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88498440سرويس اجتماعي

»سه دختر گل فروش« 
تلخ و شيرين 8 سال دفاع مقدس 

كت�اب »س�ه دخت�ر گل ف�روش« مجموع�ه اي از 
داس�تان هاي كوتاه به قل�م مجيد قيصري اس�ت كه 
درباره اتفاق�ات تلخ و ش�يرين جنگ اي�ران و عراق 
و اح�واالت رزمن�دگان و خانواده ه�اي آنان س�خن 
مي گويد. گفتني  اس�ت اين كتاب نام�زد جايزه ادبي 
ش�هيد غني پور و برنده جايزه قلم زرين ش�ده است. 
مجيد قيص��ري را مي توان از معدود نويس��ندگان حوزه 
دفاع مقدس دانست. او نگاهي انتقادي و جديد به مسئله 
جنگ دارد و ت��اش مي كند تصويري فانت��زي  از اثرات 

جنگ ارائه ندهد. 
 كتاب س��ه دختر گل فروش نيز از اين قاعده مس��تثني 
نيست. اين كتاب كه از 26داستان كوتاه و يك داستان بلند 
تشكيل شده، همگي به تبعات جنگ هشت ساله ايران و 
عراق بر زندگي، ذهن و روان رزمندگان و خانواده هاي آنان 

پرداخته است. 
رزمندگاني كه هر يك از نقاط دور و نزديك كشور به مناطق 
حس��اس و جنگي آمدند تا از خاك وطن دف��اع كنند اما 
افسوس كه برخي از آنها به اسارت دشمن درآمدند و برخي 
ديگر به شهادت رس��يدند، با اين حال خانواده هاي آنان و 
نسل هاي بعدي جنگ نيز از اثرات گوناگون اين مسئله در 
امان نبودند و قيصري نيز به عنوان يك نويسنده دغدغه مند، 
در اين مجموعه داستان ش��خصيت ها و سوژه هاي ناب و 
جذابي را خلق كرده كه شنيدن هر يك از آنها مي تواند به 

عميق تر شدن ديدگاه هاي مان منجر شود. 
س��ه دختر گل فروش، برنده جايزه چهارمي��ن دوره قلم 
زرين شده است.  نويسنده اين كتاب يكي از پركارترين و 
قوي ترين نويسندگان چند دهه گذشته است كه موضوع 
داستان هايش همگي به س��ال هاي جنگ ايران و عراق و 
مسائل ديني مربوط مي شود. مجيد قيصري از اوايل دهه70 

به طور جدي وارد فضاي داستان نويسي شد. 
اين نويسنده ايراني پس از س��ال ها نوشتن در حوزه دفاع 
مقدس سراغ موضوعات روز اجتماعي و ديني رفته است. 

قيصري داور بخش داستان كوتاه و بلند بزرگسال يازدهمين 
جشنواره شعر و داستان جوان سوره، داور پنجمين دوره 
)1384( كتاب سال شهيد حبيب غني پور، داور دور سوم 
جايزه ادبي هفت اقلي��م در س��ال )1392( و داور بخش 

داستان جشنواره قند پارسي بوده است. 
اگر از طرفداران داس��تان كوتاه هس��تيد و به حوزه دفاع 
مقدس و سال هاي جنگ عاقه داريد، شنيدن اين مجموعه 

داستان براي تان لذت بخش خواهد بود. 
در بخشي از كتاب سه دختر گل فروش مي خوانيم:

»وقتي كه ديدم تان، خيالم راحت ش��د. ش��ايد شما هم 
همينطور. مي دانم كه مرا ديديد، همه چيز دست گيرتان 
شد، يعني همه خانواده هايي كه سفركرده دارند، چشم به 
راهند. چه رسد به اينكه پسر آدم رفته باشد جنگ. طاقت 
مردها اين موقع وقت ها بيش��تر است. حقيقتش با ساك 
الياس آمدم ولي ترس��يدم. گفتم اگر ح��اج خانم در را باز 
كند، خدايي ناكرده... براي همين نيامدم. مادر است ديگر، 
ساك را مي شناسد. مي شناسيد كه؟ همان ساك برزنتي 
كه با نوار قرمزي حاشيه دوزي شده. از ترسم ماشين را در 
كوچه پشتي پارك كردم. گفتيد مادر بچه ها نيست، آمدم 
تو، وگرنه نمي آمدم. مي دانيد دادن اين جور خبرها يك جور 
مهارت مي خواهد. مرا هم كه فرستادند توي رودربايستي 
ماندم. گفتند بچه محله ش��اني. گفتن��د از تعاون منطقه 

برنمي آيد وگرنه نمي آمدم.« 

 حماي�ت از خان�واده و افزاي�ش جمعي�ت
 و فرزندآوري اولويت س�ند تحول در حوزه زنان 

و خانواده 
زينب اختري، مش��اور وزير و مديركل دفتر امور زنان و 
خانواده وزارت كش��ور از تهيه و تدوين س��ند تحول در 
حوزه زنان و خانواده خب��ر داد و گفت: در س��ند مورد 
اشاره، اولويت مهم مربوط به اين حوزه مشخص شده و 
دو مبحث اساسي مطرح شده در آن حمايت از خانواده و 

افزايش جمعيت و فرزندآوري است. 
 خزعلي: قوانين حوزه زن�ان و خانواده نيازمند 

اصالح و تنقيح است 
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه 
قوانين حوزه زنان و خانواده نيازمند اصاح و تنقيح است، 
گفت: ش��رايط فعلي و مطالبات جامعه ايجاب مي كند 
نس��بت به حوزه زنان و دختران دقيق تر رفتار كنيم و با 

برنامه ريزي بهتر به اين حوزه بپردازيم. 
وي با بيان اينكه در مجموع مسائل زيادي از جامعه در 
حوزه زنان و خانواده احصا ش��ده اس��ت، اظهار داشت: 
ازدواج و طاق، كرام��ت زن، آموزش و اش��تغال،  زنان 
سرپرس��ت خانوار، بهداشت و س��امت، اوقات فراغت، 
فضاي مجازي، پيش��گيري از آسيب ها،  ارتقاي ساختار 
خان��واده، موضوع جوان��ي جمعيت، ك��ودك و محيط 
زيست از جمله موارد مهمي بود كه در اين زمينه رصد 

و شناسايي شد. 

ويترين

روي خط زنان

22آب�ان ماه بود ك�ه نمايندگان در نشس�ت علني 
مجلس با كليات طرح تأسيس سازمان ملي اقامت 
ب�ا 1۴1رأي مواف�ق، ۹1رأي مخال�ف و هف�ت رأي 
ممتن�ع از مجم�وع 2۴۸نماينده حاض�ر در صحن 
موافقت كردند، اما اين ط�رح در همين چند روزي 
ك�ه از تصويبش مي گ�ذرد با طيف گس�ترده اي از 
انتقادات مواجه ش�ده اس�ت كه بخش مهمي از آن 
در حوزه ازدواج زنان ايراني با م�ردان غير ايراني و 
فرزندان حاص�ل از اين ازدواج هاس�ت، به گونه اي 
كه فاطمه قاس�م پور، رئي�س فراكس�يون زنان در 
مجلس اطمين�ان داده ب�ود، مجلس اهتم�ام دارد 
ابعاد مختلف اي�ن طرح و آث�ار آن در موضوع زنان 
و خان�واده م�ورد توج�ه ق�رار گي�رد و اصالحات 
پيش�نهادي خ�ود را اعمال كن�د.  در اي�ن زمينه
سراغ فاطمه اش�رفي، كارش�ناس سياستگذاري 
ح�وزه مهاج�رت رفته اي�م ت�ا در گفت وگ�و ب�ا 
وي اي�ن ط�رح را م�ورد واكاوي ق�رار دهي�م. 

 طرح تأسيس سازمان ملي اقامت و وضعيت 
قانون اعط�اي تابعيت به فرزن�دان مادران 
ايراني يكي از موضوعات مناقشه برانگيزي 
است كه كليات آن در مجلس تصويب شده 
اما انتقادات متعددي به آن وارد است. نظر 

شما درباره اين طرح چيست؟
طرح سازمان ملي اقامت يا مهاجرت كه از ادغام ناقص 
چند اليح��ه دولت و طرح مجلس ش��وراي اس��امي 
تشكيل شده است به دو بخش كامًا مجزاي مربوط به 
تشكيات سازمان ملي مهاجرت يا اقامت و ساماندهي 
اتباع خارجي مقيم اي��ران از طريق اعطاي اقامت هاي 
پلكاني كه متأس��فانه داراي ايرادات و اشكال فراواني 
است تقسيم می ش��ود كه بدون در نظر گرفتن شرايط 
عمومي و اختصاصي كشور از نظر ظرفيت هاي زيسته، 
منابع مادي و س��رمايه هاي طبيعي ب��راي پذيرش و 
اداره ميليون ها خارجي در ش��رايط ركود اقتصادي و 
عدم دسترس��ي به منابع مالي و اقتص��ادي و نيز روند 
تنزلي دسترسي اتباع ايراني به رفاه و خدمات اجتماعي 
از يك سو و ش��رايط ش��كننده سياس��ي، اقتصادي، 
اجتماعي كشورهاي همس��ايه به خصوص افغانستان 
كه بر اس��اس تمام��ي گزارش هاي معتب��ر منطقه اي 
و بين الملل��ي در وضعيت س��قوط كام��ل اقتصادي و 
اجتماع��ي و درگيري در بحران انس��اني وخيمي قرار 
دارد، تدوين ش��ده است؛ ش��رايط نگران كننده اي كه 
به خصوص در 18ماه اخير روزب��ه روز بر ترك اجباري 
اتباع اين كشور به سوي كشورهاي همسايه مي افزايد. 
در اين ميان نبايد فراموش كرد به دليل اعمال شرايط 
امنيتي از سوي ساير همس��ايه هاي افغانستان، عمًا 
تنها جمهوري اس��امي ايران بوده كه مقصد ميليوني 
اتباع افغانستان را تشكيل داده اس��ت، بدون اينكه از 
ظرفيت ها و حمايت هاي مناس��ب مناب��ع بين المللي 

بهره برداري كند. 
 بيشتر توضيح مي دهيد؟

مسئله ضرورت وجود تشكيات منس��جم و متمركز 
براي كنترل، نظارت، اداره و ساماندهي امور مربوط به 
ميليون ها تبعه خارجي در كشور از جمله ضرورت هايي 
اس��ت كه الجرم بايد ب��ا وجه مثبت به آن نگريس��ت 
تا با ظرفيت و تواناي��ي باال امكان فعالي��ت و اقدامات 
مؤثري را داشته باش��د اما نكته قابل توجهي كه وجود 
دارد اينكه كليات طرح فاقد انس��جام الزم، مطالعات 
جمعيت شناس��ي از جامع��ه مهاجران مقي��م ايران، 
آينده پژوهي و از همه مهم تر فاقد نيازسنجي هاي معتبر 
و پيوست هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
الزم و كافي براي امر مهمي اس��ت ك��ه در تمام دنيا با 
حساسيت هاي فراوان و بر اساس منافع و امنيت ملي و 
نيز مطالعات عميق مربوط به فايده/هزينه هاي مترتب 
بر ورود، خروج، اقامت، اشتغال و ساير حوزه هاي مربوط 
به دسته بندي هاي اتباع خارجي در حوزه هاي مختلف 
سياسي و اجتماعي مانند پناهندگان، سرمايه گذاران 
اقتصادي، نخبگان و سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و 

حتي مشاغل كارگري و ساده انجام مي شود. 
نكته قابل اهميت در طرح سازماني كه از آن به عنوان 
يك سازمان ملي ياد شده اس��ت، اينكه به عنوان يكي 
از كش��ورهاي مهمي ك��ه در معرض از دس��ت دادن 
انبوهي از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي خود است، 
كوچك ترين بن��د و تبصره اي براي سياس��تگذاري و 
برنامه ريزي در مهار مهاجرت نخبگان ايراني و بازگشت 
پايدار آنها ب��راي كار و فعاليت در داخل كش��ور وجود 
ندارد و سازمان ملي مهاجرت صرفاً به سازماني به عنوان 
هماهنگ كننده و خدمات رسان به اتباع خارجي تعريف 
شده است. در حالي كه مس��ئله مهاجرت نخبگاني به 
خارج از كش��ور يكي از دغدغه هاي ملي كش��ور است 
كه طرح تش��كيل س��ازمان ملي مهاجرت ن��ه تنها به 
اين امر مهم توجه و اهتمامي نداش��ته است بلكه عمًا 
در مسير جايگزيني س��رمايه هاي علمي، اجتماعي و 
اقتصادي ايراني از طريق جذب مهاج��ران خارجي با 
حداقل ظرفيت هاي اقتصادي، علمي و اجتماعي است 
و متأسفانه ابايي هم از طرح آن نداشته است كه اعام 
كند، ش��رايط دريافت اقامت هاي پلكاني در ايران كه 
منتج به دريافت اقامت هاي هفت س��اله و 10س��اله با 
برخ��ورداري از تمام امتيازات و حق��وق اتباع ايراني از 
جمله مالكيت اموال منقول و غيرمنقول به اس��تثنای 

حقوق سياس��ي خواهد ش��د، داشتن س��واد خواندن 
و نوش��تن و اثبات داش��تن درآمد كافي ب��راي تأمين 

هزينه هاي زندگي شخصي يا خانوادگي است. 
 با توج�ه به چال�ش ازدواج زن�ان ايراني با 
مردان اتب�اع، تبعات اين طرح ب�راي زنان 

چيست؟
نكته مهم اين است كه طرح بر اساس قوانين و مقررات 
اقامتي كشور آلمان به عنوان يك كشور صنعتي با نرخ 
رشد اقتصادي و درآمد سرانه داخلي باال نگاشته شده 
است، بدون در نظر داشتن اين نكته كه اوالً اين كشور 
در همسايگي كش��ورهاي بحران خيز و بحران زده قرار 
 ندارد كه هر روز با موج جديدي از جمعيت پناهجويان 
سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي كش��ورهاي همسايه 
روبه رو باشد و ثانياً به رغم تمام ادعاهاي حقوق بشري 
در پذي��رش پناهندگان آس��يايي و خاورميانه اي، اين 
كش��ور تمركز خود را روي ج��ذب و پذيرش نخبگان 
اقتصادي و اجتماعي از كش��ورهاي مبدأ متناس��ب با 
نيازسنجي هاي عميق و دقيق گذاشته است، به طوري 
كه اولويت هاي جمعيت ميزبان از نظر اشتغال و خدمات 
رفاهي مورد خدش��ه قرار نگيرد و از طرف ديگر حقوق 
مهاجران و پناهندگان پذيرفته شده نيز از نظر دسترسي 
به حداقل هاي رفاه و خدم��ات اجتماعي كامًا رعايت 
شده است و ثالثاً ظرفيت هاي مالي و درآمدهاي باالي 
اين كشور است كه به راحتي امكان ارائه خدمات بهينه 
به گروه هاي مهاجر اعم از پناهنده و مهاجر اقتصادي يا 
اجتماعي را متناسب با الگوهاي توسعه انساني مي دهد؛ 
مسئله اي كه متأس��فانه از ديد طراحان طرح سهواً يا 
عمداً خارج شده اس��ت؛ موضوعي كه مي تواند موجب 
روند افزايش مهاجرت ها از كشورهاي همسايه در كنار 
تشديد آسيب هاي اجتماعي ناشي از اسكان توده اي، 
كنترل نش��ده و بي قاعده مهاجران خارجي در مناطق 
گوناگون شهري و روس��تايي را در كنار ساير آسيب ها 
همچون تغيير باف��ت و تركيب اجتماع��ي و فرهنگي 
مناطق ش��هري و روس��تايي، ازدواج ه��اي اجباري و 
زودهنگام و غيررس��مي زنان و دختران ايراني با اتباع 
خارج��ي، گس��ترش جغرافيايي و جمعيت��ي مناطق 
حاشيه و بافت هاي ناكارآمد شهري را موجب شود كه 
مي تواند افزايش نارضايتي هاي اجتماعي و سياس��ي 
جامعه ميزبان و مهاجر و افزايش تنش ها و خشونت هاي 
اجتماعي ميان جامعه ميزب��ان و مهاجر را فراهم كند؛ 
موضوعي كه در تمام دنيا با استفاده از مطالعات عميق 
و كارشناسي حوزه مهاجرت ضمن دنبال كردن منافع 
حداكثري از پذيرش مهاجران خارجي و در عين حال 
رعايت كرامت و شأن انساني آنها هستند، در كشور ما بر 
پايه تصميمات احساسي، مقطعي، كوتاه مدت و منافع 
بخش��ي به تهديد غيرقابل جبران نه تنها براي كشور 
و مردم تبديل مي ش��ود كه نارضايتي بخش هاي قابل 
توجهي از مهاجران خارجي را نيز فراهم مي كند. نمونه 
اين دس��ت تصميم گيري هاي عجوالنه و فاقد مطالعه 
اجتماعي و آينده پژوهانه در تصوي��ب عجوالنه قانون 
اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان 

ايراني با مردان خارجي قابل رؤيت است. 
 در بحث اصالح قانون تابعيت هم با انتقادات 
متع�ددي روبه رو بوديم. حاال كه دو س�الي 
مي شود قانون جديد اجرايي شده، ارزيابي 

شما از اين قانون چيست؟
 بزرگ تري��ن ايرادي كه ب��ه قانون اعط��اي تابعيت به 
فرزندان م��ادر ايراني كه بدون مطالعات كارشناس��ي 
و صرفاً با جريان س��ازي رس��انه اي و فضاي مجازي در 
جامعه از سوي مجلس دهم به بار نشست، مشروعيت 

بخشيدن به ازدواج هاي شرعي و غيررسمي به ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارجي است. درج كلمه »شرعي« 
مربوط به ازدواج هاي زنان ايراني ب��ا اتباع خارجي كه 
قريب 90درصد از آنها را ازدواج زن��ان ايراني با مردان 
كشورهاي همس��ايه تش��كيل مي دهد، عمًا موجب 
شده است هر گونه مكانيس��م قانوني براي حمايت از 
زنان ايراني در ازدواج با مردان خارجي ابتر و ناكارآمد 
شود. در اين قانون نه فقط حقوق زنان ايراني ماحظه 
نشد بلكه آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي اين حوزه را 
نيز تشديد كرده است كه نمونه آن افزايش ازدواج هاي 
غيرقانوني زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي، افزايش 
كودك همس��ري به ويژه در مناطق كمترتوسعه يافته 
مثل استان هاي مرزي ما كه در معرض مهاجرت هاي 
غيرقانوني نيز قرار دارند، رواج پدي��ده زنان اجاره اي، 
خريد و فروش زنان و دختران ايراني، جعل و تقلب در 
اسناد رسمي و دولتي شده اس��ت و همه اين اتفاقات 
جدي و نگران كننده، در سايه قانوني است كه قرار بود 
حقوق زنان ايراني و فرزندانش در آن ماحظه شود اما 
به فرصتي ب��راي سوءاس��تفاده از زن ايراني به منظور 
بهره گيري از ارزش افزوده هاي قانوني مترتب از ازدواج 

با وي تبديل شده است. 
طرح جديد مجلس شوراي اس��امي كه پيشنهاد لغو 
قانون اعط��اي تابعيت ب��ه فرزندان حاص��ل از ازدواج 
ش��رعي زنان ايراني ب��ا اتباع خارج��ي مصوب 1398 
را داده، ماده ديگ��ري را جايگزين كرده اس��ت كه در 
عمل دست كمي از قانون مصوب 1398 ندارد چراكه 
همچنان بر پايه تأييد و مشروعيت بخشي به ازدواج هاي 
غيرقانوني و شرعي زنان ايراني با اتباع خارجي به زبان 
و بيان ديگري است. ازدواج هايي بي بنيان و پايه اي كه 

نتيجه اي جز انداختن زنان ايراني در سراب بي انتهايي از 
ناديده انگاشته شدن هاي قانوني، اجتماعي و اقتصادي 
نداشته و ندارد؛ قانوني كه تنها مردان خارجي هستند 
كه بهره مندان واقعي آن شده اند. متأسفانه باز هم نگاه 
كارشناسانه به اين مس��ئله صورت نمي گيرد. اينكه ما 
بخواهيم مهاجر قبول كنيم درست است اما بايد ديد آيا 
اين مدل مهاجرپذيري براي ما تهديد است يا فرصت؟!

 خري�د و فروش دخت�ران ايراني مس�تند 
است؟

بله، متأسفانه با انواع شيوه هاي غيرقانوني براي تصاحب 
زنان و دختران ايراني از س��وي اتب��اع خارجي روبه رو 
هستيم كه به خصوص در استان ها و شهرهاي مرزي و 
مركزي كه خانواده ها از بضاعت اقتصادي و اجتماعي 
پاييني برخوردار هس��تند، با فراواني بيش��تري نمود 

دارد. 
 فرزن�دان حاصل از اي�ن ازدواج ه�ا بدون 
شناسنامه و تابعيت هستند. آيا اين مسئله 

تبعات بيشتري ندارد؟
مش��كل عمومي ما در بس��ياري از سياس��تگذاري ها 
و تصميم گيري ه��اي خ��رد و كان اين اس��ت كه در 
برخورد با يك پديده يا عارضه اجتماعي، دچار آنچنان 
ش��تاب زدگي مي شويم كه بدون بررس��ي همه ابعاد و 
تالي فاس��دهاي آن پديده، عوامل و علل ايجابي و آثار 
كوتاه م��دت و دراز مدتش، تصميمات��ي مي گيريم كه 
نه تنها كمكي به حل آن پدي��ده و رفع عوامل ايجابي 
آن نمي كند بلكه با آثار نگران كننده ت��ري نيز روبه رو 
مي ش��ويم كه جز زحم��ت مضاعف و فش��ار غيرقابل 
جبران براي گروه هاي ه��دف، نتيجه اي در بر نخواهد 
داش��ت. در يك مقطعي نگراني ها براي تعيين تكليف 
هويتي و تابعيتي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني 
با مردان خارجي هم زمان با تصويب و توصيه برنامه ها 
و الگوهاي جهاني براي تغيير قوانين مدني كش��ورها 
كه اتفاقاً ب��راي مهار مهاجرت هاي توده اي به س��مت 
كشورهاي توسعه يافته صورت گرفت، افزايش يافت و 
ادعاهايي شكل گرفت كه معتقد بودند فرزندان حاصل 
از ازدواج م��ادران ايراني با اتباع خارج��ي فاقد هويت 
و تابعيت هس��تند كه اصوالً اين ادعا از بنيان اش��تباه 
بود چراكه حداقل 98درصد از اين فرزندان هم هويت 
داشتند و هم امكان برخورداري از تابعيت پدران شان 
وجود داش��ت اما به دلي��ل موانع و رونده��اي اجرايي 
طوالني و زمانبر و به  خص��وص ازدواج هاي غيرقانوني 
صورت گرفته با اتباع فاقد مدارك ورود و اقامت در ايران، 
اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از مادر ايراني با 
محدوديت هايي روبه رو بود اما دولت يازدهم و مجلس 
دهم با كمك ش��تاب دهنده هاي بخش خصوصي اش، 
قانوني را به تصويب رس��انيد كه نتيج��ه حداقلي اش 
افزايش ازدواج هاي غيرقانوني و طبيعتاً افزايش تعداد 
فرزندان باتكليف اس��ت كه نه تنها دسترسي آنها به 
حقوق انساني دچار خدشه مي ش��ود بلكه براي نظام 
سياس��ي و اجتماعي نيز مخاطرات ج��دي به همراه 
خواهد داشت. به معناي ديگر تصميمات شتاب زده اي 
كه به نام حقوق زنان ايراني شكل گرفت، به آفتي براي 
حفظ و حمايت از حقوق زنان ايراني و افزايش كمي و 
كيفي مشكات فرزندان حاصل از اين دست ازدواج ها 

تبديل شد. 
 خيل�ي از مناطق�ي ك�ه اي�ن ازدواج ها در 
آنجا ص�ورت مي گيرد اصاًل ب�اوري به ثبت 
ازدواج ندارن�د، حتي ازدواج�ي كه بين دو 
ايراني صورت مي گيرد. اين مسئله موجب 
ش�كل گيري پديده افراد بدون شناسنامه 

ش�ده اس�ت، يعني جمعيتي كه هيچ كجا 
ش�مرده نمي ش�وند و جمعيتي ك�ه پنهان 
هس�تند و اي�ن مي توان�د به ش�كل گيري 
آسيب هاي اجتماعي متعددي منجر شود. 

پيشنهاد شما براي اين ماجرا چيست؟
در همه ج��اي دنيا با ش��دت و ضعف ه��اي مختلف با 
قانون گريزي و سوءاس��تفاده از قانون روبه رو هستيم 
اما همه نظامات حكمراني شايسته به دنبال شناسايي 
و كنترل حوزه هاي قانون گريز و افزايش محدوده هاي 
اعمال قانون، اصول و روابط قانوني در كشورهاي شان 
هس��تند و حتي با وضع جرائم و تنبيهات نرم افزاري و 
سخت افزاري تاش مي كنند از بروز رفتارها و كنش هاي 
غيرقانوني جلوگيري كنند. از سال1310 كه قانون ثبت 
نكاح تصويب و به مورد اجرا گذارده ش��د، هزينه هاي 
سنگين و اقدامات مؤثري از سوي دولت هاي مختلف 
صورت گرفت تا مس��ئله ثبت ازدواج ها در كشور و در 
ميان اقوام مختلف كه به هر دليل از ثبت نكاح خودداري 
مي كردند جا بيفتد و تبديل به يك امر قطعي شود كه 
خوشبختانه اين اتفاق حتي در نقاط دورافتاده شهر و 
روستايي به عنوان يك مس��ئله حتمي و قطعي افتاده 
است و نسبت جمعيتي كه به عنوان بي شناسنامه ناشي 
از ازدواج زن و مرد ايراني وج��ود دارد، به قدري ناچيز 
اس��ت كه حتي در آمار هم نمي آيد. متأس��فانه بخش 
عمده و كثير بي شناسنامه ها در كشور مربوط به ورود 
و اسكان هاي غيرقانوني و طوالني مدت اتباع خارجي، 
خريد و فروش هاي اسناد رسمي، ازدواج هاي غيررسمي 
زنان و دختران ايراني با اتباع خارجي و البته بخشي هم 
به دليل جاب جايي هاي مرزي در س��ده هاي گذشته 
است. بسيار طبيعي است كه افراد فاقد هويت رسمي 
در يك كشور مي توانند به عواملي براي بر هم زدن نظم 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي و امنيتي 
آن كشور تبديل ش��وند كه ضرورتاً شناسايي هويتي 
اين افراد و تعيين تكليف تابعي��ت واقعي آنها در حوزه 

سرزميني از اهميت بااليي برخوردار است. 
 س�ؤال من مش�خصًا درباره تعيين تكليف 
بچه هاي حاصل از اين ازدواج هاس�ت. چه 
مي توان كرد كه هم به مهاجران غيرقانوني 
تسهيالت داده نشود و هم اين بچه ها تعيين 

تكليف شوند؟
مراجعه به قوانين اصولي و اهتمام براي اجراي كامل و 
دقيق آنها به مرور زم��ان مي تواند هم روند ازدواج هاي 
غيرقانوني را محدود و هم بن بست فعلي فرزندان حاصل 
از ازدواج هاي دومليتي را باز كند. م��اده1060 قانون 
مدني كه در س��ال1310هجري شمس��ي به تصويب 
رسيد، اتفاقاً در مقطعي از تاريخ بود كه بسياري از زنان و 
دختران ايراني از روستاها و مناطق مرزي خريد و فروش 
و به كشورهاي همس��ايه قاچاق مي شدند. قانونگذار با 
وضع قانوني كه شايد در ظاهر امر سختگيرانه باشد اما 
در عمل به دليل شرايط اضطرار و استيصال اقتصادي 
و اجتماعي كه بر غالب خانواده هاي��ي كه به دليل فقر 
دختران شان را در اختيار خارجي ها مي گذاردند، دولت 
را ملزم كرد به منظور حمايت و حفظ حقوق زنان ايراني، 
هر گونه اعط��اي خدمات ثانويه را منوط به بررس��ي و 
تأييد صاحيت هاي اجتماع��ي، اقتصادي و فرهنگي 
مرد خارجي كند تا شأن و عزت زن ايراني در ازدواج با 
اتباع خارجي مورد صدمه و آسيب قرار نگيرد. در اين 
شرايط، مكانيسم هاي تعيين سرنوشت فرزندان حاصل 
از اين دست ازدواج ها هم تعريف مشخصي مي يابد و از 
همه مهم تر فرصت هاي سوءاس��تفاده اتباع خارجي از 

زنان ايراني به حداقل مي رسد. 

ازدواج هاي اجباري ، زودهنگام و غيررسمي با اتباع 
در كمين زنان و دختران ايراني 

در همه ج�اي دنيا ب�ا ش�دت و ضعف هاي 
مختلف ب�ا قانون گري�زي و سوءاس�تفاده 
از قانون روبه رو هس�تيم اما هم�ه نظامات 
حكمراني شايس�ته به دنبال شناس�ايي و 
كنت�رل حوزه ه�اي قانون گري�ز و افزايش 
محدوده هاي اعمال قان�ون، اصول و روابط 
قانوني در كشورهاي ش�ان هستند و حتي 
ب�ا وضع جرائ�م و تنبيه�ات نرم اف�زاري و 
سخت افزاري تالش مي كنند از بروز رفتارها 
و كنش ه�اي غيرقانوني جلوگي�ري كنند

چالش هاي طرح سازمان ملي مهاجرت در گفت وگو با كارشناس سياستگذاري حوزه مهاجرت
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