
راهكارهايی برای ترويج فرهنگ حجاب
اين روايتي صادق و معروف است كه آنچه ش��وروي را نابود كرد، بيش از آنكه 
جنگ اقتصادي-سياسي امريكا با آن باشد، جنگ فرهنگي بلوك غرب با آن بود. 
فرانسيس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه نگار انگليسي كه در متن كتاب »جنگ 
سرد فرهنگي« به بررسي اقدامات نرم سازمان سيا عليه شوروي پرداخته است، 
معتقد اس��ت س��يا در آن مقطع به عنوان »وزارت فرهنگ بلوك غرب« عمل 
مي كرده است. ساندرس مي نويسد: مهم ترين اقدام سيا در اين دوره، تأسيس 
كنگره »آزادي فرهنگي« بود كه در ژوئن 1950 با حضور بيش از 100 نويسنده 
از سراسر جهان در برلين گشايش يافت. در اين اجالس، روشنفكران برجسته اي 
چون آرتور كوستلر، سيدني هوك، ملوين السكي، ايناتسيو سيلونه و جرج اورول 
شركت كردند. كوستلر در نطق خود اعالم مي كند: »دوستان، آزادي تهاجم خود 

را آغاز كرده است.«
بنا بر روايت سندرس، سيدني هوك در 1949 به مقامات امريكايي گفته بود: 
»به من 100 ميليون دالر و هزار انسان مصمم بدهيد، تضمين مي كنم كه چنان 
موجي از ناآرامي هاي دموكراتيك در ميان توده ها، بلكه حتي در ميان سربازان 
امپراتوري استالين، ايجاد كنم كه براي مدتي طوالني، تمام دغدغه وي به مسائل 
داخلي معطوف شود.« مس��ئله در مورد تقابل كنوني جبهه وحشي و خونريز 
غرب با جمهوري اس��المي نيز تفاوت چنداني با اين واقعيت تاريخي ندارد. در 
پيش گرفتن سياست هاي اقتصادي ارائه شده از سوي بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول در مقطع زماني جنگ تحميلي بدين سو، واقعيت تلخي است 
كه در اين زمينه بدل به پاشنه آشيل جمهوري اسالمي در مسائل فرهنگي نيز 
شده است. كساني فكر مي كردند غرب مانند فروشگاه متنوعي است كه مي توان 
بخش��ي از آن را انتخاب كرد و به مابقي آن »نه« گفت. واقعيت اما اين بود كه 
نمي توان همزمان با ترويج اقتصاد سرمايه داري، همچنان مدعي سير فرهنگ 

جامعه بر مباني ارزش هاي اسالمي- ايراني شد. 
اين مقدمه هش��دارآميز اما بدان معني نيس��ت كه جمهوري اسالمي و كليت 
جامعه ايراني در نبرد فرهنگي حاضر قافيه را باخته و رو به شكست است. واقعيت 
اتفاقاً خالف اينهاست و ما هجمه هاي متعدد، سنگين و بسيار موفق فرهنگي 
عليه جبهه مقابل داشته ايم. مسئله اي كه تفاوت جوهري فرهنگ غني مردم 
ايران را در قياس با كشورهاي متعدد عضو اتحاد جماهير شوروي نشان مي دهد. 
نبرد فرهنگي پرحجم غرب با مباني مترقي فرهنگ اسالمي- ايراني كه چنانكه 
گفته شد، بعضاً متأثر از اشتباهات راهبردي خود ماست اما واقعيتي انكارناپذير 
در صحن جامعه امروز ايراني اس��ت. هدف قرار دادن مس��ئله حجاب اسالمي 
به عنوان پرچم وجود انس��ان ايراني، يكي از شناخته شده ترين جبهه هاي اين 
تقابل فرهنگي است. تاريخ سرزمين كهن ايران نشان مي دهد ايرانيان باستان 
هم تقيد وافري به اين امر داش��ته اند. واقعياتي مانند تصاوير زنان باحجاب در 
سنگ نگاره هاي تخت جمشيد، از بديهي و معروف ترين مثال ها در اين زمينه 

است. 
دفاع از اين هويت ريشه دار ايراني- اسالمي اما در شرايط حاضر به سبب هجمه 
سنگين دشمن ظرافت هاي خاص خود را دارد. ناظر به مقدمات مهم گفته شده، 
ما در ادامه سعي مي كنيم راهكارهايي در اين زمينه ارائه كنيم. اولين و مهم ترين 
مسئله در اين زمينه شايد تفوق و اولويت داشتن اقدامات مردمي بر فعاليت هاي 
دولتي و حاكميتي و ثانياً مهم تر بودن اقدامات ايجابي از كنش هاي سلبي در 
اين حوزه باشد. تجربه 40 ساله انقالب اسالمي نشان داده است بازدهي اقدامات 
فرهنگي مردم محور همواره چندين برابر برنامه هاي دولتي اس��ت. در مسئله 
مهمي مانند حجاب نيز طبعاً اين قاعده مصداق دارد لذا فعال شدن تشكل هاي 
فرهنگي مردمي و خودجوش در اين زمينه -با لحاظ ظرافت هاي كار فرهنگي- 
مي تواند مهم ترين سالح جامعه ايراني در مقابل هجمه همه جانبه دشمن در 

اين كارزار فرهنگي باشد.
اس��داهلل س��ليماني تاجر پارچه در بازار »حضرتي« مولوي، كوچه »ارامنه« و 
توليدكننده چادر، يكي از مدل هاي موفق كار مردمي در زمينه ترويج حجاب 
اس��ت كه در اقداماتش به معضل مهم و مغفول مانده اقتصاد حجاب پرداخته 
است. سليماني اولين توليدكننده انبوه چادر مشكي در مدل »چادر ملي« است 
و تابه حال بيش از 1۸0 مدل چادر مشكي را در بازار عرضه كرده است. او آذرماه 
97 از راه اندازي طرحي با عنوان »طرح نذر حجاب فردوس« خبر مي دهد كه 
با اجرايي شدن آن بيش از 1۲0 هزار چادر در سراسر كشور با 50 درصد قيمت 
عرضه  شده است. توزيع چادر ارزان در مناطق زلزله زده كشور بخشي ديگر از 
اقدامات اين طرح ملي و مردمي اس��ت كه همچنان با پايمردي تنها يك نفر و 
در مجاهدتي خاموش و بي حاشيه ادامه دارد. ش��كل گيري »جبهه فرهنگي 
محجبه ها« به وسيله جمعي از طالب و دانشجويان كشور يكي ديگر از نمونه هاي 
موفق جهاد فرهنگي براي پاسداري از فرهنگ مترقي ايراني- اسالمي حجاب در 

بطن جامعه است كه تمركز خود را بر نونهاالن قرار داده است. 
وحيد جهان تيغ نويس��نده كتاب و از اعضاي نخس��تين اين تش��كل مردمي 
مي گويد: هس��ته اوليه اين كار در سال هاي دهه 70 و توس��ط عده اي از بچه 
دبيرستاني ها شكل گرفته است. او مي گويد كه هيچ مسئول فرهنگي حاضر به 
حمايت از ما نشد؛  چراكه مسائل مالي برايشان اولويت داشت! با اين وجود اين 
تشكل مردمي همچنان فعال است و با تكيه بر كمك هاي مردمي تحت عنوان 
نذر فرهنگي در حوزه حجاب به فعاليت خود ادامه مي دهد. تشكل مذكور در 
ابتدا با كتابي تحت عنوان »مهديه و لباس هاي سخنگو«  به چرايي ارجح بودن 
حجاب چادر براي بانوي ايراني مي پردازد كه در آن با نثري روان به ش��يوه اي 
كاماًل منطقي و عقالني براي دختربچه ها توضيح مي دهد كه چرا بايد حجاب 
داشته باشند و چرا چادر برترين حجاب است. فعاليت صفورا و سميه نباتي نژاد دو 
خواهر كارآفرين اصفهاني در زمينه حجاب، اقدام خودجوش و مردمي ديگري در 

اين حوزه است كه مي توان از آن تحت عنوان تجربه اي موفق نام برد. 
طراحي لباس هاي متنوع براي بان��وان محجبه، كليد موفقيت كارگاه توليدي 
آنها موس��وم به »نوين حجاب« اس��ت. صفورا نباتي نژاد كه خود تحصيلكرده 
رشته طراحي لباس است، مي گويد: »تنها مجموعه اي در استان و حتي كشور 
هستيم كه تمامي فعاالن آن از بانوان هستند. از طراحي تا توليد و عرضه همه 
اقدامات توسط بانوان انجام مي شود و اين يكي از نقاط موفقيت ما است.« اقدام 
مهم ديگري كه جاي خالي آن در زمينه ترويج فرهنگ حجاب حس مي شود، 
نپرداختن گروه هاي فرهنگي به واقعيت هاي جوامع غربي در اين عرصه و تشريح 
آن براي مخاطب داخلي است. به عنوان مثال، اخيراً رسانه هاي كشوري چون 
انگليس هم از لزوم ممنوعيت دست دادن در محل كار به منظور جلوگيري از آزار 
جنسي زنان حرف مي زنند، بحث لزوم جداسازي اتوبوس هاي مردان و زنان نيز 

به همين منظور در بسياري از كشورها به مطالبه اي عمومي بدل شده است. 
نمونه اين قبيل واقعيت ها آنقدر پرشمار اس��ت كه تمركز يك تشكل مردمي 
خاص بر رصد و اطالع رس��اني تخصصي در آن را كام��اًل توجيه پذير مي كند و 
مي تواند دس��ت ما را براي مقابله با تهاجم فرهنگ منحط غربي در اين حوزه 
بازتر كند. بازنمايي رسانه اي جنبش مهم و تاريخي Me too در اعتراض به آزار 
جنسي گسترده شخصيت هاي برجسته زن در كشورهاي غربي يكي ديگر از 
همين واقعيات تكان دهنده است كه در رسانه هاي رسمي كمتر به آن پرداخته 
مي ش��ود و تنها در حد ارسال چند خبر محدود مانده اس��ت. بررسي واقعيات 
تكان دهنده ديگري مانند ارائه آمار حرام زادگي و آزار جنس��ي در كشورهاي 
غربي، كارويژه ديگري است كه مي تواند محل بحث در اين حوزه مغفول مانده 
باشد. دكتر صاحبكار رئيس شركت هاي دانش بنيان كشور در معاونت علمي 
فناوري رياست جمهوري، اخيراً از توصيه رهبري به راه اندازي مجموعه روايت 

فتح در حوزه علم و فناوري گفته است. 
واقعيت اين است كه ما به راه اندازي چنين جنبش و فعاليتي در زمينه حجاب 
هم نياز مبرم داريم؛ جنبشي كه تمركز خود را بر واقعيت هاي فرهنگي جوامع 
غربي قرار داده تا فجايع فرهنگي ناشي از مبارزه با اصل فطري پوشيدگي انسان 
توسط فرهنگ غرب را به نسل جوان كشور ارائه كند. اين واقعاً زشت است كه 
ما در بحبوحه گرايش شديد جوامع غربي به دين مبين اسالم، در جامعه خود 
نتوانيم فلسفه موضوع حجاب را براي نسل جديد جا بيندازيم و روايت درستي از 
آن ارائه دهيم. شايد سال گذشته بود كه رياست دانشگاه جامعه المصطفي)ص( 
گفته بود تنها پيرو ارتباطات اين نهاد، بيش از 50 ميليون نفر در دنيا به تشيع 
گرويده اند. به راستي، مسئول روايت اين فتح ها كيست تا جامعه را در برابر جنگ 
فرهنگي مضحك دش��من در حوزه حجاب، بيمه و واكسينه كند؟ كسي جز 

تشكل هاي مردمي و جوانان؟!

حسن رضايي
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بار جمعيت مهاجران و پناهجوياني كه از كش��ورهاي 
خاورميانه،  آس��يايي آفريقايي به س��مت اروپا سرازير 
شده اند براي اين كشورها مشكل ساز شده است. بگذريم 
از اينك��ه اين حج��م از مهاجرت ه��ا و پناهجويي ها به 
دليل جنگ افروزي ه��اي همين كش��ورها در منطقه 
خاورميان��ه و آفريقا رخ مي دهد اما اين بار كش��ورهاي 
اروپايي نمي خواهند زير بار تبعات فجايع انساني بروند كه 
خودشان آن را شكل داده اند. به همين خاطر به دنبال آن 
هستند تا جمعيت آوارگان پيش از آنكه به اروپا برسند 
در كش��ورهاي اطراف منطقه مستقر شوند. يكي از اين 
كشورها ايران است. به همين خاطر در راستاي ماده 9 
كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان اگر در قوانين 
مربوط به تبعيض تابعيتي بين مردان و زنان برداش��ته 
شود بخش مهمي از جمعيتي كه در اين كشورها ساكن 
هستند مي توانند در كشورهاي اطراف مستقر شوند. اين 
مسئله از بار مهاجرت ها به كشورهاي غربي مي كاهد. به 
بيان ديگر در اين ميان كسي نگران زنان ايراني نيست 
بلكه به دنبال تثبيت شرايط و كاستن از تبعات حضور 

ميليون ها مهاجر پناهجو در كشورهاي غربي است. 
  پنه�ان ش�دن پش�ت عن�وان »ك�ودكان 

بي تابعيت«
»كودكان بي تابعيت« اصلي ترين حربه اي است كه براي 
اصالح قانون تابعيت در كشور به كار گرفته شد. اما آيا 

كودكان بي هويت يا بي تابعيت واقعيت دارد؟
اين كودكان پدر دارند و به اعتبار اسناد و مدارك موجود 
مي توانن��د به راحتي تابعي��ت پدران خارج��ي خود را 
بگيرند بنابراين بحث بي هويتي يا بي تابعيتي اين بچه ها 
مغالطه اي غيرمنطقي است. برخالف تصور غلط و رايج در 
جامعه، فرزندان حاصل از مادران ايراني و پدران خارجي 
را هرگز نمي توان بي تابعيت و بي هويت قلمداد كرد، بلكه 
بر اساس قانون جمهوري اسالمي افغانستان و هم قانون 
مدني افغانستان، كودكان مذكور به تابعيت پدر هستند 
و همچنين تابعيت مرد افغان ب��ر تابعيت زن خارجي 
تحميل مي گردد و لذا فرزندان حاصل از مردان افغان با 
مادران ايراني تا زماني كه طبق قوانين و مقررات، تابعيت 

مادر ايراني خود را كسب نكرده اند، افغان هستند. 
قانون تابعيت جمهوري افغانس��تان به تجويز ماده 95 
قانون اساس��ي آن كش��ور در پنج فصل و 4۲ ماده در 
جلسه ۲4/ 1370/۸ به تصويب هيئت مختلط مجلسين 
افغانستان رسيد. طفل متولد شده از والديني كه يكي 
از آنها افغاني باش��د، به ترتيب مقرر در مقررات مندرج 
در فصل دوم قانون تابعيت افغانستان، تبعه جمهوري 
افغانس��تان به ش��مار مي رود و طبق بند ۲ ماده ۲ آن 
قانون، شخص دارنده تابعيت دولت جمهوري افغانستان 
به عنوان »افغان« برشمرده مي شود. از سوي ديگر آمار 
50 هزار نفري كودكان بي هوي��ت حاصل ازدواج زنان 

ايراني و مردان خارجي هم محل ترديد است. اين آمار 
برمبناي آمارگيري پيامكي وزارت رفاه اعالم شده و از 
نگاه كارشناسان مبناي علمي و طبقه بندي اطالعات آن 

چندان قابل اعتماد نيست. 
از سوي ديگر مشكالت ايجاد شده براي فرزندان حاصل 
از مادر ناشي از نبود قانون نيست بلكه ناشي از رها شدن 
موضوع در كشور، عدم اجراي قانون، نبود وحدت رويه 
قضايي در برخورد ب��ا موارد نقض حريم كش��ور براي 
ورود و اقام��ت قانوني و ازدواج ه��اي غيرقانوني و عدم 
مسئوليت پذيري دولت هاي كشورهاي همسايه براي 

سروسامان دادن به وضعيت تابعيتي اتباع خود است. 
  دردس�رهاي منوط كردن تابعيت ب�ه ازدواج 

شرعي 
پارادوكس رفتاري نمايندگان زن مجلس در اين زمينه 
ترديدها را پيرامون تالش ب��راي اصالح قانون تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
جدي تر مي كند. اين نمايندگان از يك س��و به دنبال 
آن هستند سن ازدواج را باال ببرند و به قول خودشان از 
كودك همسري جلوگيري كنند و مانع شوند تا قوانيني 
همچون ماده 1041 قانون مدني كه تأكيد جدي دارد 
اجازه ازدواج دختران زير 13 س��ال داده نشود به طور 
كلي نقض شود و نمايندگان در پي آن هستند تا قانون 
مداخله كند و حتي ازدواج هاي شرعي و با مجوز والدين 

براي دختران زير 13 سال انجام نشود، در برابر اين اما 
همين نمايندگان حاضر مي شوند با مشروط كردن قانون 
تابعيت به ازدواج شرعي چارچوب هاي قانوني را براي زن 
ايراني كه مي خواهد به ازدواج مرد خارجي دربيايد به 
گونه اي تنظيم كنند كه نه فقط ديگر هيچ محدوديت 
سني براي عقد ازدواج دختران ايراني و مردان خارجي 
وجود نداشته باشد بلكه دختران ايراني در مناطق محروم 

عمالًً به ابزاري براي گرفتن اقامت تبديل شوند.
در اكثريت اين ازدواج ها مردان خارجي فاقد شناسنامه 
و اس��ناد هويتي و حتي ورود و اقامت قانوني هستند و 
منوط كردن تابعيت فرزندان حاص��ل از اين ازدواج ها 
به ازدواج شرعي مي تواند آينده اين دختران را كه اغلب 
از خانواده هاي فقير و نيازمند هستند در تاريكي مطلق 
فرو ببرد و اعضاي فراكسيون زنان مجلس چشم خود را 
بر آينده و سرنوش��ت تلخي كه در انتظار اين دختران 
است فرو بس��ته اند. بر اين اساس هركس��ي مي تواند با 
يك صيغه نامه ۲0-10 هزار توماني برود و مدعي شود 
ميان آنها ازدواج ش��رعي صورت گرفته اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه ازدواج قانوني الجرم به ازدواج شرعي 
منتهي مي شود اما مالك قرار دادن ازدواج شرعي زن 
ايراني با مرد خارجي مي تواند به صورت رويه اي عرفي 
يا قانوني براي ازدواج اتباع داخلي هم مالك قرار بگيرد 
همچنان كه ازدواج هاي ش��رعي ثبت نشده در برخي 

مناطق مرزي موجب شده تا تعداد زيادي كودك بدون 
هويت با پدر و مادر ايراني وجود داش��ته باشند. به بيان 
ديگر با راضي شدن به شرط »ازدواج شرعي« و برداشتن 
»ش��رط قانون« عماًل حق زنان ايراني از حمايت هاي 
قانوني در فرصت طلبي ها و سوءاستفاده هاي خارجي را 
سلب كرده ايم. اين مسئله وقتي بيش از پيش خودنمايي 
مي كند كه بدانيم براساس مطالعات انجام شده باالي ۸5 
درصد ازدواج ها در خانواده هاي فرودست انفاق افتاده كه 
قطعاً اگر حمايت اجتماعي از سوي دستگاه هاي متولي 

وجود داشت اين اقدام صورت نمي پذيرفت. 
تدوين كنندگان و ني��ز قانونگذاران م��ا در اين بخش 
به شدت دچار ضعف شناختي از مسئله و گروه هدف و 
نيز ساده انگاري نسبت به موضوع شده اند؛ چراكه حتي 
اگر نگاه به حمايت از زنان هم باش��د، اليحه به ش��دت 
ضدزن است و زن ايراني در عمل به يك شيء و ابزار براي 
دسترسي به خدمات اجتماعي در ايران تبديل شده است 
و اين اليحه مي تواند زمينه ساز تسهيل خريد و فروش 
دختران ايراني در مناطق محروم شود؛ دختراني كه به 

جاي ازدواج در عمل فروخته مي شوند. 
  اخالل در امنيت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي 

زنان
اخ��الل در امنيت حقوقي، فرهنگ��ي و اجتماعي زنان 
ازجمله مواردي است كه در اين مصوبه به آن توجه نشده 
است. در اين اليحه و قانون زنان ايراني بيشترين آسيب 
را مي بينند؛ چراكه به واس��طه آن تم��ام چارچوب ها و 
حفاظت هاي قانوني در ماده 1060 قانون مدني مصوب 
1311 - ازدواج زن ايراني ب��ا تبعه خارجي در مواردي 
هم كه مانع قانوني ندارد، موك��ول به اجازه مخصوص 
از طرف دولت اس��ت- را از س��ر زن ايراني برمي داريم. 
زن ايراني در چارچوب اين م��اده به نوعي دولت را ولي 
خود قرار م��ي داد تا صالحيت هاي ف��ردي، اقتصادي، 
 كيفري و سياس��ي مردي را كه براي ازدواج با او اقدام 
كرده است بررسي كند و اين مسئله با عنايت به ابزاري 
كه در اختيار دولت هاست بسيار سهل الوصول تر است 
اما در حال حاضر اين چت��ر حمايت قانوني و اجتماعي 
از سر زن ايراني برداشته شده است. اين مسئله موجب 
مي شود هركس از راه برسد فارغ از اينكه آيا ورود قانوني 
داشته يا نه،  چه س��وابقي دارد،  ازدواج چندم اين مرد 
اس��ت و فارغ از اينكه زن ايراني با يك برگه صيغه نامه 
بي پشتوانه به ازدواج يك مرد خارجي درآمده، رها شود 
و تا سال هاي سال در چنبره پيچيدگي هاي قانوني قرار 
 گيرد و حقوق اوليه وي ناديده  شود. تمام اين ابهام ها و 
ايرادات نشان مي دهد اين مصوبه بيشتر يك مأموريت 
بوده تا يك نياز و متأس��فانه به نام زنان صورت گرفته 
اس��ت در صورتي كه صفر تا صد آن به ضرر زنان است. 
چالش هاي حقوق��ي براي زنان ايران��ي به خصوص در 
برخورد با قوانين كش��ورهايي كه تابعيت مردانشان بر 
زنان خارجي در ازدواج تحميل مي ش��ود )از بين رفتن 
حق حضانت طفل، حق س��كونت، حق تملك بر اموال 
 و...( موضوعي اس��ت كه قانون مدني ما هم بر آن صحه 

گذاشته است.

برخالف تصور غلط و راي�ج در جامعه، 
فرزندان حاصل از مادران ايراني و پدران 
خارجي را هرگز نمي ت�وان بي تابعيت و 
بي هوي�ت قلمداد كرد، بلكه بر اس�اس 
قانون جمهوري اسالمي افغانستان و هم 
قانون مدني افغانستان، كودكان مذكور 
به تابعيت پدر هستند و همچنين تابعيت 
مرد افغان بر تابعيت زن خارجي تحميل 
مي گردد و لذا فرزندان حاصل از مردان 
افغان با مادران ايراني تا زماني كه طبق 
قوانين و مقررات، تابعي�ت مادر ايراني 

خود را كسب نكرده اند، افغان هستند

محسن دالور
    نقد 

1- زناني كه در اثر ازدواج با مردان خارجي، تابعيت خود 
را به نفع تابعيت خارجي شوهرشان از دست مي دهند، 
نسبت به جامعه ايراني، بيگانه تلقي مي شوند و بر اساس 
تبصره ۲ ماده 9۸7 قان��ون مدني، محدوديت هايي در 
حقوق آنها نسبت به اموال غيرمنقول ايجاد مي شود؛ 
بر اين اس��اس، آنها حق داش��تن اموال غيرمنقول را 
درصورتي كه موجب س��لطه اقتصادي خارجي شود، 
ندارند. تش��خيص اين امر هم به كميسيوني متشكل 
از نمايندگان وزارتخانه هاي خارجه، كشور و اطالعات 
واگذار شده است. با وجود اين، مقررات ماده 9۸۸ اين 
قانون درباره خروج از تابعيت ايراني نس��بت به تغيير 
وضعيت تابعيت آنها در اثر ازدواج ش��امل زنان مزبور 
نمي شود؛ بنابراين، ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، 
داراي آثار متع��ددي، از جمله تبدي��ل تابعيت آنها به 
تابعيت دولت متبوع همسر )سطر ۲ ماده 9۸7 قانون 
فوق(، محدوديت در حق مالكيت آنان نسبت به اموال 
غيرمنقول و امكان تحصيل تابعيت همسرشان )تبصره 

يك و ۲ همان ماده( است. 
۲- به استناد ماده 97۸ قانون مدني، در صورت تحميل 
نشدن تابعيت دولت متبوع تبعه خارجي به زن ايراني، 
وي در تابعيت ايران��ي خود باقي خواه��د ماند، اما در 
صورت ايجاد اختالف در روابط شخصي و مالي زوجين 
در ايران، از جمله حصول به اختالف درخصوص مواد 
110۲ و 111۸ قان��ون مزبور، تعيين قان��ون صالح و 
درنتيجه دادگاه ذيصالح براي رسيدگي و حل وفصل 

موضوع، داراي اهميت است. 
قانون مدني ايران در اينگونه موارد، قانون دولت متبوع 
زوج يا همان تبعه خارجه را ترجيح مي دهد؛ زيرا طبق 
ماده 963 اگر زوجين تبعه يك دولت نباش��ند، روابط 

ش��خصي و مالي آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر 
خواهد بود؛ بنابراين اگر زن ايراني كه ش��وهر خارجي 
دارد، با استناد به قانون ايران، خود را مجاز به همه نوع 
تصرف در اموال خود بداند، درحال��ي كه قانون دولت 
متبوع ش��وهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت 
به دارايي خود نداند، در اينجا بايد زن را به ترتيب فوق، 

مشمول قوانين دولت متبوع شوهر دانست. 
3- قانون دولت متبوع زوج در بيشتر مسائل مربوط به 
احوال شخصيه بر قانون متبوع زوجه داراي اولويت بوده 
و تابعيت ش��وهر به زن در پي ازدواج در قوانين عمده 

كشورها نيز به وي تحميل مي شود. از اين رو، موضوع 
طالق را نيز نمي توان مشمول قانون دولت متبوع زن 
دانست. بر همين اس��اس ماده 963 قانون مدني ايران 
مقرر مي دارد اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند، روابط 
شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر 

خواهد بود. 
4- در حقوق ايران، عالوه ب��ر اصل وحدت تابعيت زن 
و ش��وهر، وحدت اقامتگاه آنان نيز وفق مواد 1005 و 
1114 قانون مدني پذيرفته شده است. طبق مفاد ماده 
1005 آن قانون، زن بايد در منزلي كه ش��وهر تعيين 

مي كند، ساكن شود و زن مي تواند در صورت نامعلوم 
بودن اقامتگاه شوهر، براي خود اقامتگاه داشته باشد. 

5- روابط بين ابوين و اوالد برابر ماده 964 قانون مدني، 
تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنكه نسبت طفل 
به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعيت بين ولي و 
مولي عليه، قانون دولت متبوع آنها حاكم است، لكن در 
صورت تعدد تابعيت در ميان آنها و بروز اختالف در مورد 
حق حضانت يا اداره كردن ام��وال مولي عليه، موجب 
ظهور اختالف در قانون و دادگاه حاكم خواهد شد. بر 
اساس ماده 965 قانون مدني، واليت قانوني... بر طبق 
قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود؛ بنابراين، اگر 
طفلي ايراني، ولي خارجي داشته باشد حق قانوني ولي 
بر مبناي قانون دولت ايران ك��ه درواقع، همان دولت 
متبوع مولي عليه )طفل( بوده، اجرا خواهد شد و ولي 
خارجي نمي تواند حق واليت خود را بر اساس قوانين 
دولت متبوع خويش اعمال كند. همچنين، درخصوص 
قيموميت به عنوان يكي ديگر از موارد احوال شخصيه، 
طبق همان ماده... نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع 
مولي عليه خواهد بود؛ زيرا فرض قانونگذار درخصوص 
واليت قانوني و نصب قيم و ايجاد قيموميت، حمايت از 
صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولي عليه 

بوده و نه براي حفظ منافع ولي يا قيم قانوني آنها. 
درمجموع بايد گفت توج��ه نكردن به تحميل تابعيت 
پدر خارجي به فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ايراني 
و تجويز حق تحصيل تابعيت ايراني نس��بت به آنها و 
ترويج عملي نظام حقوقي دو تابعيتي )تابعيت مضاعف( 
برخ��الف موازي��ن حقوق��ي و بين الملل��ي در حقوق 
بين المللي خصوصي اس��ت و بيش از هركس ديگري 

زنان را دچار چالش مي كند.

تبعات حقوقي و قانوني اليحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني

ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، داراي 
آثار متع�ددي، از جمل�ه تبديل تابعيت 
آنها ب�ه تابعي�ت دولت متبوع همس�ر، 
محدوديت در حق مالكيت آنان نسبت به 
اموال غيرمنقول و امكان تحصيل تابعيت 

همسرشان است

 تضييع حقوق زنان ايراني 
برای امنيت و  سود غرب!

در اليحه تابعيت فرزندان مادر ايرانی باز هم پای توافقات بين المللی و فراكسيون زنان در ميان است

»برنامه اقدام جامع مشترك در زمينه بي تابعيتي« سندي بين المللي است 
كه دولت ها را موظف مي كند تا در ظرف زماني 10 ساله بخش قابل توجهي 
از مس�ائل و مش�كالت مربوط به تعيين تكليف افراد بي تابعيت را جبران 
كنند؛ ظاهر ماجرا نه فقط مشكلي ندارد كه بسيار انسان دوستانه به نظر مي رسد و وقتي با رنگ و لعاب 
حمايت از زنان ايراني كه با مردان غيرايراني ازدواج مي كنند همراه مي ش�ود مي تواند حساس�يت و 
پيگيري فعاالن حوزه زنان را در پي داشته باشد. اما كافي است تا كمي دقيق تر به اصالح قانون تابعيت 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني ب�ا مردان خارجي نگاه كنيم تا دريابي�م اين اصالحيه عالوه بر 
چالش هاي امنيتي و حقوقي براي كش�ور مي تواند موجب شكل گيري بزرگ ترين ظلم ها عليه زنان و 
دختران ايراني شود! پشت پرده اصالح قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي اما يك بار ديگر به توافقات پنهاني با مجامع بين المللي بازمي گردد؛ توافقاتي كه براي انتقال 
بار مهاجران سوري،  عراقي و افغاني از كشورهاي اروپايي به مقاصد نزديك تري همچون ايران صورت 
گرفته و چالش هاي اين حجم از مهاجران را به نام دفاع از حقوق زنان بر كشور ايران آوار خواهد كرد. 

زهرا چیذری 
  گزارش


