر 5295تابعیتي ) ي کاهش بي معاهده

تابعیتي متمرکز شده است. به موجب این معاهده،  کاستن از بي

تابعیت  بسیاري از اشخاصي که ممکن است به شکلي دیگر بي

هاي عضو  شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت

باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد 

مربوط به وضعیت  5211شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون 

تابعیتي، به حمایت  تابعیت به جاي امحاي وضعیت بي اشخاص بي

تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن  از اشخاص بي

ها فقط به اتباع خود اجازه  تر دولت جهت مهم است که بیش

دهند حقوق کامل سیاسي، مدني، اقتصادي و اجتماعي را در  مي

ي مرزهاي آن کشور اعمال کنند. تابعیت به افراد این  محدوده

دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز بـه  توانایي را مي

اش حمایت  الملل از تبعه دهد براساس حقوق بین دولت اجازه مي

 کند. 

 ها با تابعیت نامعلوم در ایران ي جدیدي از انسان طبقه

هزار نفر از فرزندان حاصل از ازدواج  922حدود  5831تا سال 

زنان ایران با مردان خارجي در کشور وجود داشت، اما در حال 

ي تابعیت و هویت  حاضر یک میلیون نفر با مشکالتي در زمینه

که فرزندان حاصل از ازدواج زنان  اند و با توجه به این رو شده روبه

ایراني با مردان خارجي، حق برخورداري از امکانات و تحصیالت را 

این امکان وجود دارد که آنان با مشکالتي مانند اعتیاد  ندارند، 

هاي اجتماعي براي کشور در پي خواهد  رو شوند که آسیب روبه

 داشت.

کارشناسان معتقدند که اگر به زودي قانون ندادن شناسنامه به 

اند، تغییر  ها با مردان خارجي ازدواج کرده کودکاني که مادران آن

کند. تخمین  ي ایران را تهدید مي هاي متعددي جامعه نکند آسیب

 شود این جمعیت درحال حاضر یک میلیون نفر هستند. زده مي

گردد؛ هجوم مهاجران  ي گذشته بر مي ي مشکل به چند دهه ریشه

در افغانستان موطن خود را رها کرده و   افغانستاني که بر اثر جنگ

راهي ایران شده بودند از یک سو و مهاجران عراقي که در اثر ظلم 

ي آمریکا به عراق، کشور خود را  و ستم صدام و یا بعدها حمله

ترک کرده و راهي ایران شده بودند از سوي دیگر، باعث ایجاد 
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حتي “.  شود کند افغان و تبعه افغان محسوب مي ازدواج مي

ي تابعیت افغانستان، یک گام جلوتر هم رفته و مقرر  اصولنامه

ي  اگر زن بیوه و یا مطلقه تبعه خارجه که با تبعه”کرده است که 

ي اتباع خارجه، اوالد داشته  کند، از شوهر سابقه افغان ازدواج مي

 “.شود باشد افغان و تبعه افغان محسوب مي

آیند، بر  بنابراین دختران ایراني که به عقد مردان افغانستاني در مي

اساس قانون افغانستان دیگر ایراني نبوده و افغانستاني محسوب 

ي تابعیت افغانستان، حتي فرزندان  شوند و بر اساس اصولنامه مي

 .توانند ایراني باشند این زنان هم افغانستاني محسوب شده و نمي

خواهند فرزندانشان را در  در چنین شرایطي که دختران ایراني مي

ایران بزرگ کنند و حتي در ایران به مدرسه بفرستند، مشکل بیش 

شود. این دختران افغانستاني هستند و  از پیش نمایان مي

فرزندانشان افغانستاني هستند و در چنین شرایطي از حقوقي که 

ها در نظر گرفته شده، محروم هستند. هرچند که در  براي ایراني

هاي اخیر به خواست رهبري نظام، تسهیالتي براي فرزندان  سال

افغانستاني در ایران تدارک دیده شده است اما این مشکل به لحاظ 

اي هنوز وجود دارد و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج  ریشه

 چنان باقي است. دختران ایراني و مردان افغانستاني هم

ازدواج زنان ایراني با مردان خارجي در دو دسته است: گروهي 

ي ازدواج را از وزارت کشور  ازدواجشان قانوني است یعني پروانه

 53ها بعد از  گیرند و فرزند آن مي

کنند و  سالگي مدارک را ارائه مي

امکان گرفتن شناسنامه دارد. اما االن 

گروه دوم مورد بحث هستند که به 

صورت غیرقانوني ازدواج کردند و 

ي ازدواج  ها پروانه اکثریت این ازدواج

ندارند. از طرف دیگر به برخي از این 

مردان که به صورت قاچاق به کشور 

آمدند، گفته شده که باید خارج شوند 

و گواهي تابعیت کشورشان را بگیرد 

که اکثراً هم اهل کشور افغانستاني 

یک وضعیت جدید در کشور شد. اگرچه آمارهاي رسمي حاکي از 

ي اقامت در کشور  هزار مهاجر رسمي و داراي برگه 239حضور 

گونه که وزیر کشور گفته است: در حال حاضر حدود  است، اما آن

 میلیون مهاجر بیگانه در کشور حضور دارند. 9.1

حضور این تعداد پرشمار مهاجران خارجي، تبعات حقوقي زیادي را 

براي کشور ایجاد کرده است. مهاجراني که با دختران ایراني 

هایشان نیاز به تحصیل و  شوند، بچه دار مي کنند، بچه ازدواج مي

هاي اجتماعي  جدیدي که نیاز به حمایت   ي مدرسه دارند و خانواده

ي اینها داراي اثرات حقوقي است که عدم توجه به  دارد؛ همه

تواند مشکالت زیادي را به لحاظ اجتماعي در  ها مي هریک از آن

 کشور ایجاد کند.

ترین مشکالت در این بخش، ازدواج پرشمار  اما یکي از مهم

مهاجران افغانستاني با دختران ایراني و فرزندان حاصل از این 

زن ایراني که با ”قانون مدني،  ۹۲۷ي  ازدواج بود. بر اساس ماده

نماید به تابعیت ایراني خود باقي خواهد  ي خارجه مزاوجت مي  تبعه

که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به  ماند مگر این

 59طبق اصل “.  وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود  ي واسطه

شمسي( تابعیت  5812ي تابعیت افغانستان)مصوب  اصولنامه

شود.  کنند، تحمیل مي افغانستاني به زناني که با مردان ازدواج مي

ي افغاني  ي خارجه که با تبعه تبعه”در این اصل آمده است که 

 عکس از مهر
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هستند. خیلي از این مردان، پس از خروج از ایران، دیگر امکان 

بازگشت ندارند و زنانشان بدون سرپرست ماندند و هیچ حقوقي 

ندارند چون مفر قانوني براي این زنان وجود ندارد و دادگاه هم 

تواند حمایتي بکند. این معضل بزرگي است. مجلس و  نمي

نمایندگان باید دیدگاه خودشان را نسبت به تابعیت تغییر دهند. 

شود، انگار  متاسفانه در قانون ایران، مادر براي تابعیت شناخته نمي

تنها کودک از پدر متولد شده است! فرزندان حاصل از این 

ها هیچ گونه حقوق اجتماعي و آموزشي ندارند. بسیاري از  ازدواج

دهند  هاي مردم خیز هستند که به این کودکان خدمات مي انجمن

 اند. ها مدرسه ایجاد کرده و براي آن

 طرح مجلس براي حل مشکل

مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایراني و مردان 

افغانستاني آن قدر باال گرفت که حاال مجلس با طرح دو فوریتي 

 31ها یک بار در سال  به دنبال حل موضوع است.  اگرچه مجلسي

با یک طرح یک فوریتي به دنبال حل مشکل بودند اما آن قدر 

مشکل حل نشد تا این بار با یک طرح دو فوریتي به دنبال حل 

 .مشکل برآمدند

ي قانون تعیین تکلیف  ماده واحده

تابعیت افرادي که پدرشان 

خارجي است، در حالي دوم 

به تصویب مجلس  31مهرماه 

رسید که در آن مقرر شده بود که 

که فرزندان حاصل از ازدواج زنان 

ایراني با مردان خارجي که در 

ایران متولد شده یا حداکثر تا یک 

سال پس از تصویب این قانون 

توانند  شوند، مي در ایران متولد مي

سال  53بعد از رسیدن به سن 

تمام تقاضاي تابعیت ایراني کنند. 

این افراد در صورت نداشتن 

ي کیفري یا امنیتي و  پیشینه سوء

اعالم رد تابعیت غیرایراني به 

چنین در ذیل این ماده عنوان  هم .شوند تابعیت ایران پذیرفته مي

شده که وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در ایران و 

قانون مدني اقدام  5292ي  ي ازدواج موضوع ماده صدور پروانه

ي اقامت  کند و نیروي انتظامي نیز با اعالم وزارت کشور پروانه مي

کند. فرزندان  براي پدر خارجي مذکور در این ماده صادر مي

موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در 

 .ایران هستند

مشکلي که این ماده براي فرزندان داراي مشکل تابعیت ایجاد 

هاي این افراد از جهت  کرد این بود که دغدغه و نگراني مي

معیشت، تحصیل و بهداشت و دیگر موارد برطرف نشده بود و 

سال بعد از  3چنان باقي بود. موضوعي که باعث شد تا  مشکل هم

آن، دوباره طرح اصالح قانون مطرح شود و این بار با دو فوریت، 

موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد و در نهایت به تصویب 

 برسد. اما این در حالي است که این طرح هم در مجلس رد شد.

 هاي بین المللي تابعیت، حقوق بشر و کنوانسیون

اصول حقوق بشر در پي نشان دادن این موضوع است که داشتن 

مندي انسان از حقوق  یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثري بر بهره

تابعیتي  رو بي بشري بگذارد. ازاین

نباید مانع اعمال قواعد حقوق 

ي افراد مورد اشاره  بشري درباره

شود. در  5211در کنوانسیون 

این کنوانسیون مقرر شده است 

هاي عضو در  که دولت

موضوعاتي مشخص باید به 

تابعیت همان  اشخاص بي

حقوقي را بدهند که به اتباع خود 

هاي خارجي ساکن  یا اتباع دولت

 دهند. در سرزمینشان مي

هاي عضو باید  براي مثال، دولت

تابعیت را در  اشخاص بي

هاي مذهب، آموزش  حوزه

ها،  ابتدایي، دسترسي به دادگاه

ي قانون تعیین تکلیف تابعیت افرادي که پدرشان  ماده واحده

به تصویب مجلس رسید که  31خارجي است، در حالي دوم مهرماه 

در آن مقرر شده بود که که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با 

مردان خارجي که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از 

توانند بعد از رسیدن  شوند، مي تصویب این قانون در ایران متولد مي

سال تمام تقاضاي تابعیت ایراني کنند. این افراد در  53به سن 

ي کیفري یا امنیتي و اعالم رد تابعیت  پیشینه صورت نداشتن سوء

چنین در ذیل این  هم .شوند غیرایراني به تابعیت ایران پذیرفته مي

ماده عنوان شده که وزارت کشور نسبت به احراز والدت طفل در 

قانون مدني  5292ي  ي ازدواج موضوع ماده ایران و صدور پروانه

ي  کند و نیروي انتظامي نیز با اعالم وزارت کشور پروانه اقدام مي

کند. فرزندان  اقامت براي پدر خارجي مذکور در این ماده صادر مي

موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران 

 .هستند
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بیگانگان، تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به 

 .اقتضاي اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد

تابعیت کسي است که  شخص بي 5211براساس کنوانسیون  

به حساب نیاید.  -به موجب قوانین آن دولت-ي هیچ دولتي  تبعه

تابعیتي است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقي  این تعریفي رسمي از بي

اي اختصار و ایجاز این تعریف را  باشد. اگرچه عده محض مي

تر از  تابعیتي باید بیش اند؛ اما به نظر برخي، مفهوم بي تحسین کرده

این تعریف را دربرگیرد. اشکال تعریف مذکور در آن است که 

بعضي افراد ممکن است از نظر عملي داراي تابعیتي بوده؛ اما قادر 

تابعیتي باید  به استیفاي حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بي

تابعیتي عملي نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون  شامل بي

داراي تابعیت یک دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتي مؤثر 

توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند.  نیست یا این که نمي

تابعیتي عملي زماني رخ  بي

ها منافع  دهد که دولت مي

معمول تابعیت از قبیل حمایت 

و معاضدت را از بعضي افراد 

 .کنند دریغ مي

 تابعیت در قوانین ایران

قانون مدني در  279ي  ماده

که چه کساني  خصوص این

توانند  ایراني هستند و یا مي

تابعیت ایراني را کسب کنند، 

تعیین تکلیف کرده و هفت 

ها  ي ایراني گروه را در زمره

قرار داده است. بر اساس این 

ي ساکنان  ماده، اول، همه

ایران به استثناي اشخاصي که 

ها مسلم  تبعیت خارجي آن

است، دوم کساني که پدر 

ها ایراني است )اعم از  آن

قوانین کار، آسایش عمومي و مالکیت معنوي از حقوق اتباع داخلي 

هاي عضو باید حقوق  مند سازند. به همین نحو، دولت بهره

تابعیت را در مواردي از قبیل حق داشتن مسکن، حق  اشخاص بي

تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادي آمدوشد، تصاحب و تملک 

 دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند.

تابعیتي که به طور غیرقانوني ساکن سرزمین یکي  اما اشخاص بي

هاي  هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نیز حمایت از دولت

برند. افزون بر این کنوانسیون، اسناد  بهره مي 5211کنوانسیون 

کنند که داشتن تابعیت  حقوق بشري هم از این نظر حمایت مي

مندي از حقوق بشر نیست. برخي از  شرط الزم براي بهره پیش

علماي حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشري 

تابعیتي یا وضعیت  عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بي

تابعیت بودن مبنایي براي تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق  بي

ها را  مدني و سیاسي هم دولت

کند که بدون هیچ  ملزم مي

تبعیضي از نظر جنس، نژاد، 

رنگ پوست، زبان، مذهب، 

سیاست و خاستگاه اجتماعي یا 

ملي، مالکیت، تولد یا دیگر 

ها، حقوق شناخته شده  وضعیت

در میثاق را محترم بدارند و 

اطمینان پیدا کنند که تمامي 

ساکنان قلمروشان از این 

اند.  حقوق برخـوردار شده

میثاق حقوق مدني، سیاسي، 

اجتماعي و فرهنگي هم 

ي شرط مشابهي  دربردارنده

ي کلي این  است. پس قاعده

است که هریک از اجزاي 

حقوق مندرج در میثاق باید 

بدون هیچ تبعیضي بین اتباع و 

تابعیتي که به طور غیرقانوني ساکن سرزمین یکي از  اما اشخاص بي

هاي  هاي عضو هستند، تنها از برخي حقوق و نیز حمایت دولت

برند. افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق  بهره مي 5211کنوانسیون 

شرط الزم  کنند که داشتن تابعیت پیش بشري هم از این نظر حمایت مي

مندي از حقوق بشر نیست. برخي از علماي حقوق بشر نیز  براي بهره

معتقدند که در چند سند حقوق بشري عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته 

تابعیت بودن مبنایي براي تبعیض قرار  تابعیتي یا وضعیت بي شده تا بي

کند که  ها را ملزم مي نگیرد. میثاق حقوق مدني و سیاسي هم دولت

بدون هیچ تبعیضي از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، 

ها،  سیاست و خاستگاه اجتماعي یا ملي، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت

حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که 

اند. میثاق حقوق  تمامي ساکنان قلمروشان از این حقوق برخـوردار شده

ي شرط مشابهي  مدني، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي هم دربردارنده

ي کلي این است که هریک از اجزاي حقوق مندرج در  است. پس قاعده

میثاق باید بدون هیچ تبعیضي بین اتباع و بیگانگان، تضمین شود. 

بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضاي اصل عدم تبعیض بهره 

 .خواهند برد
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که در ایران متولد شده باشند یا در خارج کشور(، سوم کساني  این

اند و پدر و مادر نامعلوم دارند، چهارم،  که در ایران متولد شده

ها در  کساني که در ایران از پدر و مادر خارجي )که یکي از آن

اند، پنجم، کساني که در ایران از  اند( به وجود آمده ایران متولد شده

سال  53اند و بالفاصله پس از رسیدن به  پدري خارجي متولد شده

اند، ششم،  کم یک سال دیگر هم در ایران اقامت داشته تمام دست

ي  هر زن خارجي که شوهر ایراني اختیار کرده و هفتم، هر تبعه

خارجي که تابعیت ایران را کسب کرده است، جزو اتباع ایراني 

  .شوند شناخته مي

ي قانوني، در خصوص فرزنداني که مادر ایراني و پدر  در این ماده

غیرایراني دارند، حکمي مقرر نکرده است و در شرایطي که در 

ي  کشورهایي مانند ژاپن، مالزي، فرانسه و کشورهاي حوزه

شود، در ایران تنها  اسکاندیناوي تابعیت از مادر به فرزند منتقل مي

داشتن پدر ایراني تبار مالک کسب تابعیت ایراني است. این ماده، 

شود، به شرطي که  فرزندي که از مادر و پدر خارجي متولد مي

چنین فرزندان  یکي از پدر و مادر در ایران به دنیا آمده باشد و هم

اند، به شرطي که  متولد از پدر خارجي که در ایران متولد شده

سالگي در ایران اقامت داشته باشند را  53حداقل یک سال پس از 

 .واجد دریافت تابعیت اصلي ایراني دانسته است

 ي تابعیت مادري مطالبه

ي تابعیت  رسد که هیچ راهي به جز تغییر نگاه به مقوله به نظر مي

خوني در ایران نیست. در هیچ منطق و نص 

ي عقالني نیامده است که  شرعي و گزاره

 فرزند باید صرفاً به پدر تعلق داشته باشد.

هاي شرعي زنان  که ازدواج با وجود این

ایراني با مردان افغانستاني هنوز هم ادامه 

ي  دارد، وزارت کشور از صدور پروانه

ها خودداري  زناشویي براي این ازدواج

کند. منطق این سیاست اعالم نشده این  مي

است که ازدواج با زنان ایراني براي 

ها به راهي براي ماندن در ایران  افغانستاني

هایي که با  است؛ افغانستاني  شده  بدل

شکست طرح بازگشت داوطلبانه به دالیل مختلف از جمله نبود 

 ۵۲۲۱انداز روشني براي زندگي در افغانستان، از اواخر سال  چشم

اند. در این طرح،  در معرض طرح اخراج اتباع بیگانه قرار گرفته

هاي فاقد مدارک اقامت دستگیر شده و پس از گذراندن  افغانستاني

ها، در مرز ایران و افغانستان  مدت کوتاهي در یکي از اردوگاه

چنین کارفرمایاني که کارگران افغانستاني را  شوند. هم اخراج مي

هزار تومان جریمه به ازاي هر  ۲۲استخدام کنند به پرداخت روزانه 

گونه امتیاز  شوند. سیاست رسمي، ندادن هیچ کارگر محکوم مي

کردن عمليِ  هاي مقیم ایران است. ممنوع اي به افغانستاني تازه

ي مدارک  ازدواج زنان ایراني با مردان افغانستاني، حتي اگر همه

ي زناشویي الزم است، ارائه  اي را که براي صدور پروانه گانه دوازده

کنند اما نتوانند وزارت کشور را مطمئن سازند که هیچ گاه در ایران 

است که امروز در سکوت   زندگي نخواهندکرد، سیاست رسمي

شود و آثار و نتایج عملي آن چند سال دیگر آشکار  اعمال مي

 خواهد شد.

ي مدني و  در این اثنا، یک راه حل مشخصي که هست، باید جامعه

را مطرح کنند تا “  تابعیت مادري”ي  نخبگان ایراني، مطالبه

مادراني که فرزندانشان داراي تابعیت نا مشخص هستند، بتوانند 

ي ایراني بگیرند. زنان هم باید به  براي فرزندان خود شناسنامه

ي مردان حق داشته باشند در سرنوشت و تابعیت فرزند،  اندازه

 نقش داشته باشند.
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هایي که موج جدید پناهجویان به اروپا را تشکیل  تمام انسان

هایي خانماسوز و بي امان که  دهند، از جنگ مي گریزند. جنگ مي

گیرد و آنان را با کمترین  ها مي طاقت ماندن در خانه را از انسان

هاي ناشناخته ولي ناگزیر و پرامید  کوله بار ممکن، راهي راه

کنند. مسافریني که مرگ و نیستي بدرقه کنندگانشان است و  مي

 خطر و باز مرگ، رفیق راهشان تا مقاصدي آرام و امن.

کنند، یا دیگر لزومي ندارد و یا فرصت  بسیاري فراموش مي

توانند آخرین نگاه را  کنند که درب خانه هایشان را ببندند. نمي نمي

هر چند شاید نه  -هایي بیاندازند که زماني ها و خیابان به کوچه

هایشان را در  هایشان بود و کودکي خانه -چندان دلپذیر و صبور

هایي که اگرچه عمدتاً زیر  دادند. خیابان جا نوازش مي آن

هاي دیکتاتورهایي آدمخوار، رخصت زیستي دلخواه و زیبا را  چکمه

 از آدمیان آن دیار مي گرفت، اما هر چه بود خانه بود.

اش و خانه و عزیزان و  هیچ انساني با لبخند، تمام تاریخ زندگي

کند تا پا در راهي ناشناخته بگذارد تا که  زبان و بودنش را رها نمي

ماوایي براي آرمیدن و مرهمي براي 

که در  زخم هایش بیابد، مگر این

اش جنگ بوده باشد. آتش و خون  خانه

هاي قدرت طلبي حاکماني بر  و نعره

هاي ثروت  نوع بشر که انباشت سرمایه

و قدرت، که جسم و روح و هستي 

آدمیان در سرزمین هاي محروم از 

دموکراسي و آزادي و عدالت را نشانه 

روند و با نهایتاً انگشتاني خون  مي

چکان، قبل ار بلعیدن جسمي یا روح 

هاي محروم و محذوف و صامت  انسان، راه ترک خانه را به خلق

 دهند. نشان مي

اگر تعداد ایرانیاني که همپاي ملل سوریه و عراق و افغانستان و 

هاي خطرناک و مرگ آور و دردناک دریایي و  ادیتره تن به راه

دهند، درصد کمي از پناهجویان را به  زمیني رسیدن به اروپا مي

دهد، اما همین میزان هم شاخص مهم و معتبر  خود اختصاص مي

هایي نه الزاماً  و اتفاقاً سند مهمي است که در ایران هم جنگ

هایي با  نظامي، که سیاسي و اقتصادي و طبقاتي وجود دارد. جنگ

 گاني نامرئي و البته مهاجریني مرئي. ها و کشته بمب

تري نسبت به سایر  توانند با پرداخت مبلغ بیش ایرانیان بعضاً مي

هاي هوایي و بسیار بي خطر وارد خاک غرب اروپا  ملل، از راه

که دقیقاً چه درصد از ایرانیان این توانایي را دارند،  شوند. اما این

سوالیست که نیاز به تحقیق دقیق و بررسي آمارها دارد، اما قدر 

مسلم این است که در سوي دیگر ماجرا، کم نیست تعداد ایرانیایي 

هاي  اند و هم اکنون گرفتار زندان که به مقصد اروپا راهي سفر شده

 ترکیه و یونان و بلغارستان هستند.

ایرانیاني که به همراه موج اخیر 

پناهجویان وارد اروپا )علي الخصوص 

اند، بنا به دالیل زباني و  آلمان( شده

نژادي، با پناهجویان افغانستاني 

نزدیک و همراه و همسفر هستند. به 

هنگام غذا خوردن بر سر یک میز 

نشینند و اگر بتوانند در ترجمه  مي

ها همدیگر را  ها و پاسخ کردن سوال

اند در راه پرخطري که  کنند و یاري گر هم بوده کمک مي

هاي خاص،  اند. گویي درد مشترک و قرار گرفتن در وضعیت پیموده

 شود. فهمي بشر مي سبب ارتقا کیفیت هویتي و هم

در این بین وضعیت پناهجویان ایراني در نگاه اول متفاوت به نظر 

 هاي موجود در ایران مهاجران افغانستاني و چالش

 جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي

 امیر رزاقي

ژه
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ایرانیاني که به همراه موج اخیر پناهجویان وارد 

اند، بنا به دالیل زباني و  اروپا )علي الخصوص آلمان( شده

نژادي، با پناهجویان افغانستاني نزدیک و همراه و همسفر 

نشینند و  هستند. به هنگام غذا خوردن بر سر یک میز مي

ها همدیگر را  ها و پاسخ اگر بتوانند در ترجمه کردن سوال

اند در راه پرخطري که  کنند و یاري گر هم بوده کمک مي

هاي  اند. گویي درد مشترک و قرار گرفتن در وضعیت پیموده

 شود. فهمي بشر مي خاص، سبب ارتقا کیفیت هویتي و هم
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رسد. مردماني که در کشورشان جنگي در کار نیست و در  مي

بسیاري از مواقع خود پناهجوي ایراني هم در شرح چرایي 

حضورش در غرب به عنوان یک پناهجو، گنگ و غیر دقیق است. 

هاي سیاسي و  ها و تبعیض ي ستم هاي مختلف و پیچیده الیه

اجتماعي و فرهنگي، پناهجوي ایراني )که در عمده ي موارد فاقد 

دلیل مستقیم سیاسي براي تقاضاي پناهندگي است( را تبدیل به 

کند. اما در  ي اصلي جالي وطنش مي انساني در جستجوي ریشه

و البته در  -ایران هم جنگي در جریان است؛ جنگي نامرئي 

و مزمن که تناقضات  -مقایسه با سوریه بسیار بسیار کم هزینه

یک حکومت دیکتاتوري دیني، در حال تولید سالیانه هزاران بي 

خانمان در قالب پناهجو و روانه کردن ایشان به خارج از مرزهاي 

 سرزمیني به نام ایران است.

دو دو زدن چشمان نگران ایرانیان و بي قراري هایشان، حس 

کند. اغلب با  امنیت رسیدن ایشان به خاکي امن را بي اعتبار مي

هاست، آیا  اي ها و عراقي ایم الویت با سوریه شنیده”که:  سوال این

کنند و سپس اگر راه  شروع مي“  کنند؟ ها را دیپورت مي ایراني

سخت و پر پیچ خم از ترکیه تا آلمان، رمقي برایشان باقي گذاشته 

چه که  کنند از آن گویند و روایت مي هاي راه مي باشد، از سختي

 چه که در انتظارشان است. پرسند از آن اند و مي گریخته

گویي در آلمان  پرسند: تو مي با نگراني مي

کنند و  بمانیم یا نه؟ و بعد نگاهي به اطراف مي

مي گویند که: برویم سوئد؟ گویي وقتي کسي 

ها  دارد و دل به بي رحمي جاده کوله بار برمي

زند، نماندن و ادامه دادن تمام ایمانش  مي

 قرارش. هاي بي شود و امنیت آرزوي خواب مي

با رضا، جواني تبریزي که تازه از قطار حامل 

پناهجویان پیاده شده بود، براي ترجمه نزد 

پزشک رفتم. سرماخورده بود. پزشک که زني 

میانسال بود، در حالي که تنفس جوان را گوش 

کرد و پشت سر رضا بود پرسید: چقدر  مي

خوابیده است؟ پرسیدم و جوان پاسخ داد، 

پاسخي که چشمان طبیب را پر از شبنم شرف 

گفت اگر  کرد؛ هفت ساعت در هفت روز! و باز همین جوان مي

بخواهند دیپورتمان کنند به ایران، همین امشب راهي سوئد یا 

 شوم، اصال هر جا، فقط دیپورتشان نکنند...  دانمارک مي

جنگ خانمانسوز است و البته جنگ داخلي سوریه آتشي زده بر 

ها و بر دل هر وجدان بیداري؛ اما در مورد پناهجویان  جان سوري

ایراني، نگراني آنست که با وجود حکومتي که آمار اعدام و سلب 

هاي اجتماعي و اوضاع اسفناک اجتماعي و  آزادي و محرومیت

تواند از حضور دائم جنگ میان حکومتي خودکامه با  اقتصادي مي

مردم آن سرزمین خبر دهد، دول اروپایي به بهاي سودهاي 

اي و بازار  اقتصادي و قبول شان و منزلت نفتي و قدرت منطقه

هوس انگیز کاالهاي اروپایي در ایران، این جنگ را نادیده بگیرند 

هاي نفتي و اروپایي  و حقوق انسان ایراني را فداي سود شرکت

کنند. اگر ما باور نکنیم حکومت جمهوري اسالمي، با زن ایراني و 

همجنسگراي ایراني و آزادي خواه و عدالت طلب و کارگر و اقشار 

هاي  کم درآمد آن قسمت از خاک در جنگ است، دولت

کاپیتالیست اروپایي هم باور نخواهند کرد. انسان ایراني در توضیح 

هاي سیاسي  ي خود، به مثابه تمام سازمان دردهاي هزار الیه

 زبان شده است. اپوزیسون، الل و بي
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ي تابعیت  فرد است با دولت اعطاکننده ي تعلق یا رابطه“  تابعیت”

ي منشاء اثر و موجد حقوق، تکالیف و  توان آن را به مثابه که مي

الزاماتي خاص براي طرفین رابطه دانست. به طور کلي تابعیت 

باشد؛ بدین معنا  ي حقوقي، سیاسي و معنوي مي داراي سه جنبه

حقوقي( در رابطه فرد و   ي آثاري حقوقي )جنبه که ایجاد کننده

سیاسي( بوده و فارغ از زمان و مکان )جنبه معنوي(   دولت )جنبه

توان به حق راي اشاره داشت که در اثر  براي مثال مي باشد. مي

گردد؛ متضمن تعلق فرد به  تابعیت فرد به دولتي خاص ایجاد مي

دولت متبوع اش از نقطه نظر سیاسي است و فرد در هر زمان و 

تواند از  مکان، حتي در خارج از مرزهاي کشور متبوع اش، مي

 مزایاي این حق منتفع گردد.

 اصول کلي حاکم بر تابعیت یکم: 

ي بین المللي  در خصوص تابعیت سه اصل کلي مورد اتفاق جامعه

  باشد: مي

بایست داراي تابعیت باشد )نفي بي تابعیتي یا  هر فرد مي  -۵

 آپاترید(

بایست بیش از یک تابعیت داشته باشد )نفي  هیچ فردي نمي  -۲

 تابعیت مضاعف(

)تغییر پذیري  احترام به حق انتخاب تابعیت توسط افراد  -۲

 تابعیت(

 انواع تابعیت دوم:

توان تابعیت را به دو  بر اساس اصول کلي حاکم بر تابعیت، مي

 دسته تقسیم بندي کرد:

تابعیت اصلي: تابعیت اصلي یا تابعیت مبدا، تابعیتي است که  ـ ۵

شود. تحمیل تابعیت به دو  در بدو تولد فرد به وي تحمیل مي

پذیرد: از طریق خون و از طریق خاک؛ که از  طریق صورت مي

  شود. هاي اعطاي تابعیت یاد مي ها به عنوان سیستم آن

تابعیت اکتسابي: تابعیت اکتسابي یا تابعیت تبعي، تابعیتي است  ـ ۲

تواند در اثر عواملي  آورد و مي که فرد به انتخاب خود به دست مي

  چون مهاجرت، ازدواج و غیره تحصیل گردد. هم

 سیستم هاي اعطاي تابعیت سوم:

تابعیتي به کار گرفته  یکي از راهکارهایي که در جهت نفي بي

هاي خون و  شود، تحمیل تابعیت به افراد بر اساس سیستم مي

 باشد: خاک مي

سیستم خون: سیستم خون یا اعطاي تابعیت نسبي، به معناي  ـ ۵

باشد. در این  ها به فرد مي تحمیل تابعیت والدین و یا یکي از آن

سیستم محل تولد، نقش و تاثیري در اعطاي تابعیت به فرد ندارد، 

تر،  چه اهمیت دارد نسب و نژاد فرد و در مفهومي دقیق بلکه آن

 باشد. تابعیت والدین فرد مي

سیستم خاک: بر اساس این سیستم، به شخص تابعیت کشور  ـ ۲

  شود. محل تولد اش اعطا مي

 چهارم: تابعیت مضاعف و آثار آن

تابعیت مضاعف به اجتماع همزمان دو یا چند تابعیت در یک 

شخص معنا شده است. از منظر حقوق بین الملل و قوانین مربوط 

گونه که شخص بدون تابعیت )آپاتراید( در  به تابعیت، همان

وضعیت غیر عادي قرار دارد، شخصي که بیش از یک تابعیت دارد 

  باشد. نیز، داراي وضعیت غیر عادي مي

بنابراین برخالف ظاهر و عنوان فریبنده و جذاب تابعیت مضاعف و 

امکان برخورداري از حقوق و مزایاي تابعیت دو یا چند کشور در 

آن واحد )نظیر سهولت در تردد، اخذ ویزا، کسب امتیازات ناشي از 

تعارض قوانین داخلي و بین المللي، برخورداري از حمایت سیاسي 

و دیپلماتیک همزمان دو یا چند کشور(، اما در واقع این پدیده 

المللي گردیده  سبب بروز و ظهور مسائل و مشکالتي در سطح بین

 تابعیت از منظر قوانین ایران شرحي در مفهوم

 حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستري

 راد امین محمدي
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توان به ایجاد اشکال در انجام تکالیف فرد در  براي مثال مي است.

چون پرداخت  هاي متبوع اش نام برد؛ تکالیفي هم برابر دولت

هایي در  مالیات و انجام خدمت نظام وظیفه. به عالوه محدودیت

اشتغال به مشاغل خاص و نیز  قوانین برخي کشورها نسبت به

افرادي که اقدام به کسب  تملک اموال غیرمنقول در خصوص

  اند، پیش بیني شده است. تابعیت کشورهاي دیگر نموده

      تابعیت در حقوق ایران پنجم:

 ۵۲۲۲توان گفت که اولین قانون در خصوص تابعیت در سال  مي

هجري شمسي توسط مجلس شوراي ملي وقت به تصویب رسید 

و یک سال بعد از آن نیز، دو ماده به عنوان 

 ۵۲۵۲گردید. پس از آن و در سال  تصویب تابعیت قانون متمم

تا  ۹۷۰شمسي، قانون مدني ایران که مقررات تابعیت را در مواد 

گنجانده بود، به تصویب مجلس شوراي ملي رسید.  در خود ۹۹۵

و  ۹۲۷، ۹۲۲، ۹۲۲مواد  ۵۲۷۲، در سال 17پس از انقالب بهمن 

 ۹۲۵ي  قانون مدني در خصوص تابعیت اصالح شد و ماده ۹۹۵

این قانون )در مورد حکم خروج از تابعیت افرادي که کسب تابعیت 

اند( توسط کمیسیون امور قضایي مجلس شوراي  ایراني نموده

 اسالمي حذف گردید.

قانون اساسي جمهوري اسالمي در  ۵۲و  ۵۵چنین اصول  هم

 دارد: ي کسب و سلب تابعیت ایران چنین اشعار مي خصوص مسئله

تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر ایراني است و دولت : ”۵۵اصل 

تواند از هیچ ایراني سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود  نمي

 “او یا در صورتي که به تابعیت کشور دیگري درآید.

توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران  اتباع خارجه مي: ”۵۲اصل 

درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتي ممکن است 

ها درخواست  ها را بپذیرد یا خود آن که دولت دیگري تابعیت آن

 “کنند.

  کسب تابعیت ایران: -الف

مطابق قوانین موجود، تابعیت ایراني به سه صورت قابل اکتساب 

 مي باشد:

  اول( از طریق سیستم خاک و یا سیستم خون

قانون مدني به صورت تلفیقي هر  ۹۷۰ي  از ماده ۱تا  ۵بندهاي 

دو سیستم خون و خاک را جهت اعطاي تابعیت ایراني به افراد 

قانون مدني، اشخاص ذیل  ۹۷۰ي  معبتر دانسته است. مطابق ماده

 شوند: ي ایران محسوب مي تبعه

ي ساکنین ایران به استثناي اشخاصي که تبعیت خارجي   کلیه  -۵”
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 پنج سال اعم از متوالي یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛ -۲

 فراري از خدمت نظامي نباشند؛ -۲

ي مهم یا جنایت غیرسیاسي محکوم  در هیچ مملکتي به جنحه -۵

 نشده باشند.

ي دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه براي خدمت  در مورد فقره

 “دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.

قانون مزبور رعایت شرط اقامت  ۹۲۲ي  شایان ذکر است که ماده

امور عام المنفعه ”ساله در ایران را در خصوص اشخاصي که به  ۱

داراي عیال ایراني هستند ”اند، اشخاصي که  ، اقدام نموده“در ایران

داراي مقامات عالي ”و نیز اشخاصي که “  و از ایشان اوالد دارند

باشند، با صالحدید  مي“  علمي و متخصص در امور عام المنفعه

 دولت و با تصویب هیات وزیران، قابل اغماض دانسته است.

زن و اوالد صغیر کساني که بر ” قانون مدني ۹۲۵ي  مطابق ماده

ي دولت  نمایند، تبعه طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مي

همین قانون،  ۹۲۱ي  چنین وفق ماده هم “شوند. ایران شناخته مي

تحصیل تابعیت ایراني پدر به هیچ وجه به اوالد کبیر وي 

باشند(   سال تمام رسیده ۵۲ )فرزنداني که در تاریخ تقاضانامه به

 یابد. تسري نمي

اشخاصي که  اشعار داشته، قانون مارالذکر ۹۲۵ي  به عالوه ماده

ي حقوق مقرره در  تحصیل تابعیت ایراني نموده یا بنمایند، از کلیه

توانند به مقامات  گردند؛ لیکن نمي قانون براي ایرانیان مستفیذ مي

 ذیل نائل گردند:

 ریاست جمهوري و معاونین او -۵”

 ي قضاییه عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه -۲

 وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري -۲

 عضویت در مجلس شوراي اسالمي -۵

 عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر -۱

استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و   -۰

 ماموریت سیاسي

 قضاوت -۷

 ي فرماندهي در ارتش و سپاه و نیروي انتظامي ترین رده عالي -۲

ها مسلم باشد. تبعیت خارجي کساني مسلم است که مدارک  آن

 ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ )سیستم خاک( تابعیت آن

که در ایران یا در  ها ایراني است اعم از این کساني که پدر آن  -۲

 )سیستم خون( خارجه متولد شده باشند؛

کساني که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم   -۲

 )سیستم خاک( باشند؛

ها در  کساني که در ایران از پدر و مادر خارجي که یکي از آن  -۵

 )سیستم خاک( اند؛ ایران متولد شده، به وجود آمده

ي خارجه است به وجود  کساني که در ایران از پدري که تبعه  -۱

آمده و بالفاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام الاقل یک 

ها به  سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول شدن آن

تابعیت ایران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي 

 ”“ )سیستم خاک( تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

 دوم( از طریق ازدواج

ي خارجي که  هر زن تبعه” قانون مدني، ۹۷۰ي  ماده ۰مطابق بند 

 گردد. ي ایران محسوب مي تبعه ،“شوهر ایراني اختیار کند

قانون مدني در خصوص زنان ایراني که با  ۹۲۷ي  چنین ماده هم

زن ایراني که ”دارد:  نمایند، چنین مقرر مي اتباع خارجي ازدواج مي

نماید، به تابعیت ایراني خود باقي  ي خارجه مزاوجت مي با تبعه

خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر 

ي وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولي در هر  به واسطه

صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست 

ي تصدیق فوت شوهر و یا  به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه

سند تفریق، تابعیت اصلي زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به 

 “آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

 سوم( درخواست کسب تابعیت

ي خارجي که  هر تبعه”قانون مدني،  ۹۷۰ي  ماده ۷مستنداً به بند 

ي ایران  نیز به عنوان تبعه“  تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد

قانون مدني، افراد با جمع  ۹۷۹ي  شود. مطابق ماده شناخته مي

 شرایط ذیل امکان درخواست کسب تابعیت ایران را خواهند داشت:

 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛ -۵”
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 “هاي مهم اطالعاتي و امنیتي. تصدي پست -۹

 ب ـ خروج از تابعیت ایران )سلب تابعیت(:

توانند  اتباع ایران نمي”قانون مدني اعالم مي دارد:  ۹۲۲ي  ماده

 تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

 سال تمام رسیده باشند؛ ۲۱به سن  -۵

 هیات وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ -۲

قبالً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،   -۲

باشند و یا  حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا مي

ي تملک آن  ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه

را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایراني منتقل 

کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق این ماده ترک تابعیت 

نماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت  مي

ها  ي هیات وزرا شامل آن گردند مگر این که اجازه ایراني خارج نمي

 هم باشد؛

 “السالح خود را انجام داده باشند. خدمت تحت -۵

چنین در قانون مدني، ضمانت اجرایي جهت طي مسیر قانوني  هم

 ۹۲۹ي  ماده ترک تابعیت توسط اتباع ایراني پیش بیني شده است.

 نماید: این قانون چنین اشاره مي

ي ایراني که بدون رعایت مقررات قانوني بعد از تاریخ  هر تبعه”

شمسي تابعیت خارجي تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجي  ۵۲۲۲

شود ولي در عین  ي ایران شناخته مي او کأن لم یکن بوده و تبعه

العموم محل به  ي اموال غیرمنقول او با نظارت مدعي حال کلیه

فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده 

خواهد شد و به عالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و 

هاي ایالتي و والیتي و بلدي و  عضویت مجالس مقننه و انجمن

 “هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

 ششم: خاتمه

رسد پیشنهاد  چه که در پایان این مقال شایان ذکر به نظر مي آن

تدقیق، تامل و همکاري اهل فن، حقوقدانان و قانونگذاران در 

جامع، مدون و مدرن در  ي طریق، تهیه و تنظیم قانوني جهت ارائه

ي حقوق بین الملل خصوصي در ایران است که پاسخگوي  زمینه

نیازها و مسائل مبتال به امروز جامعه ایران بوده و راهگشاي روابط 

ي نظام بین  هاي ارتباطي عصر حاضر در صحنه نوین و پیچیدگي

 المللي باشد.
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چرا شما اساساً موافق طرح اعطاي تابعیت ایراني به 

کودکان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان غیر 

 ایراني، بودید؟

خواهیم یک طرحي را بررسي کنیم،  ما به هر حال وقتي که مي

هایي که به تبع آن در  هاي اجتماعي و پدیده باید ببینیم که آسیب

آید، چه هستند و متناسب با آن تصمیم گیري  جامعه به وجود مي

 کنیم. 

کنند و همین طور کساني که  کساني که با اتباع ایراني ازدواج مي

کنند، بیگانه نیستند؛ بلکه ایراني  در ایران متولد شدند و زندگي مي

ها بي  توان در رابطه با این میهن ما هستند و نمي و به عنوان هم

تفاوت بود. این افراد عمدتاً با مشکالتي از جمله بحث عدم 

پذیرش فرزندان در مراکز آموزشي و خدماتي یا احیاناً عدم ایجاد 

فضاي اشتغال مواجه هستند. زماني که افراد در یک کشور نتوانند 

ها و  چنین خدماتي را دریافت کنند، در مقابل معضالت، آسیب

هاي اجتماعي  ي شوم اجتماعي مثل اعتیاد و یا بداخالقي ها پدیده

مسئله را به صورت هدفمند   آورند؛ فلذا اگر ما این را به وجود مي

مدیریت کرده و این افراد را داراي هویت و شناسنامه بکنیم و 

ي بهره مندي از خدمات جاري کشور را به ایشان بدهیم،  اجازه

 آید.  هایي هم به وجود نمي چنین مشکالت و مصیبت

که فرزندانشان دچار مشکالت  حتي خیلي از این افراد، به خاطر این

جدي نشوند، مجبور شدند که کشور را ترک کنند و حاال درگیر 

مشکالت دیگري هستند اما دیگر امکان حمایت نظام جمهوري 

 ها در مقابل این مشکالت نیست.  اسالمي از آن

 با ایجاد باور دیگري در اذهان نمایندگان، طرح رد شد نژاد: سیدمهدي موسوي

 گفتگو از سیمین روزگرد

ژه
 وی

ي
ده 

رون
پ

 
گو

گفت
 

شنبه،  نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، در نشست علني روز یک

راي  ۵۲راي موافق و  ۷۵راي مخالف،  ۲۵پنجم مهر ماه، با 

ممتنع با کلیات طرح اعطاي تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 

این مخالفت در  .زنان ایراني با مردان غیر ایراني، مخالفت کردند

حالي صورت گرفته است که چند روز پیش از آن، با دو فوریت این 

 طرح، موافقت شده بود.

ها در رابطه با گشایش و  به نتیجه نرسیدن این طرح، ناامیدي

هرگونه تغییري از طریق نظام دولتي موجود در ایران براي حل 

مشکالت این جمعیت حدوداً یک میلیون نفريِ فاقد شناسنامه و 

 سایر اسناد هویتي را، افزایش داده است.

نژاد، عضو کمیسیون انرژي مجلس که از  سیدمهدي موسوي

موافقان طرح فوق الذکر بوده است، در پاسخ به چرایي مخالفت 

گوید:  اکثریت نمایندگان با کلیات این طرح به خط صلح مي

اعتقاد من این است که طي چند روز، باور دیگري در اذهان ”

بعضي از نمایندگان ایجاد شد و آن هم این بود که فکر کردند ما 

جا بیاوریم و یا  خواهیم از کشورهاي دیگر اتباع بیگانه را به این مي

اتباعي را که به اصطالح فراري بودند و به خارج از کشور رفته 

 “ها بدهیم. اي به آن بودند، برگردانیم و خدمات ویژه

کنند و همین طور  کساني که با اتباع ایراني ازدواج مي
کنند، بیگانه نیستند؛  کساني که در ایران متولد شدند و زندگي مي

توان در رابطه با  میهن ما هستند و نمي بلکه ایراني و به عنوان هم
ها بي تفاوت بود. این افراد عمدتاً با مشکالتي از جمله بحث  این

عدم پذیرش فرزندان در مراکز آموزشي و خدماتي یا احیاناً عدم 
ایجاد فضاي اشتغال مواجه هستند. زماني که افراد در یک کشور 

ها  نتوانند چنین خدماتي را دریافت کنند، در مقابل معضالت، آسیب
هاي اجتماعي  ي شوم اجتماعي مثل اعتیاد و یا بداخالقي ها و پدیده

مسئله را به صورت هدفمند   آورند؛ فلذا اگر ما این را به وجود مي
مدیریت کرده و این افراد را داراي هویت و شناسنامه بکنیم و 

ي بهره مندي از خدمات جاري کشور را به ایشان بدهیم،  اجازه
آید. هایي هم به وجود نمي چنین مشکالت و مصیبت  
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ما اعتقادمان بر این است که این مسئله حتماً باید مدیریت شود و 

نباید آن را رها کنیم؛ رها شدن این مسئله که خواسته یا ناخواسته 

هاي جدي را هم ایجاد کرده است، به ضرر  به وجود آمده و آسیب

هنجارهاي اجتماعي، اخالقي و فرهنگي کشور جمهوري اسالمي 

است. لذا بر این اساس ما بر این موضع بودیم که طرحي را 

هایي که چنین  ها و خانم تصویب کنیم که فرزندان خانواده

دهند، داراي یک  هایي را انجام مي ازدواج

هویت و شناسنامه باشند تا بتوانند از 

 خدمات جاري در کشور استفاده کنند.

دو فوریت این طرح در ابتدا با 

راي موافق، تایید شده  ۵۵۲

رفت که کلیاتش هم با  بود و امید آن مي

شود.  نهایي مي حدوداً همین میزان راي، 

 چطور شد که این چنین نشد؟

اعتقاد من این است که طي چند روز، 

باور دیگري در اذهان بعضي از نمایندگان ایجاد شد و آن هم این 

خواهیم از کشورهاي دیگر اتباع بیگانه را  بود که فکر کردند ما مي

بیاوریم و یا اتباعي را که به اصطالح فراري بودند  ]ایران[جا به این

اي به  و به خارج از کشور رفته بودند، برگردانیم و خدمات ویژه

 ها بدهیم.  آن

اي در بین  شود؟ آیا اراده تکلیف این طرح چه مي

نمایندگان وجود دارد که طرح مجدداً 

 ارائه و مورد بررسي قرار گیرد؟

به هر حال اگر طرح قرار شود که 

مجدداً به بحث گذاشته شود، باید 

تغییراتي در آن ایجاد شود اما در حال 

راکد است و از لحاظ  به اصطالححاضر 

قانوني اتفاق خاصي در مورد آن نیفتاده 

 است.

به نظر شما چرا طرحي که 

ببینید در حال حاضر این آگاهي سازي صورت 

گیرد. البته انصافاً نه به شکل ویژه اما به هر حال  مي

هایي در کشور گفته  بسیاري از پیامدهاي چنین ازدواج

اي به  شود منتها به هر حال متاسفانه عده و تببین مي

کنند و بعد هم درگیر  چنین پیامدهایي، بي توجهي مي

شوند. البته منکر عدم آگاهي برخي  مشکالت آن مي

اقشار که متاسفانه منجر به تن دادن به چنین 

 شود، نیستم. هایي هم مي ازدواج

 عکس از ایرنا
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انصافاً نه به شکل ویژه اما به هر حال بسیاري از پیامدهاي چنین 

شود منتها به هر حال  هایي در کشور گفته و تببین مي ازدواج

کنند و بعد هم  اي به چنین پیامدهایي، بي توجهي مي متاسفانه عده

شوند. البته منکر عدم آگاهي برخي اقشار  درگیر مشکالت آن مي

شود،  هایي هم مي که متاسفانه منجر به تن دادن به چنین ازدواج

 نیستم.

در پایان اگر نکته و یا صحبت خاصي در این خصوص 

 دارید، بفرمایید...

من نظرم این است که دولت و مجلس حتماً باید در رابطه با این 

هاي موجود بکنند؛ وگرنه  موضوع، فکري جدي و منطبق با واقعیت

با این روند، در آینده کشور ما در این خصوص با مشکالت 

 تري هم رو به رو خواهد شد. جدي

 

ي خط صلح قرار  ممنون از وقتي که در اختیار ماهنامه

 دادید.

در خصوص تعیین تکلیف این مسئله به تصویب رسید،  ۲۱در سال 

 نتوانست مشکالت این افراد را برطرف کند؟

واقعیت این است که آن طرح جامعیت الزم را نداشت وگرنه اگر 

هایي که در کشور به وجود آمده بود، دیده  همان موقع آن وضعیت

شد و در واقع متناسب با مشکالت جاري در جامعه و با در نظر  مي

گرفتن زوایاي متعدد و پنهان این آسیب اجتماعي که در کشور 

جمهوري اسالمي به وجود آمده، طرح را تنظیم و مورد تحقیق و 

توانست بسیاري از  شد و مي دادند، طرحي جامع مي بررسي قرار مي

 مشکالت را حل کند؛ که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

که مشکالت  با توجه به عدم توفیق این طرح و این

السابق ادامه دارد، آیا نباید  تابعیت این کودکان کمافي

تري صورت بگیرد که  دستکم در این خصوص آگاهي سازي بیش

در واقع زنان ایراني بدانند در صورت تن دادن به چنین 

 مانند؟ هایي، فرزند یا فرزندانشان بي هویت باقي مي ازدواج

گیرد. البته  ببینید در حال حاضر این آگاهي سازي صورت مي
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 حسین رئیسي

ي افراد در جامعه از حقوق بنیادین  شناسایي شخصیت حقوقي همه

گردد و متعاقب آن برخورداري هر شخصي از حقوق  محسوب مي

نماید؛ به  ناشي از آن، موقعیت برابر با افراد در جامعه اعطاء مي

همین نسبت عدم شناسایي برخي از افراد متولد شده در جامعه به 

ي رفتارهاي سیاسي و یا ایدئولوژیک، منشاء نقض حقوق  واسطه

سازد.  ها را فراهم مي هاي اجتماعي براي آن بنیادین و آسیب

دسترسي به حق شناسایي و کسب تابعیت در جامعه، به دلیل 

ماهیت سیاسي و مدني آن از جمله نسل نخست حقوق بشر 

شود و نیازي به انجام فعل مثبت و مادي صاحب حق  شناخته مي

مند  بایست از این حق بهره ي افراد به محض تولد مي نیست و همه

گردند. معموالً قوانین تابعیت و یا قوانین مدني این حق را مورد 

دهند که، چه کساني حق بهرمندي از تابعیت در  شناسایي قرار مي

 جامعه را دارند. 

قانون مدني ایران، که یکي از قدیمي ترین قوانین کشور است، 

ي حق تابعیت و حقوق  حاوي ساختار بسیار سنتي و اولیه در زمینه

کودکان در این خصوص است. دسترسي به حقوق بنیادین نظیر 

حق شناسایي و برخورداري از تابعیت براي کودکان با کمک این 

قانون ممکن است. در حالت مخالفت قانون نیز همین قانون این 

حقوق را از افراد، به خصوص برخي کودکان تازه متولد شده، دریغ 

دارد. در شرایط کنوني و با معیارهاي جهاني این حق در  مي

اي از شهروندان نفي کرده و با چالش  ي ایران براي دسته جامعه

 رو است. جدي روبه

با حضور مستمر جمعیت زیادي از مهاجران افغانستاني و عراقي 

ي گذشته، مردان بسیار زیادي با ملیت  در ایران در سه دهه

اند. قانون مدني  عراقي و افغانستاني با زنان ایراني ازدواج نموده

ها را به  ، این نوع ازدواج5292ي  ، در ماده5858ایران مصوب 

شناسد و در عمل آن را ممنوع اعالم نموده است.  رسمیت نمي

ي  ازدواج زن ایراني با تبعه”این قانون چنین مقرر داشته است: 

ي  خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه

قانون حمایت خانواده مصوب  .“مخصوص از طرف دولت است

ضمن تاکید بر لزوم اجراي مفاد این  15ي  نیز، در ماده 5825

قانون براي موارد نقض آن مجاز مقرر داشته است و چنین آورده 

ي  ي مذکور در ماده هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه”است که: 

( قانون مدني و یا بر خالف سایر مقررات قانوني با زن ۵۲۰۲)

ي پنج محکوم  ایراني ازدواج کند، به حبس تعزیري درجه

هاي قانوني به دالیل مختلف  ي مخالفت با وجود همه“.  شود مي

هاي بي شماري بین زنان ایراني و مردان غیر ایراني  ازدواج

صورت گرفته است. آن دسته از این افراد که در ایران حضور 

ها  دارند، به دلیل عدم شناسایي ازدواجشان، کودکان متولد از آن

گیرند و به صورت  اند و نمي نیز مورد شناسایي حقوقي قرار نگرفته

اند. با افزایش جمیعتِ  هویت، فاقد اوراق شناسایي، رها شده بي

ها، به خصوص بعد  این دسته از افراد و به سطح آمدن مشکل آن

هاي اخیر، توجه  ي نقدي در سال از تصمیم دولت به دادن یارانه

 اند. تري نیز به خود جلب نموده بیش

فرض کنید کودکي از پدر افغانستاني و مادر ایراني در مشهد به 

آید. زندگي او از همان لحظات نخست تولد، تحت تاثیر  دنیا مي

ي حقوق  قواعد و اصول مندرج در این قانون قرار دارد. مقایسه

همین کودک با کودکي که از پدر و مادر ایراني و یا صرفاً پدر 

گردد، چالش  ایراني با مادر خارجي در هر جاي دنیا متولد مي

تر آشکار  ي نخست از کودکان را بیش بزرگ پیش روي دسته

ي اول که از مادر ایراني، ولو در ایران به  سازد. کودکان دسته مي

دنیا بیایند، ایراني محسوب نشده و از حقوق مدني برخوردار 

ي حقوق  ي دوم ایراني و از همه شوند، اما کودکان دسته نمي
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بنده مجلس هیچ کشوري حق ندارد با راي مثبت و یا منفي خود، 

تر تبعیض در  ي انساني و رواج بیش موجبات نقض حقوق اولیه

 جامعه را هموار سازد. 

که از یک طرف این  نگراني فعاالن مدني است، این  ي مایه چه آن

ي جامعه به استمرار تبعیض بین زنان و مردان  شیوه از اداره

بخشد و از طرفي دیگر به کودکان متولد شده در  ایراني تداوم مي

شود؛ به حدي که  چنان بي اعتنایي مي ایران و از مادر ایراني، هم

این افراد نه امکان رفتن به افغانستان و یا عراق را دارند و نه 

مندي از حقوق اجتماعي در ایران را به عنوان یک  امکان بهره

ها در واقع بي هویت و فاقد هر نوع اوراق  مهاجر و یا شهروند. آن

ها به  شناسایي ایراني و یا خارجي هستند و زمینه براي آلودگي آن

 هاي مختلف اجتماعي بسیار مستعد و در حال اتفاق است.  آسیب

در نتیجه ندیدن مشکالت جامعه، نفي حقوق اساسي و استمرار 

آن، در بستر قانون مهمي مانند قانون مدني و حقوق ناشي از آن، 

ي تبعیض بین زن و مرد حتي در امور فاقد اتکاء به امور  ادامه

مذهبي در ساختار قانونگذاري و اجرایي جامعه به روشني جا 

خوش کرده و قصد انعطاف به نفع موازین متکي به اصول، 

 اخالقي و انساني را ندارد. 

 

 منابع:

 5828دي ماه سال  91، 182ي  ي قانون، شماره روزنامه -5

قانون مدني(؛ با  279ي  گردند)بند دوم، ماده مدني متمتع مي

ي کودکان و حتي جنین را، در  که قانون مدني، همه وجود این

 219داند)مواد  فرض زنده متولد شدن، متمتع از حقوق مدني مي

قانون مدني(. این تفاوت، منشاء بسیاري مشکالت براي  217و 

حداقل یک میلیون کودک متولد از مادران ایراني و پدران 

هاي اخیر شده است. این کودکان  افغانستاني یا عراقي در سال

اند و به تبع آن از حقوق اجتماعي محروم هستند؛  فاقد شناسنامه

حقوقي نظیر حق آموزش، بهداشت و حق برخورداري از تابعیت.)

کودکان حتي از حقوق رسمي   ( این درحالي ست که این دسته5

مند نیستند. استمرار نقض حقوق  ناشي از مهاجرت نیز بهره

 ي این افراد در طول زمان طوالني بوده و ادامه دارد. اولیه

قانون مدني، کودکان متولد از مادر ایراني  ۹۷۰ي  بر اساس ماده

حق کسب تابعیت ایران را ندارند، این حق فقط براي کودکاني در 

 نظر گرفته شده است که از پدر ایراني متولد شده باشند.

ي این بخش از جامعه که تعداد زیادي از  به دلیل مشکالت عمده

توان در زاهدان و مشهد و اطراف تهران مشاهده  ها را مي آن

هایي صورت گرفت تا با اعطاي تابعیت به این دسته  نمود، تالش

از کودکان متولد از مادران ایراني با همسران غیر ایراني، به رفع 

ها استیالء یابند، اما در بار نخست، که  مانع کسب هویت براي آن

رو شد.  اتفاق افتاد، با مانع مجلس روبه 5831بهشت ماه  در اردي

 1به دلیل باقي بودن معضل و گستردگي آن مجدداً در تاریخ 

که نشریات،  ، بعد از این5821مهرماه 

چنان به  هاي مختلف و  فعالین مدني هم روزنامه

آن پرداختند، موضوع در دستور کار مجلس قرار 

 71راي مخالف در مقابل  31گرفت و مجدداً با 

راي ممتنع مجلسیان، راي  59راي موافق و 

کافي براي اعطاي تابعیت به فزرندان متولد از 

مادران ایراني به دست نیامد و مجدداً حکومت 

ي این  در ایران بر استمرار نقض حقوق اولیه

دسته از شهروندان به صورت سیستماتیک و 

رسمي ادامه خواهد داد. با وجودي که به گمان 



 کودکان افغانستاني، استعدادهاي درخشان زیر ظلم
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 علي کالئي

ها سه نفره در یک نیمکت  کالس این قدر کوچک است که بچه

سال. دختر و پسر در کنار  55تا  2هایي از  اند. بچه کنار هم نشسته

هاي بزه دیده و  هاي متعلق به خانواده هم. افغانستاني و ایراني

هاي ایراني؛ همه کنار هم. تازه داشتم کالس را  برخي هم از کولي

کردم تا بحث را شروع کنم که صداي در آمد. در را باز  آرام مي

تر از آن روزهاي  کردم. زني جوان، شاید تنها چند سالي بزرگ

“ معلم فرزندم شما هستید؟”جواني من، به مقابل در آمد و پرسید: 

 “. بله”نام فرزندش را پرسیدم و گفت؛ گفتم: 

اي از درب اصلي کالس دور شویم. پشت به در  خواست لحظه

ها دیده نشود و ناگهان پهناي صورتش اشک  ایستاد تا توسط بچه

شد. "همسرم افغانستاني است و معتاد. من در یک حسینیه تا دیر 

کند.  کنم. دخترم خیلي از شما در خانه تعریف مي وقت کار مي

ریخت. دست و پایم را گم  گفت و اشک مي مراقبش باشید". مي

کرده بودم. مادر یکي از بهترین شاگردانم پرده از تلخي زندگي 

داشت. دخترکي که درس خواندن را دوست داشت تا به  شان بر مي

سرنوشت پدر و مادرش دچار نشود. دخترک درس خواندن را نه 

 تنها براي خود، که براي دیگران هم دوست داشت.

ي آخر را فکر کنم درست نفهمیدید. صبر کنید و  معناي این جمله

 تا آخر سخن بخوانید...

چشم گفتم و قول دادم. مادر دخترک رفت. اما آن روز تمام مدت 

کردم و جرات  هاي گریان آن مادر فکر مي کالس به چشم

 کردم در صورت دخترش نگاه کنم. نمي

مهاجري افغانستاني، از جنگ گریخته به ایران آمده. مهاجري که 

به سبب قرابت زباني، با مردم کشور میزبان پیوند خورده است. 

ها را به  ها زندگي در کنار مردم کشور میزبان، هم فرهنگ آن سال

کند. این مهاجران  ایشان آموخته و هم نزدیکي و آشنایي ایجاد مي

را که در وسط و باالي شهر تنها در شغل کارگري روزمزدي پاي 

توان دید، در  ساختمان و دیگر مراکز و کارهایي در آن سطح مي

زند، به  ها موج مي هایي که فقر در آن پایین شهر و در محله

 اي نزدیک تبدیل مي شوند.  همسایه

هاي فقیر نشین شهرهاي کوچکِ حاشیه، پر است از  محله

هاي ایراني که دختر دم بخت دارند و محتاج به پول.  خانواده

شان معتاد است و بعد! وقتي یک قاچاق فروش  سرپرست برخي

ایراني یا افغانستاني گیرشان بیاید، براي تامین مواد روزانه حاضرند 

حتي دخترشان را به نکاح طرف در بیاورند. در بهترین حالت 

 شود... تر مي دهد. گاه اتفاق دردناک ي نکاح رخ مي مسئله

ي تلخ همین بود. پدري معتاد که دختر  در مورد داستان ما، قصه

جوانش را به عقد یک مهاجر افغانستاني قاچاق فروش ایضاً معتاد 

خور خالص  در آورده بود. هم از شر دختر دم بخت و یک نان

شد و هم موادش تامین و دخترکي حاصل این ازدواج. دخترک  مي

 کوه استعداد بود و پر از خالقیت. اما محروم از هویت. 

کالس من با این دخترکان و پسرکان، کالس خالقیت بود. قرار 

بود هرجلسه هر کسي عنواني را مشخص کند. با دوستان جمعیتي 

اي  ي کودکان هماهنگ شده بودیم که کتابخانه اهل خیر در زمینه

در اختیار این کودکان قرار بگیرد. هر جلسه بحثي مطرح شود و 

 مند شوند و به کار بیفتند.  ها سوال صحبتي. ذهن

این کودکان با وجود عدم داشتن هویت و شناسنامه رسمي در 

ایران، به همت و یاري فعالین مدني و بر اساس مواد درسي 

شدند. نیروهایي که در این  نهضت سواد آموزي آموزش داده مي

مرکز و مراکزي به مانند آن مشغول به کار بودند، همه داوطلباني 

ي اجتماعي به میان چنین کاري پاي  بودند که با داشتن دغدغه

نهاده بودند. اما با وجود تالش این فعالین مدني، تعداد بسیار 

ي درآمد، بي آموزش  زیادي از دخترکان و پسرکان با دغدغه
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 اند.  ورامین برده

تر از مادرش به ارث برده بود،  اش را گویا بیش دختر که چهره

شناسنامه نداشت اما به شدت با استعداد بود و هر جلسه به دنبال 

مطلبي جدید بود. باهوش و پیگیر و مودب. در میان آن دخترکان 

شان هر معلمي را به ستوه مي آوردند، این  و پسرکاني که برخي

یکي بسیار آرام و متین و باوقار بود. انگار به او گفته بودند که رسم 

حضور در کالس چنین است و نباید به قول معروف از دیوار راست 

ي تحصیل مجبور بود  باال رفت! این دخترک اما درست در میانه

نزد فامیل مادرش در خیرآباد برود. جایي که از تحصیل خبري 

 نبود و هزار نوع فساد و فاجعه در انتظارش بود.

حالم خوش نبود. عصباني سري به مددکاري مرکز زدم. 

ها پس از چند هفته، دخترک برگشت.  خوشبختانه با تالش آن

هاي افغانستاني محل، مسئولیت اسکان او را  یکي از خانواده

برعهده گرفت و ماند. تا روزي که من بودم، بود. بعد چه شد، خدا 

 عالم است.

اي پیش آمد که مجبور شدم از مرکز جدا  روزها گذشت. مسئله

ام مرتبط با بازداشتي بود که پس از آزادي از آن،  شوم. جدایي

عزیزان مرکز ترس از به خدمت گرفتن من داشتند. حق هم 

ماندند. داستان تلخ کودکان کار که تنها کافي است در سر  مي

 ها را ببینیم.  چهار راهي حاضر شویم و آن

ها اگر از سر اجبار )از ترس ناشي از رفتن آبرو به  این گونه ازدواج

ي دختر براي مواد یا پول(  دلیل تجاوز یا دوستي بگیرید تا معامله

هاي معمولي و عادي در  هم نباشد و بعضاً اختیار در قالب ازدواج

کند که چون از پدري  ي ایران باشد، کودکاني را ایجاد مي جامعه

ي  ي داشتن هویت و شناسنامه اند، اجازه غیر ایراني متولد شده

آیند و  ایراني ندارند؛ آن هم در شرایطي که در ایران به دنیا مي

شوند و بعد آن زماني که به دلیل نداشتن هویت و  بزرگ مي

شوند  اند، یا منشاء ایجاد بزه مي شهروندي از تمامي حقوق محروم

گریزند تا در کشوري به مانند ترکیه یا جاي  و یا قاچاقي از مرز مي

دیگر )به مانند هجوم اخیر پناهندگان به اروپاي مرکزي( به دنبال 

 جایي براي داشتن هویت انساني و شهروندي بگردند.

همان دوران حضورم در آن مرکز، داستان دیگري پیش چشمم 

تري این مشکل و معضل را  قرار گرفت که این بار به وضوح بیش

 دیدم.

ساله. آن هفته که در کالس بودم،  52دختر کوچکي بود و حدوداً 

ي آتي بنویسد.  بود. درسي پاسخ داد و قرار شد چیزکي براي جلسه

ي بعد، وقتي به سر  اما جلسه

کالس رفتم، نبود. از 

هایش پرسیدم. همه  همکالسي

سر را به زیر انداختند. آخر سر 

یکي گفت که پدرش افغانستاني 

بود و مادرش ایراني و از اهالي 

خیرآباد ورامین. پدرش به همراه 

مادرش به افغانستان رفتند و 

زندگي درست و -چون خانه

حسابي نداشتند و تازه رفته بودند 

که چیزي مهیا و بنا کنند، 

دخترک را وسط تحصیل به نزد 

هاي مادر به خیرآباد  فامیل
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ي برخورد امنیتي دارد، براي  داشتند. حضور کسي که سابقه

انجام دهد، “  کار”خواهد کارِ به معناي اخص کلمه  مرکزي که مي

 توانست زیان بار باشد. به هر تقدیر، سالي به کنار نشستم. مي

پس از سالي به یکي از دیگر مراکز رفتم و دوباره کار براي این 

ساله  51یا  58کودکان. روزي یکي از همان دخترکان که آن روز 

بود به آن مرکز آمد. مرا دید و کلي گپ زدیم. گفت که روزهاي 

اند و فلسفه  یکشنبه با همان جمع دختران و پسران نشسته

خوانند  اند و مي ي فلسفه را شروع کرده هاي ساده خوانند. کتاب مي

فهمند اما  دانستم چیز زیادي نمي کنند. مي و در موردشان بحث مي

همین تالششان براي فهمیدن و خواندن ستودني بود. تالشي که 

 ها بودم، نداشتم. شاید خود من آن زماني که در سن و سال آن

این دخترکان و پسرکان، کودکي به آن معنا که شاید کودکي 

تر درد  ها بیش ي ایران داشته، نکرده بودند. آن عادي در جامعه

ها موتور محرکي  چشیده بودند. به قول خودشان همان کالس

چه به تعبیر  براي خواندنشان شد. خواندند و فهمیدند، به جز آن

سعدي شیرازي خور و خواب و خشم و شهوت هست، امور دیگري 

خواهد و تفکر و تدبر.  هم هست. اموري که اندیشه ورزي مي

ي عصر اصالحات است. در آغازین  نگارنده خود فرزند رشد یافته

سال ریاست جمهوري محمد خاتمي دانش آموز دبیرستاني شد و 

توانم تاثیر  در آغازین روزهاي دور دوم او دانشجو. خود من مي

ي اول ریاست  مواد خواندني و ترغیب به خواندن در فضاي دوره

تا  51جمهوري خاتمي را بفهمم. خود من در آن دوران نوجواني 

خود قیاس  71خود را با سالِ  73ساله بودم. وقتي سالِ  51

چه شد گامي بود براي  شوم. شاید آن کنم، متوجه آن تاثیر مي مي

 ي تدبر در این کودکان و نوجوانان. زدن جرقه

ها استعدادهاي درخشاني بودند که نگارنده به چشم خود دید.  این

هاي  توانستند دوره اگر هویت رسمي و قانوني داشتند، و اگر مي

رسمي آموزشي کشور را طي کنند و وارد دانشگاه شوند، قطعاً 

دانشجویان و اهل اندیشه و تحقیق بسیار خوبي از ایشان بر جاي 

ماند. اما! اما تنگ نظري حاکمان و اهل تصمیم و اجرا، مانع  مي

 شود.  مي

دو سالي بود از کشور خارج شده بودم. روزي در فیس بوک پیغامي 

از نوع “  سالم آقا! خوبید آقا! آقا اجازه ما را یادتان هست؟!”دیدم: 

ها مشخص بود از شاگردان قدیمي است. پاسخ دادم. فهمیدم  پیام

ي زندگي در ایران منصرف  یکي از همین دخترکان است. از ادامه

ي  و به همراه خانواده، از راه ترکیه به یکي از کشورهاي حوزه  شده

هاي آخر دبیرستان را  اسکاندیناوي رسیده بودند. داشت سال

خواست علوم سیاسي  خواست دانشجو شود. مي خواند و مي مي

دانست )با وجود داشتن مادر  بخواند. خودش را افغانستاني مي

ي سیاسي  خواست براي آینده ایراني و بزرگ شدن در ایران( و مي

 افغانستان مفید فایده باشد. 

اش  دخترک را آن قدر در ایران آزار دادیم، آن قدر از حقوق اولیه

به عنوان یک کودک محروم 

ها زندگي  کردیم که با وجود سال

در این کشور، خود را ایراني نداند. 

این نارضایتي و خشم در دوران 

کودکي به دلیل اندیشه، تصمیم و 

اجراي غلط حاکمان، در دل آن 

کودک و صدها و هزاران مانند او 

 شود. ایجاد مي

بگذارید با روایتي دیگر از آن 

دخترکان و پسرکان داستان و 

 ي سخن را به پایان برسانم.  رشته
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کنند. یعني  هاي نوآموز صحبت مي بهینه سازي کالس براي بچه

 ها بهتر شود. گویند چه کنیم که کالس براي آن مي

بلند شدم و آرام از کالس خارج شدم. یکي از دوستان مرا دید. 

چه باید  آن”هایم خواند و دلیلش را پرسید. گفتم:  شوق را در چشم

 “.کردیم، کردیم مي

هاي حاکمیتي که از هویت دهي به این  سازي ها و بهانه گیري بهانه

کند، آن قانونگذاري که از هزینه داشتنِ  کودکان اجتناب مي

گوید حتي یک روز هم با این  شناسنامه دادن به این کودکان مي

هاي استعداد و  کودکان سروکار نداشته است؛ این کوه

توانستند  توانند و مي هاي انرژي که با هدایت درست مي کمپلکس

 ها را بپذیرد، به شدت مفید باشند. براي هر جایي که آن

ي تدریس در  بحث کودکان و آموزش است. نگارنده سابقه

ترین نقاط تهران را هم دارد. دانش آموزاني که  مدارسي در شمالي

روند. اگر بخواهم قیاسي  آیند و شب با راننده مي صبح با راننده مي

بکنم، چه من باب سطح درک و یادگیري و چه ادب و احترام و 

 دانم. وفاي به معلم، قطع به یقین همان کودکان مرکز را ارجح مي

ها بسیارند. خوب و بد. دردناک و شادي آور. اما شاید زمان  روایت

آن رسیده است که از زیر آوار خودخواهي به در آییم و خود و 

 ها را ببینیم. انسان

سال، به فکرم  55تا  2بعد از آن کالس خالقیت براي کودکان 

ساله را که تازه سواد آموزي را شروع  3تا  7رسید که کودکان 

اند نیز، به چنین کالسي دعوت کنم. قطع به یقین کالس  کرده

 بود.  تر مي این کودکان باید با روشي خاص

تصمیم گرفته شد که به جاي هر نفر یک موضوع و نوشتن، در 

میان این کودکان نوآموز تنها طرح موضوعي شود و بعد با بحث و 

ي کنجکاوي و تفکر  هاي اولیه آموزش چگونگي بحث کردن، نطفه

 ها کاشته شود. در آن

اي گذشت. جمع کردن آن همه کودک نوآموز که از  چند جلسه

اي  آمدند، کار ساده ي جامعه و خانواده مي هاي نابود کننده تنش

نبود. برگزاري کالس با همراه دوست داوطلب دیگري را نیز 

هاي این  نظمي ها و بي امتحان کردیم. باز هم حریف شیطنت

 کودکان نشدیم.

ها( موضوع  ساله 55تا  2ترها )همان  الجرم روزي در کالس بزرگ

ساله داوطلب کمک شدند. یکیشان  55را طرح کردم. دو دختر 

همان بود که مادرش در مقابل در گریه کرده بود و دیگري هماني 

 که پس از خروجم از ایران پیامي داده بود و یادي.

کالس با کوچکترها را با این دو دختر یازده ساله ادامه دادیم. به 

طرز معجزه آسایي بعد از چند جلسه، کالس آرام شد. توانستیم 

کارمان را انجام دهیم. اما... اما 

اتفاقي افتاد که باید بگویم من به 

این کودکان ایمان آوردم! روزي 

ها با  پس از یکي از همین کالس

ي کالس نشسته  نوآموزان، گوشه

کردم. سمت  بودم و استراحت مي

راستم پاي میزها این دو دختر 

کمک کار نشسته بودند و با هم 

ها را بستم  زدند. چشم حرف مي

هایم  که استراحتي کنم اما گوش

شنوا بود. ناگاه شنیدم که این دو 

دختر یازده ساله در باب چگونگي 



 ها، یک معضل کالن مملکتي است شناسنامه عدم تعیین تکلیف بيدکتر نعمت احمدي: 
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همان طور که مطلع هستید، به تازگي با کلیات طرح 

اعطاي تابعیت ایراني به کودکان حاصل از ازدواج زنان 

ایراني با مردان غیر ایراني، مخالفت شده است. نظر شما در این 

 خصوص چیست؟

برگرفته از قانون غربي است. ما در فقه  ما،تابعیت در قانون مدني 

و اصوالً در حقوق اسالمي، مبحثي به نام تابعیت نداریم؛ ما 

ي تابعیت هم  ي اشتراکاتمان از دین است. ریشه مسلمانیم و همه

در دنیا به دو صورت است: یکي تابعیت خون و دیگري تابعیت 

خاک. تابعیتي هم که ما ایرانیان داریم، تابعیت خون است؛ یعني 

هر ایراني، در هر کجاي دنیا که باشد، ایراني است. کشور 

کند. متاسفانه  افغانستان هم دقیقاً از همین شکل تابعیت پیروي مي

با توجه به این نوع تابعیت و از طرفي برگرفته از شرع که مذهب 

 کند، با این طرح مخالفت شد. را به مادر منتسب نمي

در گذشته که این قوانینِ مربوط به تابعیت را گذاشتند، سفر واقعاً 

سفر بود و مقدمات و موخراتي داشت. اما امروزه دیگر سفر آن معنا 

توانید  را ندارد چرا که دنیا تغییر کرده است. شما در حال حاضر مي

به فرودگاه بروید، سوار هواپیما بشوید و یک ساعت دیگر از 

توانید به راحتي در کشور  چنین شما مي مرزهاي ایران بگذرید. هم

دیگري کار پیدا کرده و یا ازدواج کنید. طبیعتاً شهروندان دیگر 

کشورها هم همین شرایط را دارند؛ حاال چه کشورهایي که حداقل 

تر از ما دارند از لحاظ اقتصادي وضعیتي به مراتب پایین

هایي  )کشورهایي چون عراق و افغانستان(، چه سایر کشورها. این

شوند، مادران ایراني دارند و  آیند و در کشور ما متولد مي که مي

درصدشان اصالً خارج از مرزهاي ایران را ندیدند، مورد  72-32

 اند. ستم قرار گرفته

ما باید از باب مصلحت، اگر هم با چنین قانوني در مجلس موافقت 

فرستادیم تا  شد، آن را به مجلس تشخیص مصلحت نظام مي نمي

مجلس تشخیص مصلحت، آن را به قانون تبدیل کند. این افراد 

ي ایراني، به  بالتکلیف هستند و از نظر مصلحت نظام و جامعه

سبب حفظ کیان و حرمت خانواده، به باور من ما باید روزي به این 

 نتیجه برسیم که دیگر چندین هزار نفر بالتکلیف در کشور نباشند. 

در خصوص تعیین تکلیف  ۲۱چرا طرحي که در سال 

 این افراد به تصویب رسید، نتوانست کارگشا باشد؟

آن طرح جامعیت الزم را نداشت؛ قصه باید به این صورت باشد که 

کودکاني که از مادران ایراني در کشور ما به دنیا آمدند، یک حالت 

برخي از آمارها حاکي از این است که حدود یک میلیون کودکي 
اند،  که مادر ایراني و پدر غیرایراني دارند و در ایران متولد شده

اند و به تبع آن،  بدون شناسنامه و سایر اوراق هویتي رها شده
مندي از بسیاري حقوق اولیه اعم از حق تحصیل، از  امکان بهره

 ها سلب شده است.  آن
قانگذاران در ایران، در حالي حاضر به تغییر قانون اعطاي تابعیت 

کنوانسیون حقوق کودک، مصالح و  ۲ي  نیستند که به موجب ماده
ها، خصوصاً گیري ي تصمیممنافع کودک در همه

 هاي کالن مملکتي، بایستي مد نظر قرار بگیرد. گیري تصمیم
در این خصوص با دکتر نعمت احمدي، وکیل پایه یک دادگستري 

 ایم. وگویي داشته و استاد حقوق دانشگاه گفت
این مسئله یک معضل کالن ”که  نعمت احمدي با تاکید بر این

، معتقد است که براي برون رفت از چنین “مملکتي است
 معضالتي باید بزرگان نظام بنشینند و آن را تعیین تکلیف کنند. 

گوید:  این حقوقدان و وکیل سرشناس دادگستري به خط صلح مي

این افراد، بالتکلیفانِ ناچاري هستند، رانده از کشور پدري و ”

که در رابطه با  تر از همه هم این شان. مهم وامانده در موطن مادري

به [از این افراد، دیگر پدري در بین نیست و   بخش اعظمي

سوم -رفته است. شما اگر آمار گیري کنید، بیش از دو ]افغانستان

 “این افراد، فاقد ولي هستند؛ یعني پدر ندارند.
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افراد در حال حاضر هم دارند از اکثر خدمات کشور استفاده 

روند، از سوبسید دارویي که  ها وقتي به بیمارستان مي کنند. این مي

کنند. یا مگر دولت سوبسید برق و گاز و  دهد، استفاده مي دولت مي

دهد؟! مثل من و شما هم، سوار مترو و اتوبوس  آب و غیره را نمي

اي که دولت به  شوند و از یارانه مي

کند،  مایحتاج عمومي پرداخت مي

کنند. گندم یا مثالً سوخت  استفاده مي

اش این نیست...  که قیمت واقعي

اند و  اند، مقیم ها در همین مملکت این

فقط یک کارت هویتي ندارند؛ یعني ما 

 آمدیم و مانع شدیم.

این ایرادات و انتقاداتي که در مجلس 

به این طرح شد، واهلل خنده دار بود! 

هایي که به  گفتند اگر به آدم مي

آیند، هویت بیجا  مملکت ما مي

شود که دختران ما  بدهیم، باعث مي

سالگي و یا حتي قبل از آن،  53اختیار داشته باشند که بعد از 

ي  خودشان تابعیت خودشان را مشخص کنند. ما باید برنامه

منظمي در این خصوص داشته باشیم و قانون هم باید روشن 

مطرح و تصویب شد، این  ۲۱باشد؛ متاسفانه طرحي که در سال 

 گونه نبود.

برخي مسئوالن از تبعات 

امنیتي و یا اقتصادي این 

که  آورند؛ این طرح سخن به میان مي

تواند متحمل بار مالي  مثالً دولت نمي

ي این افراد بر  که پرداخت یارانه

گذارد، بشود... به زعم شما،  دوشش مي

تواند موجه  تا چه حد چنین دالیلي مي

 باشد؟

درست نیست که بحث اقتصادي   این

 11ي  شود و آن را به یارانه مطرح 

  هزار توماني تقلیل بدهیم. ببینید این

من اساساً مخالف این گونه توجیهات هستم. در 
که مادر ایراني  رابطه با تابعیت این افراد، به صرف این

الواقع امکان  اي برخورد کنیم که في دارند، باید به گونه
ي زندگي و حیات را برایشان فراهم کنیم. جمعیت  ادامه

است   این افراد، زیاد یا کم، هرچه قدر که باشد، مهم این
جا رشد  جا به دنیا آمدند و در این که ایراني هستند؛ در این

رود که  و نمو کردند. امروزه دنیا به سمتي پیش مي
پناهجویان افغاني و سوري را در کشورهاي دیگر 

خواهیم  پذیرند؛ ما نصفشان هم ایراني هستند، نمي مي
بپذیریم؟! این اصالً نه یک حرکت خدایي است، نه یک 
حرکت ملي و نه انساني. شما با هر دید و نماد و نمودي 

بینید انصافاً ما داریم به این افراد  آن را نگاه کنید، مي
کنیم. ظلم مي  
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ها ازدواج کنند! مگر ازدواج امري هست که  بروند و با این غریبه

من و شما براي آن تعیین تکلیف کنیم؟! این یک واقعیت تلخي 

شود. شما  زا مي است که وجود دارد و همین واقعیت تلخ، فردا جرم

وقتي مانع تحصیل، پیشرفت و هویت یک فردي که در این کشور 

شوید، این آدم  به دنیا آمده و حتي مادرش هم ایراني هست، مي

جاني خواهد شد، این آدم ناهنجار خواهد شد؛ پس باید تکلیفش را 

 تعیین کرد. 

من اساساً مخالف این گونه توجیهات هستم. در رابطه با تابعیت 

اي  که مادر ایراني دارند، باید به گونه این افراد، به صرف این

ي زندگي و حیات را  الواقع امکان ادامه برخورد کنیم که في

برایشان فراهم کنیم. جمعیت این افراد، زیاد یا کم، هرچه قدر که 

جا به دنیا آمدند و در  است که ایراني هستند؛ در این  باشد، مهم این

رود که  جا رشد و نمو کردند. امروزه دنیا به سمتي پیش مي این

پذیرند؛ ما  پناهجویان افغاني و سوري را در کشورهاي دیگر مي

خواهیم  نصفشان هم ایراني هستند، نمي

بپذیریم؟! این اصالً نه یک حرکت 

خدایي است، نه یک حرکت ملي و نه 

انساني. شما با هر دید و نماد و نمودي 

بینید انصافاً ما داریم  آن را نگاه کنید، مي

کنیم. کسي که  به این افراد ظلم مي

حداقل پنجاه درصدش ایراني است)اگر 

بخواهیم از این بابت هم در نظر بگیریم(، 

باید به مدرسه برود، حساب بانکي داشته 

باشد و بتواند شغل مناسبي اختیار کند. اما 

ما داریم فقط یک جمعیت بي سوادي را 

 دهیم.  پرورش مي

مان را نگاه بکنید؛ ما شیعه هستیم و تمام  هاي مذهبي آموزه

برگشت مذهبي و حرمت ما این است که فرزندان حضرت زهرا 

خواهیم  دانیم. بعد چطور مي هستیم و مادر همه را حضرت زهرا مي

فقط مذهب را منتسب به مرد بکنیم؟! این یک بام و دو هوا 

 شود.  مي

این یک معضل کالن مملکتي است و ما باید براي برون رفت از 

چنین معضالتي، صرفاً به اقدام از راه قانونگذاري عادي اکتفا 

به   نکنیم. به باور من باید بزرگان نظام بنشینند، به این مسئله

ي مهم ملي که الینحل مانده است، نگاه کنند و  عنوان یک مسئله

یک جمعیت بزرگي از کودکان و جواناني را که دیگر هیچ راه 

 اي ندارند، تعیین تکلیف کنند.  چاره

جناب دکتر احمدي، آیا تاکنون با چنین افرادي از 

 ؟نزدیک هم سر و کار داشتید

شناسم. معموالً این  بله؛ من تعداد زیادي از این افراد را مي

ها به این شکل است که یک مرد افغاني با یک دختر ایراني  ازدواج

سال بعد  1-8کند و  بدبخت در یک روستاي دورافتاده ازدواج مي

ها  گردد. حاصل این ازدواج هم شوهر آن دختر به افغانستان برمي

توانند مدرسه بروند و حتي  هم چه بسیار دختران و پسراني که نمي

 توانند ازدواج کنند. با پا گذاشتن به سن جواني، حتي نمي

این افراد، بالتکلیفانِ ناچاري هستند، رانده از کشور پدري و 

تر از  شان. مهم وامانده در موطن مادري

  که در رابطه با بخش اعظمي همه هم این

از این افراد، دیگر پدري در بین نیست 

رفته است. شما اگر آمار  ]به افغانستان[و 

سوم این افراد، -گیري کنید، بیش از دو

 فاقد ولي هستند؛ یعني پدر ندارند. 

یا مثالً فردي را در شهر ساوه، از نزدیک 

شناسم که مادر ایراني و پدر افغاني  مي

کند؛  دارد و با ماشین آالت سنگین کار مي

این فرد تا به حال پایش را از ساوه و 

تر نگذاشته؛ با این حال  تهران، آن طرف

ها ستم است، ستمي  شناسنامه ندارد! این

 شود... هاي قانوني باعث آن مي نظري که تنگناها و تنگ

طي قوانین کشور ما تابعیت مادري به رسمیت شناخته 

شود. اگر این قانون در نهایت تصویب و اجرا شود،  نمي

تواند در راستاي شکسته شدن تابوي تابعیت مادري در  چقدر مي

 ایران، موثر واقع شود؟

ببینید، در اکثر کشورهاي دنیا، تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل 

ببینید، در اکثر کشورهاي دنیا، تابعیت از 

شود. در واقع اگر  طریق پدر به فرزند منتقل مي

بحث تابعیت خون باشد، بدین شکل است؛ مگر 

که بحث تابعیت خاک به میان بیاید. مثالً کشور  این

کند. پدر  امریکا از سیستم تابعیت خاک تبعیت مي

آقاي اوباما کنیایي است اما چون ایشان در خاک 

امریکا به دنیا آمده، به مقام ریاست جمهوري هم 

رسیده است. در تابعیت خون و از نظر قوانین ایران، 

ي من در امریکا هم به دنیا بیاید، ایراني  اگر بچه

شود. این همان انتقال تابعیت از  محسوب مي

 طریق پدر است و مادر در آن نقشي ندارد.
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اش را ببیند، اما امکان  کشور مادري

 اش نیست.  عملي

جا اصالً آن وضع  گویم این من مي

نیست و بحث تابعیت مادري هم 

نیست... در یک کالم من معتقدم، 

فرزنداني که از ازدواج زنان ایراني با 

مردان غیرایراني متولد شدند و در 

اند، باید تکلیف  ایران ساکن

که بتوانند مثل هر  هویتشان و این

ایراني دیگري در کشور خودشان 

رفت و آمد و زندگي کنند، مشخص 

 شود.

 

که این  با تشکر از این

 وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.

شود. در واقع اگر بحث تابعیت  مي

خون باشد، بدین شکل است؛ مگر 

که بحث تابعیت خاک به میان  این

بیاید. مثالً کشور امریکا از سیستم 

کند. پدر  تابعیت خاک تبعیت مي

آقاي اوباما کنیایي است اما چون 

ایشان در خاک امریکا به دنیا آمده، 

به مقام ریاست جمهوري هم رسیده 

است. در تابعیت خون و از نظر 

ي من در  قوانین ایران، اگر بچه

امریکا هم به دنیا بیاید، ایراني 

شود. این همان انتقال  محسوب مي

تابعیت از طریق پدر است و مادر در 

 آن نقشي ندارد. 

زنان ایراني زیادي هستند که در 

خارج از کشور و در کشورهاي 

پیشرفته ازدواج کردند، اما االن وقتي 

هایشان  بچه

خواهند به ایران  مي

بیایند، با مشکل 

شوند.  مواجه مي

مثالً دختران زیادي 

داریم که در امریکا 

با مردان امریکایي 

ازدواج کردند. 

ها چون  ي آن بچه

پدرشان امریکایي 

ي آن  ست، تبعه

کشور محسوب 

شود. آن بچه  مي

خواهد بیاید  مي

ها به این شکل است که یک مرد افغاني  معموالً این ازدواج

با یک دختر ایراني بدبخت در یک روستاي دورافتاده ازدواج 

سال بعد هم شوهر آن دختر به افغانستان  1-8کند و  مي

ها هم چه بسیار دختران و  گردد. حاصل این ازدواج برمي

توانند مدرسه بروند و حتي با پا گذاشتن به  پسراني که نمي

 توانند ازدواج کنند. سن جواني، حتي نمي

این افراد، بالتکلیفانِ ناچاري هستند، رانده از کشور پدري و 

که در  تر از همه هم این شان. مهم وامانده در موطن مادري

از این افراد، دیگر پدري در بین   رابطه با بخش اعظمي

رفته است. شما اگر آمار گیري کنید،  ]به افغانستان[نیست و 

 سوم این افراد، فاقد ولي هستند؛ یعني پدر ندارند. -بیش از دو

شناسم که مادر  یا مثالً فردي را در شهر ساوه، از نزدیک مي

ایراني و پدر افغاني دارد و با ماشین آالت سنگین کار 

کند؛ این فرد تا به حال پایش را از ساوه و تهران، آن  مي

ها ستم  تر نگذاشته؛ با این حال شناسنامه ندارد! این طرف

هاي قانوني باعث آن  نظري است، ستمي که تنگناها و تنگ

 شود... مي

  عکس ها از جماران



 ابهام در تابعیت کودکان متولد از مادر ایراني و پدر خارجي
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 عثمان مزین

هاي گذشته، تابعیت داراي اهمیت زیادي بوده و اهمیت  از زمان

آن از تعلق خاطر فرد بر قبلیه یا قوم خود ناشي شده است. امروزه 

تابعیت یک مفهوم سیاسي و اجتماعي است که واجد آثار فراواني 

باشد و تابعیت هر فرد، حقوق و تکالیفي را براي وي  براي اتباع مي

ي یک کشور داراي حق شرکت  که تبعه کند؛ از جمله این ایجاد مي

در انتخابات آن کشور براي برگزیدن حاکمان آن کشور و تبعه 

 مکلف به انجام خدمت سربازي براي کشور متبوع خود است.

با توجه به وجود فاصله و تفاوت چشمگیر بین کشورها در داشتن 

ها متمایل به داشتن  امکانات رفاهي و حقوق قانوني، قطعاً انسان

تابعیت یک کشور پیشرفته و برخوردار هستند که این امر 

اختالفاتي را در مورد تعیین تابعیت ایجاد کرده و هر کشوري 

 مقررات خاصي براي قبول تابعیت افراد دیگر تدوین نموده است.

محدودیت براي اعطاي تابعیت به افراد در راستاي جلوگیري از 

ورود افراد دیگر به جمع اتباع کشور است و نبود قوانین تعیین 

ي تابعیت، موجب رواج هرج و مرج در تابعیت افراد خواهد  کننده

شد. بر این اساس، کشورهاي جهان دو 

سیستم متفاوت را براي تعیین تابعیت 

 اند. تعریف کرده

بر اساس آن هر  سیستم خاک: -5 

فردي که در داخل خاک کشوري به 

دنیا بیاید، داراي تابعیت همان کشور 

 خواهد شد.

بر اساس این سیستم، سیستم خون:  -9

هر کس که متولد از اتباع آن کشور 

 گردد. باشد، تبعه تلقي مي

ي جلد دوم از کتاب دوم قانون مدني که به مبحث  با مطالعه

گیریم که کشور ایران سیستم  تابعیت اختصاص یافته، نتیجه مي

خون را مبناي تعیین تابعیت قرار داده که در ادامه به صورت جزئي 

 و محدود هم، سعي در اجراي سیستم خاک دارد. 

در کشورهاي اروپایي و پیشرفته، افراد زیادي به عنوان متقاضي 

کنند که قطعاً خیل عظیم  جهت اخذ تابعیت آن کشورها مراجعه مي

متقاضیان، به قصد برخوردار شدن از امکانات و حقوق آن کشور 

اند. اما با توجه به وضعیت  متقاضي اخذ تابعیت آن کشور شده

رفاهي ایران، افراد زیادي جهت اخذ تابعیت این کشور مراجعه 

ي  هاي اخیر و به دلیل تعداد فزاینده کنند؛ با این حال در سال نمي

مهاجرین کشور افغانستان یا آوارگان عراقي و ازدواج اتباع آن 

کشورها با شهروندان ایراني که قطعاً منجر به تولد کودک هم 

گردد، بحث تابعیت آن کودکان و ضرورت برخورداري از حقوق  مي

ي ایراني مطرح شده که چون در این مبحث حقوق  یک تبعه

اطفال محل مناقشه واقع شده، موجب حساسیت شده است و 

اکنون کودکان بسیاري وجود دارند که به دلیل نا مشخص بودن 

 تابعیت، از حقوق قانوني خود محروم هستند.

قانون مدني، در هفت بند و یک تبصره، اتباع ایراني را  279ي  ماده

چه کودک ماحصل ازدواج  مشخص کرده است. بر اساس آن، چنان

پدر ایراني با مادر خارجي باشد، به دلیل 

جاري بودن سیستم خون و انتقال 

تابعیت از پدر به فرزند، تردیدي در 

ایراني بودن طفل وجود ندارد؛ اما اگر 

قضیه برعکس شده و کودک ماحصل 

ازدواج مادر ایراني با پدر خارجي باشد، 

به لحاظ مالک بودن سیستم خون، این 

 شود. کودک ایراني محسوب نمي

آن ماده با پیش بیني  1مقنن در بند 

قانون مدني، در هفت بند و یک تبصره،  279ي  ماده

اتباع ایراني را مشخص کرده است. بر اساس آن، 

چه کودک ماحصل ازدواج پدر ایراني با مادر خارجي  چنان

باشد، به دلیل جاري بودن سیستم خون و انتقال تابعیت 

از پدر به فرزند، تردیدي در ایراني بودن طفل وجود 

ندارد؛ اما اگر قضیه برعکس شده و کودک ماحصل 

ازدواج مادر ایراني با پدر خارجي باشد، به لحاظ مالک 

بودن سیستم خون، این کودک ایراني محسوب 
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 این کودکان نخواهد شد.

ناکافي بودن نصوص قانوني، موجب پیشنهاد اصالح این قانون در 

گردید که پس از تصویب با ایرادات شوراي نگهبان  25سال 

مواجه شد. علت ایراد آن شورا هم ایجاد بار مالي براي دولت در 

ي اقامت از آنان  اثر اختصاص یارانه به این افراد و حذف اخذ تعرفه

 بوده است.

ها براي اعتاي تابعیت به افرادي که واجد  در کنار تردید دولت

ها براي  شرایط مقرر قانوني نیستند و در نظر داشتن شرایط دولت

ایجاد حقوقي براي آنان و افزایش تعهدات خود، باید بپذیریم که 

ها و مقررات قانوني براي تابعیت افراد متحول و دگرگون  تصمیم

شده و با توجه به رعایت کرامت انساني و 

ضرورت رعایت حقوق شهروندي و 

نظر از داشتن یا نداشتن تابعیت  صرف

ایراني، باید حداقل حقوق شهروندي از 

جمله تحصیل، هویت، شناسنامه و غیره 

براي این افراد که مادرشان ایراني و 

پدرشان خارجي است، در نظر گرفته شود 

و نداشتن تابعیت ایراني نباید موجب 

 محرومیت از حقوق بدیهي شهروندي گردد.

نوعي از تابعیت به نام تابعیت اکتسابي، این اطفال را واجد حق 

براي اخذ یا اکتساب تابعیت مادر نموده که آن هم منوط به تحقق 

سال سن که در یک سال پس  52شرایطي است؛ از جمله داشتن 

 از بلوغ هم در ایران اقامت نموده باشد. 

به موجب نص قانوني مزبور، بدیهي است که فرد متولد شده از 

سالگي در وضعیتي پر از ابهام  52مادر ایراني و پدر خارجي تا سن 

برد و حتي بعد از  و کامالً بالتکلیف از حیث تابعیت به سر مي

سال سن و واجد شرایط مندرج در قانون، اخذ  52رسیدن به 

 تابعیت ایراني منوط به موافقت دولت ایران است.

قطعاً طفلي که خود فاقد تابعیت ایراني بوده و پدرش هم داراي 

تابعیت خارجي، دچار شرایط ناگواري 

شود و از تحصیل، پیشرفت و غیره  مي

محروم خواهد شد؛ در حالي که دیگر 

کودکان در کشور، در این شرایط ناگوار 

 قرار ندارند.

 279ي  نارسا و ناکافي بودن مقررات ماده

در مورد اطفال متولد از مادر ایراني و پدر 

خارجي، مجلس شوراي اسالمي را وادار 

ي تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از  کرد که ماده واحده

ازدواج زنان ایراني با مردان 

 31مهرماه  9خارجي در تاریخ 

تصویب شود که این ماده واحده 

هم اعطاي تابعیت و صدور 

شناسنامه براي این کودکان را 

سال سن و  53منوط به داشتن 

وقوع ازدواج بین والدین وي طبق 

قانون مدني و با  5292ي  ماده

ي دولت ایران نموده بود.  اجازه

قطعاً با التفات به سیاق آن نتیجه 

گیریم که تصویب ماده واحده  مي

هم، موجب رفع شدن مشکالت 

به موجب نص قانوني مزبور، بدیهي 

است که فرد متولد شده از مادر ایراني و پدر 

سالگي در وضعیتي پر از ابهام  52خارجي تا سن 

برد و  و کامالً بالتکلیف از حیث تابعیت به سر مي

سال سن و واجد  52حتي بعد از رسیدن به 

شرایط مندرج در قانون، اخذ تابعیت ایراني منوط 

 به موافقت دولت ایران است.

 عکس از مهر



 زندگي بر روي مرز
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 پویان مکاري

راي  ۲۵مهر ماه امسال، نمایندگان مجلس ایران با  1در تاریخ 

راي ممتنع با کلیات طرح اعطاي ۵۲راي موافق و  ۷۵مخالف، 

نمایندگان  .تابعیت به فرزندان مادران ایراني مخالفت کردند

مخالف دامن زدن به مخاطرات قومي، مذهبي، نژادي و مرزي را 

ها معتقد بودند  چنین آن دلیل اصلي رد این طرح عنوان کردند. هم

دهد. منظور  که این طرح به یک عمل غیرقانوني مشروعیت مي

ها از عمل غیرقانوني اشاره به مهاجرت غیرقانوني اتباع خارجي،  آن

ي  مخصوصاً اتباع افغانستاني به ایران بود. موضوعي که نماینده

وزارت کشور نیز با تاکید بر آن عنوان کرد که با تصویب این طرح 

شوند،  نه تنها این اتباع تشویق به مهاجرت غیرقانوني به ایران مي

بلکه بار اضافي نیز بر دوش دولت قرار 

رسد موردي که  گیرد. اما به نظر مي مي

این نمایندگان و وزارت کشور به آن 

دهند، شرایط دشوار زندگي  اهمیتي نمي

 است. “ سارا”افرادي مانند 

ساله و حاصلِ ازدواج  57سارا دختري  

مادري ایراني )از اهالي جیرفت( و پدري 

ي  افغانستاني است که اکنون در حومه

کند. از نظر این  شهرري زندگي مي

نمایندگان، افغانستاني بودن پدر سارا 

 دلیل موجهي براي محرومیت او است. 

نداشتن شناسنامه یعني این که نتواني ”

ات  درس بخواني، نتواني براي آینده

سن و  اي داشته باشي. یعني با هم برنامه

هایت هم فرق  هایت فرق داشته باشي. حتي با دختردایي سال

ها زندگي کني. براي دختري مثل  داشته باشي و نتواني مثل آن

دار  من در نهایت یعني ازدواج با مردي مثل خودم فقیر و بچه

 “ ها هم نتوانند شناسنامه بگیرند. هایي که شاید آن شدن. بچه

هایي که با این معضل دست به گریبان هستند،  بسیاري از خانواده

شان شناسنامه  هاي مختلف براي فرزندان کنند از راه سعي مي

اي ندارد. حتي اگر  هاي قانوني نتیجه بگیرند. اما اصوالً پیگیري

اي برسد، دید منفي کارکنان  ها به نتیجه قرار باشد این پیگیري

ها کندتر از  شود که روند پیگیري این خانواده دولت باعث مي

ي او،  هاي مادرش براي شناسنامه معمول جلو برود. سارا از پیگیري

گوید:  تر هستند، مي دوخواهر و یک برادرش، که همه از او کوچک

در  مادرم پس از تولد من، دنبال این مسئله بود. خیلي این در و آن”

زد و سعي کرد براي من شناسنامه بگیرد. براي خواهرها و برادرم 

هم؛ اما از یک جایي به بعد، به خاطر توهین و تحقیرهایي که به 

ي امور اتباع خارجي یکي از  شد، خسته شد. مثالً در اداره او مي

کارمندان پس از اصرار زیاد مادرم به او 

مون بود که با  مگه ما چه»گفته بود: 

البته او این  »افغاني ازدواج کردي؟

تر گفته  تر و زشت حرفش را خیلي وقیح

هایي  تر با زن بود. این رفتار بیش

شود که شوهر افغاني دارند. اما با  مي

هایي که شوهر عراقي دارند یا  زن

شوهرشان از کشور دیگري است، رفتار 

 “ شود. بهتري مي

اي نرسند،  هاي قانوني به نتیجه اگر راه

گشاست. این مشکالت نیز  پول مشکل

با پول قابل حل هستند. بسیاري از 

ها براي فرزندان خود شناسنامه  خانواده

ي کودکان مرده و  خرند؛ یا شناسنامه مي

اي نرسند، پول  هاي قانوني به نتیجه اگر راه

گشاست. این مشکالت نیز با پول قابل حل  مشکل

ها براي فرزندان خود  هستند. بسیاري از خانواده

ي کودکان مرده و یا  خرند؛ یا شناسنامه شناسنامه مي

شود در ثبت احوال هم با  ي جعلي. حتي مي شناسنامه

است  شناسنامه گرفت. واقعیت آن ،“زیر میزي”پرداخت 

ي این دست  زند. اما هزینه که پول حرف اول را مي

آید.  ي هرکسي برنمي کارها بسیار زیاد است و از عهده

ي سارا که کار  هایي از این دست براي خانواده هزینه

ها زماني خانوادگي  اند بسیار زیاد بوده. آن ثابتي نداشته

دوختند و زماني قطعات موتور  تکه مي توپ چهل

  کلنگي  ي کردند و حاال هم در خانه سیکلت سرهم مي

 کنند. شان خیاطي مي و یک اتاق خوابه
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که بخواهیم شناسنامه بخریم. براي همین من چند سال اول را  این

ي خودگردان درس خواندم و وقتي یازده سالم بود، به  در مدرسه

هاي  سن و سال مدرسه رفتم. آن وقت بود که فهمیدم چقدر از هم

 “خودم عقب هستم.

قانون مدني در مورد  ۹۷۰ي  در ماده

چاره ”مشکالت فرزندان مادران ایراني 

بند پنجم این ماده  .شده است“  اندیشي

گوید کساني که از پدر خارجي در ایران  مي

اند، اگر پس از هجده سالگي  به دنیا آمده

یک سال تمام در ایران اقامت کنند، 

توانند تابعیت ایراني بگیرند. البته این  مي

مسئله به شرط داشتن مجوز رسمي براي 

 ۵۲۲۱ازدواج است و دولت ایران از مهرماه 

به بعد، ازدواج زنان ایراني با مردان 

“ اندیشي  چاره”ترین معضل این  پذیرد. بزرگ افغانستاني را نمي

سالگي است.  53وضعیت بالتکیلف این کودکان تا قبل از 

خوشبختانه ازدواج پدر و مادر سارا به صورت رسمي ثبت شده 

شود در ثبت احوال هم با پرداخت  ي جعلي. حتي مي یا شناسنامه

است که پول حرف اول  شناسنامه گرفت. واقعیت آن ،“زیر میزي”

ي این دست کارها بسیار زیاد است و از  زند. اما هزینه را مي

هایي از  آید. هزینه ي هرکسي برنمي عهده

ي سارا که کار  این دست براي خانواده

ها زماني  اند بسیار زیاد بوده. آن ثابتي نداشته

دوختند و  تکه مي خانوادگي توپ چهل

زماني قطعات موتور سیکلت سرهم 

و   کلنگي  ي کردند و حاال هم در خانه مي

 کنند. شان خیاطي مي یک اتاق خوابه

توانستم به مدرسه  من از همان اول مي”

بروم اما براي مدرسه رفتن کارت اقامت 

ي  الزم بود و ما پولش را نداشتیم. اداره

گرفت و شهرداري هم  اتباع جدا پول مي

داد.  ماه یک بار پول مي 9جدا. براي کارت کار هم، پدرم باید هر 

خواندن ما پول زیادي  هر سال هم اول مهر، مدرسه براي درس

چیزها را هم نداشتیم، چه برسد به  خواست. ما پول پرداخت این مي

بر اساس قوانین مدني افغانستان زنان 
خارجي که به عقد مردان افغانستاني دربیایند، 
تابعیت آن کشور را خواهند داشت. بسیاري از 

مخالفان طرح اعطاي تابعیت ایراني به فرزندان 
حاصل از ازدواج زن ایراني با اتباع افغانستان، 

توانند در کشور  معتقند که این فرزندان مي
افغانستان به راحتي زندگي کنند و هویت 

اي که هم  افغانستاني داشته باشند. مسئله
را از دوش دولت کم کند و “ بار مالي”تواند  مي

تواند خیال نمایندگان مجلس را از  هم مي
پیش رو، راحت کند.“ مخاطرات”  
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 است.

که قرار  که شاید سال دیگر شناسنامه بگیرم. دوم این اول این”

سال از عمرم بین زمین و  53است چه تغییري رخ دهد؟ وقتي 

آسمان گذشته و نتوانستم درست درس بخوانم و مثل دیگران 

توانم.  زندگي کنم، بعد از آن هم نمي

چیز محروم بودم. داشتن  مدام از همه

سالگي درد زیادي را از  53شناسنامه در 

کند. درست است که از نظر  من دوا نمي

توانم بیمه داشته باشم،  قانوني مي

گواهینامه داشته باشم و چیزهاي دیگر. 

اما عمالً من ضعیف بار آمدم، نگذاشتند 

قوي بار بیایم. تا آخر عمرم هم ضعیف 

مانم. من موجودي جدا از جامعه  مي

توانم اعتماد به نفس  هستم و نمي

 “باشم. داشته

بر اساس قوانین مدني افغانستان زنان خارجي که به عقد مردان 

افغانستاني دربیایند، تابعیت آن کشور را خواهند داشت. بسیاري از 

مخالفان طرح اعطاي تابعیت ایراني به فرزندان حاصل از ازدواج 

توانند در  زن ایراني با اتباع افغانستان، معتقند که این فرزندان مي

کشور افغانستان به راحتي زندگي کنند و 

اي  هویت افغانستاني داشته باشند. مسئله

را از دوش “  بار مالي”تواند  که هم مي

تواند خیال  دولت کم کند و هم مي

“ مخاطرات”نمایندگان مجلس را از 

گوید به  پیش رو، راحت کند. اما سارا مي

شود هویت افرادي  ها نمي این راحتي

سه ”مثل او را به افغانستان پیوند زد: 

سال پیش به اصرار پدرم به افغانستان 

جا بتوانیم  رفتیم. بابا امیدوار بود آن

شرایط  بهتري داشته باشیم. از نظر 

  عکس تزئیني ست و مربوط به خانواده ي سارا نمي باشد

سه سال پیش به اصرار پدرم به افغانستان ”
جا بتوانیم شرایط  بهتري  رفتیم. بابا امیدوار بود آن

داشته باشیم. از نظر قانوني مشکلي نداشتیم اما از 
نظر اجتماعي مشکل زیاد بود. براي ما که در ایران 
بزرگ شده بودیم، پذیرفتن سنت و فرهنگ مردم 

که مردم  افغان خیلي سخت بود. خصوصاً این
ها تعصب زیادي دارند. به  افغانستان روي این سنت

همین دلیل دوام نیاوردیم و پدرم ما را به ایران 
برگرداند. راستش را بگویم من ایران را دوست داشتم 
و آن موقع زیاد بهانه گرفتم که به ایران برگردم. البته 

جا هم خیلي از افراد به ما به چشم ایراني نگاه  در آن
“دانستند. کردند و ما را افغاني نمي مي  
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 “ ها هم ایراني فحش است. است در بین بعضي از افغاني

مانند بسیاري از آمار دیگر، هنوز هیچ آمار رسمي در مورد کودکاني 

خوان باشد. بسیاري  از  مانند سارا منتشر نشده که با واقعیت هم

گونه کودکان را در حدود یک  فعاالن حقوق کودک تعداد این

دانند. تعدادي که وزارت کشور و مجلس شوراي  میلیون نفر مي

دانند. اما  را اغراق شده مي اسالمي به آن اعتقادي ندارند و آن

ي این  چیزي که در آن شکي نیست سرنوشت وهم آلود و شکننده

کودکان است. کودکاني که 

شان در دست قانوني است که  سرنوشت

هویتي و سردرگمي به بار   ها بي براي آن

ها  خواهد به این زودي آورده و نمي

 ها را مشخص کند.  تکلیف آن

 

 

 پانوشت:

اسم و محل زندگي مصاحبه شونده، به دلیل 

تقاضاي شخصي او در این گزارش تغییر داده 

  شده است.

قانوني مشکلي نداشتیم اما از نظر اجتماعي مشکل زیاد بود. براي 

ما که در ایران بزرگ شده بودیم، پذیرفتن سنت و فرهنگ مردم 

که مردم افغانستان روي این  افغان خیلي سخت بود. خصوصاً این

ها تعصب زیادي دارند. به همین دلیل دوام نیاوردیم و پدرم  سنت

ما را به ایران برگرداند. راستش را بگویم من ایران را دوست 

داشتم و آن موقع زیاد بهانه گرفتم که به ایران برگردم. البته در 

کردند و ما را  جا هم خیلي از افراد به ما به چشم ایراني نگاه مي آن

 “دانستند. افغاني نمي

تنها مسائل قانوني نیست که این 

کودکان را در مرز میان ایران و 

دهد بلکه اقلیت  افغانستان قرار مي

ها را به درستي در  افغانستاني هم آن

پذیرد و این مسئله به بحران  خود نمي

 زند.  ها دامن مي هویت آن

ها درست است که  در بین افغانستاني”

سطح هستیم. ولي بودن در این  همه هم

جامعه به ما تحمیل شده بود. ولي براي 

ها هم تبعیض بود.  ما در بین افغاني

هایي که پدر و  یعني بین بچه

مادر افغاني دارند و مني که 

هاي  مادرم ایراني بود. بچه

ي خودشان  افغاني در جامعه

کامالً پذیرفته شده بودند اما ما 

دوهویتي هستیم. نه براي این 

طرف مرز نه براي آن طرف 

مرز. هویت پدر و مادر ما مثل 

انگ روي پیشاني ما چسبیده. 

گویند  ها به ما مي بین ایراني

ها به ما  افغاني و بین افغاني

طور که  گویند ایراني. همان مي

ها افغاني فحش  در بین ایراني

ها درست است که همه  در بین افغانستاني”
سطح هستیم. ولي بودن در این جامعه به ما  هم

ها هم  تحمیل شده بود. ولي براي ما در بین افغاني
هایي که پدر و مادر افغاني  تبعیض بود. یعني بین بچه

هاي افغاني در  دارند و مني که مادرم ایراني بود. بچه
ي خودشان کامالً پذیرفته شده بودند اما ما  جامعه

دوهویتي هستیم. نه براي این طرف مرز نه براي آن 
طرف مرز. هویت پدر و مادر ما مثل انگ روي پیشاني 

گویند افغاني و بین  ها به ما مي ما چسبیده. بین ایراني
طور که در بین  گویند ایراني. همان ها به ما مي افغاني

ها افغاني فحش است در بین بعضي از  ایراني
“ها هم ایراني فحش است. افغاني  
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الملل خصوصي )کلیات، تابعیت، اقامتگاه(، )وضع  کتاب حقوق بین

ها( توسط دکتر محمد  اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه

نصیري نوشته شده و به صورت دو جلد در یک جلد، چاپ و 

 ۵۲۱۵تا  ۵۲۱۲منتشر شده است. دکتر محمد نصیري، از سال 

را بر عهده داشت  دانشگاه تهران حقوق ي سمت ریاست دانشکده

ي جرم  و در همین دوران بود که موفق به تاسیس مجدد موسسه

دانشگاه  المللي شناسي و گسترش فعالیت مرکز مطالعات عالي بین

تطبیقي شد. دکتر نصیري در  ي حقوق و تاسیس موسسه تهران

دانشگاه تهران،  هاست که با عنوان استاد ممتاز حال حاضر و سال

 گذراند.  دوران بازنشستگي خود را مي

ي آن تاکید دارد بر اساس  در این کتاب دوجلدي که نویسنده

الملل  رویکرد جدید علم حقوق، اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین

المللي باید شناسایي شوند و بر  هاي بین ها و سازمان در کنار دولت

اند حداقل حقوق متعارف را براي  ها موظف ي آن، دولت پایه

تقسیم   بیگانگان رعایت کنند، مباحث مطرح شده بدین قرار است:

جغرافیایي اشخاص )تابعیت، اقامتگاه( وضع بیگانگان، تعارض 

المللي خصوصي، قواعد ایراني حل  هاي فوق بین قوانین، مکتب

چنین بخش پایاني  ي تعارض. هم تعارض و ضمانت اجراي قاعده

 ي عملي اختصاص یافته است.  کتاب به بررسي چند نمونه

الملل خصوصي نخستین بار از سوي ژوزف  اصطالح حقوق بین

کار گرفته شد تا رفته رفته حقوق  به  ۵۲۲۵استوري در سال 

الملل خصوصي، با هدف سامان بخشیدن روابط خصوصي  بین

اي به دانش حقوق اضافه  الملل، به عنوان رشته افراد در سطح بین

شود؛ در حالي که حقوق داخلي به روابط افراد در درون یک کشور 

گیریم که قواعد حقوق  مي پردازد. در کتاب فوق الذکر فرا مي

الملل خصوصي به دو دسته قواعد ماهوي و قواعد شکلي  بین

شود. قواعد ماهوي، قواعدي است که موضوع مورد  تقسیم مي

کند اما قواعد شکلي قواعدي  بحث را به طور مستقیم حل مي

کند، بلکه تنها  است که مسئله را به طور مستقیم حل نمي

کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد  مشخص مي

الملل هر کشور از سوي مراجع قانونگذاري همان کشور  حقوق بین

 گردد. وضع مي

ي  توسعه”الملل خصوصي آمده است:  ي کتاب حقوق بین در مقدمه

چنین روابط افراد با  ها و افراد و هم روزافزون روابط بین دولت

ها براي رفع  المللي، باعث گردیده تا دولت یکدیگر در زندگي بین

نیازهاي خود، قوانین و مقرراتي متناسب با نیازهاي جوامعشان 

الملل خصوصي در  تصویب نمایند. اگرچه موضوعات حقوق بین

ي طوالني دارند و در قانون مدني هم  نظام حقوقي ایران، سابقه

اند، اما متاسفانه برخي از مقررات آن با نیازهاي  پیش بیني شده

ها با  فعلي همخواني نداشته و ضرورت اصالح و مطابقت آن

گردد. در برخي از کشورها، راجع به  مسائل روز مشاهده مي

الملل خصوصي، مقررات و قوانین مدون  موضوعات حقوق بین

مستقلي وجود دارد که این قضیه در نظام حقوقي ایران وجود 

نداشته و شاید قوانین کنوني ایران پیرامون موضوعات حقوق 

الملل خصوصي، پاسخگوي نیازهاي فعلي نباشد و نیاز به  بین

 “باشد. اصالح قوانین موجود توسط قانونگذار مي

که مخاطبان اصلي این  رغم این در پایان الزم به ذکر است، علي

دانان در نظر گرفته  ي حقوق و حقوق کتاب دانشجویان رشته

اند اما، خواندن آن به کوشندگان و فعالین حقوق بشر نیز  شده

 شوند. توصیه مي

الملل  نام کتاب: حقوق بین

خصوصي )کلیات، تابعیت، 

اقامتگاه(، )وضع اتباع بیگانه و 
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