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وکیل
ربابه قصد ازدواج با مردی
از سرزمین افغانستان
دارد اما نمیداند وضعیت
تابعیت همسر و فرزندان
آیندهاش چگونه خواهد بود

ماجرای یاسر و ربابه

شــوهر خارجــی؛ ممکن اســت دور و برمــان زنان
زهرا سپیدنامه
زیادی را نشناســیم که با اتباع بیگانه ازدواج کرده
وکیل پایه یک دادگستری
باشــند امــا جالــب اســت بدانیــد ازدواج بــا اتباع
بیگانه در کشور ما علیالخصوص با اتباع افغانستان و عراق بشدت رایج است .براساس
آمار درجشــده در ســال  ۷۴۹ ،۱۳۹۲مــورد ازدواج زن ایرانی با اتبــاع خارجی در ایران به
ثبت رســید ه اســت .جدا از اینکه تعداد بیشتری از این ازدواجها هرگز به ثبت نمیرسند
ی کشور درصد باالیی از آن را به خود اختصاص دادهاند ،اما
و متأســفانه استانهای مرز 
چرا این قضیه اهمیت دارد؟ زیرا اوالً ثبت این وصلتها نیازمند رعایت مراحل قانونی
خاصی است و ثانیاً بهتبع این ازدواجها ،فرزندانی متولد میشوند که در بسیاری از موارد
اثبات تابعیت ایرانی آنان برای دریافت شناســنامه و برخورداری از حقوق شهروندی را
ندارنــد .بــرای همین هم ایــن روزها بحث حق و حقــوق زنان ایرانی که بــه ازدواج اتباع
بیگانــه درآمدهانــد و وضعیــت تابعیــت فرزنــد آنها بحــث داغ مجلسیهاســت .ربابه
ساکن مشهد است .بیست ساله و پشت کنکوری .به همراه پدرش به دفترم آمده .قصه
زندگی ربابه قصه شنیدنیســت .دل به یاسر ســرکارگر افغانی پدر داده است .چیزی که
باعث عصبانیت پدرش شــده .ربابه را پیش من آورده تا از آخر وعاقبت ازدواج با تبعه
افغانستان آگاهش کنم اما بعید میدانم حرفهای من تأثیری روی ربابه بگذارد .زیرا
اصوالً حرفهای منطقی به گوش قلبهای عاشق نمیرود.

نجیب .امین .مهربان.خارجی
«یاســر پســر خوبیســت خانوم وکیل .مهربان ،امین.
نجیــب کل دفتــر و دســتک مــن دســت اوســت و
میگرداند .تحصیلکرده اســت در کابل دانشگاه رفته
بــه خــدا که اگر این پســر ایرانــی بود تا به حــال صدها
بار موافقت کرده بودم .اما ازدواج با یک افغانســتانی
اصــاً برایــم امکانپذیر نیســت .یاســر کــه هیچ وقت
نمیتوانــد تابعیــت ایران بگیــرد من هــم نمیتوانم
دختــرم را بدهم ببرند افغانســتان .این دختر ســنش
کم اســت اصالً نمیدانــد تابعیت چیســت؟ آمدهام
شــما برایش توضیح بدهید که اصالً تابعیت چیست
و آیــا یاســر هرگز میتوانــد تابعیــت ایرانــی بگیرد؟»
برای ربابه توضیح میدهم که اصالً تابعیت چیست:
«اتفاقاً داشــتن تابعیت بسیار مهم است .در حقیقت
هر حقی که افراد درکشورشان دارند به خاطر تابعیت
اســت .اما تابعیت چیست؟ طبق ماده ۹۷۶اشخاص
ذیل تبعه ایران محســوب میشــوند -1 :کلیه ساکنین
ایران به اســتثنای اشــخاصی که تبعیــت خارجی آنها
مســلم باشــد .تبعیت خارجی کســانی مســلم اســت
که مــدارک تابعیت آنهــا مورد اعتــراض دولت ایران
نباشــد -2کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه
در ایران یا درخارج متولد شده باشند؛
 -۳کســانی که در ایران متولد شــده و پــدر و مادر آنان
غیرمعلوم باشند؛
 -۴کســانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از
آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند؛
 -۵کســانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه اســت
بــه وجود آمــده و بالفاصلــه پس از رســیدن به هجده
ســال تمام الاقل یک ســال دیگر در ایران اقامت کرده
باشــند واال قبول شــدن آنها به تابعیــت ایران بر طبق
مقرراتــی خواهد بود که مطابق قانــون برای تحصیل
تابعیت ایران مقرر است؛
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 -۶هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛
 -۷هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده
باشد.
ایرانی شدن محال
ربابــه امیــد دارد ،امیــد دارد بــا ازدواج با یاســر بتواند
بــه او تابعیــت ایرانــی بدهنــد« ،خانوم وکیــل هر چه
بــه بابــا میگویم مــن قصد افغانســتان رفتــن ندارم
بــاور نمیکند .وکیــل میگیریم و برای یاســر تابعیت
ایرانــی میگیریــم .بــرای ربابــه توضیــح میدهم که
نگرانیهای پدرش بجاســت و امکان گرفتن تابعیت
برای فردی با شرایط یاسر وجود ندارد .قانون تابعیت
در ایران قانون خون است یعنی فقط کسانی در ایران
میتواننــد تابعیــت بگیرند که نســب ایرانــی دارند یا
زنانــی که بــا مردان ایرانــی ازدواج کنند امــا در مقابل
مردانــی که با زنان ایرانــی ازدواج میکنند نمیتوانند
از زنانشــان تابعیت ایرانی بگیرنــد و وکیل هم در این
زمینه کارخاصی نمیتواند برایش بکند ».این مسأله
بــرای ربابه قابل درک نیســت و میپرســد :یعنی زن
ایرانــی نمیتواند با مرد خارجــی ازدواج کند؟برایش
توضیــح میدهم که به لحــاظ قانونــی ازدواج با مرد
خارجــی منعی نــدارد اما شــرایط و قوانین خودش را
دارد.
شوهر خارجی
درحقیقــت ازدواج عقــد اســت و بــر طبــق آن هــر دو
طــرف میتواننــد شــخصی را تــا جایی کــه مخالف با
قانــون نباشــد ،انتخــاب کننــد .از همیــن رو ،بــر طبق
قانون این اختیار به زنان اصیل ایرانی داده شده است
تا زمانــی که انتخاب آنها با قانون مخالف نباشــد ،در
ازدواج عملکردی آزادانه داشته باشند .ازدواج با اتباع
بیگانه از جمله این اختیارات اســت .اما از آنجایی که
ممکــن اســت در ایــن نــوع از ازدواج امنیــت داخلــی
کشــور بهدلیــل ورود یک عنصر خارجی بــه آن تحت

