
ریحانه جوالیی

سرانجام پس از کش وقوس های زیاد 
مجلس شورای اسالمی الیحه اعطای 
تابعیت به فرزندان زنــان ایرانی دارای 

همسر خارجی را تصویب کرد. 
داشتن هویت یکی از بدیهی ترین 
حقوق کودکان است. هنگامی که سخن 
از هویت می شود، خوب است این موضوع 
را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام، 
نام خانوادگی مناسب، نسب و تابعیت 
مشخص باشد. نیمه های سال 97 بود که 
آخرین آمار رسمی نشان می داد بیش 
از یک  میلیون کودک بی شناســنامه و 
بی هویت حاصــل از ازدواج زنان ایرانی 
با افراد خارجی به ویژه اتباع افغانستان 
و عراق در ایران وجــود دارد، البته آمار 
غیررسمی از تعداد بیشتری از کودکان 
بی هویت حکایت می کرد. براســاس 
آمار، بیشــترین بی هویت ها در استان 
خراسان رضوی ساکن و اغلب کودکان 
بی هویت تبعه افغانستان و نتیجه ازدواج 
غیررســمی و غیرقانونی زنان ایرانی با 
پدران خارجی هستند و حاال با تصویب 
این الیحه زنــان ایرانی می توانند برای 
کودکان زیر 18 ســال خــود تقاضای 

تابعیت ایرانی کنند. 
کودکانی که به چشم نمی آیند

بی هویت بودن و نداشتن شناسنامه 
یکی از بزرگ ترین مشکالت زنان ایرانی 
با همسران غیر ایرانی بود. تعداد زیادی 
از این زنان به واســطه شرایط محیطی 
و فرهنگی متفاوت با مــردان خارجی 
که طیف وســیعی را مهاجــران افغان 
تشــکیل می دادند، ازدواج کرده اند و 
به هر دلیلی شوهرانشان پس از مدتی 
آن ها را ترک کرده اند. بســیاری از این 
زنان می گویند شوهرانشــان در ایران 
کارگر بوده اند یا در کشــور خودشــان 
ازدواج کــرده بودند و دختــران ایرانی 
در ازای مبلغ کمی به عقــد این مردان 

درآمده بودند و پس از مدتی، مردان به 
کشور خودشان برگشته اند و حاال این 
زنان مجبورند بار کودک بی هویتشان 
را هم در کنار سختی های دیگر زندگی 
بر دوش بکشــند. در موارد دیگری که 
مردها همسران خود را ترک نکرده اند هم 
شرایط بهتر نیست. این کودکان همیشه 
با مشکالت زیادی مواجه هستند، بیمه 
نبــودن، ثبت نام نشــدن در مدارس و  
استفاده از سایر امکانات دولت جمهوری 
اسالمی ایران در مورد آن ها مشکالت و 
پیچ وخم های فراوانی دارد. این کودکان 
به دلیل زندگی در سایه خود همواره در 
معرض انواع محرومیت و آســیب های 
اجتماعی هستند. فقر یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی اســت که مادران و کودکان 
با آن روبه رو می شــوند. در این میان اما 
مادران این بچه ها بیشترین سختی را 
می کشیدند، کشوری که در آن متولد 
شده و رشد کرده اند، کودکانشان را قبول 
ندارد و به رسمیت نمی شناسد. رنج زنان 
بیشتر از کودکانی اســت که همچون 
پدران خود بی شناسنامه می ماندند و در 

هیچ جا به حساب نمی آیند. 
قوانینی که کمک نمی کند

تابعیت از پدر و نه از مادر در کشــور 
به نظر برخی کارشناسان و ان جی اوها 
تبعیض جنسیتی قلمداد می شود و در 
اصل مبنای فقهی و شــرعی هم ندارد، 
ماده 1060 قانــون مدنی در خصوص 
ازدواج با اتباع خارجی و اعطای تابعیت 
به این فرزندان تا دهه 60 کمک کرده و از 
آن تاریخ به بعد مشکالتی در ثبت ازدواج 
این افراد صورت گرفته است. در سال 75، 
ثبت  احوال اعالم کرد اخذ شناســنامه 
برای این فرزندان با مادر ایرانی اشکال 
ندارد، اما این موضوع اجرایی نشــد. در 
سال 80 با ســقوط طالبان این قانون 
تغییر کرد و مقرر شد مهاجران افغانی به 
سرزمین خود بازگردند و به تبع آن زنان 
ایرانی که با افراد افغانی ازدواج کردند در 
بازگشت مشکالت عدیده ای برایشان به 

وجود آمد.

 18 سال زندگی کردن 
بدون اوراق هویتی

قانون مدنی برای اعطــای تابعیت 
تولدی، سیستم اصلی خون با نسب پدری 
را به رسمیت شناخته است، عدم پذیرش 
نسب مادری بر اساس مصالح ملی بوده 
است چراکه عده ای از زنان ایرانی درنتیجه 
شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
به آسانی با مردان خارجی ازدواج می کنند 
که متأسفانه ازدواج شرعی و غیررسمی 
مشــکالتی را به وجود مــی آورد، اما در 
چنین شرایطی تکلیف فرزندان تولد یافته 
چیست؟ قانون گذار دوم مهرماه 85 قانونی 
تحت عنوان » تابعیــت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی« 
تصویب کرده است. بر اساس این قانون 
فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی که در ایران متولدشده یا 
حداکثر تا یک ســال پس از تصویب این 
قانون در ایران متولد می شوند می توانند 
بعد از رســیدن به سن 18 ســال تمام 
تقاضای تابعیت ایرانی کنند اما مشکل 
این است که بسیاري از کودکان توان اقدام 
در یک سال فرجه قانوني را ندارند حال یا 
به دلیل بی اطالعی یا سخت بودن پروسه 
دریافت تابعیت و دوندگی های بسیار آن، 
همچنین کودکان تا 18 ســالگي یعني 
مهم ترین دوران شــکل گیری هویت 
خود از داشتن هویت محروم هستند که 
مهم ترین ضربه را به آنان وارد می سازد. 
ازاین رو قرار شد دولت و مجلس دست به 

تغییر قوانین بزنند.
تالش های نمایندگان برای به 

تأخیر انداختن الیحه
سال 94 اولین تالش ها برای اعطای 
تابعیت بــه فرزندان مــادران ایرانی با 
شکست مواجه شد و نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با کلیات این طرح 
مخالفت کردند. ازنظــر آن ها تصویب 
طرح مذکور باعث تشــویق مهاجرت 
غیرقانونی به ایران می شد، به مخاطرات 
مرزی و اختالفات قومی، مذهبی و نژادی 
دامن می زد و به یــک عمل غیرقانونی 

مشروعیت می داد.  درنهایت در شهریور 
95 یک فوریت این طرح تصویب شد و 
باید بعد از گذشت 45 روز در صحن علنی 
بررسی می شد، اما باگذشت زمان زیادی 
از تصویب، فوریت در کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس متوقف ماند. باالخره بعد 
از گذشت سال ها و با فراز و نشیب های 
زیاد این الیحــه به تصویب رســید و 
نماینــدگان مجلس با کلیــات الیحه 
اصالح قانون تعییــن تکلیف تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی موافقت کردند. در جلسه 
علنی که روز یکشنبه )22اردیبهشت( 
برگزار شد، نمایندگان با 188 رأی موافق 
و 20 رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع کلیات 

این الیحه را تصویب کردند.

ابهام در واکنش کمیسیون 
حقوقی نسبت به الیحه 

دســتیار حقوق شهروندی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در 
گفت وگو با ایلنا، تصویب کلیات الیحه 
اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی 
را در مجلس شورای اسالمی یک گام 
مهم و روبه جلو دانست، چراکه تا پیش 
از تصویــب به لحاظ والیتــی که پدر 
نســبت به فرزند دارد، مادر هیچ گونه 
والیت و سرپرستی نسبت به فرزندش 
نداشت، از همین رو در قوانین مدنی 
هیچ وقت تابعیــت فرزند تابع تابعیت 
مادر نبوده اســت. عالوه بــر این، با 
تصویب این الیحه حقوق مادر نسبت 
به فرزندش اعطا شد، چراکه در قوانین 
فعلی، مادر هیچ اختیار و حقوقی غیر 
از حضانت آن  هم تا 7 سالگی نسبت به 

فرزندش ندارد.
شهناز سجادی، در بخش دیگری از 
گفته های خود با بیان اینکه این الیحه 
در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
هنوز بررسی نشده است، تصریح کرد: من 
خیلی به نتیجه بخش بودن این الیحه در 
کمیسیون حقوقی خوش بین نیستم، 
چراکه تاکنون ثابت کرده است، خیلی 
نســبت به ایفای حقوق زنان و کودکان 

جدی برخورد نمی کند.
به اعتقاد او تصویب جزئیات این الیحه 
دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت. 
اولین پیامد مثبت، توجه به اختیارات 
مادر نسبت به فرزندش است و دومین 
پیامد این است که تکلیف فرزندان این 
زنان مشخص می شود و مادر می تواند 

برای فرزندش درخواست تابعیت کند.
از ســوی دیگر به گفته دســتیار 
حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور 
در امور زنــان و خانــواده، این الیحه 
نواقصی هم دارد ازجملــه اینکه اگر 
مادر به هر دلیلی درخواســت تابعیت 
برای فرزندش نداشــته باشد یا مادر 
فوت کرده باشد، حقوق این فرزند باز 
هم ضایع می شود و باید این موارد نیز 
در قانون پیش بینی می شد که اگر مادر 
اقدامی در خصوص تابعیت فرزندش 
نکرد، دادســتان یا یکــی از اعضای 
نزدیک خانــواده بتواند ایــن اقدام را 
انجام دهد. بااین حــال مادران ایرانی 
در خصوص فرزندانشــان اختیارات 
قانونی ندارند و بنابر اصل والیت قهری 
که پدر دارد، همه اختیارات در دست 
پدر اســت، اما با این الیحــه به مادر 

این اختیار قانونی داده می شــود که 
دغدغه هایی را که دربــاره فرزندش 

دارد رفع کند.
ارائه صیغه نامه کفایت می کند 

در همین راستا عضو فراکسیون زنان 
مجلس شورای اســالمی نیز از کفایت 
صیغه نامه و گواهی تولــد فرزند برای 
اعطای تابعیت بــه فرزندان زنان ایرانی 
ازدواج کرده با مــردان غیر ایرانی که به 
صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند، 

خبرداد.
طیبه سیاوشی در گفت وگو با ایلنا، 
با اشــاره به برخی ابهامات ایجاد شده 
درباره الیحه اعطای تابعیت به فرزندان 
زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج 
کرده اند، گفت: الیحه شامل آن دسته از 
فرزندانی می شود که حاصل ازدواج هایی 

هستند که ثبت رسمی نشده اند.
به گفته این نماینــده اصالح طلب 
مجلس، مدرک ارائه شــده از سوی این 
افراد به ثبت احوال در مرحله اول همان 
صیغه نامــه و در مرحلــه دوم گواهی 
تولد اســت. با این الیحه مــادر به ثبت 
احوال مراجعه کرده و برای فرزند خود 

درخواست شناسنامه می کند.
مقاومت برای اعطای تابعیت به 

فرزندان از طرف مادر 
ایران در مقایســه با کشــورهای 
جهان یکی از 6 کشــوری است که در 
اعطای تابعیت به فرزندان از طرف مادر 
مقاومت می کند. در ایران درصد کمی 
از زنان ایرانی با اتبــاع خارجی ازدواج 
کرده اند، اما افزایش ازدواج غیرقانونی 
به افزایش این فرزندان انجامیده است. 
اگر قرار است این اعطای تابعیت محدود 
شود و مسائل و مشکالت قانونی نداشته 
باشیم بهتر است مرزها را کنترل کنیم 
و مهاجرت های غیرقانونی را نیز کاهش 
دهیم. یک مشکل اساسی این است که 
از تعداد این فرزندان اطالعات دقیقی 
در دست نیســت که این مسئله برای 
کشورمان مشکل امنیتی ایجاد کرده 

است. 
از ســوی دیگر با تصویب این الیحه 
می تــوان امید داشــت نــگاه مجامع 
بین المللی نسبت به ایران نرم تر شود زیرا 
گام مثبتی در جهت احقاق حقوق زنان و 
کودکان برداشته  شده است و می تواند 
مقدمه ای برای برداشتن گام های موثر 

دیگر در این حوزه باشد.
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سن جوانی تغییر کرد
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان از 
افزایش بازه سن جوانی به »18 تا ۳5« سال خبر داد.

محمدمهدی تندگویان، با اشاره به ابالغ مصوبات 
شورای عالی جوانان کشور از ســوی وزیر ورزش و 
جوانان از تغییر بازه ســن جوانی از 15 تا 29 سال 
به 18 تا ۳5 سال خبر داد و گفت: درخواست تغییر 
بازه سن جوانی ابتدا از معاونت امور جوانان به شورای 
عالی جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرایند قانونی، 
این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
بررســی و پس از موافقت از سوی شــورای عالی 
جوانان ابالغ شــد. به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه 
اعضای تشــکل هایی که تاکنون یک بار نسبت به 
تمدید مجوز خود اقدام کرده انــد و بین 29 تا ۳5 
سال ســن دارند، با تغییر این بازه سنی می توانند 
بار دیگر مجوز خود را تمدید کنند، اظهار کرد: این 
مصوبه شامل حال تشــکل هایی که بیش از دو بار 
مجوز خود را تمدید کرده اند، نمی شود. همچنین 
با توجه به انتخابات پیش رو مجامع استانی و مجمع 
ملی جوانــان، ازاین پس جوانانی که تا ۳5 ســال 
دارند می توانند نسبت به کاندیداتوری اقدام کنند. 
تندگویان همچنین با اشاره به موضوع صدور شناسه 
سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان نیز تصریح کرد: 
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی جوانان، وزارت 
کشور نیز موظف به رعایت تفاهم نامه برای صدور 

مجوزهای تشکل های جوانان شد.
    

59  درصد زنان 45 تا 65 سال 
فشارخون باال دارند

یک فوق تخصص قلب و عروق گفت: حدود 59 
درصد زنان و ۳6 درصد مردان در گروه ســنی 45 تا 
65 سال به فشارخون باال مبتال هستند. رضا جغتایی 
با اشاره به اینکه بر اساس گزارش های موجود، مصرف 
نمک بیش ازحد استاندارد جهانی در میان ایرانیان 
عمده ترین دلیل ابتال به فشارخون باال است بیان کرد: 
51 درصد مردم همیشــه و 26 درصد گاهی اوقات 
از نمک در حین خوردن غذا اســتفاده می کنند. در 
کشورهای صنعتی بیشترین نمک )حدود 75 درصد( 
از طریق مصرف غذاهای آماده مصرف می شود و در 
کشور ما بخش عمده نمک مصرفی از طریق افزودن 
نمک به غذاهای خانگی بوده و الزم است، برنامه ریزی 
بر روی کاهش مصرف نمک باید باهدف آگاه سازی 
جامعه و تغییر رفتارهای غذایی در ســطح خانواده 
انجام شود. به گزارش ایرنا، این متخصص قلب و عروق، 
فشارخون باال را یکی از مشکالت بهداشتی عنوان کرد 
و ادامه داد: این بیماری سبب افزایش خطر حمالت 
قلبی، سکته و نارسایی کلیه می شود و فشارخون باالی 
کنترل نشده می تواند منجر به نابینایی، نامنظمی 

ضربان قلب و نارسایی قلبی خواهد شد.
    

 پذیرش 11۰۰ نفر شب مددجو 
در گرمخانه ها در ماه رمضان

 مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران، گفت: از ابتدای ماه رمضان 
تاکنون به طور میانگین هزار و صد نفر شب مددجو 
به گرمخانه ها مراجعه کرده انــد. به گزارش میزان، 
نجم الدین محمدی، درخصــوص آخرین اقدامات 
شهرداری تهران در راستای ساماندهی کارتن خواب ها 
و افراد بی بضاعت در ماه رمضان، اظهار کرد: در سال 
جدید موضوع اسکان و تغذیه کارتن خواب های سطح 
شهر تهران همچون گذشته پیگیری می شود و ارائه 
خدمات به این گروه از افراد ادامه خواهد داشت. او در 
ادامه با اشاره به اینکه ساعت فعالیت گرمخانه ها در 
ماه مبارک رمضان از غروب تا 7 صبح روز بعد خواهد 
بود، تصریح کرد: در ماه رمضان فعالیت گرمخانه ها 
به صورت شبانه روزی نخواهد بود چراکه این اماکن 
در روز نیازمند شستشو و نظافت هستند و باید برای 
پذیرش افراد در ساعات پایانی روز آماده سازی شوند. 
از ابتدای ماه رمضان تاکنون به طور میانگین هزار و صد 
نفر شب مددجو به گرمخانه ها مراجعه کرده اند؛ به طور 
مثال، شب های  گذشته هزار و 144 نفر در گرمخانه ها 
پذیرش شدند که 112 نفر از این افراد را زنان تشکیل 
می دادند. البته این آمار در زمستان به بیش از 2 هزار 

نفر شب افزایش پیدا می کند.

از گوشه و کنار نگاهی به تصویب کلیات الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی در مجلس؛

عبورازسنگالخبیهویتی

یادداشت

امان اهلل قرایی مقدم-جامعه شناس

تنها زیســتی با اهداف و دالیل مختلفــی صورت می گیرد 
و همان طور که همیشه با اهداف ســوء اتفاق نمی افتد، گاهی 
هم می تواند برای رسیدن به آزادی در روابط و انجام رفتارهای 
هنجارشــکن و غیراخالقی رخ دهد. جامعه شناسان معتقدند 
عواملی چون تأخیر در ازدواج، بیکاری و شرایط اقتصادی نابسامان 
سبب افزایش تجردگرایی می شود و باال رفتن تجردگرایی نیز 

روسپیگری را افزایش می دهد.
پدیده تنهازیستی در ایران رو به رشد است و بیشتر نیز خواهد 
شد. در حال حاضر به طورمرتب بر تعداد دختران و پسرانی که 
به تنهایی زندگی می کنند یا تجردگرایی و همباش های سیاه 

)ازدواج سفید( دارند افزوده می شود. در اینجا الزم می دانم که 
درخواست  کنم ترکیب »ازدواج سفید« را که جنبه مثبت دارد؛ 
به کار نبرید. ین نوع زندگی ازدواج نیســت و سفید هم نیست 
و زوجین فقط همباش هستند. اصطالحی که من به جای آن 

استفاده می کنم دلیل علمی دارد و جنبه منفی به آن می دهد. 
یکی از دالیل ایجاد همباش ها، تجردگرایی است. چرا عده ای 
به این ســمت می روند، برای اینکه بخواهند آزاد باشند و روابط 
آزادی هم داشته باشــند به ویژه که مدتی است خانه های مبله 
ساعتی و روزی اجاره داده می شود. به طورقطع به خاطر تأخیر 
در ازدواج، باال رفتن سن ازدواج، بیکار بودن پسران و هزینه های 
باالی زندگی، نابســامانی اقتصاد جامعه و همچنین به دلیل 
وجود فضای مجازی، سریال ها، دوستان، همساالن، تشویق ها 

و ترغیب ها میزان تجردگرایی باال می رود و زمانی که تجردگرایی 
باال رود انواع نابسامانی ها که یکی از آن ها می تواند روسپیگری 
باشد در جامعه از یک محله خاص در گذشته به چند صد محله 
تبدیل می شود که امروز این اتفاق افتاده است. بعضی از پسران 
به خاطر روابطی که با زنان و دختران دارند پول دریافت می کنند 
و چون بیکاری وجود دارد این اتفاقات رو به افزایش اســت. بر 
اساس تحقیقاتی که انجام دادم بعضی از این پسران می گویند 
که ما نمی دانیم با چند دختر و زن رابطه داریم. با توجه به آنچه 
پیش تر گفتم تجردگرایی افزایش پیدا کرده و بیشتر هم خواهد 
شد درنتیجه ما باید منتظر بروز انواع آسیب های اجتماعی باشیم. 
روابط معنوی، حرمت ها، ارزش ها و هنجارها شکســته شده و 

مادیات به عنوان اصل قرارگرفته است. 
چهار عامل ازدواج را به تأخیر می اندازد، تحصیل و دانشگاه، 
سربازی، شغل و تفریحات بیرون از خانه. عدم مسئولیت پذیری 

دختران و پسران نیز سبب شده که آن ها تن به ازدواج ندهند.
شکی نیست که مدرنیسم و تکنولوژی مثل فضای مجازی، 

رادیو و تلویزیون، ســریال ها، ماهواره و مسافرت به مکان های 
خاص در این زمینه نقش دارد. بر اســاس تئوری ماکس وقتی 
تکنولوژی آمد شیوه زندگی مردم، فکر، عقاید و باور آن ها تغییر 
کرد و فرهنگ دیگری آورد. برای جلوگیری از رواج این وضعیت 
مسئولین باید اشتغال زایی کنند و آمار ازدواج را باال ببرند. این 
اتفاق با سیاست گذاری از سطوح باالتر قابل حل نیست. مسئوالن 
خودشان اعالم کردند که ۳0 درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه و 
12 درصد از جمعیت فعال بیکار هستند درحالی که از این میزان 
بیشتر است. در حال حاضر ســن متوسط دختران برای ازدواج 

25٫5 و پسران 28٫5 است.
خانواده چه کار می تواند بکند وقتی فرزندش شــغل ندارد. 
با هزینه های زیاد زندگی چطور می توانــد ازدواج کند. جوان 
نمی خواهد برایش اســتادیوم بســازید، برایش شــغل ایجاد 
کنید. کشورهای جهان سوم برای اینکه جوانان را از حال  و روز 
خودشان غافل کنند به ورزش و فوتبال و استادیوم های آن چنانی 

می پردازند. من در جبین این کشتی نور رستگاری نمی بینم.

پدیده ای که آسیب های اجتماعی بسیاری درپی دارد

روند رو به رشد »تنهازیستی« در ایران 

تصویب جزئیات الیحه 
اعطای تابعیت به فرزندان 
زنان ایرانی دو پیامد مثبت 

به همراه خواهد داشت. 
اولین مورد، توجه به 

اختیارات مادر نسبت به 
فرزندش است و دومین 

پیامد این است که تکلیف 
فرزندان این زنان مشخص 

می شود و مادر می تواند 
برای فرزندش درخواست 

تابعیت کند

آخرین آمار رسمی 
نشان می دهد که بیش 

از یک میلیون کودک بی 
شناسنامه و بی هویت 
حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با افراد خارجی 

به ویژه اتباع افغانستان و 
عراق در ایران وجود دارد، 

البته آمار غیررسمی از 
تعداد بیشتری از کودکان 
بی هویت حکایت می کند
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