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ایرانی بودن پدر برای تابعیت ،دیگر به تنهایی مالک نیست

برای دیدن بازی فینال پرسپولیس
به «آزادی» میروم

فرزندان ایرانیم

به گزارش خبرآنالین ،بر اساس تصمیم هیات وزیران ،فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند تقاضای
تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی بگیرند .به موجب این
الیحه ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی،
تا قبل از  ۱۸سالگی به درخواست مادر و پس از  ۱۸سالگی به
درخواست خودشان میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و
شناسنامه ایرانی دریافت کنند .طرحی که سالها محل بحث در
دستگاههای اجرایی و قانونگذاری کشور بود و حاال دولت راه را
برای این خانوادهها باز کرده است .مشکلی که دولت در حل این
مساله برطرف کرد مربوط به بخشهایی از مفاد این تبصره بود.
پیش از این نخستین مشکل در این باره مفاد تبصره  ۱ماده واحده
بود .بر اساس این تبصره «چنانچه سن مشموالن این ماده در
زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف
ک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند» در حال حاضر
ی 
تعداد قابل توجهی از افراد مشمول قانون مذکور و باالی  ۱۸سال
وجود دارند که به هر دلیلی در مهلت یکساله مذکور نتوانستهاند
اقدام به اخذ تابعیت ایرانی کنند و در حال حاضر در بالتکلیفی
به سر میبرند .اینکه برخی از افراد تمامی شرایط فوق را داشته
باشند و صرفا ًبهخاطر علت فوق ،نتوانند به تابعیت ایرانی درآیند
منطقی و منصفانه نیست .چرا که مفاد تبصره یک موضوع
شکلی ،فرآیندی و فرعی است نه یک موضوع ماهوی و اصلی.
پس به نظر میرسد الزم است این تبصره اصالح شود .دومین
مشکل در این باره اعطا نکردن تابعیت ایرانی به اینگونه افراد قبل
از رسیدن به سن  ۱۸سالگی است که البته این مشکل ریشه در
قانونگذاری گذشته دارد و نقدی است که بسیاری از حقوقدانان
بهویژه فعاالن حقوق زن به ماده  ۹۷۶قانون مدنی وارد میکنند و
اینکه برابر بند  ۲این ماده «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از
اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» ایرانی هستند .در
این بند فقط ایرانی بودن پدر مالک عمل است و ایرانی بودن مادر
در ابتدا تأثیری در وضعیت تابعیت ایرانی فرزندان ندارد مگر به
موجب ماده واحده مذکور.
راههای قانونی که الیحه طی کرد
شیوه ورود به تابعیت یک کشور و قوانینی که در اینباره در
کشورهای مختلف تدوین شده ،تابع دو اصل «خون» و «خاک»
است؛ یعنی یا اعطای تابعیت به افراد بر اساس ملیت یک یا هر
دو والدین او تعیین میشود اصل خون و یا قلمرو یا سرزمینی
که فرد در آن متولد میشود ،تابعیت او را تعیین میکند؛ اصل
خاک .بند  ۲ماده  ۹۷۶قانون مدنی ایران میگوید« :کسانی که
پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد
شده باشند ،ایرانی محسوب میشوند» .براساس این بند کسی
که پدرش ایرانی است ،ایرانی میماند .به عبارتی دیگر حقوق

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،تا قبل از  ۱۸سالگی به درخواست مادر و پس از  ۱۸سالگی به درخواست
خودشان میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی کرده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

تابعیت ایرانی به
فرزندان حاصل
از ازدواج زنان
ایرانی با مردان
خارجی اعطا
شد
بینالملل خصوصی ایران اعطای تابعیت از طریق سیستم خون
را ب ه واسطه مادر نمیپذیرد .طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی
در  ۱۶شهریور  ۱۳۰۸اشخاص طبق شرایطی میتوانند تابعیت
ایران را تحصیل کنند .این مصوبه مشتمل بر  ۱۶ماده است و بر
این اساس کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت
خارجی آنها مسلم باشد ،میتوانند تابعیت بگیرند .کسانی که
در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده
است به وجود آمدهاند ،کسانی که در ایران از پدری که تبعه
خارجه است به وجود آمده و پس از رسیدن به سن  18سال تمام
در ایران سکونت داشتهباشند ،هر زن تبعه خارجه که شوهر
ایرانی اختیار کند ،هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل
کرده باشد .همچنین اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند
میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :به سن  18سال تمام

رسیده باشند ،پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن
بوده باشند ،فراری از خدمت نظامی نباشند ،در هیچ مملکتی
به جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند؛ بنابراین طبق ماده
 ۹۷۹قانون مدنی ایران اشخاصی که دارای شرایط مذکور باشند
میتوانند تابعیت ایران را اخذ کنند .این قانون نقدهای زیادی را
بهدنبال داشت که مهمترین آنها این است؛ اول اینکه چرا مادر
ایرانی نمیتواند تبعیت فرزندش را بگیرد؟ و دوم اینکه چرا قبل از
سن  ۱۸سالگی این تابعیت به فرد تعلق نمیگیرد؟
سال ۸۵؛ تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت
با تولد کودکان ناشی از چنین ازدواجهایی (ازدواج زنان ایرانی
با اتباع خارجی) مطالباتی در جهت اصالح قانون موجود مطرح
شد و در سال  ۱۳۸۵ماده واحدهای را با دو تبصره تحت عنوان
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی

برخی روشهای تدریس یادگیری را به انحراف میکشاند

وزیر آموزش و پرورش برخی از روشهای تدریس را موجب انحراف
یادگیری و تعلیم و تربیت دانش آموزان دانست و گفت :تا زمانی که این
موانع برطرف نشود نمیتوان دانشآموزان را عالقهمند به موضوعات آموزشی
و اجتماعی کرد و برداشتن این موانع صرفا ً از عهده دانش آموزان برنمیآید
و خانوادهها باید به عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت ما را همراهی کنند.
به گزارش ایسنا ،سید محمد بطحایی در مراسم رونمایی از طرح
توانمدسازی روانی اجتماعی والدین کارکنان و دانشآموزان افزود :مهمترین
ویژگی فعالیت این طرح آن است که توانستهایم در این سامانه و طرحهای
امروز در یک جهت مسیر سامانههای دیگر را پشتیبانی کنیم و شاهد همگرایی
مثبتی در آینده باشیم .شرط اصلی توانمندسازی این است که نیروی انسانی
عالقهمند ،با انگیزه و متخصص را در این موضوع داشته باشیم .متاسفانه

امروز با مشکالت تجهیزات آموزشی زیادی روبهرو هستیم .فضا و تجهیزات
اگر اهمیت آن به اندازه نیروی انسانی نباشد کمتر از آنهم نیست واحدهای
آموزشی با نقایص زیادی مواجه است که باید به موازات چنین طرحهایی
بتوانیم مشکالت تجهیزات و امکانات آموزشی را مرتفع سازیم .متاسفانه امروز
با مشکالت تجهیزات آموزشی زیادی روبهرو هستیم .فضا و تجهیزات اگر
اهمیت آن به اندازه نیروی انسانی نباشد کمتر از آن هم نیست ،واحدهای
آموزشی با نقایص زیادی مواجه است که باید به موازات چنین طرحهایی
بتوانیم مشکالت تجهیزات و امکانات آموزشی را مرتفع سازیم.
به گفته وی ،وزارت آموزش و پرورش از چند ماه گذشته با تالشهای
خود شبکه تعاملی را در بین جامعه ذینفعان خود راهاندازی کرده است،
به طوری که معلمان میتوانند صحبتهای خود را با والدین مطرح کنند.
همچنین خانوادهها نیز میتوانند از این طریق این سامانه صحبتهای خود را
با مدیران و معلمان فرزندان خود در میان بگذارند.
وزیر آموزش و پرورش معتقد است که در حوزه آسیبهای اجتماعی
برنامههای خوبی تهیه شده است .وی با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی
برای خانوادهها یکی از الزامات است ،گفت :برنامههایی که در حوزه آموزشی
خانواده بارگذاری شده همه ناظر بر رویکرد جدیدی است که بنابر سند تحول
میتوان چرخشی را در مدارس ایجاد کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه باید محیطی تربیتی و پرورشی
باشد و دانشآموزان بتوانند مهارتهای فردی خود را توسعه دهند ،گفت:
باید رویکرد تزریق امواجی از فرمولهای حافظه محور به دانشآموزان را تغییر
دهیم .در غیر این صورت به توانمندی نمیرسیم و فرزندان در معرض انواع
خطرات قرار میگیرند که نشانههای این خطرات را امروز هم میتوانیم ببینیم.
وی با بیان اینکه مهمترین عامل موفقیت خانوادهها هستند ،گفت :باید
توگو در دورههای ابتدایی در سالهای بعد به دوره متوسطه اول و
گف 
دوم تسری یابد .همچنین باید کتابهای کمک آموزشی از حوزه یادگیری
دانشآموزان خارج شود.

توسعه و حمایت از کسب و کارهای
خانگی و کوچک

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوعی
سرمای هگذاری است

سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با
اجرایی کردن طرح حرکت به مشاغل خانگی و
کسب و کارهای خرد و کوچک رونق میدهد.
به گزارش ایلنا ،رمضان لطفی ،معاون
توانمندسازی و کارآفرینی شهرداری تهران
در تشریح این طرح گفت :سازمان رفاه،
خدمات و مشارکتهای اجتماعی ،شرایطی
را در سرای محالت شهر تهران در قالب پنجره
فراهم کرده تا عالقهمندان به راهاندازی مشاغل خانگی،
و ا حد
شرایط دریافت مجوزات قانونی را دارا باشند .تعامل بهینه و مناسب
حوزه مدیریت شهری با دبیرخانه اشتغال و مشاغل خانگی وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی ،یکی از مزیتهای مهم و پایدار جهت ایجاد و
تقویت جریان و شبکهسازی با رویکرد توسعه این دست مشاغل است.
معاونت توانمندسازی و کارآفرینی این سازمان با همکاری و مشارکت
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اداره آموزش کل فنی و حرفهای
استان تهران دست به این اقدام تحسینبرانگیز در راستای حمایت از
کسب و کارهای خرد و خانگی زده است.

مدیرکل امور فرهنگی معاونت پیشگیری قوه
قضائیه گفت :سرمایهگذاری در سنین پایین و
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به
این حوزه نوعی سرمایهگذاری است.
به گزارش مهر ،زنگانه ،مدیر کل فرهنگی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم
قوه قضائیه در آیین رونمایی از طرح نماد
اظهار کرد :پیشگیری از آسیب غیر کیفری در دو
حوزه اجتماعی و وضعیتی وجود دارد .پیشگیری اجتماعی
در سه حوزه پیشگیری رشد مدار خانواده محور محله محور و مدرسه
محور نماد نظام مراقبی اجتماعی است .محور پیشگیری رشد مدار آحاد
افراد جامعه هستند .تمرکز مداخالت پیشگیرانه مدرسه محور نماد باید
محور اقدامات باشد.
به گفته وی سامانه نماد یک سرمایهگذاری برای کشور است چرا که
میتوان تاثیر آن را در سالهای آینده دید .عمده منابع حوزه پیشگیری
باید بر مهارتهای پیشگیری مدرسه محور متمرکز شود .زنگانه در
ادامه بیان کرد :سرمایهگذاری در سنین پایین و آموزش پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی به این حوزه نوعی سرمایهگذاری است.

با مردان خارجی تصویب کردند .براساس این قانون ،فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد
شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران
متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن ۱۸سال تمام
تقاضای تابعیت ایرانی کنند .این افراد در صورت نداشتن
سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیرایرانی به
تابعیت ایران پذیرفته میشوند .بر اساس این ماده واحده فرزندان
موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در
ایران هستند .در نهایت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ  ۸۵/۷/۲به تصویب
س و در تاریخ  ۸۵/۷/۱۲به تأیید شورای نگهبان رسید ،این
مجل 
قانون به منظور اصالح ماده  ۹۷۶قانون مدنی ایران ارائه شد.
اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت
ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد اما نتوانست مشکل را
برای همیشه حل کند چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی
مشروط به تحقق شرایطی بود ،بنابراین طرح دیگری در دستور
کار مجلس قرار گرفت.
سال ۹۱؛ طرح اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت
ی از مسائل مهم و بحثبرانگیز ،اختالفی بود که در قواعد
یک 
مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود داشت؛ ماده  ۹۷۶قانون
مدنی فرزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانیاند و این
ی دیگر پارهای
یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری ،از سو 
از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده  ۱۰۵۹و نیز رعایت
یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده  ۱۰۶۰به نکاح مردان خارجی
درآمدهاند و دارای فرزندان شدهاند که گرچه ممکن است بعضا
ت آورده باشند ،اما در واقع
با طی طریقی تابیعت ایرانی به دس 
فاقد تابعیت ایرانیاند بنابراین طرح اصالح قانون تعیینتکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
در دستور کار مجلس قرار گرفت .این طرح پس از بررسیهای
فراوان در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسالمی در
تاریخ  1397/۲/27به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید اما
پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی
مواجه شد ،بنا به نظر شورای نگهبان در نظرگرفتن تسهیالتی
مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع
خارجی امکانپذیر نبود و بار مالی آن طرح برای اجرا امکانپذیر
نیست .اواخر شهریور ماه سال  ۹۴بود که نمایندگان با  ۹۸رأی
موافق ۴۹ ،رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع با سلب یک فوریت از دو
فوریت طرح مذکور مخالفت کردند و خواستار بررسی این طرح
در قالب دو فوریت شدند و در نهایت قرار بر این شد که کلیات
و جزئیات طرح اصالح برخی از قوانین مربوط به تابعیت پس از
بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی ارجاع شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
گفت :برای دیدن بازی فینال دور برگشت میان
تیمهای فوتبال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز
ژاپن به ورزشگاه آزادی میروم .تالش میکنیم
بانوان ایرانی نیز بتوانند مسابقات مختلف به
ویژه این مسابقه را در ورزشگاه تماشا کنند.
به گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار روز دوشنبه

در پاسخ به این سوال با توجه به اینکه بسیاری
از بانوان عالقه زیادی برای حضور در ورزشگاه

آزادی برای دیدن بازیهای فوتبال دارند ،آیا
برنامهای برای این حضور دارید ،اظهار داشت:
بسیار امیدواریم که با زمینهسازی ،زنان ایرانی

هم بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند.

بهطور یقین و به تدریج بستر و زمینه برای
حضور بانوان در ورزشگاهها فراهم خواهد شد
و بانوان ایرانی برای دیدن مسابقات مختلف
به ویژه این بازی به ورزشگاه میروند .حال

که متوجه شدم ساعت بازی فینال این دو تیم

ساعت  18عصر است به یاری خداوند حتما به
ورزشگاه خواهم رفت .البته یک برنامه کاری هم

دارم که آن را لغو میکنم؛ بازی بسیار مهمی

است و سعی میکنم حتما به آزادی بروم .این

مشکل یعنی حضور بانوان ایرانی در ورزشگاهها
به تدریج حل میشود و امیدواریم بتوانیم با
تالش جدی شاهد حضور بانوان عالقهمند

به مسابقات مختلف ورزشی در ورزشگاهها

و استادیومهای کشور باشیم .کسانی که در
مسابقات گذشته به ورزشگاهها رفته بودند،
بر اساس درخواست خود در استادیوم و

ورزشگاهها حاضر شده بودند ،زیرا برخی از این

افراد در عرصههای ورزشی نیز فعال هستند.
قول صد درصد نمیدهم ولی همه تالش خود
را انجام خواهم داد تا بتوانیم این مشکل را حل

کنیم.

