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روایت زوجی که «ده پیاله» را دیدنی کردند

کوچهای در شیراز که با زباله سبز شد

یادداشت

گزارش «ایران» از آغاز ثبت نام فرزندان اتباع خارجی با مادران ایرانی برای دریافت شناســنامه

اعطای تابعیت با صدور شناسنامه ایرانی
فریبا خان احمدی
خبرنگار

ثبت نــام فرزندان مــادران ایرانــی دارای
همســر خارجی برای دریافت شناســنامه
از دیروز بطور رسمی در کشور کلید خورد.
از ایــن پــس متقاضیان میتواننــد پس از
ثبتنام در سامانه اعالمی از سوی وزارت
کشــور و طی مراحل الزم بــه ادارات ثبت
احوال برای دریافت شناســنامه مراجعه
کنند.
به گزارش «ایران» ،آییننامه «اعطای
تابعیــت ایرانــی بــه فرزنــدان حاصــل از
ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان خارجی»
اوایل خــرداد ماه بود کــه در هیأت دولت
تصویب شــد و بنا بر آن مصوبه مقرر شد
فرزنــدان زنــان ایرانــی کــه به  18ســالگی
رســیدند حتــی در صورت فــوت یا طالق
مــادر میتواننــد تابعیت ایرانــی بگیرند.
همچنین در یکی از بندهای این آییننامه
آمده است؛این قانون فقط مشمول زنان
ســاکن داخــل کشــور نیســت ،بلکــه زنان
ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنند
و در خارج ازدواج کردهاند میتوانند برای
فرزنــدان خود تابعیــت بگیرند .تصویب
قانــون تابعیــت بــه فرزنــدان دارای مادر
ایرانــی در حالــی از ســوی دولــت اتفــاق
میافتــد کــه با ایــن اقــدام ویژه نــور امید
بــر دل خیلــی از فرزنــدان دارای مــادران
ایرانی میتابد.این اقدام در حالی از سوی
دولت انجام گرفت که نداشتن شناسنامه
برای فرزندان اتباع خارجی با مادر ایرانی
مشــکالتی را بــه لحاظ حقوقــی ،هویتی و
حتی امنیتی برای این خانوادهها وجامعه
ایجــاد کرده بــود .ســرانجام ایــن مصوبه
باعث شد تا حقوق شــهروندی این افراد
نیز به رسمیت شناخته شود.
دیروز هــم مدیرکل اتباع و مهاجران
خارجی استانداری تهران ،اظهار داشت
مــادران ایرانــی دارای همســر خارجــی
میتواننــد بــرای دریافــت شناســنامه
بــرای فرزنــدان خــود ثبتنــام کننــد.
منصــور حاجــی در ایــن بــاره گفت :پس
از مصوبــات مجلس شــورای اســامی و
دولــت در خصــوص اعطای شناســنامه
بــه فرزنــدان مــادر ایرانــی ،شــیوهنامه
اجرایی این طرح به اســتان رسیده است
و بــر همین اســاس عملیــات ثبتنام از
طریق ســامانه اینترنتــی اداره کل اتباع و

مهاجرین خارجی وزارت کشور به آدرس
 www.bafia.irآغاز شده است.
وی ادامــه داد :متقاضیــان در ایــن
ســامانه بایــد عملیــات ثبتنــام خــود را
انجام دهند و سپس بر اساس نوبتدهی
که به این افراد اختصاص داده میشــود،
زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک
مورد نیاز به آنها اعالم میشود.
حاجی تصریح کــرد :متقاضیان پس
از دریافــت مــدارک بــرای اســتعالم الزم
بــه مراجعی کــه قانونگــذار اعــام کرده،
معرفــی و پــس از طــی مراحــل الزم بــه
ادارههــای ثبــت احــوال بــرای دریافــت
شناســنامه معرفی میشــوند تــا مراحل
صدور شناسنامه به انجام برسد.
 ëëصدور شناســنامه و برخــورداری از حق
تحصیل
عبدالصمد خرمشــاهی حقوقدان در
پاســخ به این ســؤال که با اعطــای چنین
حقــی به فرزنــدان مــادران ایرانــی دارای
همســر خارجی از ســوی دولت چه موانع
و مشــکالتی از ســر راه این افراد برداشــته
میشــود ،به«ایــران» گفــت :بــا تصویب
ایــن قانون تکلیــف خیلــی از کودکانی که
پدرانشــان تابعیت غیر ایرانی داشتهاند
روشن میشود .کسی که شناسنامه ندارد،
هویتش هم مشخص نیست و نمیتواند
از مزایــای تابعیــت یا مزایای شــهروندی
استفادهکند.
خرمشــاهی در ادامه افــزود :کمترین
حقــوق شــهروندی حــق تحصیــل و
آموزش اســت با اعطای تابعیت و صدور
شناســنامه ،فرزنــدان اتبــاع خارجــی و
مــادران ایرانــی میتوانند از حق تحصیل
در ایران برخوردار شوند .عالوه بر این،این
افراد از همه حقوقی که در قانون اساســی
برای شهروندان در نظر گرفته شده است
از جمله حق اشتغال به کار ،حق مسکن و
حقوق دیگری که سایر تبعه ایرانی دارند،
بهرهمند ممی شوند.
اینحقوقدانمصوبهدولتدرراستای
حمایــت از فرزنــدان حاصــل از ازدواج
اتبــاع بــا مــادران ایرانــی را امتیاز بــزرگ و
واقعه مبارکی خواند و عنــوان کرد :صدور
شناســنامه بــرای کودکانــی کــه بالتکلیف
بودنــد و شناســنامهای نداشــتند ،امتیــاز
ویژهای از سوی دولت است اما به هر حال
این امر نباید موجب سوءاستفاده دیگران

شــود .به این معنا که ازدواج اتباع با زنانی
ایرانی به گونهای باب شود که اتباع بیگانه
بعد از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند
شوند و مادر و فرزند را تنها بگذارند.
بــه اعتقــاد خرمشــاهی ،ایــن نگرانی
واقعی اســت چرا که در بسیاری از موارد
مشــاهده شــده اســت اگرچــه ازدواجهــا
شــرعی اســت ولی چون در دفترخانهها
ثبت نمیشوند تعهد و ضمانت اجرایی
نداشــته و برخــی از اتبــاع بعــد از ازدواج
بــا زنــان ایرانــی ،ایــن زنــان را بــه همراه
فرزندانشــان رهــا میکنند و بعــد از آن
زن ایرانی در مضیقه مالی شــدیدی قرار
میگیــرد .او در همین زمینــه افزود :این
بعد قضیه جای بحث و تأمل دارد ،نباید
به همین ســادگی شــاهد انبــوه فرزندان
حاصــل از ازدواج اتبــاع و مــادران ایرانی
باشــیم کــه پدرانشــان خانواده شــان را
تــرک کردهانــد .باید به موازاتــی که برای
ایــن افــراد شناســنامه صــادر مــی کنیم
فکری هم به حال این قضیه شود.
به گفته این حقوقدان ،به دلیل میزان
بــاالی مهاجــرت تبعــه افغــان بــه ایران
اغلب ایــن کودکان پــدران افغــان دارند،
البتــه در ایــن دو ســال اخیــر اوضاع کمی
تغییر کرده و بعد از افغانســتان ،معموالً
پــدران ایــن کــودکان عراقــی و پاکســتانی
هســتند .همچنیــن بــه دلیل همجــواری
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،
خراســان جنوبــی ،کرمــان و مرکز اســتان
خراسان رضوی با کشــورهای افغانستان
و پاکســتان تعــداد فرزنــدان اتبــاع دارای
مادران ایرانی در این استانها بیشتر است
بنابراین باید تمهیداتی اندیشــیده شــود
و سختگیریهای بیشــتری اعمال شود تا
یــک زن ایرانــی صرفــاً به دلیــل ازدواج با
اتباع همراه فرزندش تنها نماند.
ëëبهرسمیتشناختنحقوقکودک
فرشــید یزدانی حقوقدان کودک نیز
صــدور شناســنامه بــرای فرزنــدان اتباع
دارای مــادر ایرانی را اقــدام مهم دولت
در راســتای اجــرای مفــاد پیماننامــه
جهانــی حقــوق کــودک دانســت و بــه
«ایــران» گفــت :طبــق مفــاد  7و 8
پیمانجهانــی حقــوق کــودک داشــتن
هویــت بــرای کــودکان یکــی از حقــوق
مســلم کودکان اســت .ثبت تولد بعد از
بهدنیا آمــدن کودک و ارائه شناســنانه و

مدارک هویتی یکی از نشــانه های مهم
هویت و حقوق مســلم کودکان است که
البته بخش مهمی از حقوق اجتماعی و
اقتصادی کودکان را شامل می شود.
یزدانی با بیان اینکه اعطای شناسنامه
بــه فرزنــدان اتبــاع دارای مــادران ایرانی
امــکان برخــورداری از حق شــهروندی را
بــرای این کودکان فراهم مــی کند ،اظهار
داشــت :در ســالهای گذشته کودکانی که
حاصــل ازدواج مرد خارجــی و زن ایرانی
بودنــد از حقــوق حداقلــی شــهروندی
برخــوردار نبودنــد .این کــودکان به دلیل
نداشــتن شناســنامه از حــق آمــوزش،
ســامت و حمایــت اجتماعــی محــروم
بودند که بــه نوعی محرومیت مضاعفی
برای این کودکان محســوب میشــد .این
مسألهموجبمیشدبحثتشخصیابی
و هویتیابی کودکان دچار بحران شود.
به گفته او ،برخی مخالفان این اقدام
نظرشــان بر این بود که صدور شناسنامه
برای فرزندان اتبــاع دارای مادران ایرانی
مغایر با امنیت عمومی است در حالیکه
اگر بخواهیــم از منظر امنیت اجتماعی و
عمومی به این مسأله نگاه کنیم نداشتن
هویت بیشــتر مغایــر با امنیــت عمومی
است .در واقع فردی که با هویت مشخص
از حداقــل امکانات شــهروندی برخوردار
است آدم ایمنتری برای جامعه است.
یزدانــی با بیــان اینکه طبــق آمارهای

وزیر علوم:

امیدوارم کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم

وزیــر علوم بــا بیان اینکــه امیدوارم
بتوانیــم کنکــور را در موعــد مقــرر
برگــزار کنیــم ،گفت :رئیــس مجلس و
نماینــدگان اگــر نظراتشــان در رابطــه
بــا زمــان برگــزاری کنکــور غیــر از آن
چیزی اســت کــه در پیــش رو داریم به
ســتاد ملی مقابله با کرونــا اعالم کنند
و مــا حتماً از طریق این ســتاد پیگیری
خواهیم کــرد ،امیدوارم ایــن آزمون را
در موعد مقرر برگزار کنیم و داوطلبان
را بیــش از ایــن در شــرایط بالتکلیفــی
قرار ندهیم.
بــه گــزارش ایســنا ،منصــور غالمی
در نشســتی خبری در واکنش به اظهار
نظــر رئیــس مجلس شــورای اســامی
درخصــوص زمــان برگــزاری کنکــور
گفــت :صحبتهــای رئیــس مجلــس
دو بخــش داشــت بخــش اول تأییــد
نســبی برگزاری خوب آزمونها بود که
گفتنــد زحمــت زیادی کشــیده شــده و
کار خوبی انجام شده است و در بخش
دوم تأکیــد داشــتند در برگزاری آزمون
سراســری دقــت و تــاش بیشــتری
صورت بگیرد.
او ادامــه داد :در فرمایشــات رهبــر
معظــم انقــاب نیز ایشــان مســتقیماً
اعــام فرمودنــد کــه تصمیمگیــری و
نظر ســتاد ملی مقابله بــا کرونا مبنای
عمــل برنامههــا باشــد ،براین اســاس
رئیــس مجلــس و نماینــدگان اگر نظر
خاصــی دارند ضمن اینکه به ما اعالم
میکننــد و ما نیــز توجــه خواهیم کرد،
مــی توانند نظرات خود را درباره زمان
برگزاری کنکور به ســتاد ملی مقابله با
کرونا اعالم کنند ،ما نیز از طریق ســتاد
پیگیری خواهیم کرد.
غالمــی تأکیــد کــرد :پروتکلهــای
بهداشــتی آزمونهــا از ســوی وزارت
بهداشــت تعریــف شــده و از طریــق
آنها نیز بر اجرای آن نظارت میشــود.
بــه گفتــه معــاون ایــن وزارتخانــه،
نظرخواهیهــا بیانگر این اســت که 91
درصــد داوطلبــان آزمــون کارشناســی

ارشــد از اجــرای پروتکلهــا راضــی
بودنــد ،بنابرایــن مــا نیــز بایــد باید به
ایــن آمارهــا اطمینان داشــته باشــیم.
البتــه نظر آن  9درصــد هم قابل توجه
اســت امــا نبایــد جــای  91بــا  9عــوض
شــود .ضمن اینکــه در تالش هســتیم
بــرای آزمون پیش رو نیــز پروتکلهای
ابالغی را اجرایی کنیم.
وی گفــت :پروتکلهــای بهداشــتی
کنکــور همــان پروتکلهایــی اســت
کــه بــرای ارشــد تعریــف شــده اســت،
احتمــاالً تغییــرات بــرای رفــع برخــی
کاســتیها وجــود دارد ،مــا نیــز تــاش
میکنیم اجرای آن را بهبود ببخشــیم،
داوطلبان و خانوادهها اطمینان داشته
باشــند کــه مــا هماننــد بچههــای خود
نگــران ســامتی داوطلبــان هســتیم،
درایــن چنــد ســاعت مشــکلی از بابت
پاســخ دادن بــه ســؤاالت و رعایــت
بهداشــت پیــش نخواهد آمــد ،چرا که
براســاس دو آزمــون قبــل تجربیــات
خوبی بهدست آوردهایم.
وزیــر علــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه
دانشــگاهها فعالیتهــای آموزشــی
خــود را از  ۱۵شــهریورماه آغاز خواهند
کــرد و دانشــجویان جدیدالــورود نیــز
از اوایــل آبانمــاه میتواننــد ثبــت
نــام کننــد ،گفــت :بــا توجه به شــرایط
موجــود ،بــه احتمــال زیــاد آمــوزش
تــرم آینــده دانشــجویان جدیدالــورود
«مجــازی» خواهد بود ،امــا ما طرحی
را در دســت داریــم که براســاس آن با
تنظیم تعــداد واحدهای دانشــجویان
جدیدالــورود ایــن افــراد بتوانند مدتی
را بــه صــورت حضوری در دانشــگاهها
حاضر باشــند کــه البتــه تصمیمگیری
در این خصــوص برعهده دانشــگاهها
خواهد بود.
غالمــی ،تأکیــد کــرد :متقاضیــان
بــدون آزمــون و حتــی بــا آزمــون
دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالی
هــر دو پــس از اعــام نتایــج آزمــون و
انتخــاب رشــته در کالسهــا حضــور

خواهنــد داشــت در واقــع اگــر آزمــون
سراســری در موعــد مقرر برگزار شــود
تمــام تــاش خــود را در ســازمان
ســنجش آموزش کشور انجام خواهیم
داد تــا در اوایــل آبانمــاه دانشــجویان
بتوانند در دانشگاهها ثبتنام کنند.
وزیــر علــوم همچنیــن درخصوص
نحــوه آمــوزش دانشــجویان در تــرم
جــاری نیــز تصریــح کــرد :با توجــه به
شــرایط فعلــی شــیوع کرونــا ویــروس
و براســاس اعــام وزارت بهداشــت
در ایــن زمینــه ،بــه احتمــال قریــب به
یقیــن ترم پیشرو به صــورت آموزش
مجــازی خواهــد بــود و بــا تنظیمی که
روی تعــداد واحدهــای دانشــجویان

جدیدالورود انجــام خواهد گرفت این
دانشــجویان تــرم اول خود را به شــکل
مجازی برگــزار خواهند کــرد البته یک
طرحــی را نیــز داریــم کــه اگــر شــرایط
مناســب باشــد چند هفته دانشجویان
جدیدالــورود در دانشــگاهها پذیــرش
شــوند تــا ایــن دانشــجویان بــا حضــور
در دانشــگاهها بــا فضای دانشــگاهها و
گروههای دانشــگاهی آشــنا شــوند .در
ایــن شــرایط نیز کســانی کــه غیربومی
باشند سیستم خوابگاهی برای آنها به
صورت ســرویس هتلینگ ارائه خواهد
شد و تغذیه نیز با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی بــه ایــن دانشــجویان داده
خواهد شد.

نیمه رســمی وزارت رفاه بیــش از  40هزار
کــودک اتبــاع دارای مــادر ایرانــی بــدون
شناسنامه هستند ،اظهار داشت :آمارهای
غیررســمی نیــز حکایــت از ایــن دارد
تعــداد ایــن کــودکان  120هزار نفر اســت.
طبیعتاً به دلیل اینکه این کودکان امکان
مدرسه رفتن نداشــتند و از بیمه سالمت
ایرانیان برخوردار نبودند محرومیتهای
مضاعفــی را متحمل شــدهاند ،بنابراین
دولت در راستای اجرای مفاد پیماننامه
جهانــی حقــوق کــودک گام مؤثــری را
برداشته است .البته اجرای این قانون هم
از آن جهت مهم اســت که با ســختگیری
مواجــه نشــود تا ایــن کــودکان بتواننــد از
حداقــل امکانــات در عرصــه آمــوزش و
سالمت برخوردار شوند ،بویژه آنکه امکان
دریافت یارانه نیز برایشان فراهم شود.
ëëحل مشکالت کودکان بدون هویت
مظفــر الونــدی دبیــر ســابق مجمع
ملــی حقــوق کــودک با بیــان اینکــه در
سالهای اخیر با حجم باالی مهاجرین
کشــورهای دیگــر بویــژه مهاجریــن

کشــور افغانســتان مواجــه هســتیم ،بــه
«ایــران» گفــت :ازدواج زنــان ایرانــی با
اتبــاع بیگانــه بویژه افغانها مشــکالت
هویتی و برخــورداری از خدمات رفاهی
و اجتماعــی را بــرای کودکان ایــن افراد
بهوجود آورده اســت .در واقع کسانی که
از زنان ایرانی با همسران خارجی متولد
میشوند امکان اینکه هویتشان جایی
ثبت شود وجود نداشت و به دلیل اینکه
گاهی همســران خارجی این زنان را رها
میکنند امکان اخذ شناسنامه برایشان
مقــدور نبــود و مشــکالت زیــادی بــرای
بچههای آنها بهوجود میآمد.
بــه گفته الوندی ،دولت چند ســال این
موضــوع را مــورد بررســی قــرار داد و البته
مخالفیــن و موافقین زیادی هم داشــت،
قوانین قبلی که فرزندان اتباع زنان ایرانی
بعــد از  18ســالگی تقاضای تابعیت کنند
ایرادداشتبنابراینتصویباینآییننامه
ازاینحیثکهکودکانهویتداشتهباشند
قدم مهمــی اســت و میتواند مشــکالت
بسیاری از این کودکان را حل کند.

اعطای هویت به هویتداران ایرانی

در قوانین کشورهای جهان بر اساس چند معیار
به اتبــاع خارجی تابعیت اعطــا میکنند ،از طرفی
در ماده  976قانون مدنی کلیه ساکنین ایران از پدر
و مــادر ایرانی و متولد ایران یا کســانی که پدرشــان
علی نجفی توانا
ایرانی اســت یا کســانی که پدر آنها خارجی است و
حقوقدان
بعد از رســیدن به ســن  18ســال تمام یک سال در
ایران اقامت داشته باشند ،میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند همچنین زن تبعه
خارجــی که شــوهر ایرانی داشــته باشــد و یا هر تبعــه خارجی که بــه مدت پنج
ســال در کشور ســرمایهگذاری یا اقامت داشته باشد نیز مشمول تابعیت ایرانی
میشــود ،البته افرادی که به امور عامالمنفعه ایران خدمت یا مســاعدت کنند
نیز از این مزیت قانونی برخوردار خواهند شد لذا باید متذکر شوم در سالهای
اخیر به تبعیت از برخی کشــورهای خارجی کســانی که در ایران ســرمایهگذاری
قابــل توجهی داشــته باشــند ،میتوانند تابعیت ایــران را تقاضا کــرده و بر این
اساس با انجام تشریفات به عنوان تبعه ایران محسوب شوند.
یــادآور میشــوم در ادامــه مــاده  976الــی  991ســایر تشــریفات مربــوط به
تحصیــل تابعیــت پیشبینی شــده اســت و در عین حــال افرادی کــه تابعیت
ایرانی را بهدســت میآورند از ورود به برخی مقام و مســئولیتهای کشور البته
با محدودیتهایی مواجه میشــوند ،متأســفانه در این قانون با نوعی تبعیض
جنســیتی برای فرزندان مادران ایرانی که همسرشــان خارجی باشد (برعکس
مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج میکنند و دارای فرزند میشوند) تا سال
گذشته امکان تحصیل تابعیت پیشبینی نشده بود و این تبعیض هویتی بویژه
برای مادرانی که با اتباع خارجی مانند عراقی و افغان و غیره ازدواج میکردند
و دارای فرزنــد میشــدند کامــاً آزاردهنــده و خــاف عدالت جنســیتی بود .در
آن زمــان بیــش از هزاران کــودک متولد از مــادران ایرانی چون پــدری خارجی
داشتند فاقد هویت و شناسنامه بوده و امکان اخذ تابعیت کشور ما را نداشتند.
خوشــبختانه ایــن قانــون کــه آییننامه اجرایــی آن اخیراً توســط هیــأت دولت
تصویب شــد یک گام بســیار مثبــت در جهت رفع تبعیــض از فرزندان مادران
ایرانی است و حداقل در این خصوص برابری مادر و پدر ایرانی پیشبینی شد.
ناگفتــه نمانــد آییننامه اجرایی این قانــون با تأخیر بیش از یک ســال اجرا
میشــود اما این اجازه را میدهد که با ارائه مدارک هویتی بتوان برای فرزندان
متولــد از مــادران ایرانی که شوهرانشــان خارجی هســتند به عنــوان یک ایرانی
شناسنامه گرفت تا آنها نیز بدین ترتیب از بسیاری از حقوق اجتماعی ،اساسی
و طبیعی مانند تحصیل در مدارس و سایر حقوق یک شهروند ایرانی برخوردار
شــوند ،طبیعتــاً از لحــاظ اجتماعی هم ضمن رفــع مشــکل از بیهویتی و رفع
تبعیــض این امکان فراهم میشــود که در جهت هدایت بهنــگام این کودکان
نهادهای عمومی کشــور امکان بیشتری داشته باشــند و از خیل عظیم کودکان
خیابانی فاقد هویت و سربار جامعه جلوگیری به عمل آید.
نکتــه قابل توجه اینکــه در بند  3ماده  976قانون مدنی کســانی کــه در ایران
متولد شده و پدر و مادرانشان معلوم نباشند میتوانند تابع ایران تلقی شوند اما
در آن زمان برای طفلی که مادرش ایرانی است و تابعیت ایران را دارد و معلوم
است ،قانونگذار اجازه اعطای تابعیت نمیداد مسلماً این اقدام مثبت مجلس
در ســال گذشــته و دولت در تصویب آییننامه میتواند چالــش موجود در مورد
زنان ایرانی که به همسری مردان خارجی بویژه اتباع آن کشور درآمدهاند و بعضاً
به حال خود رها شــدهاند را برطــرف کرد لذا با چنین تدبیری میتوان افراد فاقد
هویت را که در اصل ایرانی هستند رسماً به هویت ایرانی درآورد.

