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چکیده
از موضوعات چالشبرانگیزی که امروزه در ایران به بیتاابعیتی کودکاان منجار مایشاود ،عاد
امکان انتقال تابعیت از مادر به کودک است .این درحالی است که فرزندان متولدشاده از پادران
ایرانی تحت هر شرایطی تابعیت ایران را بهدست میآورند .چنانکه پیداست ایان مساه ه ناوعی
نابرابری و محرومیت را در به دست آوردن تابعیت ایرانی کودکانِ به دنیا آماده از ماادران ایرانای
سبب شده که اثر قانونی آن را می توان در س ب مزایای شهروندی و موانعی یافت که در بندهای
 0و  5مادۀ  381قانون مدنی و ماده واحدۀ مصوب سال 0915ش مقرر شده اسات .در پاهوهش
حاضر که به روش توصیفی -تح ی ی صورت گرفتاه اسات ،باه بررسای و تح یاد ماواد قاانونی
یادشده در پرتو دیدگاههای فقهیا حقوقی پرداختهایم .یافتهها و نتایج پهوهش نشاان مایدهاد
که منشأ نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان را میتاوان در باهرسامیت
شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبعۀ خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسایتی در انتقاال
تابعیت از مادر به فرزند دانست که رفع هر دوی این موارد ناهتنهاا باا هایح محاذوریت شارعی
همراه نیست ،ب که با روح شریعت اسالمی سازگارتر است.
واژگان کلیدی
انتقال تابعیت ،حقوق شهروندی ،فرزندان مادر ،مادران ایرانی ،نابرابری.

 نویسندۀ مسهول ،فاکس12592019213151 :

Email: e.abdipour@qom.ac.ir
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مقدمه
تابعیت یکی از مهمترین ارکان تعیینکنندۀ هویت اشخاص در جامعه شامرده مایشاود .تعاداد
باالی افراد فاقد تابعیت حاصد از ازدواج شرعیِ (ثبت نشاده) ماردان خاارجی باا زناان ایرانای و
تبعات فزایندهای که این ازدواجها در جامعه به وجود آورده ،در چند سال اخیر باه شاکدگیاری
پدیدۀ بحران هویتی منجر شده که مع ول عد تعیین تک یف تابعیت فرزندان ماادران ایرانای از
سوی قانونگذار ایاران اسات .اگرچاه در نگااه اول اعطاای تابعیات بارای چناین اشخاصای باا
هزینههایی همچون استفاده از خدمات عمومی و شهروندی برای دولت همراه بوده ،لکان جنباۀ
انسانی و اخالقی این قضیه مهم تر از دیگر جوانب آن است ،زیرا هویتْ حداقد حقی است که هر
انسانی باید در زندگی از آن بهرهمند شود .در مقا تطبیق با واقعیت امروز جامعۀ ایران میتاوان
گفت زنانی که با اتباع افغان یا عراقی ازدواج میکنند بیشتر از قشر بیبضااعت جامعاه هساتند.
این زنان یا مجبورند پس از ازدواج به افغانستان و یا کشورهای ناامن منطقه مهاجرت کنند و یاا
در کشور خود بمانند که فرزندان آنان را به رسمیت نمی شناساد و آناان را از حقاوق شاهروندی
محرو میکند ،زیرا برابر بند  2مادۀ  381قانون مدنی ایران ،فقط فرزندان متولد از پدران ایرانی
تبعۀ ایران شمرده میشوند .این درحالی است که در این قانون هایحگوناه حقای بارای ماادران
ایرانی در انتقال تابعیت درنظر گرفته نشده است.
آمارهای مراکز تحقیقاتی در سال 0935ش نشان میدهد تعداد کودکاان متولاد از ماادران
ایرانی که هیحگونه سند هویت ،کارت م ی و شناسنامه ندارند ،حدود یا می یاون نفار اسات.0
این درحالی است که بر اساس گزارش کمیسیون عالی پناهندگان سازمان م د متحد ،2ایران نیز
یکی از  28کشوری است که این نوع نابرابری را در انتقاال تابعیات در قاانون خاود دارد ( UN
 .)High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2012, p. 1در کشاورهای مخت اف مواناع
گوناگونی ممکن است به بیتابعیتی کودکان منجر شاود .بارای مااال ،ممکان اسات در برخای
کشورها درصورتی که پدر خانواده بدون تابعیت باشد و یا نظا تابعیتی کاه پادر تاابع آن اسات
تحت شرایطی انتقال تابعیت از پدر به فرزند را س ب کند ،کسب تابعیات بارای فرزناد باا ماانع
قانونی روبرو می شود .در برخی کشورها نیز درجایی که پدر ناشناس باشد و باهطاور رسامی باا
همسر خود ازدواج نکرده باشد و اقدامات قانونی الز برای ثبت ازدواج انجا نشده باشد ،چناین
مشکالتی برای فرزندان بهوجود میآید .این درحالی است که بیشتر کشورهای توساعهیافتاه باا
قبول حقوق برابر میان پدر و مادر در انتقال تابعیت به فرزندان ،قوانین خود را اصالح کردهاند.
 .0به نقد از نمایندگان مج س شورای اسالمی0930 ،ش ،سایت خبرگزاری خبرنگاران جوان،
http://www.yjc.ir/fa/news/5333095 /
2. Un high Commissioner for Refugees
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پرسش اص ی پهوهش ما این است که اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی با چاه
موانع حقوقی همراه است؟ و در این راستا به دو موضوع یا مسه ۀ مهم خواهیم پرداخت :نخست،
بهرسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانای باا تبعاۀ خاارجی از طارف دولات کاه تبعاات آن
گریبانگیر فرزندان حاصد از آن ازدواج نیز میشود؛ دو  ،نابرابری جنسیتی 0در انتقاال تابعیات
از مادر به فرزند.

انتقال تابعیت از مادر به فرزند در ایران
بهطور ک ی در حالتی که فرزندی از مادر ایرانی متولد شود و پدر تابعیت ایرانی نداشته باشاد ،ساه
مسه ۀ حقوقی متأثر از رابطۀ متقابد بین مادر و کودکِ متولدشاده باهوجاود مایآیاد :ثبات تولاد
کودک ،ازدواج مادر با تبعۀ خارجی از نگاه قانون ،و نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت
ایرانی .در ادامه هرکدا از این سه عامد و موانعی که ممکن است برای انتقال تابعیت از مادر ایرانی
به فرزندش در مسیر او قرار گیرد بر اساس حقوق موضوعۀ ایران جداگانه بررسی میشوند:

 .1ثبت تولد
اولین قد برای کسب تابعیت ایران برای کودکان متولد از مادران ایرانی ،ثبت تولد کودک است.
مادۀ  02قانون ثبت احوال مقرر میدارد« :والدت هر طفد در ایاران اعام از اینکاه پادر و ماادر
طفد ایرانی یا خارجی باشند ،باید به نماینده یا مأمور ثبت احاوال اعاال شاود و والدت اطفاال
ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محد اقامت و اگر نباشند به نزدی ترین
مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعال میشود».
بر اساس قانون ثبت احوال ،2در بعضی کشورها ازجم ه عمان ،قطر و امارات ،ثبت تولد کاودک
صرفاً از طریق پدر است و اینکه آیا مادر نیز اختیاری دارد یا خیر ،در هالاهای از ابهاا قارار دارد و
حتی در برخی کشورها مانند کویت هیح راهی برای اینکه مادر تولد فرزند خود را ثبت کند ،وجود
ندارد ( .)Fisher, 2015, p. 7اما قانون ثبت احوال ایران در این زمینه هیحگونه تفاوتی میان مارد و
زن قرار نداده و به صورت صریح این اختیار را در تبصرۀ مادۀ  01قانون ثبت احاوال باه ماادر نیاز
داده است .بنابراین برابر تبصارۀ اصاالحی ماادۀ  09قاانون ثبات احاوال اگار طفاد ایرانای باشاد،
شناسنامه صادر و تس یم میشود و اگر طفد خارجی باشد ،گواهی والدت صادر و تس یم میگردد.
البته آثار عد ثبت تولد عالوه بر آنکه متوجۀ خود شخص میشود ممکن است پیامدهایی را
1. Gender Discrimination
2. Civil Registration Law.
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نیز برای جامعه و کشور بهدنبال داشته باشد .چنین کشورهایی نمیتوانند آمار دقیقی از جمعیت
موجود در کشور داشته باشند و روند حرکتی جمعیت کشور را با درنظر گرفتن دو معیار میازان
مرگ و تولد در ی کشور پیشبینی کنند .درنتیجه دولت نیز نمیتواند میزان خدماتی همچون
مدرسه و بیمارستان را که باید به ساکنان کشور ارائه شود ،برآورد کند .در غیاب آمارهای صحیح
جمعیتی در کشور ،حرکت به سوی اهداف توسعۀ هزاره در سطح بینالم ی 0و برنامههای توسعۀ
موجود در داخد کشور غیرممکن میشود (.)Wallace, 2011, p. 25

 .2ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
در قوانین بعضی از کشورها همچون قطر ،عالوه بر آنکه حق انتقاال تابعیات از ماادر باه فرزناد
س ب شده ،ب که ازدواج اتباع خود را با تبعۀ خارجی میاان مارد و زن باه أخاذ مجاوز از دولات
موکول نموده است؛ به این صورت که پدر باید مدارک مجوز خود را بهعناوان بخشای از فرایناد
ثبت تولد کودک ارائه کند .کویت نیز چنین حالتی دارد و بر اساس مقاررات ایان کشاور ،حاق
انتقال تابعیت صرفاً به پدر تع ق دارد؛ ولی محدودیتی را در خصوص ازدواج نیروهای مس ح خود
باا اتبااع بیگاناه اعماال کارده اسات ( UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),
 .)2012, p.3در برخی کشورها مانند اردن ،لیبی ،عربستان سعودی و امارات متحادۀ عربای نیاز
هرگاه زنان بدون أخذ مجوز با ی تبعۀ خارجی ازدواج کنناد ،نمایتوانناد تابعیات خاود را باه
فرزندانشان انتقال دهند ،اما در صورت أخذ اجازه ،تحت شرایطی (همانند وقتی که پدر ناشناس
باشد یا تابعیت پدر مشخص نباشد یا بدون تابعیت باشد و یا درصورتی کاه نساب احاراز نشاده
باشااد) ایاان حااق بااه مااادر داده ماایشااود کااه تابعیاات خااود را بااه فرزناادانش منتقااد
کند (.)Fisher ،2015, p. 6
مادۀ  0111ق .میگوید« :ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی در مواردی هم که مانع قاانونی
ندارد ،موکول به اجازۀ مخصوص از طرف دولت است» .بر اساس مادۀ یادشده درصورتی که مرد
خارجی بخواهد با زن ایرانی ازدواج کند ،چنانچه موانع قانونی دیگری همچون مفاد مادۀ 0153
ق .نباشد ،باز موکول به اجازۀ دولت است که طبق آن ،این اجاازه بایاد از دفااتر اتبااع و اماور
مهاجرین خارجی و استانداریها أخذ شود .اگرچه باه دلیاد شارعی باودن ایانگوناه ازدواجهاا
ایرادی به آنها وارد نیست ،اما بعضی حقوقدانان به ع ت آنکه حکم بر صاحت نکااح را گویاای
بیاعتبار بودن مواد  0153و  0111ق .میدانند ،بر این باورند که دادگاههای ایران بایاد حکام
به بطالن نکاح دهند (الماسی ،0931 ،ص  )282و نداشتن اجاازۀ مخصاوص از طارف دولات را
1. Un Millennium Development,for more see: http:/www.un.org/milleniumgoals/.
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سبب عد نفوذ نکاح مایدانناد (متاولی ،0981 ،ص  .)011در مقاباد ایان دیادگاه ،عادهای از
حقوقدانان بر این نظرند که ازدواج بدون اجازۀ مخصوص دولتْ نافذ است و به عد بطالن نکاح
در صورت رعایت نکردن مقررات مادۀ  0111اعتقاد دارند (متاولی ،هماان ،ص 12-19؛ محقاق
داماد ،ص 011؛ جعفری لنگرودی ،0983 ،ص  .)508بهنظر می رسد که دیدگاه اخیر به صاواب
نزدی تر باشد ،زیرا نکاح از امور توقیفی و به دست شاارع مقادس اسات و مقتضایات بطاالن و
صحت آن بهگونه ای که ارکان آن را تحت شعاع قرار دهد نیز از سوی شارع تعیاین مایشاود و
هیحگاه تشریفات قانونی -با توجه به ف سفۀ آن -قاب یت بطالن چنین امر شرعی را که از ساوی
فقها مردد میان معام ه و عبادت است ،ندارد .افزون بر این ،به لحاظ آثار اجتماعی و حقوقی نیاز
قول به بطالن ،دارای مفاسد فراوانی است که بر هر شخص دوراندیشی پوشیده نیست.
حال مسه ۀ مهمی که در اینجا به ذهن میرسد آن است که آیا عد أخذ مجوز نیز میتواند
یکی از موانع انتقال تابعیت از مادر به فرزند محسوب شود؟ و قانون چه ضمانت اجرایی را بارای
مادۀ  0111ق .درنظر گرفته است و در این صورت ،به لحاظ حقوقی چه تبعاتی متوجۀ کودک
متولدشده از این خانواده خواهد بود؟
ضمانت اجرای این ماده (مادۀ  0111ق ) .قبد از تصویب قانون حمایت از خاانواده مصاوب
0930ش ،در مادۀ  08قانون ازدواج مصوب 0901ش وجود داشت کاه باه موجاب آن هار فارد
خارجی که بدون اجازۀ دولت با زن ایرانی ازدواج میکرد ،به حبس تأدیبی از ی تاا ساه ساال
محکو میشد.
با توجه به اینکه ازدواج رابطۀ تنگاتنگی با نظم عمومی دارد ،لذا نظم عمومی ایجاب میکند
که ازدواج در ی مرجع رسمی بهثبت برسد تا بهراحتی قابد تردید و انکار نباشد .در کشاور ماا
صرف نظر از بیگانگانی که به دلید مشکالت و ممنوعیتهای قانونی بدون ثبات ازدواج مباادرت
به نکاح میکنند ،در بعضی از روستاها نیز هنوز عادهای از مارد عاادت باه ثبات نکااح ندارناد
(کاتوزیان ،0911 ،ص )091و همانند گذشته به رسو مذهبی عمد میکنند .از مادۀ اول قاانون
ازدواج چنین بر میآمد که قانونگذار این امر را درنظر داشته و به همین دلید در آن قاانون باه
مجازات عاقد و اقدا کننده بسنده کرده است .لذا منع قانونگذار دلید بر بطالن ازدواج نیسات و
از سوی دیگر شورای نگهبان در سال 0919ش اعال کرده است که مجازات متعاقادین و عاقاد
در عقد ازدواج غیررسمی یادشاده در ماادۀ یا قاانون ازدواج ،شارعی نیسات (نظریاۀ شامارۀ
 3-0011مرداد  .)0919بنابراین با توجه به وحدت مالک مادۀ ی قانون ازدواج و ماادۀ  08آن
قانون ،میتوان گفت که مجازات مقرر در مادۀ  08بر اساس نظار شاورای نگهباان در خصاوص
مجازات مقرر در مادۀ  0غیر شرعی است ،ولی مصالح مم کت و بانوان ایرانی ایجاب میکند کاه
دولت بر اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد .پس ،با توجه به نظریۀ شورای نگهباان کاه فقاط
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مجازات مندرج در مادۀ ی قانون یادشده را غیر شرعی اعال کرده و اسمی از ماادۀ  08نبارده
است و همچنین با عنایت به سکوت شورای نگهبان در خصوص مجازات منادرج در ماادۀ  08و
برای رعایت حفظ مص حت زنان میتوان آن را معتبر ت قی کرد.
برای تأیید اعتبار مادۀ  08قاانون ازدواج ،دو بخشانامه باه شامارههاای «/09/11ب/ش01-
اسفند  »11و « 1-0115/88/0اردیبهشت  »0988اعال میدارد که مادۀ  08قاانون ازدواج باه
اعتبار خود باقیست و باید اشخاص خارجی که بدون أخذ پروانۀ زناشویی مباادرت باه ازدواج باا
زنان ایرانی میکنند به مجاازات مصارحه در ماادۀ  08قاانون یادشاده محکاو شاوند .در ایان
بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خاودداری کارده،
دادگاهها پس از آن به مادۀ  08قانون یادشده عمد نمایند .0اما پرسش اینجاست که آیا میتاوان
گفت ثبت نشدن ازدواج آنها در حال حاضر مستند قانونی دارد؟
پس از تصویب قاانون حمایات از خاانواده مصاوب  21اسافند  ،0930برابار ماادۀ  51قاانون
پیشگفته و بند  3آن ،مواد  105 ،102و  101به صورت صریح نسخ شدند و بار اسااس بناد  0آن
نیز قانون ازدواج مصوب 0901ش نسخ شد .بنابراین ،تنها ضمانت اجرای موجود برای ماادۀ 0111
و عد ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ،مادۀ  50قانون حمایات از خاانواده مصاوب 0932ش
است که مطابق آن« :هر فرد خارجی که بدون اجازۀ مذکور در مادۀ  0111ق .و یا بر خالف سایر
مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجۀ پنج محکو میشود».
بنابراین هرچند برابر مادۀ  0111عد أخذ اجازه جر است ،اما هیحگونه مانعی بارای ثبات
این ازدواجها وجود ندارد .ضمن اینکه ثبت این ازدواجها به معنای أخذ اجاازه از دولات نیسات،
ب که صرفاً سندی برای نکاح صورتگرفته و گواه بر مشروعیت فرزند متولدشده است .در نظریاۀ
مشورتی قوۀ قضائیه به شمارۀ  0/9111مورخ  2اسفند  ،0912در تأیید ایان نظار تأکیاد شاده
است درصورتی که در وقوع عقد نکاح اجازۀ دولت أخذ نشده باشد ،باید بهطور رسامی باه ثبات
برسد .بر این اساس اگرچه ازدواج بدون مجوز برای تبعۀ خارجی جار انگااری شاده اسات ،اماا
نمیتوان آن را یکی از موانع انتقال تابعیت از مادر به فرزند برشمرد.

 .3انتقال تابعیت از مادر به فرزند مطابق قانون تابعیت ایران
به ع ت کاستیهای قانون مدنی و با توجه به تعداد متولدین ناشی از نکاح ماادر ایرانای باا پادر

 .0رأی شمارۀ  11-0131دادگاه کیفری ی شاهرود مورخ  05شهریور  0911که به موجب آن ،مرد پاکستانی به
دلید ازدواج ثبتنشده با ی زن ایرانی به ی سال حبس محکو شد.
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خارجی که بر اساس اعال کمیسیون قضایی و حقوقی مج س 0در ساال 0915ش حادود 021
هزار نفر برآورد شده بود ،نتیجه آن شد که مج س باا تصاویب «قاانون تعیاین تک یاف تابعیات
فرزندان حاصد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و تأیید آن از ساوی شاورای نگهباان در
تاریخ  02مهر  0915در پی حد مشکالت فرزندان متولد از مادران ایرانی برآید .ولی این قاانون
نیز راهگشا نشد تاآنجا کاه ساخنگوی کمیسایون مج اس در ساال 0935ش تعاداد متولادین
یادشده را ی می یون نفر اعال کرد.2

 .1 .3تابعیت فرزندان مادران ایرانی مطابق قانون مدنی
در نظا حقوقی ایران اصد  00قانون اساسی مقرر میدارد« :تابعیت کشور ایران حق مس ّم هار
فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیح ایرانی س ب تابعیت کند مگر به درخواست خاود او یاا
درصورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید» .گذشته از بند  0مادۀ  381کاه باه صاورت عاا
امارۀ قانونی را بیان میکند و نشاندهندۀ تماید قانونگذار به اعمال اصد خاک در صورت وجود
شرایط مقررشده در بندهای  9و  0و  5مادۀ  381قانون مدنی است (عزیازی ،0931 ،ص،)001
بند  2مادۀ  381بیانگر اصد خون است.
بند  2مادۀ  381ق .که سیستم خون را در ایران بیان میکند ،باه صاورت تبعای آمیازی
اصد خون برای انتقال تابعیت را تنها نسبت به پدر ایرانی مجری دانسته و هیح اشارهای به مادر
ایرانی نکرده است (آل کجباف ،0939 ،ص  .)23بند  9مادۀ  381ناظر باه کودکاانی اسات کاه
والدینی نامع و دارند ،لذا از موضوع بحث خارج اسات .دو بناد  0و  5مارتبط باا موضاوع ایان
پهوهش است که به بررسی آنها پرداخته میشود.
بند  0مادۀ  381ق .بیان میدارد« :کسانی که در ایران از پدر و مادر خاارجی کاه یکای از
آنها در ایران متولد شده بهوجود آمدهاند» .بنابراین مطابق این بند برای آنکه کاودکی تابعیات
ایران را کسب نماید ،باید مادر و پدر او خارجی باشند و الاقد یکی از آنها در ایران بهدنیا آماده
باشد .بر اساس دو نظریۀ مشورتی « 1 -9118شاهریور  »0959و « 09 -5125دی  ،»10تولاد
یکی از والدین در ایران به ایرانی شدن کودک میانجامد و قید خاارجی باودن اباوین در بناد 0
خصوصیتی ندارد و طفد فقط از نظر تولد یکی از والدین در ایران تبعۀ ایران محسوب میشاود.
لذا با تنقیح مناط و بنابر قیاس اولویت ،به حکم بند  ،0کودک موردنظر ایرانی شمرده مایشاود.
از طرفی ،گفته می شود توسد به چنین تفاسیری بهمنظور حد مشکد فرزنادان ماادران ایرانای
چندان با منطق حقوقی سازگار نیست ،زیرا مادۀ  0حکمی را به صورت استانایی و مضیّق بیاان
 .0روزنامۀ رسمی ،ش  2 ،08309مهر  ،15قابد دسترس در

سایت.http://www.hvm.ir/print.asp?id=12396 :
2. http://www.asriran.com/fa/print/419430.
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کرده است که نمیتوان از آن تفسیر موسّع نمود (قرباننیا ،0918 ،ص  .)21با وجود این بهنظار
می رسد قانوگذار ایران به تبعیت از مقررات تابعیت کشور فرانسه 0بهدنبال «اعمال مضاعف اصد
خاک» است که اینگونه توجیه میشود ،اعطای تابعیت به اطفال یادشده ،پس از تولاد دو نساد
از خارجیان در خاک ایران ،به دلید وجود وابستگی عمیق ایجادشده به جامعۀ ایرانی اسات کاه
بدون اعمال هرگونه شرط اقامت ،به این کودکان از آغاز تولاد شناسانامۀ ایرانای داده مایشاود
(عزیزی ،0931 ،ص.)050
بند  5مادۀ  381بیان میدارد« :کسانی که در ایران از پدری که تبعۀ خارجه است باهوجاود
آ مده و بالفاص ه پس از رسیدن به سن هجده سال تما الاقد ی ساال دیگار در ایاران اقامات
کرده باشند واال قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود کاه مطاابق قاانون
برای تحصید تابعیت ایران مقرر است» .مادۀ یادشده راجع به کسانی است که در ایران و از پادر
خارجی و مادر ایرانی (یا خارجی) بهدنیا میآیند .بر اساس این ماده ،فرزندان متولدشده باا ایان
وصف بایستی پس از رسیدن به  01سالگی به مدت ی سال در ایران اقامت داشته باشاند .اماا
از این جهت که آیا تا قبد از رسیدن به این سن ،سابقۀ اقامتی نیز الز است یاا ناه و اینکاه در
صورت لزو چه مدت الز است ،از مادۀ قانونی چیزی برداشت نمیشاود (ارفاعنیاا ،0913 ،ص
 .)15با وجود این ،برخی اظهار کردهاند که مدت اقامت این افراد با قیاس نسبت به ماادۀ  383و
با احتساب ی سال پس از  01سالگی ،درمجماوع  5ساال اسات (سا جوقی ،0911 ،ج  ،0ص
 .)030اما بهنظر می رسد این استدالل نیز قابد پذیرش نیست ،چراکاه ع ات حکام در دو ماادۀ
( 383تابعیت اکتسابی) و ( 381اعطای تابعیت به صورت قهری از سوی دولت در صورت رعایت
شرایط ماده) یکسان نیست (عزیزی ،0931 ،ص.)059

 .2 .3تابعیت فرزندان مادران ایرانی مطابق مادۀ واحدۀ مصوب  2مهر 1331
مادۀ واحده و دو تبصرۀ قانون «تعیین تک یف تابعیت فرزندان حاصاد از ازدواج زناان ایرانای باا
مردان خارجی» مقرر میدارد« :فرزندان حاصد از ازدواج زنان ایرانی باا ماردان خاارجی کاه در
ایران متولد شده یا حداکار تا ی سال پس از تصویب ایان قاانون در ایاران متولاد مایشاوند،
میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تما تقاضای تابعیات ایرانای نمایناد .ایان افاراد در

 .0مادۀ  00قانون تابعیت فرانسه با اصالح مادۀ  29قانون تابعیت مصوب  3ژانویه  0389مقارر کارد کاه از تااریخ 0
ژانویه  0330برای «اعمال مضاعف اصد خاک» یا « »doule jus soliاقامت ماداو حاداقد پانج ساال والادین
پیش از تولد طفد الز است .قابد دسترس در سایت:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriSaisine.do;jsessionid=785D28192AF116A720B11516476FCA2
C.tpdjo17v_1?idTexte=CONSTEXT000017665990&oldAction=rechJuriConst .
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صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعال رد تابعیت غیر ایرانای باه تابعیات ایاران
پذیرفته میشوند .وزارت کشور نسبت باه احاراز والدت طفاد در ایاران و صادور پرواناۀ ازدواج
موضوع مادۀ  0111ق .اقدا مینماید و نیروی انتظامی نیز با اعال وزارت کشور ،پروانۀ اقامات
برای خارجی مذکور در این مادۀ واحده صادر میکند.
تبصرۀ  -0چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تماا باشاد
باید حداکار ظرف ی سال اقدا به تقاضای تابعیت ایران نمایند.
تبصرۀ  -2از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مارد خاارجی در
ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت مادۀ  0111ق .به ثبت رسایده باشاد،
پس از رسیدن به سن  01سال تما و حداکار ظرف مدت یکسال بدون رعایت شارط ساکونت
مندرج در مادۀ  383ق .به تابعیت ایران پذیرفته میشوند».
چنانکه روشن است ،افراد ماورد بحاث در ماادۀ واحاده باا افاراد مشامول تبصارۀ دو آن
متفاوتاند .مادۀ واحده و تبصرۀ  0این قانون بهطور اخص راجع به فرزندان متولدشاده از ازدواج
مردان خارجی با زنان ایرانی است که مطابق مادۀ  0111در ایران بهدنیا آمادهاناد و تاا یکساال
پس از تصویب این قانون یعنی حداکار تا تاریخ  2مهر  11در ایران متولد خواهند شد و افرادی
که سن آنها در زمان تصویب قانون ،باالتر از  01سال تما باشد باید ظرف ی سال اقادا باه
تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصرۀ  2مادۀ واحده به کسانی مربوط میشود که پاس از تااریخ  2مهار  0915باا رعایات
مقررات مادۀ  0111ازدواج کرده و دارای فرزندانی شدهاند که بر اساس مفاد تبصرۀ یادشده ،بعد
از هجده سالگی ،حداکار ظرف ی سال میتوانند بدون رعایت شرط ساکونت موجاود در ماادۀ
 383به تابعیت ایران در آیند.
قانونگذار بهطور اخص در مادۀ واحده مشخص کرده است کاه «فرزنادان حاصاد از ازدواج
زنان ایرانی با مردان خارجی که تا ی سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند»،
طبق قید یادشده درصورتی که مطابق تبصرۀ دو ،زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و تا قباد
از تاریخ  2مهر  0911صاحب فرزندی شاوند کاه در ایاران متولاد شاده باشاد ،فرزنادان آنهاا
مشمول حکم خاص موضوع مادۀ واحده میشوند.
دقت در این مادۀ واحده برآیند این نکتۀ مهم است که افراد موضوع این مااده کاه در ایاران
متولد شدهاند بایستی پس از رسیدن به  01ساالگی واجاد دو شارط باشاند .0 :نداشاتن ساوء
پیشینۀ کیفری یا امنیتی (واژۀ امنیتی در قیاس با کیفری که بهوسی ۀ صادور گاواهی از طارف
مراجع قضایی و انتظامی و اطالعاتی قابد دسترس است ،تعریف مشخصی نداشته ،در هالاهای از
ابها قرار دارد) (عزیزی ،0931 ،ص )952؛  .2ردّ تابعیت غیرایرانی خود.
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این درحالی است که افراد موضوع مادۀ  381پس از تحصاید شارایط ،تبعاۀ ایاران شامرده
میشوند ،ولی در مادۀ واحده ،فرد یادشده تا ی سال پس از رسیدن باه  01ساالگی مایتواناد
صرفاً متقاضی تابعیت ایرانی باشد .از این نظر اتباع ایرانی مشمول بندهای  0و  5دارای تابعیات
اص ی ایران هستند ،اما کودکان دارای مادر ایرانی که بر اسااس ماادۀ واحاده موفاق باه کساب
تابعیت شوند ،از تابعیت اکتسابی ایران بهرهمند میشوند که با توجه به مادۀ  312قاانون مادنی،
از حقوق سیاسی و مزایای اجتماعی کمتری برخوردارند.
با توجه به تغییرات طرح ی فوریتی مصوب  01خرداد  ،0915میتوان چنین نتیجه گرفت
که قانونگذار تصمیم به حفظ بندهای  5 ،0و  1ماادۀ  381گرفتاه اسات و نمایتاوان آنهاا را
نسخشده فرض کرد .0بااینحال ،با توجه به سکوت قانونگذار نسبت باه شارط اقامات در ماادۀ
واحده و درج شرط عد اقامت در تبصرۀ  2مادۀ یادشده ،با این ابها مواجه مایشاویم کاه آیاا
شرط اقامت نسبت به مادۀ واحده مفروض است یا نه؟
نظر به قید «پدری که تبعۀ خارجه است» مذکور در بند  5مادۀ  ،381میتوان گفت که این
بند شامد هر دو گروه مادران ایرانی و خارجی میشود؛ لذا اگر اطاالق ماادۀ واحاده را در مقاا
بیان بپذیریم ،به اقتضای اطالق کال قانون گذار (که امکان بیان شرطی داشته ولی ذکر نکارده)
و از طرفی با پذیرش شرط اقامت پنج ساله نسبت به مادۀ  ،381میتوان گفت که شارط اقامات
یادشده نسبت به فرزندان پدران خارجی و مادران ایرانی نسخ جزئی شده ،ولی همچنان نسابت
به پدران و مادران خارجی پابرجاست.
با وجود این از ی سو باید اظهار داشت که احکا بندهاای  0و  5ماادۀ  381بار تبصارۀ 2
مادۀ واحده حاکم نخواهد بود ،چراکه بین بندهای  0و  5مادۀ  381کاه تابعیات اصا ی را بیاان
میکند و تبصرۀ  2مادۀ واحده که بیانگر تابعیت اکتسابی است ،تفااوت مااهوی وجاود دارد و از
سوی دیگر با توجه بهصراحت قانونگذار مبنی بر عد لزو رعایت شارط پانج ساالۀ اقامات در
مادۀ  383و نبود هرگونه اشارهای به لزو اقامت در ایران و اکتفای قانونگذار به اعطای فرصات
ی ساله (بین  01سال تا  03سال تما ) بهمنظور تقاضای کسب تابعیت ،میتاوان گفات افاراد
یادشده م ز به رعایت شرط اقامت نخواهند بود (عزیزی ،0931 ،ص .)951
در تبصرۀ  2مادۀ واحده ،قانونگذار با آنکه تک یف فرزنادانی را کاه از پادر خاارجی و ماادر
ایرانی در ایران متولد میشوند پس از تصویب این قانون روشن نموده ،لیکن تصریح نکرده است
که آیا دو شرط یادشده در مادۀ واحده راجع به آنها اعمال میشود یا خیر؟ اما برای رفاع ابهاا
باید گفت که نظر به عد اشتراط این دو شرط در تبصرۀ  2و با توجه به تفاوت موضاوع تبصارۀ

 .0روزنامۀ رسمی ،ش  01 ،0901خرداد  ،0915قابد دسترس در سایت

http://hvm.ir/print.asp?id=12397
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( 0زنانی که بدون کسب مجوز با مردان خارجی ازدواج کاردهاناد) باا موضاوع تبصارۀ ( 2زناان
ایرانی که با کسب مجوز با مردان خارجی ازدواج کردهاند) ،منطقی اسات کاه قاانونگاذار نگااه
ارفاقی به فرزندان مادران دستۀ اخیر داشته باشد .بنابراین دو شرط ردّ تابعیت غیرایرانی و عاد
سوء پیشینۀ امنیتی و کیفری در مورد تبصرۀ  2مادۀ واحده اعمال نمیشود.

جایگاه اعطای تابعیت از مادر به فرزند در حقوق بینالملل و فقه اسالمی
ایس8

کشورهای مخت فی ازجم ه فرانساه ،0آلماان ،2یوناان ،9ایتالیاا ،0اساپانیا ،5پرتغاال 1و انگ
به صراحت برابری پدر و مادر در انتقال تابعیت از والدین به فرزنادان را پذیرفتاهاناد ( Johnson,
 )2012, p. 13و کشورهای زیادی نیز با اصالح قانون خود به این برابری تن دادهاند که میتاوان
به کشورهایی مانند سریالنکا ( ،)2119مصر ( ،)2110الجزایر ( ،)2115اندونزی ( ،)2111عاراق
(بخشهایی از قانون در سال  ،)2111سیرالهون (بخشهایی از قانون در ساال  ،)2111ماراکش
( ،)2118بنگالدش ( ،)2113زیمبابوه ( ،)2113کنیا ( ،)2119تونس (با وجاود نقاصهاایی ،در
سااال  ،)2101یماان ( ،)2101موناااکو ( )2118و ساانگال ( )2109اشاااره کاارد ( UN High
 .)Commissioner for Refugees (UNHCR), 2012, p.2اما درعینحال  28کشور این حاق را
برای مادران در انتقال تابعیت به فرزندان درنظر نگرفتهاند .ایاران نیاز جازء معادود کشاورهایی
است که همچنان در قانون مدنی و مادۀ واحدهای که در سال 0915ش تصویب شد این حاق را
برای مادران بهطور برابر نسبت به پدر خانواده درنظر نگرفته است.

 .1انتقال تابعیت از والدین به فرزندان در فقه اسالمی
مسه ۀ تابعیت در شریعت اسالمی بر م یت ،خون ،زبان یا خاک و سایر عناصر ماادی دیگار اساتوار
نیست ،ب که موضوع تابعیت ی امر اختیاری و مربوط به عقیده و بینشهای افاراد تشاکیددهنادۀ
 .0مادۀ  01قانون مدنی فرانسه مقرر میداشت« :طفد مشروع و یا طبیعی که حداقد یکی از والدینش فرانسوی
باشد فرانسوی است» .پس از اصالح قانون در سال  2111به صورت مط ق چنین آمده است« :طف ی که
حداقد یکی از والدینش فرانسوی باشد فرانسوی است» .ر.کhttps://www.legifrance.gouv.fr .
 .2بند  0مادۀ  0قانون تابعیت آلمان.
 .9مادۀ  0قانون تابعیت یونان.
 .0مادۀ  0قانون تابعیت ایتالیا.
 .5بند  0مادۀ  08قانون تابعیت اسپانیا.
 .1مادۀ  98قانون تابعیت پرتغال.
 .8مادۀ  10قانون تابعیت بریتانیا.
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جامعۀ اسالمی است (زنجانی ،0918 ،ص )29؛ ازاینرو هر فردی که آئین اسال را بپذیرد و پیمان
اسال را بهعهده بگیرد ،حکم قرآن و قانون و مقررات اسالمی دربارۀ وی اجرا میشود و هیح فاردی
را بر دیگری برتری نیست مگر به تقوی و وارستگی (زنجانی ،همان ،ص  .)25در تهاوری اساالمی،
مس مانان در راستای تشکید حکومت واحد جهانی در برابر یکدیگر مسهولیت دارناد و موظاف باه
حمایت از همدیگر هستند؛ چنانکه از پیامبر اکر (ص) روایت شده است« :مَن اَصبَحَ وَ لَام یَهاتَمَّ
بِاُمورِ المُس ِمینَ فَ َیسَ بِمُس ِم و مَن سَمِعَ رَجُالً یُنادى یاا لَ مُسْا ِمینَ فَ َامْ یُجِبْاهُ فَ َایْسَ بِمُسْا ِم؛
هرکس صبح کند و به امور مس مانان همت نورزد ،از آنان نیسات و هارکس فریااد کما خاواه
کس را بشنود و به کمکش نشتابد ،مس مان نیست» (ک ینی0018 ،ق ،ج  ،9ص .)293
تأکید موجود در روایت یادشده و موارد مشابه آن ،نشاندهندۀ وظیفه و مسهولیتی است کاه
مس مانان نسبت به همدیگر دارند .اما باید دانست که پاذیرش تابعیات یا کشاور باا پاذیرش
مذهب ،عقیده و تما ویهگیهای خاصّ آن کشاور مالزماهای نادارد ،ب کاه باه معناای پاذیرش
حکومت است و انقیاد در قبال قوانین آن نیز به دلید حمایت حکومت از او در برابار تجااوز باه
حقوقش میباشد .ازهمینرو موالی متقیان در نامۀ خود به مال اشتر ،والی مصار ،ایان چناین
مینگارد« :الناس عندک صنفان :اما اخ ل فی الدین ،او نظیر ل فی الخ ق»؛ رعایای حکومات
تو دو دستهاند یا مانند تو مس مانند یا شبیه تو بشرند هر دو تبعۀ حکومت تواند ،بنابراین با همه
به ی نحو برخورد نما» (نهاجالبالغاه ،ص  .)29ایان قاول اماا (ع) دو نکتاۀ اساسای را بیاان
میکند :نخست آنکه تما افراد جامعۀ اسالمی الز نیست مس مان باشاند و دو اینکاه اعطاای
تابعیت از سوی دولت ،بهمنزلۀ استیال و س طۀ حاکم و حکومت بر فارد نیسات ،ب کاه حااکی از
اعطای حقوق و امتیاراتی بوده که در قبال آن نیز موظف به انجا تعهداتی است.
در مورد فطری بودن اسال فرزندان در جواهرالکال به نقش برابر مادر نسابت باه پادر اشااره
شده است که میگوید« :ال خالف و ال إشکال فی فطریّۀ مان انعقاد و ولاد و وصاف ا ساال عناد
ب وغه و أبواه مس مان ،بد أو أحدهما ولو االُ ؛ هرگاه شخصی از پدر و مادری متولد شود که هار دو
یا یکی از آنها در هنگا انعقاد نطفهاش ،مس مان بوده و سپس خود ایان شاخص هام در هنگاا
ب وغ ،اسال را اختیار نماید ،مس مان فطری محسوب میشود» (نجفی ،ج  ،00ص .)110-115
ازاینرو حتی اگر مادر بهتنهایی مس مان باشد و فرد در زمان ب وغ اسال را برگزیناد ،مسا مان
فطری است و درنتیجه از تابعیت اص ی -واقعی دولت اسالمی بهرهمناد خواهاد شاد (داناشپاهوه،
 ،0932ص  .)091چنانکه روشن است فقه اسالمی وصف فطری باودن اساال فرزناد را باهطاور
مستقد به مادر نسبت داده و چنین نسبتی گواه بر استقالل مادر در هویتبخشی به فرزند است.
اگر هم قائد بر این باشیم که چنین دلی ی فارق از بحث تابعیت اسات ،الاقاد قادر متایقن آن
است که فقه اسالمی استقالل زن در اعطای تابعیت به فرزند را رد نکرده (ب که چنانکاه مالحظاه
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شد نقش زن را در هویتبخشی به فرزند بهطور مستقد تابیت نموده است) و در اصاول فقاه ایان
اصد اساسی مبرهن است که درجایی که شارع مقدس حکمی را بهصراحت رد نکرده باشد ،هماین
ارتکاز عقال در صورت عد ردع و منع شارع ،مبناایی باهمنظاور اساتنباط حکام و قاانون اسات و
درنتیجه بنای عقال بر اعطای تابعیت ،دلید بر جواز آن است (مظفّر ،0981 ،ج  ،2ص .)050
حال که روشن شد شارع مقدس نسبت به حکم اعطای تابعیت هیحگونه منعی نکرده اسات،
با توجه به اینکه حکم عد تابعیت به عسر و حرج برخی فرزندان مادران ایرانی منجر میشاود و
چه بسا به دنبال عسر و حرج ،ضرر نیز در پی داشته باشاد و اساال قاوانین و احکاا حرجای و
ضرری را نفی میکند ،باید به نفی چنین حکم حرجی یا ضرری قائد شد.
از طرفی ،رأی وحدت رویۀ شمارۀ  108مورخ  9تیر  ،81پدر فرزند نامشروع را پدر عرفای او
ت قی کرده و تمامی حقوق فرزند ازجم ه داشتن شناسانامه و تعیاین هویات را بارای او درنظار
گرفته ،به این صورت که فقط موضوع توارث میان پدر و فرزند در آن نفی شاده اسات (توسا ی
نائینی ،0930 ،ص  .)095این درحالی است که فرزندان مشروع مادران ایرانی از حقوق مسا م و
شرعی خود محرو اند .لذا بر این اساس در جمهاوری اساالمی مایبایسات ماادران ایرانای نیاز
همچون پدران ایرانی در انتقال تابعیت مؤثر باشند.

 .2ریشۀ نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت در نظام حقوقی کامنال و رومی -ژرمنی
از نظر تاریخی نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از «اصد یگاانگی تابعیات خاانواده» 0نشاهت
میگیرد؛ به این صورت که هر عضوی از خانواده باید تابعیتی واحد داشته باشد که همان تابعیت
شوهر یا مرد خانواده است ( .)Knop, 2001, p. 89افزون بر آن ،این باور وجود داشت کاه تع اق
خاطر ی خانواده باید فقط نسبت به ی دولت باشد؛ چراکه ممکن است هر نظامی ،مطالبااتی
متفاوت نسبت به نظا های دیگر داشته باشد ،مانند خدمت نظا وظیفه ،بنابراین اختیارِ داشاتن
تابعیتی واحد ،از هرگونه تعارضِ وظایف ج وگیری میکند (.)Freeman, 2012, p. 234
ارزشهای پدرساالری که از دو نظا کامنال و رومی -ژرمنی نشهت گرفته تاأثیر زیاادی بار
روابط خانواده داشته است .مفهو «شوهرداری» 2یا «تحت تکفد شوهر بودن» در مورد ی زن
متأهد یا ازدواجکرده با این مفهو که زن باید تحت حمایت همسر باشد گویی به این معناسات
که ی زن هویتی مستقد از شوهر ندارد .نبود هویت مستقد 9برای زن و نگرش عمومی نسبت

1. Principle of Unity of Nationality of the Family.
2. Coverture.
3. Independent Identity.
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به مرد بهعنوان فرد نانآور 0و کسی که ریاست خانواده را بهعهده دارد ،منجر به آن شد که برای
مص حت خانواده« ،تابعیت وابستۀ» 2زن به تابعیتی واحد با مرد بهعنوان رئیس خاانواده تبادید
شود .درنتیجه اغ ب اوقات زنان به ع ت ازدواج با ی تبعۀ بیگانه 9تابعیت خود را بهخودی خاود
ازدست میدهند و تابعیت همسر را بهدست میآورند .همچنین بهدنبال آن ،فرزندان نیز تابعیت
پدر را أخذ میکنند و فقط در ازدواجهایی که به صورت رسمی شکد نمیگرفت تابعیت ماادر را
بهدست میآوردند (.)Edwards, & Waas, 2014, p. 173
برابر عرف رومی -ژرمنی ،ریاست پدر بر خاانواده رجحاانی را بارای سرپرساتی بار خاانواده
بهوجود میآورد ،همانگونه که روابط زناشویی غیررسمی در نظا حقوقی کامنال نیاز هنجااری
شبیه به آن را بهوجود آورد .بنابراین بسیاری از نظا های حقوقی داخ ای نیاز تحات تاأثیر ایان
مفاهیم حقوقی قرار گرفته ،تابعیت وابستۀ زن متأهاد و عاد اه یات مط اق زن بارای انتقاال
تابعیت به فرزندش را بهرسمیت شناختهاند.
تحت تأثیر سیاستهای استعمارگرانۀ کشورهای غربی ،این نابرابری جنسیتی در نظا حقاوقی
کامنال و رومی -ژرمنی در بسیاری از کشورهای دور نیز ریشه دواند .اگرچه بعد از اساتعمارزدایی،
زنان با مردان برای بهدست آوردن استقالل در بسیاری از زمینهها همگاا شادند ،لکان در بیشاتر
مواقع حقوق برابر و مستق ی در مسه ۀ تابعیات باهدسات نیاوردناد .بسایاری از کشاورهاای تاازه
استقاللیافته نیز بدون بازبینی و نقد قوانین گذشته به همان ارزشهای پیشین بازگشتند.
اولین بار این مسه ه در کنفرانس قانونگذاری الهه 0در سال  0391مورد توجه قرار گرفت
و با یکسری از فعالیتهای سازمانیافته در جامعۀ م د بهعنوان ی معاهدۀ جداگاناه و مساتقد
برای ازبین بردن تبعی جنسیتی در قوانین تابعیت ادامه یافات ) .(Carlson, 1994, p. 256در
کنوانسیون مونته ویدئو 5در سال  ، 0399اولین معاهدۀ منطقهای در مورد تابعیت زنان متأهاد
تصویب شد که هدف آن برابری سیاسی و مادنی زناان باود .کنوانسایونی مشاابه نیاز در ساال
 0358به اهتما سازمان م د وضع گردید و در نتیجۀ آن ،تابعیت مستقد زنان متأهد نهادینه
شد و درنهایت در سال  0383کنوانسیون رفع ک یۀ اشکال تبعی ع یه زنان 1پذیرفته شد که
بند  2مادۀ  3آن به صورت اختصاصی مقرر میدارد« :دولتهای عضو به زنان حقوق مسااوی باا
مردان در مورد تابعیت فرزندانشان اعطا خواهند کرد» (.)Edwards, & Waas, 2014, p. 172
با وجود این ،حتی در کشورهای غربی که قوانین خود را در جهات رفاع هرگوناه تبعای
0. Breadwinner.
1. Dependent Nationality.
2. Foreigner.
3. Hague Codification Conference.
4. Montevideo Convention.
5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
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جنسیتی اصالح کردهاند ،همچنان میتوان آثار بهجای ماناده از ایان تبعای را مشااهده کارد.
برای ماال ،در کانادا اصالحاتی که بر قانون تابعیت  0388کانادا صورت گرفت ،تما کاناداییها
را (نه صرفاً پدران و مادران ازدواجنکاردۀ کاناادایی) قاادر مایساازد تاا تابعیات را باه فرزنادان
متولدشده در خارج از کشاور نیاز منتقاد کنناد ) .(Aleinikoff, 2010, p. 90تاا پایش از ایان
اصالحات ،از مادران کانادایی ازدواج کرده با پدران کانادایی که فرزندشان خارج از کشور باهدنیاا
میآمد ،خواسته می شد تا فرایند سختگیرانه ای را نسبت به بررسی سوابق جنایی و امنیتی خود
طااای کنناااد .ایااان موضاااوع حتااای در بعضااای ماااوارد باااه رد درخواسااات تابعیااات فااارد
منجر میشد ).(Chang, 2009, p. 1
کنوانسیون حقوق کودک 0نیز در سال  0313به مسه ۀ تابعیت کودکان پرداخته و در بناد
 0مادۀ  8آورده است« :کودک از بدو تولد حق داشتن نا  ،حق کسب تابعیت و تا حاد امکاان از
ح ق داشتن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود» .باا توجاه باه اینکاه
ایران در سال 0982ش به این کنوانسیون پیوسته است باید به مفاد ایان مااده پایبناد باشاد و
انتقال تابعیت از مادران ایرانی به فرزندانشاان را بارای ج اوگیری از بایتاابعیتی ایان کودکاان
بهرسمیت بشناسد ( .)Farhangazad, 2017, p. 50درواقع اگرچاه برابار بناد  2ماادۀ  8وظیفاۀ
اعطای تابعیت صرفاً به کشور محد تولد تحمید نمیشود و سایر کشورهای مارتبط باا کاودک،
ماد کشور محد اقامت کودک و کشوری که پدر و مادر تابعیت آن را دارند ،نیاز مساهولاناد (
) ،Waas, 2008, p.64بااینهمه «کشورهای عضو باید اطمینان حاصد کنند کاه ایان حقاوق را
مطابق با قوانین م ی و تعهدات خود طبق اسناد بین الم ی مربوطه در ایان زمیناه خصوصااً در
مواردی که کودک در صورت عد اجرای آنها آواره محسوب میگردد ،الز االجرا ت قی خواهند
کرد» .درواقع ،این تمهید به منظور ج وگیری از بایتاابعیتی کودکاان پایشبینای شاده اسات.
ازاین رو ،کمیسیون مربوط به حقوق کودک پیشنهاد میکناد در ماواردی کاه دولات کاودک را
صاحب حق تابعیت نمیداند یا مدت زمان زیادی طول میکشد تا کودک تابعیت دولت یادشاده
را بهدست آورد ،کشوری که کودک در آن زندگی میکناد یاا در آن باهدنیاا آماده اسات ،بایاد
اطمینان حاصد کند که کودک حاق کساب تابعیات را خواهاد داشات ).(Doek, 2006, p. 28
بنابراین ،میتوان گفت مادۀ  8کنوانسیون با این هدف وضع شده است تا اطمینان حاصاد شاود
که تما اقدامات الز صورت میگیرد تا هیح کودکی بایتابعیات نماناد .لاذا ایاران بار اسااس
تعهدات خود در کنوانسیون یادشده ،نسبت به ی می یون و دویست هزار کودکی کاه در ایاران
زندگی میکنند و عمالً هیح تابعیتی ندارند ،مسهول است.

1. Convention on the Rights of Child.
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نتیجه
با بررسی قوانین مرتبط با موضوع ،این نتیجه بهدست آمد که بزرگترین مانعی که بارای انتقاال
تابعیت مادر ایرانی به فرزندش در قانون ایران وجود دارد ،بند  5مادۀ  381قانون مادنی و مااده
واحدۀ تصویبشده در سال 0915ش است که باه نحاو ناابرابری میاان پادر و ماادر در انتقاال
تابعیت به فرزندان تفاوت گذاشته است.
در پهوهش ما این نتیجه بهروشنی بهدست آمده است که برای نابرابری فع ی ناهتنهاا منشاأ
شرعی و اسالمی وجود ندارد ،ب که این امر بر اصاول حقاوقی در نظاا هاای حقاوقی کاامنال و
رومی -ژرمنی منطبق بوده است که با گذر زمان آنها نیز به ایرادات این قوانین پای بارده و باا
اصالح آنها حقوقی برابر را در این زمینه برای پدر و مادر و فرزندان آنها باه ارمغاان آوردهاناد.
لذا زمان آن فرا رسیده است که قانونگذار ایران نیز به اصالح این نابرابری در قاانون بپاردازد و
این تبعی ناروا را که آسیبهای آن بیش از هرکس دامنگیر کودکان میشود ،ازبین ببارد و باا
صراحتی همچون مادۀ  01قانون مدنی فرانسه ،فرزند متولد از والدینی که یکی از آنهاا ایرانای
است ،خواه پدر باشد یا مادر را ایرانی ت قی کند.ایان راهحاد باا تعهادات ایاران در کنوانسایون
حقوق کودک ،بهویهه مادۀ  8آن ،منطبق است .بااینهمه ،به لحاظ مصالح عمومی ،ایان راهحاد
ترجیح دارد که در گا اول ،اصالح قوانین موضوعۀ فع ی حد مشکد تابعیت کودکان دارای مادر
ایرانی که در ایران متولد شدهاند ،مقد شمرده شود.
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