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Abstract 

The ambiguity and conciseness of the law on the citizenship of the children of Iranian 

mothers, on the one hand, and some dense social problems for the children of Iranian 

women married to Iraqi nationals and increasingly Afghan migrants, on the other hand, led 

the legislator to pass a single article in 2006. However, the conceptual ambiguities and 

implementation problems of this single article caused the legislator to repeal the previous 

single article by approving a new article in 1398.This article is an attempt to illustrate the 

article’s strengths and weaknesses by reconsidering the “critical-corrective” nature of the 

new single article, and especially to explain its incompatibility with the forty-first principle 

of the constitution; it is finally suggested that due to the truth and nature of citizenship and 

more compatibility with Article 41 of the Constitution, maternal lineage, like paternal 

lineage, secure the Iranian citizenship to the child. 

Keywords: Original Citizenship, Acquired Citizenship, Blood System, Paternal Lineage, 

Maternal Lineage. 
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 8931مصوب مهرماه  ۀواحد ماده «اصالحیـ  انتقادی»بازخوانی 

 تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی» ۀدربار

 «با مردان غیرایرانی

*پژوهمصطفیدانش

 چكیده

برخی  مکیت      سیو و  تابعیت فرزندان مادران ایرانی  ازیی    ۀابهام و اجمال قانون دربار
از ازدواج زنان ایران  بیا اتایاع عراقی  و بیی  از  ن      اجتماع  متراکم برای فرزندان حاصل

 5831ای در سیال   واحید   گذار را بی  تویویم میاد     دیگر قانون ازسوی ستان مهاجران افغان
گذار بیا   واحد  سام شد ک  قانون مفهوم  و مکت   اجرای  این ماد  یاه ککاند، اما ابهام
 ایین نگارنید  در  سابق را نسخ کنید    ۀواحد ماد  5833جدیدی در سال  ۀواحد توویم ماد 

  و جدیید نقیاق قیو     ۀواحد ماد « اص ح یی  انتقادی»با بازخوان  تا در ت ش است  مقال 
ویتم قانون اساس  تایین کنید   ویژ  ناسازگاری  ن را با اصل چهل ضعف  ن را بنمایاند و ب 

تیر بیا    سازگاری بی  عیت ول  چند، ازجمل  توج  ب  حقیقت و ماهیت تابیدال و درپایان، ب 
چیون نسیم پیدری،     م مادری نیز، هیم سَنهاد کند ک  نَ ویتم قانون اساس  پی  اصل چهل

 د شوسام انتقال تابعیت ایران  ب  فرزند 

تابعیت اصل ، تابعیت اکتساب ، سیستم خون، نسم پدری، نسم مادری ها: کلیدواژه
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 . مقدمه و طرح بحث8

اگرچ  منطق حقوق  براساس سیستم خون، حت  براساس مقررا  مربیوق   ک  رسد نظر م  ب 
تابعیت ایرانی  فرزنید برمانیای نسیم      ۀکنند تواند توجی  ب  تابعیت مندرج در قانون مدن  م 

کم در برخ  موارد، باشید، برخی  مکیت   اجتمیاع  متیراکم بیرای        ش، دستا مادر ایران 
  سیتان اتایاع عراقی  و بیی  از  ن مهیاجران افغان     فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی  بیا  

طلییم  ؛ حقیقییت88 -85: 5831؛ علیلییو 53 -50: 5831؛ میییرزاد  55 -4: 5831خییاکرور )
(، 35 -05: 5830صییدر  ؛88 -85: 5831؛ غائییم 83 -81: 5831؛ موسییوی 80 -84: 5831

سیوق   گذار را بیرخ   ایین جهیت    قانون ۀاجرای  دولت و حت  اراد یاه گویا تومیم
 ۀواحیید و سیر  میاد    5831مویو  سیال    ۀواحید  داد  اسیت، زییرا بیا تویویم میاد      

ایین فرزنیدان    تسیهیل کسیم تابعییت ایرانی       با هید  5833مهرما  در جدیدالتوویم 
فرزنیدان موضیوع    درمیورد  نان، حت  کسان  ک  با نیوع  قییاس اولوییت     ۀعمل همدر

شیمار   سیر  خیارج  بی     شیوند، یی   توانند ایران  محسو   م  310 ۀماد 1و  4بندهای 
چنان موادیق  از فرزنیدان میادران ایرانی  وجیود دارد کی  مکیمول        اند، گرچ  هم  مد 
بیودن تابعیتکیان    ییا اکتسیاب   اسیت  ها و اصیل    ند و تابعیت ایران   نستها نی واحد  ماد 

 چندان روشن نیست 
نایودن   ا اعی م ایرانی   کی  بی   نظیر هیا از  ن   احد و رسد ک  توویم ماد  نظر م  هرچند ب 

بیودن ییا    ایران  ۀنظرها دربار قانون  و اخت   یاه طور نسا  ب  ابهام فرزندان مادران ایران  ب 
تحوییل تابعییت   کی    5833مویو  سیال    ۀواحد ویژ  ماد  ها پایان داد  است و ب  ناودن  ن

چنان ابهیام و   همشود، اما  ها تسهیل کرد  است گام  ب  جلو محسو  م  ایران  را برای  ن
 اییین «اصیی ح  یییی انتقییادی»اجمییال و سییتو  و تناقجیی  وجییود دارد کیی  بییازخوان  

گذار برای وضی  و تویویم یی  قیانون مناسیم       کم  ب  قانون با هد واحد  را  ماد 
 سازد  الزام  م 

 

 ها و نقد اجمالی آن نیاایرتابعیت فرزندان مادران  ۀهای نظری دربار . دیدگاه2

هادیدگاهتبيين9.1
لحاظ  تابعیت ایران  این فرزندان هم ب  ۀدربارشویم ک  اصل بحث یاد ور م  ب پی  از ورود 

تواند  های متفاوت  وجود داشت  یا م  لحاظ تحلیل پساقانون  دیدگا  نظری پیکاقانون  و هم ب 
گفت  در مجل   های پی  واحد  ها در هنگام طرح ماد  برخ  از  ن فقطوجود داشت  باشد ک  
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 ۀواحید  قیانون میدن  و میاد     310 ۀن میاد ان و ناقید اهای شیارح  شورای اس م  یا در نوشت 
قانون مدن  بی  تاییین    نا مد  است  واقعیت  ن است ک  برخ  از شارح 5831  سال موو 

 ۀو بی  مسی ل   انید  بودن فرزندان پدر ایران  بسیند  کیرد    بر ایران  مان  310 ۀماد 8منطوق بند 
( ییا توجی  خاصی     13 -11: 5831 )خاکرور اند بعیت فرزندان مادران ایران  توجه  نترد تا

انید   م مادر ایرانی  اکتفیا کیرد    سَتابعیت ایران  از طریق نَ نیافتن ماذول نداشت  و ب  بیان انتقال
 انید  را توجی  کیرد  تابعیت مادری  نیافتن ( یا انتقال15: 5831باقری  ؛ شریعت33: 5803 )مدن 
منطقی  بیین نسیم     نداشیتن  (  الات  برخ  ب  تفاو 555: 5830؛ ابراهیم  81: 5808 )عامری

نهیاد خاصی  را مطیرح کننید      ک  پی  اند بدون  ن پدری و مادری در انتقال تابعیت توج  داد 
انتقیال تابعییت از طرییق     را با هد نهاد اص ح قانون  ( و برخ  هم پی 80: 5808)عامری 

 ( 85 -85: 5838کجاا   اند ) ل کرد نسم مادری مطرح 
منظر محیور اصیل     توان از رسد، م    دیدگا  م ک  ب  حدود دَ ،ها را این دیدگا  ۀمجموع

واحید  در سی  دییدگا  کلی       دانسیتن و ندانسیتن فرزنیدان موضیوع میاد       بحث یعن  ایران 
 بندی کرد: دست 

دانیید  تولییدی ایییران میی  فرزنییدان را ایرانیی  و دارای تابعیییت  اییین دیییدگاه  کیی    5
  (5803 -5805: 5830 )نائین 
داند،  فرزندان را غیرایران  و فاقد تابعیت تولدی ایران م این دیدگاه  ک  اگرچ    8
کند و کسم تابعیت ایران  ممتاز محسو  م  ۀر ایران   نان را بیگانداشتن مادُ علت اما ب 

یت ایرانی  بیرای  نیان موافیق اسیت      و درنتیج  با تسهیل کسم تابع داند م را حق  نان 
  (88 -85: 5831؛ غائم 38، 5ج : 5803نیا  ارف  ؛5808 -5845: همان)

داند، بلتی    تنها غیرایران  و فاقد تابعیت تولدی ایران م  فرزندان را ن این دیدگاه  ک    8
ر گی یدچیون   گون  امتیازی قائل نیست و درنتیج   نان را هیم  برای داشتن مادر ایران  هم هیچ

: 5830نیائین   ) واحید  مایالف اسیت    در ماد  یادشد و با امتیاز و تسهیل  ردپندا م بیگانگان 
 (88: 5833 زمان  ؛5841 -5848

نقداجمالیادله1.1

 ل خیا  خیود را دارنید کی  در    یصاحاان هری  از این س  دیدگا  دال ک  بدیه  است
متأسیفان    کی   تیوان گفیت   اجمیال می    ب اما  ؛تایین و نقد و بررس  شود دجای خود بای

و ازجملی  دلیلی  بیر     پذیرشی  بیرای ااایا  میدعای خیود      کدام دلیل حقوق  قابیل  هیچ
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اند با  تر ت ش کرد  اند، بلت  بی  بودن یا ناودن فرزندان موضوع بحث ارائ  نترد  ایران 
از مکت   عاطف ، فرهنگ ، تربیتی ، اجتمیاع ، اداری، سیاسی ،     ای مجموع  استناد ب 

لی  کی  در   یو حت  فمینیست  مدعای خیود را اابیت کننید  دال    ،رفاه  ،امنیت ، اقتوادی
:اند مکترک ها ضعف اینداشتن 
 بیر  طرفی   هییچ  لیی دال: هیا دیدگا  از هری  کامل و روشن ترجیح حت  و نی عدم تع  5
 علیت  ای ندارد و درنتیج  هر دو دست  دلیل بی   کنند  تعیین روشن ول طر  دیگر ترجیح یدال

 ل دیگری رفت یو باید سراغ دلیل یا دال شود م تعارض ساقط 
 تیرجیح  فیرض  بیا  حتی  : هیا دیدگا  از هری  لیدال کنندگ  قدر  اااا  نداشتن  8
 عیاطف ،  مکیت    ، ًمث  یستندمقوود ن ۀکننداااا  هادلیل این دلیل دست  دو از هری 

ب   )تساوی حق پدر و مادر نسات های فمینیست  و حت  نگا  ،فرهنگ ، تربیت ، اجتماع 
 ۀکننید  فرزنیدان اسیت و نی  ااایا      ایین  بیودن  ایرانی   ۀکننید  تابعیت فرزنید( نی  ااایا    

 ها   ن ناودن ایران 
  هر دو طیر  ۀاز ادل یاری: بسینطرف ۀادل از برخ  بودنالطرفین و جدل ،شناور  ،نسا  8

 الطرفین است  جدل  و ،نسا ، شناور
 کی   شیرح  )بی    حقیوق   محیور مسی ل   نگیا   جیای بی   غیرحقیوق   محیور  نگا  مکتل  4
  مد(  خواهد

اگرچ  نقد و بررس  منطق  و کامل وضعیت تابعییت فرزنیدان حاصیل از ازدواج زنیان     
واحد  بحیث در ایین شی      ماد  ۀب  پیکین کند ک  باتوج  ایران  با مردان غیرایران  ایجا  م 

 مرحل  انجام شود:

 نقد و برس  مواد مربوق از قانون مدن ،  5

  ،یهای مکورت  رسم  قجا نقد و بررس  تفسیرها و نظری   8

 های شارحان قانون مدن ، نقد و بررس  دکترین و نظری   8

 مجل  شورای اس م ، 5831موو  سال  ۀواحد نقد و بررس  ماد   4

 ،5833جدیدالتوویم مهرما  سال  ۀواحد و بررس  ماد نقد   1
 نهاد اص ح   پی  ۀبندی و ارائ جم   0

 ۀواحید   ن مااحیث میاد    ۀهمی  بررسی  ی  مقال  بیرای   نداشتن گنجای  علت درادام ، ب 
و درپاییان، میتن    کنییم  بررس  می  تحلیل  و انتقادی صور   ب  را فقط 5833موو  مهرما  

 م نمایی  ارائ  و تایین م نهادی خود را  پی 
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 8931مصوب  ۀواحد . ماده9

پيشينه9.9
 یید مکیتل وجیود     دسیت می    ک  از مذاکرا  مجل  شورای اس م  و غییر  ن بی    گون   ن
ا در قانون مدن  درخوو  تابعیت فرزندان مادران ایران  ک  موجیم پییدای    ه ای ابهام پار 
  هیای  سو و کثر  وقیوع ازدواج  اات ازدواج ازی  ها و نیز دفاتر های متفاو  در دادگا  روی 

وییژ  مهیاجران    قانون مدن  بین زنان ایرانی  و میردان خیارج  بی      5513 ۀبدون رعایت ماد
  و درنتیج  افزای  فرزندان با مادر ایرانی  و پیدر خیارج  ییا غیرایرانی       ستانعراق  و افغان
ایین   درمیورد های منف  دولت  سیتو حسا ک  متقاض  دریافت تابعیت ایران  بودندشد  بود 
( و نییز برخی  مکیت   اجتمیاع  متیراکم      510 -510 :5835های گسترد  )عزیزی  ازدواج

ها، مجل  شورای اس م  را بر  ن داشیت تیا در تیاریخ     برای فرزندان حاصل از این ازدواج
تابعیت فرزنیدان  قانون تعیین تتلیف »را  با دو تاور  با عنوان  ای را هم واحد  ماد  8/1/5831

بی    58/1/5831توویم کنید کی  در تیاریخ    « حاصل از ازدواج زنان ایران  با مردان خارج 
ک  تتلیف تابعیت تولدی این فرزنیدان را   ای ک  بی  از  ن تأیید شورای نگهاان رسید  مووب 

هیا    نشیان  بودن مادر ایران  علت طور غیرمستقیم بیگان  فرض کرد، اما ب  ن کند،  نان را ب معی 
، کسم تابعیت اییران را حیق  نیان دانسیت و     علتمحسو  کرد و ب  همین  ممتاز ۀبیگانرا 

 خواست ک  را  کسم تابعیت ایران را برای  نان هموار و تسهیل کند 
فرزندان را حیل کنید، بلتی     این تنها نتوانست مکتل تابعیت  واحد  ن  ماد این  ،هم  بااین

 ۀواحید  میاد   دولیت   ،رو ساز نیز شد  ازاین های مفهوم  مکتل هامها و اب برخ  اجمال علت ب 
ب  مجل  شورای اسی م    5831گزین  را درقالم ی  الیح  در زمستان سال  جدید و جای

 یید شورای نگهاان رسید أب  توویم مجل  و ت 5833تقدیم کرد ک  درنهایت در مهرما  
 

 واحدهمتنماده1.9

 از بعید  ییا  قایل  کی   غیرایرانی   میردان  بیا  ایران  زنان شرع  ازدواج از حاصل فرزندان
 تمیام  سیال  هجید   سین  بی   رسییدن  از قایل  شوند م  یا شد  متولد قانون این توویم
تکیای  وزار    منیت  )ب ا مکتل نداشتن درصور  ایران  مادر درخواست ب  شمس 

 ینید    ایران درم  اط عا  و سازمان اط عا  سرا  پاسداران انق   اس م ( ب  تابعیت
سال تمام شمس  درصور  عدم تقاضیای   هجد فرزندان مذکور پ  از رسیدن ب  سن 

توانند تابعیت ایران  را تقاضا کنند ک  درصور  نداشیتن مکیتل امنیتی      مادر ایران  م 
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تکای  وزار  اط عا  و سازمان اط عا  سرا  پاسیداران انقی   اسی م ( بی       )ب 
میا    سی  شوند  پاسخ ب  استع م امنیت  باید حداکثر ظر  مد   فت  م تابعیت ایران پذیر

اقامیت بیرای پیدر     ۀب  صدور پروانی  انجام شود و نیروی انتظام  نیز متلف است نسات
تکیای  وزار  اط عیا  و سیازمان     غیرایران  درصور  نداشتن مکتل امنیتی  )بی   

 .اط عا  سرا  پاسداران انق   اس م ( اقدام کند

 رس دردسیت  یا و ناود  حیا  قید در متقاض  مادر یا و پدر ک  درصورت  :5 ۀتاور
  شدبا م  صالح دادگا  با نسم احراز متقاض  نسم احراز در ابهام درصور  نااشند،

افراد فاقد تابعیت  ک  خود و حیداقل یتی  از والدینکیان در اییران متولید      : 8 ۀتاور
سال تمیام شمسی  تابعییت ایرانی  را      هجد   سن توانند پ  از رسیدن ب شد  باشد، م 

کیفیری و نییز نداشیتن مکیتل امنیتی        ۀتقاضا کنند ک  درصیور  نداشیتن سویپیکیین   
تکای  وزار  اط عا  و سازمان اط عا  سرا  پاسیداران انقی   اسی م ( بی       )ب 

  شوند تابعیت ایران پذیرفت  م 
 

واحدهلتصویبمادهیدال9.9
داران  ن در خیارج از مجلی  بیرای ااایا       واحد  در مجل  و طیر   ماد  نمایندگان موافق
بیودن   لی  کی  غیرایرانی    یاول، دال ۀدست  اند عمل ب  دو دست  دلیل استناد کرد درمقوود خود 

ل  ک  تسهیل اعطای تابعییت تحوییل    یدوم، دال ۀفرزندان مادران ایران  را توجی  کند و دست
فرصیت بی    نداشیتن   علت ند  ب کاز تابعیت حق  نان است اااا   ک  این نوع ب   نان و اینرا 

 کنیم  ل بسند  م یدالاین ذکر عنوان 

 نشدن محسوب ل ایرانییدال 3.1.1

جیای فرزنیدان والیدین خیارج  مقییم اییران بیرای داراشیدن           پاسخ منف  ب  انتظیار نابی    5
 ؛ایران  تابعیت
جمعییت درصیور     ۀروی دولت و افزای  ب بار مال  و امنیت  و نیز افزای  تعهدا    8

 ؛اعطای تابعیت ایران  ب  این فرزندان
 ؛ها این ازدواج ۀاغراض سیاس  و مذها  پکت پرد  8
از زنییان و  نتییردن مییدهای منفیی  بییرای زن ایرانیی  و حمایییت  پیی  نتییردن م حظیی   4
 ؛ایران  مادران
 ؛همسری کدافزای  کو  1
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 ؛هاجر مد تکدید م  لزوم پرهیز از پ   0
و نادرسیت    ، میاری هید    ۀجامعی  دربیارۀ   و کیف  فقدان کارشناس  الزم، ابهام کم   1

 ؛تابعیت  بزرگ ادعای ب 
 ؛فقدان ساختارهای الزم  3
 ؛ایران و فرانس  ۀنادرست  مقایس  3
میدهای اعطیای تابعییت ییا       وضیعیت فرزنیدان و نییز پی      و ب  پیکین  نتردن توج   55
 ؛ها دانستن  ن ایران 
 ؛تورم و انااشت قانون  55
 ؛گسترش تابعیت مجاعف  58
 ؛خطرا  امنیت  در جغرافیای سیاس  و اجتماع   58
 ؛پیدای  تعارض قوانین  54
  نف  سایل ۀماالفت با قاعد  51

 تحصیلیل داشتن حق کسب تابعیت تحصیلی و لزوم تسهیل اعطای تابعیت یدال 3.1.1

 ؛ها واحد  ماد ن زیادناودن تعداد مکموال  5
 ؛قاح عقا  ب بیان ۀقاعد علت ب  ب بیان عقا لزوم پرهیز از   8
 ؛نگا  ماناگروان  و قیاس نظام تابعیت ایران با نظام تابعیت فرانس   8
 ؛ها و حل مکتل  نان هویت توج  ب  مکتل ب   4
 ؛تابعیت  و مکت   ناش  از  ن رف  ب   1
 ؛یض جنسیت  در تابعیتنگا  فمینیست  و لزوم رف  تاع  0
 ؛پرشدن خأل قانون   1
 ؛تحقق حقوق شهروندی و حفظ کرامت فرزندان  3
  رف  تهدید امنیت   3

 

واحدهمفادماده3.9
 ،هیا، شیرایط   ماهیت تابعیت فرزندان مادران ایران  و را  ۀدربار 5833موو  سال  ۀواحد ماد 

 است: شرح  دینشاو  و خانوادگ  ب اار  و تکریفا  کسم تابعیت تحویل  ایران و نیز
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 از ،اول یرانی  فرزنیدان میادران ا   یران ا یتتابع واحد ماد  این استنادب : تابعیت ماهیت  5
 ۀدر میاد  یادشید  برخ   تابعیت تحوییل    ؛ دوم،است (ن  تولدی و)تابعیت تحویل   نوع
تواند بی    امتیازی است ک  دولت م  فقط و قانون مدن  ک  حق مکموالن  ن ماد  نیست 313

 نان اعطا کند ییا از اعطیای  ن خیودداری ورزد، تابعییت تحوییل  حیق فرزنیدان میادران         
 است  ایران 
 از  ن موضیوع  فرزنیدان  شیدن برخوردار یبیرا  واحید  ماد  این: تابعیت کسم هایرا   8
 نظر گرفت  است: ت تحویل  ایران دو را  را درتابعی

 درخواسیت بی   و فرزنید  سیالگ  هجید  از  ی و عاجل است ک  پ یرمستقیمرا  غ اول را 
و  سییالگ هجیید پیی  از  کیی  اسییت و  جییل یمرا  مسییتق دوم را   شییود حاصییل میی مییادر
 گردد  خواست فرزند حاصل م  در ب 

و  ،ازدواج بودنشرع  امنیت ، مکتل)نداشتن  تابعیت کسم تکریفا  و شرایط  8
تنهیا شیرق موافقیت بیا      عایار   ایین  اسیتناد (: بی   سال تمام شمس هجد ب   یدنرس

ورداری از تابعییت اییران نداشیتن مکیتل امنیتی  اسیت کی  مرجی          درخواست برخی 
 وزار  اط عا  و سازمان اط عا  سرا  پاسداران انقی   اسی م    تکای   ن هم

بیا میرد   بیودن ازدواج زن ایرانی     شیرع  »  الات  از عایار   غیازین میاد  شیرق     است
ک  مرجی  تکیای  ایین شیرق را       ن شود، ب  طور ضمن  مستفاد م  نیز ب « غیرایران 

 صراحت بیان کرد  باشد  ب 
فرزنیدان   یرانی  ا ییت تابع   ایار شاوی   ۀدربیار  واحد ماد : خانوادگ  و شاو   اار  4
مویداق تابعییت تحوییل  اسیت،      جاک  ظاهراً اما از ن ؛وع این ماد  سان  نگفت  استموض

قانون مدن  بییان شید  اسیت )محرومییت از      338 ۀپ  مکمول  اار مربوق ب   ن ک  در ماد
  استگان (   موارد نُ
 اار خانوادگ  این تابعیت نیز ساکت است و  ۀواحد ، جز در ی  مورد، دربار ماد 

وادگ  تابعییت  ک  این تابعیت موداق تابعییت تحوییل  باشید،  ایار خیان      با فرض  ن
شود  اما اار خیانوادگ    مثل تابعیت تاع  زن و فرزندان نیز بر  ن مترتم م  ،تحویل 

نیروی انتظام  نیز متلف است »ای ک  در این ماد  بدان توریح شد   ن است ک   ویژ 
اقامت برای پدر غیرایران  درصیور  نداشیتن مکیتل امنیتی       ۀب  صدور پروان نسات
 عا  و سازمان اط عیا  سیرا  پاسیداران انقی   اسی م (      تکای  وزار  اط )ب 

 « اقدام کند
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اهمقایسهوترجيح3.9
ها روشین    ن ۀو مقایس 5833و سال  5831واحد  موو  سال  با مرور و تحلیل متن دو ماد 

نتیردن فرزنیدان میادران     محسیو   واحید  در ایرانی    اشتراک این دو ماد اوجود شود ک  ب م 
بیودن   ممتاز دانستن  نان ک  تحویل تابعیت ایران حق  نان اسیت و تحوییل    ۀبیگانایران  و 
قیانون میدن     338 ۀدر میاد  یادشد ها و درنتیج  محرومیت  نان از نیل ب  مقاما   تابعیت  ن
برخیوردار  از امتیازات  سابق  ۀواحد ماد  در مقایس  بااخیر  ۀواحد های  هم دارند و ماد  تفاو 
  «غیرایران  مردان» ب  «خارج  مردان» عاار  اص حو  ییرتغ ازجمل  ،است

 ؛واحد  افراد مکمول ماد  درموردتر متن  روشنای  و توریح بی   5
 ؛سالگ  هجد رهای  نسا  فرزند از ب تتلیف  پی  از   8
 ؛محدودیت زمان  تحویل تابعیتنداشتن   8
 ؛شدن شرق رد تابعیت خارج  منتف   4
 ؛دو شرق اخ ق  ب  ی  شرق سیاس  تقلیل  تعدیل و 1
 ؛ یمقاما  اجرا بودن نمعی   0
 ؛ستونت در ایران  اشتراقنداشتن   1
 ؛اقامت ۀاشتراق صدور پرواننداشتن   3
 ؛چگونگ  ازدواجتایین   3
  توریح ب  وضعیت افراد فاقد تابعیت  55
 

واحدهنقدماده3.9
چیون   کی  هیم   نظیر مجلی  شیورای اسی م  اگرچی  از  ن      5833موو  سال  ۀواحد ماد 
طیور   سرنوشت تابعیت ایرانی  فرزنیدان میادران ایرانی  را بی       5831موو  سال  ۀواحد ماد 

مفیید و   نظرهای رسیم  و علمی  پاییان داد  اسیت     ن کرد  و ب  اخت  جا معی  جام  و ی 
داراشدن تابعیت تحویل  بیرای  « حق»شناختن  رسمیت نیز اگرچ  با ب  رسد و نظر م  مثات ب 

ایین  قیانون میدن     313 ۀفرزندان مادران ایران  در مقایس  با تابعیت تحوییل  موضیوع میاد   
بر ن ایین امتییاز را نییز دارد کی  بیا       دهد و افزون تری قرار م  فرزندان را در موقعیت مناسم

ۀ تیا انیداز   5831موو  سال  ۀحدوا تسهیل را  داراشدن تابعیت ایران  و رف  مکت   ماد 
زیادی مکتل فرزندان موضوع خود را حل کرد  است، اما خال  از نق  و ایراد هم نیسیت،  
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واحد  و برخی  بی  منطیوق و مفیاد      ها ب  منطق حاکم بر وض  ماد  سو، برخ  از  ن ک  ازی 
ران ایرانی   فرزندان ماد 5831موو  سال  ۀواحد چون ماد  شود ک  هم واحد  مربوق م  ماد 

 ۀواحید  بر انتقادهای ویژ ، برخ  از انتقادهای  ک  بیر میاد    را بیگان  پنداشت  و درنتیج ، افزون
تیرین انتقادهیا    ب  مهیم  ،واحد  نیز وارد است  درادام  وارد بود بر این ماد  5831موو  سال 
 شود  اشار  م 

 انتقادهای ویژه 3.6.1
میادر  فرزند حق  یتک  خواهد  مد، تابع یح ب  درخواست مادر: ب  توض یتتابع  وابستگ  5

تابعیت فرزند ب  درخواسیت میادر    کردن وابست  ،رو اینزا یست ک  حق پدر هم ن نیست، چنان
 رسد  نظر نم  چندان منطق  ب 

کی  بی     یناخواست : ممتن است فرزنید  یل تحم یترا  خروج از تابع نتردن بین پی   8
وجی    هییچ  تنها ب  مادر ایران  خود تابعیت ایران ب  او اعطا یا تحمیل شد  است، ن رخواست د

خواستار تابعیت ایران  نااشد، بلت  خواستار تابعیت دولت متاوع پدر یا دولیت ایالث  باشید     
خروج از تابعیت ایرانی  را بیرای چنیین فیردی      ۀگذار را  ساد منظور الزم بود ک  قانون بدین
 333 ۀکی  در میاد   ،کرد تا مجاور نااشد براساس ضوابط ترک تابعیت اصل  ایران ن  م یب پی 

قیانون میدن     311 ۀک  در میاد  گون  همان  قانون مدن   مد  است، از تابعیت ایران خارج شود
ای اندیکید  شید  اسیت     قانون مدن  چنین چار  310 ۀماد 1و  4برای اتااع موضوع بندهای 

واحیید     مییاد یو از نقییااسییت چنییین امییری غیرمنطقیی   نتییردن بینیی  هرحییال، پییی  بیی 
رسد  م  نظر ب 

 میاد    غیازین  عاار  از:  ن دانستنشرق  بودن ازدواج و نادرست « شرع»ابهام شرق   8
شیرق     «  غیرایرانی   میردان  بیا  ایرانی   زنیان  شرع  ازدواج از حاصل فرزندان»گوید:  ک  م 

شیود  ذکیر ایین     طور ضمن  اسیتفاد  می    ب « مرد غیرایران  بودن ازدواج زن ایران  با شرع »
 :دکن واحد  را با دو ایراد مواج  م  شرق با این عاار  ماد 

اج ازدو مفهیوم  از مراد: «شرع  ازدواج» عاار  از نظرب  مفهوم مورد نتردن توریح( الف
ساس ضیوابط  های  است ک  مسلمانان برا شرع  اندک  ماهم است ک   یا مقوود فقط ازدواج

های مکروع است ک  هر قوم و ملتی    مطلق ازدواج از  نک  مراد  کنند یا  ن اس م  منعقد م 
و  ،ک  ازدواج جیایز، صیحیح   سازند؟ یا  ن یا پیروان هر دین  براساس مقررا  خود منعقد م 

گرفتی  براسیاس    هیای شیتل   و حرام مراد است یا ازدواج ،ح ل دربرابر ازدواج ممنوع، باطل
های منعقد  براساس قوانین میدن  و رسیم  ککیورها     )اس م ( دربرابر ازدواج ضوابط دین 
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)اسی م ( بیدون اایت رسیم  دربرابییر      گرفتی  براسیاس ضیوابط شییرع     ییا ازدواج شیتل  
 رسد  نظر م  انتقاد ب  گذار ب  مراد خود قابل قانون نتردن شد   توریح های رسم  اات ازدواج
 خیود  جیای  در: نسیم  مکیروعیت  و ازدواج بودن)مکروع(  شرع  شرق نادرست (  
چ  اهمیت دارد وجود نسیم طایعی     شد  است ک  در تابعیت برمانای سیستم خون  ن گفت 

گونی  اایر    هییچ  است و مکروعیت و عدم مکروعیت نسم حت  در اعطای تابعییت تولیدی  
در تابعییت تولیدی    کی   هیای غیرتولیدی  چنیان    تا چ  رسد ب  تابعیت ندارد ای مثات یا منف 

قیانون میدن  مکیروعیت نسیم شیرق نکید         310 ۀماد 8استناد بند  برمانای نسم پدری ب 
مکیروعیت نسیم بیرای فرزنید میادر       بودن ازدواج و ذکر شرق شرع  ،است  بر این اساس
 ۀجیا م حظیات  وجیود داشیت  باشید، بایید چیار        رسد و اگر در این نظر نم  ایران  منطق  ب 
 د دیگری اندیکی

 5833موو  سال  ۀواحددر ماد  یت مکتل امن نداشتنشرق  بودنجا ناب   4
گیذار   واحد  بود ک  قانون ن هردو ماد ال ماالفیبیم مکت   امنیت  یت  از انتقادها و دال

شرق مهم اعطیای تابعییت بی  فرزنیدان      منزلۀ را ب « عدم مکتل امنیت »برای رف  این نگران  
فرزنیدان زییر    درمیورد ک  وجود مکیتل امنیتی     بر  ن مادران ایران  قرار داد  است، اما افزون

سال موداق خارج  چندان  ندارد، حقیقت  ن است ک  بیم وجود مکیت   امنیتی     هجد 
ان دارای تابعییت  ازجملی  فرزنید   را زادگیان  فرزندان ندارد و دیگیر ایرانی   این اختواص  ب  

هیای  کی     مجاعف تولدی حاصل از ازدواج مردان ایران  با زنیان  خیارج  از اتایاع دولیت    
مکیتل   نداشیتن شیود  بنیابراین،    ای خومان  با ملت و دولت ایران دارند نیز شامل م  رابط 

  فرزندان مادران ایران  هم شرق نترد دربارۀموارد شرق کرد یا  ۀامنیت  را یا باید در هم
نی    و) مطلیق  طیور بی   را نسیم  احیراز  کی   5 ۀتاویر  :5 ۀستو  و ابهیام در تاویر    1
دادگا  صالح قیرار داد  اسیت روشین نتیرد  اسیت کی         ۀوو  نسم مکروع( برعهدخدر

دادگیا    ۀبیودن نسیم هیم برعهید     تعیین مکروع ۀبر اصل وجود نسم طایع   یا وظیف افزون
 مرج  دیگری است  ۀصالح است یا برعهد

 کی   است وارد نیز ایراد این شتل ، لحاظب : واحد با موضوع ماد  8 ۀتاور ارتااط  ب  0
زییرا ایین تاویر      ؛واحد  ندارد واحد  ربط وایق  ب  موضوع اصل ماد  ماد  8 ۀوضوع تاورم

گون  ارتایاط  بیا سیسیتم خیون و      است ک  هیچ را بیان کرد  نوع  دیگر از تابعیت تحویل 
 جانم مادر، ندارد  هرچند از ،بودن فرزند ایران 

نیاواردبودن بی  ذکیر     علت الات  انتقادهای دیگری هم مطرح شد  یا قابل طرح است ک  ب 
حیذ  قیید زادگیا  و     واحید  و  کنیم: نادرسیت  اطی ق میاد     ها بسند  م  عنوان برخ  از  ن
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 ایت  ن، واحید  بیا مقیررا  مربیوق بی  ازدواج و لیزوم ا       گیا  ایرانی ، مغیایر  میاد      اقامت
یی    ۀسویپیکنی ، نادرست  تومیم قجای  دربار فقدان  وضعیت احراز لزوم ب  نتردن توریح

 و مانند  ن  ،امر سیاس 

 انتقادهای مشترک 3.6.1

 سالگ هجد از  ی فرزند پ یتمکتل تابع  کل نتردن رف   5
مکتل تابعییت   5831موو   ۀواحد چون ماد  نیز هم 5833موو   ۀواحد براساس ماد 
شیود، زییرا اگیر میادر ایرانی  پیی  از        طور کامل حل نمی   سالگ  ب  هجد فرزندان پی  از 

سالگ  فرزند درخواسیت تابعییت ایرانی  بیرای فرزنید خیود نتنید، مکیتل ابهیام و           هجد 
چنان باق  خواهد ماند  بودن تابعیت ایران  او هم نامکا 

 حقوق  محورمس ل  نگا  جایب  غیرحقوق  محور نگا  مکتل  8
مویو  سیال    ۀواحد با ماد  5833موو  سال  ۀواحد ب  وحد  مجمون  ماد  باتوج 

وارد  5831مویو  سیال    ۀواحید  ک  بر ماد   بسیاری از انتقادهای ک  رسد نظر م  ب  5831
نطیق  ها ب  دلیل و م ترین  ن نیز وارد است ک  یت  از مهم 5833موو   ۀواحد بود بر ماد 

شود  با مراجع  ب  مکروح مذاکرا  مجلی  شیورای    ها مربوق م  واحد  حاکم بر این ماد 
کنندگان  شود ک  ارائ  مکاهد  م  5831موو  سال  ۀواحد اس م  در هنگام توویم ماد 

، اجتمیاع  ، اداری، امنیتی  ، مویلحت  ، سیاسی  »واحد  را با نگیا    طرح ماد  این و موافقان
بودنکیان را   گکیای  از کسیان  کی  غیرایرانی      لتتر با هد  مکی  و بی  «مال ، و اقتوادی

انید و ماالفیان طیرح نییز درمقیام       و ب  دفاع از  ن برخاست  اند اند ارائ  کرد  م انگاشت مسلّ
 و احیانیاً  انید  تر با همیین نگیا  بی  مسی ل  نگریسیت       خود بی  پاسخ ب  دلیل موافقان خودب 

واحید  را بی  تییق نقید      وبیی  فمینیسیت  میاد     نگاه  کم ماالفان  در خارج از مجل  با
ی  امر حقوق  محض یا ی  امیر   حقیقت این است ک  تابعیت  ،اوالًک  اند، درحال  سررد 

تر و دراصیل   گذار باشد، بلت  بی  در دست قانون سیاس  محض نیست تا تعیین  ن کام ً
پی    اسیت  « سیاسی   ۀعجویت فرد در ی  جامع»واقعیت عین   برایندانتزاع  و   مفهوم

و امنیتی    ،ناست فیارغ از مکیت   سیاسی ، اجتمیاع      کند ک  در گام منطق ایجا  م 
قیانون   310 ۀو حت  فارغ از مدلول بندهای ماتلف ماد کنندگان طرح در ک م ارائ  یادشد 
اصول کلی  حیاکم بیر تابعییت     با نگاه  حقوق  و با عطف توج  ب  ماان  و  فقط مدن  و

طیور   ( و ماان  و اصول حاکم بر تابعییت اییران بی    11 -05: 5835پژو   طور عام )دان  ب 
بودن ییا نایودن  نیان را مکیا  سیاخت و قیانون         و ایران  را تحلیل کردخا  مس ل  
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چنان باق  بود یا قانون جدیید مکیت ت  را    گا  اگر مکتل هم عموم  را توویم کرد،  ن
 ای ب  حل مکتل اقدام کرد  ید  ورد، با تاور پد

 تویمیم  جیای نادرست مکتل خا  و موقت و وض  قانون عیام و اابیت بی     یمتعم  8
 خا  قانون 

واحد  این است ک  این نقد بر منطق حاکم بر طیرح   مهم ب  هر دو ماد  یاهیت  از انتقاد
ن وارد اسیت  اجانم ماالف از ن و تاحدودی هماجانم موافق تر از واحد  بی  توویم ماد  و

پرسی   »یی    منزلیۀ  تابعیت ایرانی  فرزنیدان میادران ایرانی  را بی      « ۀمس ل»ک   جای  ن ک  ب 
 ن قانون  عیام   ۀطور عام و کل  بررس  کنند و دربار و فارغ از مکت   احتمال  ب « حقوق 

انی  را کی  بیا اتایاع     امنیت  فرزندان زنان ایر، و سیاس ، اجتماع « مکتل»توویم برسانند،  ب 
امنیت  خیا  خیود را   ، و سیاس ، حل اجتماع  قاعد  را  طاقاند، و    ازدواج کرد ستانافغان

فرزنیدان میادران ایرانی      ۀتوان با ی  تومیم قانون  ب  حل  ن اقدام کیرد بی  همی    دارد و م 
ویویم  جای اتااذ ی  تومیم قانون  خیا  بی  ت   ( و ب 500: 5835)عزیزی اند  تعمیم داد 

مکیت    این ک  حقیقت  ن است ک   ، درحال اند اقدام کرد قانون  عام با نگاه  غیرحقوق  
  و تاحیدودی اتایاع عراقی     ستان ن دست  ازفرزندان زنان ایران  است ک  با اتااع افغان خا  

انید   اند، وگرن  فرزندان  ن دست  از زنان ایران  ک  با اتایاع اروپیای  ازدواج کیرد     ازدواج کرد 
  اند تر مواج  یا کم یستندبا این مکت   مواج  ن

 حلنادرست را  ۀیوو ش یات و انگ یز تعارض انگ  4
ای اسیت کی  گوییا     گونی   های متن  ن ب  واحد  و حت  برخ  عاار  ک  عنوان ماد  با این

خواهید وضیعیت تابعییت     واحد  این اسیت کی  می     گذار از وض  ماد  انگیز  و هد  قانون
وضی    ۀ(، امیا انگیاتی  و نتیجی   80: 5831نییا   )قربان تولدی ایران  این فرزندان را روشن کند

نسیم  « حیق »و حداکثر  نیان را از   کند م  واحد  ک  درعمل  نان را غیر ایران  محسو  ماد 
واحید    داند، چیز دیگری است، چیزی ک  تحویل  ن بدون ماد  مند م  تابعیت تحویل  بهر 

اش محرومییت   پذیر اسیت و نتیجی    امتان (های  اگرچ  با تفاو ) نیز 313 ۀب  مادو با استناد 
اسییت قییانون مییدن   338 دۀدر مییا یادشیید فرزنییدان مییادران ایرانیی  از نیییل بیی  مقامییا   

  (5814: 5830 )نائین 
 تابعیت ندانستنتولدی درنتیج  و پندارییگان ب  1

است ک  درعمل فرزندان مادران ایران  موضیوع  ها این  واحد  بر ماد  واردترین انتقاد  مهم
هیا   واحید   ل موافقیان میاد   یی ی  از دال هیچ ،ک  اول این مواد را بیگان  پنداشت  است، درحال 

  (5808 -5845 :همانها کاف  نیست ) ناودن  ن برای اااا  ایران 
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  در نقیدهای  پنداری تعارض   شتار با برخ  دیگر از متون قانون  دارد ک این بیگان  دوم،
  یند  توضیح داد  خواهد شد 

 مادر در هنگام تولد فرزند یتتابع یتوضع نتردن یحتور و ها واحد اط ق ماد   0
بیودن میادر تویریح     زمیان ایرانی    بی  « فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران »عاار   در

ازدواج را بتیوان  بیودن در زمیان    ایرانی  « ازدواج» ۀکلمی  ۀنکد  است، هرچند شاید بی  قرینی  
 ضروری دانست 
انید:   کنند از ی  نگا  چند دسیت   ک  زنان ایران  ک  با مردان خارج  ازدواج م  توضیح  ن

انید،   چنان خارج  ماند  و هم ندزنان  ک  پی  از ازدواج از تابعیت ایران  خارج شد ،ناست
 ها نیستند  واحد  ها مکمول ماد  چنین مادران  و فرزندان  ن

چنیان بیر    و هیم  نددوم زنان  ک  در هنگام ازدواج و در زمان تولد فرزند ایران  بودگرو  
  انید  واحید   تردید این مادران و فرزندان  نان مکمول میاد   اند، ب  تابعیت ایران  خودشان باق 

ول  پی    ،اند گرو  سوم زنان  هستند ک  در هنگام ازدواج و در زمان تولد فرزند ایران  بود 
گرو  چهیارم زنیان      اند سالگ  او از تابعیت ایران  خارج شد  هجد فرزند و پی  از  از تولد

، اما پ  از ازدواج و پی  از تولد فرزنید از تابعییت ایرانی     ندک  در هنگام ازدواج ایران  بود
  اند چنان خارج  ماند  و هم ندخارج شد

ناودند، امیا پی  از ازدواج   گرو  پنجم زنان  هستند ک  اگرچ  در هنگام ازدواج ایران  
واحید    انید  میاد    بودن خود بیاق  مانید    چنان بر ایران  اند و هم و پی  از تولد ایران  شد 

اخیر از زنان و فرزندان  نان صراحت  ندارد  گرو  شکم   ۀب  س  دست شمول نسات ۀدربار
 شیرع   زدواجا از حاصیل  فرزنیدان »مکمول عنوان توان توور کرد ک  اگرچ  ظاهراً را م 
اند، ک  باید وضیعیت   های پیکین نیستند، اما نزدی  ب  گرو « غیرایران  مردان با ایران  زنان

تولید فرزنید    تابعیت  نان نیز مکا  شود  این گرو  زنان  هستند ک  در هنگام ازدواج و
 و ایرانی   ندسیالگ  او ایرانی  شید    هجید  ایران  ناودند، اما پ  از تولد فرزند و پیی  از  

 اند  ماند  باق 
ای نگیارش شیود کی      گونی   واحد  بی   خو  و بلت  الزم است ک  ماد  ک  رسد نظر م  ب 
بیودن میادر در کیدامین زمیان اسیت؟ زمیان        ایران  ایرانی   روشن  معلوم شود مراد از مادر  ب 

 ها؟ ها و کدامین  ن ازدواج، زمان تولد فرزند، یا زمان درخواست یا هرس  یا دو یا یت  از  ن
 ییت مادر در هنگام درخواست تابع یتتابع یتوضع نتردن یحتور و واحد اط ق ماد   1

 فرزند یبرا یران ا
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واحد  ب  وضعیت تابعیت مادر در هنگام درخواست تابعییت   ایراد دیگر این است ک  ماد 
طور مطلق چنین حقی  را بیرای میادر شیناخت  اسیت،       ایران  برای فرزند توجه  نترد  و ب 

سالگ  فرزنید از تابعییت اییران     هجد تولد و  ۀک  ممتن است چنین مادری در فاصل رحال د
خارج شد  باشد و در هنگام درخواست تابعیت ایران برای فرزند تابعیت دولیت دیگیری را   

اعتایار    ورد ک   یا این مادر ب  جا این پرس  را پدید م  واحد  در این داشت  باشد  اط ق ماد 
ان  خود در زمان تولد فرزند حق درخواست تابعیت ایران  بیرای فرزنید خیود را    تابعیت ایر
را اعتاار فقدان تابعیت ایران  در زمان درخواست حیق درخواسیت تابعییت ایرانی       دارد یا ب 

 برای فرزند خود ندارد؟
درخواسیت چنیین میادری کی  تابعییت ایرانی         اعطای تابعیت تحویل  ایران ب  فرزند ب 

طورکی  گذشیت، منطیق اعطیای تابعییت بی         رسد، گرچ ، همیان  نظر م  غیرمنطق  ب ندارد، 
  خیود بیاق  اسیت     چنان ب  قیو   سالگ  هم هجد درخواست خود فرزند پ  از رسیدن ب  

گونی  اصی ح    واحد   ن را این این قید ب  ماد  کردن بهتر است با اضاف  ک  رسد نظر م  پ  ب 
 ۀکی  در زمیان درخواسیت هیم تاعی      مادر ایران ، درصیورت   درخواست ب  »   تتمیل کرد:  و

    « باشد ایران
 ایران اکتساب  تابعیت و  اصل یتاز مواهم تابع یتمحروم  3

برخیورداری  نیان از حیق کسیم      شدن فرزندان میادران ایرانی  و صیرفاً    محسو  بیگان 
 تابعییت اصیل  اییران   جای  نان از مواهم   ب  محرومیت ناب ،سو تابعیت تحویل  ایران ازی 

 دیگر، ب  محرومیت از مواهم تابعیت اکتسیاب  اییران   ناودن تابعیت( و ازسوی اصل  علت )ب 
 انجامد  سالگ ( م  هجد  مادر تا پی  از نتردن )درصور  درخواست

  متون قانون یگربا د یناسازگار  نوع  3
 :است، ازجمل  واحد  با مفاد برخ  از متون قانون  مربوق ناسازگار مفاد ماد 

 اساس  قانون ویتماصل چهل (الف
حیق  »طور عیام و مطلیق    ویتم قانون اساس  برخورداری از تابعیت ایران را ب  اصل چهل

ک  بین نسم پیدری و میادری تفتیتی  کیرد  باشید،       داند، بدون  ن م « م هر فرد ایران مسلّ
گون  فرزند میادر ایرانی     ماناست، ه« فرد ایران »طورک  فرزند پدر ایران  موداق  پ  همان
م  ید ک  برخورداری از تابعیت تولیدی اییران حیق مسیلّ     شمار م  ب « فرد ایران »هم موداق 
ار اساس   ن است کی   ذگ توریح قانون ب « بودن تابعیت ایران محق مسلّ»منطق   ۀاوست  نتیج

سیلم تابعییت کنید، مگیر بی  درخواسیت خیود او ییا           توانید از هییچ ایرانی     دولت نمی  »
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میراد از دولیت در ایین     کی   رسید  نظیر می    ب «  ک  ب  تابعیت ککور دیگری در ید درصورت 
مجریی  و نهادهیای    ۀتنهیا قیو   نهادهای حتومت  اسیت، پی  نی     عاار  حتومت و مجموع 
مقننی  هیم    ۀ  قیو توانند از این فیرد سیلم تابعییت کننید، بلتی      اجرای  مربوق ب  تابعیت نم 

د یا مان  اعطای تابعیت بی   نیان شیود  پی      نتواند با وض  قانون تابعیت  نان را سلم ک نم 
تواند با وض  قانون فرزند متولد در خارج از ککیور از پیدرومادر ایرانی  را     طورک  نم  همان

توانید بیا    چنیین نمی    ایران  ب  او دریق ورزد، هیم  ۀنام دادن شناس ایران  محسو  نتند و از
 کردن فرزندان مادران ایران  خودداری کند  محسو  واحد  نیز از ایران  وض  ماد 
  قانون مدن 310 ۀماد 8 بند اط ق با هاواحد ماد  شروق ناسازگاری(  

ک  فرزند ناشی  از   5833موو  سال  ۀواحد بودن ازدواج در ماد  توریح ب  شرق شرع 
جهیل طیرفین    علت ک  ب  از  ن )اعم طور کل  ازدواج غیرشرع  زن ایران  با مرد خارج  را ب 

اظهار خ   واق  زوجین ب  اات رسید  و رسمیت یافتی  باشید    علت یا مأموران مربوق یا ب 
ت اییران محیروم دانسیت     ک  ب  اات نرسید  و رسمیت نیافت  باشید( از داراشیدن تابعیی    یا  ن

نامکیروع   از فرزند مکیروع و  ک  فرزند پدر ایران ، اعم 310 ۀماد 8است، با اط ق منطق بند 
 کند ناسازگار است  را ایران  محسو  م 

  قانون مدن 310 ۀماد 4بند  (ج
را اییران   حاصل از ازدواج زنان ایرانی  متولید در  و  ک  فرزندان متولد در ایران  واحد  ماد 

دانید،   با مرد خارج  ایران  محسو  نتیرد  و فقیط دارای حیق کسیم تابعییت اییران می        
 ۀمیاد  4(، بیا بنید   511 -514: 5835)عزیزی  ک  امری غیرمنطق  و ناعادالن  است بر  ن افزون
صیور    هرچند برخی  بی    ؛کند در تعارض   شتار است ک   نان را ایران  محسو  م  310

 ( 515 -501همان: اند ) این تعارض بر مد ت ش برای رف   ناموفق در
 ایران  مادران فرزندان علی  یرمنطق ناروا و غ  منف یضتاع  55

انید در   واحید  بیگانی  محسیو  شید      استناد ماد  فرزندان مادران ایران  متولد ایران ک  ب 
میادۀ   4اسیتناد بنید    اند، ک  ب  موقعیت  فروتر از فرزندان مادران خارج  متولد ایران قرار گرفت 

 ینید و ایین مویداق روشین  از تاعییض منفی  نیاروا و         شمار م  ایران  ب قانون مدن   310
کی    را طفیل متولید در اییران    ک  توان پذیرفت غیرمنطق  علی  این فرزندان است  چگون  م 
ادۀ می  4 )بند دکراصل  ایران محسو   ۀاند تاع یت  از والدین خارج  او در ایران متولد شد 

ش نییز در اییران متولید    ا اما طفل  را ک  او نیز در ایران متولد شد  و مادر ایرانی   ،(ق م 310
 ( 511 -514: 5835)عزیزی  دکرتابعیت اکتساب  ایران محسو   ۀشد  دارند
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 یتب  تابع یت نگا  جنس ۀشاه  55
از تابعییت  رسد، تفاو  نسم پدری و مادری در برخورداری فرزند پدر ایران   نظر م  ب 

( و برخورداری فرزنید میادر ایرانی  از حیق کسیم      ق م 310 ۀماد 8استناد بند  )ب  ایران  پدر
اسیتناد   )بی   تابعیت تحویل  ایران ک  مستلزم عدم برخورداری او از تابعیت ایران  مادر است

( و 551 -31: 5831پیژو    )دانی   (ک  نیست) ( اگر جنسیت  نااشد5833موو   ۀواحد ماد 
نگیا  تاعییض جنسییت  را کی  هیم       ۀشیاه  ،سیو  کم ازیی    فرین هم نااشد، دست مکتل نیز

کنیید و  هییای حقییوق بکییری معاصییر اسییت تییداع  میی   ناصییحیح و هییم بییرخ   ارزش
خیورد  پی  منطقی   ن اسیت کی        چکم نم  دیگر، دلیل  منطق  برای این تفاو  ب  ازسوی

ل یی دال و نی  بی   )ل  ک  تایین خواهد شید  یالد چون فرزند پدر ایران ، ب  فرزند مادر ایران ، هم
 ایران محسو  شود تا قانون ایران ب  تاعیض جنسیت  متهم نگردد  ۀتاع (فمینیست 
 

 نهاد اصالحی جدید . پیش4

گیذاری دارد، امیا ایین قیدر       گذار قدر  قانون قانون ک  تر اشار  شد ک  درست است پی 
های طایع  و فراقیانون  افیراد    گذاری، ازجمل  حق مکروق و محدود ب  رعایت شرایط قانون

ویژ  افیراق   واحد  و ب  گفت  بر ماد  پی  یاهب  انتقاد باتوج  ک  رسد نظر م  ب  ،رو است  ازاین
فرزنیدان میادران ایرانی  کی  پدرشیان غیرایرانی          کردن تمام محسو   لود در بیگان  تناقض

کی  فرزنیدان پیدر و میادر خیارج        درحیال  است، حت  اگر هرس  هم متولد اییران باشیند،   
شیوند، اصی ح    ای ایران  محسیو  می    گون  قانون مدن  ب  310 ۀماد 1 و 4موضوع بندهای 

لی  کی  تاییین    یدال واحید  بی    و ناسخ میاد   ،شمول ، تمامناپذیر ای صریح، مناقک  گون  قانون ب 
یت ایران  این فرزندان ااایا   بودن تابع ک  هم تولدی ای گون  ب  ؛یابد خواهد شد، ضرور  م 

و هم مطلق و منجزبودن تابعیت تولدی  نان موج  گردد  درادام  ودرضمن دو ماحیث،   شود
 ۀکننید  ل توجی یدال ،د و سر گرد و مفاد  ن تایین م شود  م نهادی مطرح  ناست، متن پی 
 د شو  ن تکریح م 

 

نهادیپيشةواحدمادهمتنومفاد9.3
ای کی    شدن تاویر   را  با افزود  هم 310 ۀماد 8شود بند  نهاد م  اهد  مد، پی ل  ک  خویدال ب 

د، شیو اص ح  لیذشتل  ب  وضعیت فرزندان دارای تابعیت مجاعف تولدی است ۀکنند تعیین
نییازی نااشید  در ایین     5833و سال  5831های موو  سال  واحد  ک  دیگر ب  ماد  ای گون  ب 
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سیو،   یابد تا ازی  تغییر م « ایران ۀتاع»در این بند نیز ب  عاار  یادشد  « ایران » ۀاص ح کلم
در اصیل   «ایرانی  » ۀدیگر، با مفهوم کلمی  صراحت روشن شود و ازسوی ب « ایران »مقوود از 

  ویتم قانون اساس  ک  ناظر ب  مفهوم دیگری است، اشتاا  نکود چهل

 نهادی متن پیش 3.3.1

 :شوند محسو  م یرانا ۀتاع یلاشاا  ذ -310 ۀماد
5-      

 خارجی   در یا ایران در ک این ازاست، اعم یرانا ۀتاع ها ن مادر یا پدر ک  کسان  -8
  باشند شد  متولد

 ظیر   کی   نید ا موظیف  هسیتند،  تولدی مجاعف تابعیت دارای ک  فرزندان : تاور 
خیود را رد کیرد  و     خیارج  ییت تابع تمام سال هجد  ب  رسیدن از پ  سال دو مد 

مواهیم   ۀکنند تا بتوانند از هم یمرا ب  مقاما  مربوق تسل  خارج یتسند خروج از تابع
 338 ۀمیاد  هیای ییت مکیمول محروم  ،صیور  درغییراین  گردند، مندبهر  ایران  تابعیت

بی    یدنسال متنیاو  پی  از رسی    بیست یا  سال متوال د مد   ک  خواهند بود، مگر  ن
  باشند داشت  اقامت ایران در مامسال ت هجد سن 

 نهادی متن پیش ۀمفاد ویژ 3.3.1

نهادهیای   هیای مویو  ییا پیی      واحید   نهادی بیا مفیاد میاد     اگرچ  برخ  از مفاد متن پی 
 نهاد است  این پی  ۀناموو  مکترک یا نزدی  است، اما برخ  دیگر ویژ

 ۀمیاد  8در بند « ایران » ک  در شمول عاار  ایران: درحال  ۀبودن مفهوم تاع روشن  5
ایین شیمول    هیم  اتااع اکتساب  ایران تردید وجود دارد و با فرض شیمول  درمورد 310

 ۀتاعی »اسیت، شیمول عایار     « ظهیور » ایران  است ک  از نوع « عاار »ناش  از اط ق 
از تولیدی ییا تحوییل ، تاعی  و      اتااع ایران، اعیم  ۀهم دربارۀنهادی  در متن پی « ایران

روشن و از نوع ن  است ک  تردیدی در   مفهوم« ایران »در مقایس  با عاار  تحقق ، 
  ن وجود ندارد 

 روشین  بی   نهیادی ی : در میتن پی  یران مادر ا یابا پدر   نسا ۀرابط کفایت بودنروشن  8
بودن یت  از پدر یا مادر برای برخورداری فرزند از تابعییت تولیدی    شد  است ک  ایران  بیان

بیر کفاییت فقیط نسیم      را تویریح الزم  310 ۀماد 8ک  بند  ایران کاف  است، درحال دولت 
  نداردپدری یا کفایت هری  از دو نسم پدری یا مادری 
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 تنهیا ن  ک  است ایگون ب  نهادیپی  متن اط ق: تولدی تابعیت بودنمطلق و منجز  8
 ۀصور  منجز و قطعی  تاعی   ک  فرزند مادر ایران  فاقد تابعیت خارج  باشد، ب  درصورت 

کی  فرزنید از تابعییت تولیدی دولیت       ایران محسو  خواهد شد، بلتی  حتی  درصیورت    
صیور  مطلیق و منجیز     چنان از تابعیت تولدی اییران بی    خارج  هم برخوردار باشد، هم

کی  فرزنید    ک  درصور  عتی  قجیی ، یعنی  درصیورت      گون  زیرا همان ؛برخوردار است
شود، تابعیت تولدی او تابعیت منجیز اسیت،    ن ، ایران  محسو  م نسم پدر ایرا علت ب 

گونی  در   زمان و ب  هر دلیل تابعیت خارج  دیگری داشت  یا نداشیت  باشید، همیین    چ  هم
تابعیت تولدی ناش  از نسم مادری او نیز باید تابعیت او منجیز و قطعی  باشید و بی  رد     

د کوتابعیت خارج  معلق ن
 کی   رسدم  نظرب  منطق : ایران تولدی تابعیت مواهم ۀهم از ریبرخوردا مکروطیت  4

مواهیم تابعییت ایرانی  بیرای فرزنیدان  کی  از تابعییت خیارج  نییز           ۀرخورداری از همی ب
هیا مکیروق    ب  رد تابعییت خیارج   ن   هستندو دارای تابعیت مجاعف تولدی  ندبرخوردار
بلت  حت  فرزندان پدر ایران  نییز کی  دارای    تنها فرزندان مادران ایران ، منظور، ن  بدین  گردد

 ۀدر فاصیل  زمان  خاص ، مث ً ۀباز تابعیت مجاعف تولدی منجزند، باید متلف گردند ک  در
بای  باشید،    سالگ  برای رد تابعیت خارج  اقدام کنند  اگر اقدام  نان نتیج  بیستتا  هجد 
  نید مواهم تابعیت ایرانی  برخوردار  ۀو از هم هستندچون دیگر اتااع تولدی منجز ایران   هم

طیور   لحیاظ رعاییت مویالح عمیوم ، بی       بودن اقدام، ب  نتیج  یا ب  نتردن اما درصور  اقدام
هیای   ایران مکیمول محرومییت   در نداشتن چون اتااع اکتساب ( یا مکروق ب  اقامت مطلق )هم

قرار گیرند  338 ۀماد
 اص ح  نهادپی  ناودنفمینیست   1

برخیورداری فرزنید از تابعییت تولیدی اییران کی  در        نسم پدری و مادری در سان  هم
و مسیتند بی  بنید     اردفمینسیت  نید   ۀوج  صاغ هیچ نهاد این نوشتار  مد  است هرگز و ب  پی 

و  5331دسیامار   53اشتال تاعییض علیی  زنیان مویو       ۀکلی یکنوانسیون امحا 3 ۀدوم ماد
فقه  و اس م  است ک  درصور  اخت   دین  پیدر   تأایر نگا  ، بلت  تحتیستمانند  ن ن

کند، اگرچ  طیر  مسیلمان میادر     لحاظ دین  ب  طر  مسلمان ملحق م  مادر، فرزند را ب  و
نهاد فرزنیدی کی  پیدر و میادر او در تابعییت اخیت   داشیت          باشد  همین سان در این پی 

گیردد،   و ایرانی  محسیو  می    لحاظ سیاس  و تابعیت  ب  طر  ایران  ملحق شید    باشند، ب 
 اگرچ  طر  ایران  مادر باشد 



 1911بهمن  یازدهم،سال بيستم، شمارة  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   292

نهادیمتنپيشةکنندلتوجيهیدال1.3
لی  کی  صیاحاان دییدگا      یبودن فرزندان مادران ایران  از میان دال برای اااا  یا توجی  ایران 

میادران    زییادناودن تعیداد فرزنیدان    5ل استناد کیرد:  یتوان ب  این دال اند م  دوم و سوم گفت 
  نگا  ماناگروان  و قیاس نظام تابعیت ایران بیا نظیام   8 ؛  لزوم پرهیز از عقا  ب بیان8 ؛ایران 

تیابعیت  و     رفی  بی   1 ؛ها و حیل مکیتل  نیان    هویت   توج  ب  مکتل ب 4 ؛تابعیت فرانس 
  لیزوم  1 ؛  نگا  فمینیست  و لزوم رف  تاعییض جنسییت  در تابعییت   0 ؛مکت   ناش  از  ن

دانسیتن     ادعای کفایت نسم مادری برای ایران 3 ؛سالگ  فرزندان هجد ل مکتل پی  از ح
   دلیل قانون  3 ؛فرزندان مادران ایران 

ل  استناد کرد ک  قدر  ااایا  ییا   ینقد نیستند باید ب  دال ل خال  ازیجاک  این دال اما از ن
 داشت  باشد  را یادشد نهاد  توجی  پی 

ویتیم قیانون    مقتجای اصل چهل ،قیقت تابعیت برمانای سیستم خونتوج  ب  مقتجای ح
 51 ۀتر با مقتجای میاد  و درنهایت انطااق بی  ،تر با مقتجای فق  اس م  انطااق بی  ،اساس 
سیت کی    الی   یالملل  ازجملی  دال  های بین جهان  حقوق بکر و دیگر اسناد و توصی  ۀاع می
 نهادی باشند  دیدگا  پی  ۀکنند کم توجی  کنند  یا دست توانند اااا  رسد م  نظر م  ب 

 قیقت تابعیت برمبنای سیستم خونمقتضای ح 3.3.1

دولتی    ۀدهنید  عجیویت فیرد در جمعییت تکیتیل    »معنیای   اگر تابعیت ب ک  رسد  نظر م  ب 
های اااا  این عجویت سیسیتم خیون و نسیم و عجیویت      باشد و اگر یت  از را « خا 

کی  در نظیام تابعییت اییران      ای از اتااع  ن دولیت باشید، چنیان    لد در خانواد فرد از طریق تو
 ۀدهنید  پیکاقانون  تفاوت  بین عجویت فیرد در جمعییت تکیتیل     گون  است، در تحلیل این

دولت از طریق نسم پدری یا مادری وجود ندارد  دلیل  ن است کی  یی  طفیل بی  همیان      
نسیم   علیت  پدری است، ب  همان انداز  هیم بی    ۀنسم پدری عجو خانواد علت میزان ک  ب 

مادری است  حال اگر این پدر و مادر در تابعیت مکیترک باشیند، ایین     ۀمادری عجو خانواد
دولت متایوع والیدین خواهید بیود و      ۀدهند مساوی عجو جمعیت تکتیل علتفرزند ب  دو 

مسیتقل عجیو    علیت اگر پدر و مادر دارای دو تابعیت متفیاو  باشیند، ایین فرزنید بی  دو      
شود؛ هم دولت متاوع پدر و هم دولیت متایوع    دو دولت محسو  م  ۀدهند جمعیت تکتیل
ایرانی  اسیت و    علیت انید، بی  دو    فرزندی ک  پیدر و میادرش هیردو ایرانی      ،مادر  بنابراین

برخورداری از تابعیت دولت ایران حق اوست، اما فرزندی ک  فقط پیدر ییا میادرش ایرانی      
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جیا   ایران  است و برخورداری از تابعیت دولت ایران حق اوست و در این علتاست ب  ی  
بودن مادر  بیر   ایران  علت بودن پدر ایران  محسو  شود یا ب  ایران  علت کند ک  ب  فرق  نم 
اعطای تابعیت ایران  فقط برمانای نسم پدری و ندادن تابعییت ایرانی  برمانیای     ،این اساس

شیود،   است ک  سام محرومیت فرزند ایران  از تابعیت ایران م  ب وج   نسم مادری تفاوت
م هیر  ویتم قانون اساس  توریح کرد  است ک  تابعیت ایران حق مسیلّ  ک  اصل چهل درحال 

فرد ایران  اسیت و بیدون تردیید فرزنیدی کی  میادرش ایرانی  و پیدرش خیارج  اسیت،           
شیود و   مادر ایران  محسو  می   ۀزمان از ناحی پدر خارج  است هم ۀحال ک  از ناحی درعین

دلیل برای برخورداری فرزنید از تابعییت تولیدی    این مند گردد  اگر  باید از تابعیت ایران بهر 
شیدن او براسیاس سیسیتم خیون از طرییق نسیم میادری کیاف  و          محسیو   ایران و ایران 

ییا هیردو متولید    کند ک  فرزند یا مادر ایران  او  دیگر تفاوت  نم  (ک  هست) کنند  باشد قان 
ک  در نسم پیدری محیل تولید پیدر و      گون  کدام متولد ایران نااشند، همان ایران باشند یا هیچ

 ندارد  ای فرزند در برخورداری فرزند از تابعیت ایران هیچ نق  مثات یا منف 

 ویکم قانون اساسی تضای اصل چهلمق 3.3.1

تبيينمطلب9.1.1.3

 را اییران  تابعییت  از برخیورداری  اساسی   قیانون  ویتیم چهیل  اصل ک  شد اشار  ترپی 
ک  بین نسم پدری و میادری   داند بدون  ن م « م هر فرد ایران حق مسلّ»عام و مطلق  طور ب 

 8ویریح بنید   تاجتماع  ایران و یی  ب  واقعیا  تاریا  تردید، باتوج  تفتیت  کرد  باشد  ب 
بندهای این ماد  و حت  دیگیر میواد قیانون     ر گیدقانون مدن  و نیز روح حاکم بر  310 ۀماد

در این اصل کس  است ک  نسم ایرانی  داشیت  باشید  امیا      «ایران »مربوق ب  تابعیت مراد از 
م او باشید؟ در  بحث این است ک  چ  کس  نسم ایران  دارد تا تابعیت ایران حق مسیلّ  ۀهم
و هم مادر او ایرانی  اسیت   تردید کس  ک  هم پدر  متعددی وجود دارد: ب  های جا فرض این

شیمار   ی  از پدر و مادرش ایران  نیستند ایرانی  بی    شود و کس  ک  هیچ ایران  محسو  م 
هیم چنیین     ید، اما اگر فقط یت  از والدین ایران  باشد و دیگری غیرایران  باشد،  یا باز نم 

تفوییل    شود؟ دربرابر این پرس  دو پاسخ مطلیق و دو پاسیخ   شاو  ایران  محسو  م 
 طرح است: ترتیم قابل بدین

 ؛بودن والدین لزوم ایران  علت ناودن فرزند ب  ایران   5
 ؛بودن یت  از والدین کفایت ایران  علت بودن فرزند ب  ایران   8
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 ؛بودن پدر بودن فرزند، درصور  ایران  بر ایران  تفویل پدرگرایان  ماتن   8
  بودن مادر بودن فرزند، درصور  ایران  بر ایران  تفویل مادرگرایان  ماتن   4

در پاسیخ چهیارم    یادشد در پاسخ اول و تفویل  یادشد ک  ب  اط ق  در این میان، هیچ
بودن یتی    )کفایت ایران  ماند  پاسخ مطلق دوم گرای  نیافت  است، اما از میان دو پاسخ باق 

طور عیام   قانون اساس  ک  ب  ویتمچهل اصل منطوق ظاهراز والدین، چ  پدر و چ  مادر( با 
م هیر فیرد   حق مسلّ»و مطلق و بدون هیچ تفتیت  بین نسم پدری و مادری تابعیت ایران را 

فیرد  »طورک  فرزند پدر ایرانی  مویداق    داند، سازگارتر است  بر این اساس، همان م « ایران 
رنتیجی  برخیورداری از    ید کی  د  شمار م  ب « فرد ایران »است، فرزند مادر ایران  نیز « ایران 

 م اوست تابعیت تولدی ایران حق مسلّ

نقدمطلب1.1.1.3

عمیوم   310 ۀمیاد  8گذار عادی با مفهوم ماالف بند  قانون ک  الات  ممتن است گفت  شود
کنید کی     ویتم قانون اساس  را تاوی  زد  و فقط کس  را ایران  محسو  می   اصل چهل

 پدرش ایران  باشد 

دپاسخنق9.1.1.3

 رسد: نظر نم  اما این سان ب  س  دلیل زیر صحیح ب 
  قیانون میدن   310 ۀمیاد : اساس  قانون ویتم بر اصل چهل 310 ۀماد ناظرناودن ،اول دلیل

 ماوی   و اساسی  ویتم قیانون   اصل چهل بر تواند ناظر نم  نظر ن از دو  8و ازجمل  بند 
  ن باشد:
ن اساسی   از قیانو  ی حیدود پنجیا  سیال پی      قانون میدن  : موادیا امتان تار ناود ،اول

قانون  باشید کی     رتواند ناظر ب لحاظ تاریا  نم  ب ک   توویم رسید  است و بدیه  است ب 
ک  رژیم سیاس  زمیان تویویم هریی      ویژ   ن توویم رسید  است، ب  پ  از پنجا  سال ب 

  استاز دو قانون هم متفاو  
قیانون   ویتیم  و اصل چهل  قانون مدن 310 ۀماد  : تفاو  مجمون تفاو  مجمون ،دوم
زییرا   ؛ویتم باشید  تواند ناظر ب  اصل چهل نم  310 ۀهم ماد ای است ک  منطقاً گون  اساس  ب 

خیوب    بی  « شیوند  ایران محسو  می   ۀاشاا  ذیل تاع»گوید:  عاار  صدر این ماد  ک  م 
درمقام بیان اشااص  است ک  از تابعییت اییران برخوردارنید،     فقطدهد ک  این ماد   نکان م 

)بنیدهای   ( و چ  تابعیت غیرتولدی1و  ،4، 8، 8)بندهای  چ  تابعیت او تابعیت تولدی باشد
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 ( و چیی  نااشییند8)بنیید  (  در تابعیییت تولییدی هییم چیی  موییداق فییرد ایرانیی  باشییند1 و 0
درمقیام    میاد  ن  8قانون مدن  و ازجمل  بنید   310 ۀماد اصوالً ،(  بنابراین1 و ،4، 8 )بندهای

استناد  ن گفت  شود ک  فقط فرزندی ک  پدرش ایرانی    نیست تا ب « فرد ایران »بیان و تعریف 
« محیق مسیلّ  »و درنتیج  برخورداری از تابعیت دولت ایران  است« فرد ایران »است موداق 

درنتیجی  برخیورداری از تابعییت     اوست، اما فرزند مادر ایران  موداق فرد ایرانی  نیسیت و  
  یستم او نایران حق مسلّ

قیانون   310 ۀمیاد  8 بنید  با اساس  قانون ویتم اصل چهل ی امتان تاو ناود ،دوم دلیل
فیرد  »  مقویود از عایار   و میث ً  را تایین کند  مراد قانون اساس تواند  م  : قانون مدن مدن

امیا   (،کی  الاتی  چنیین نتیرد  اسیت     )در قانون اساس  تعریف کنید  را تعریف ناشد  « ایران 
تواند ماو  و مقید قانون اساس  باشد: نم  نظرلحاظ حتم  از چند  ب 

ماوی  اصیل    توانید  می   صیورت  در فقیط  310 ۀماد 8فقدان مفهوم ماالف: بند  ،اول
مفهیوم   کی  وجیود   ویتم قانون اساس  باشد ک  مفهوم مایالف داشیت  باشید، درحیال      لهچ

 تی  شید  قابیل تردیید، بل    بیودن فرزنید میادر ایرانی  بی       ماالف برای این بند و نف  ایران 
 انتار است  قابل

ی عیاد   کی  قیانون    قانون مدن ،: اصوالًی و قدر  تاو  ذات یتص ح نداشتن ،دوم
 است ص حیت ذات  و قدر  تاوی  قانون اساس  را ک  قانون عال  اسیت نیدارد، مگیر   

گیذار عیادی    قانون اساس  ص حیت و اختیار چنین تاوی  و تقیییدی را بی  قیانون   ک    ن
( کی  در ایین میورد چنیین نتیرد  و صی حیت و       05: 5835 پژو  تفویض کرد  باشد )دان 

کی  در   بیر  ن  اختیار تاوی  و تقیید قانون اساس  را ب  قانون عادی نسیررد  اسیت  افیزون   
باکی  فرضی     اجیاز  و صی حیت   اشت ک  اصیوالً فرض اعطای ص حیت نیز باید توج  د

قوانین عادی موو  پی    رقانون اساس  ب  قانون عادی برای تاوی  قانون اساس  ناظر ب
کی  قیانون    از قانون اساس  است و ن  قوانین عادی موو  پی  از قیانون اساسی ، مگیر  ن   

 ۀمیاد  8ایالف بنید   اساس  ب  این امر توریح کرد  باشد، ک  چنین نترد  است  پ  مفهوم م
 ویتم قانون اساس  باشد  تواند ماو  اصل چهل قانون مدن  نم  310

در  کیم  دسیت  ی ،و قدر  تاوی  یتبا فرض ص ح  : حتیا امتان تار ناود ،سوم
ویتم( باشید، زییرا    تواند ماو  عام )اصل چهل ( نم 310 ۀماد 8این مورد خا  )بند 
 5858، مویو :  310 ۀ)خا : ماد عام است لحاظ زمان  مقدم بر در مواردی ک  خا  ب 

توانید ماوی  عیام     خا  می   (، اگرچ  احتماال5813ًویتم، موو :  و عام: اصل چهل
 گیردد و اتفاقیاً   خر است ک  ناسخ خیا  مقیدم می    ؤبسا برعت ، این عام م باشد، اما چ 
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 ویتیم  جا اصیل چهیل   )و در این خرؤتر است ک  عام م موضوع بحث ما ب  مواردی نزدی 
اسیت  ( 310 ۀمیاد  8جیا مفهیوم مایالف بنید      )و در این قانون اساس ( ناسخ خا  مقدم

 ؛845: 5833شیییییروی  ؛835 -813: 5811 ؛ کاتوزیییییان835 -813: 5813)کاتوزیییییان 
 ( 841 -845، 5 ج :5831 قاف 

 تر با مقتضای فقه اسالمی طباق بیشان 1.3.1

نسیم اسیتوار شید      بر سیسیتم خیون و  در نظام حقوق  اس م اصل اولی  در تابعیت تولدی 
کی    ای گونی   ییا میادری بیر دیگیری تیرجیح نیدارد، بی        ی رپید  ی  از دو نسم است و هیچ

داراالس م است، خیوا  پیدر    ۀاستناد طرف  ک  تاع فرزند ب  درصور  اخت   تابعیت والدینْ
 ،ایین اسیاس  (  بیر  588: 5835پیژو    )دانی   شود داراالس م محسو  م  ۀو خوا  مادر، تاع

شیمار   استناد نسم او ایرانی  بی    فرزندی ک  یت  از والدین  ایران  است ب  ک  توان گفت م 
  ید، خوا  پدر ایران  باشد یا مادر  م 

جهاانی حقاوق بشار و دیاار اساناد و       ۀاعالمی 31 ۀتر با مقتضای ماد انطباق بیش 1.3.1
 المللی های بین توصیه

طور ضمن  و غیرمسیتقیم بیر اصیل     صراحت و مستقیم یا ب    ب الملل در بسیاری از اسناد بین
مانای نسم مادری تأکید شید  اسیت  الاتی      برخورداری فرزند از تابعیت دولت متاوع مادر بر

اند و برخ   ن را بی  شیرایط     طور مطلق و نامکروق بر این امر تأکید کرد  برخ  از اسناد ب 
بیودن فرزنید و نیابرخورداری او از     تابعییت  مادر یا ب مانند تولد فرزند در خاک دولت متاوع 

 51 ۀمیاد  5نمونی ، بنید    رایانید  بی   تابعیت دولت متاوع پدر یا دولت  دیگر مکیروق سیاخت   
« هیرک  حیق دارد کی  دارای تابعییت باشید     »دارد:  جهان  حقوق بکر ک  مقرر می   ۀاع می
گویید، امیا    از تابعیت برمانای نسم میادری سیان نمی     تحاصر ب مستقیم و طور  ب اگرچ  

کیم درصیور     تأکید  ن بر حق هیرک  در داشیتن تابعییت مقتجی   ن اسیت کی  دسیت       
د، شیو بودن فرزند برمانای نسم مادری از تابعیت دولیت متایوع میادر برخیوردار      تابعیت ب 
 ویژ  اگر متولد در سرزمین همان دولت هم باشد  ب 

اشیتال تاعییض علیی  زنیان، مویو        ۀکلی یکنوانسیون امحا 3 ۀماد 8دیگر بند  ۀنمون
های عجو ب  زنان و میردان درمیورد تابعییت     دولت»دارد:  است ک  مقرر م  5313دسامار 

از  را گونی  برخوردارسیاختن فرزنید    و بیدین « فرزندشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد
کنید   های عجو توصی  می     دولتطور مطلق و نامکروق ب تابعیت برمانای نسم مادری ب 
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کی  تابعییت فرزنید را حیق پیدر و میادر        نظر(، هرچند این بند از  ن 558 :5835)عزیزی 
 نقد است  داند قابل م 

) (  5 بیاوجود بنید  »کی    تابعیت  نیز با بیان این ب  کاه  ب  کنوانسیون راج  5 ۀماد 8بند 
دولت متعاهید متولید شید  و میادرش      این ماد  فرزند حاصل از ازدواج ک  در سرزمین 8و 

تابعیت  ن دولت را داشت  باشد، باید هنگام تولد تابعیت دولت را کسم کند، اگر درصیور   
را ( تابعییت تولیدی طفیل    18 :5830)انویاری  « تابعییت بمانید   عدم اعطای تابعیت فرد بی  

ابعییت بی  تولید    ب  اعطای ترا صراحت پذیرفت ، اما الزام دولت عجو  برمانای نسم مادری ب 
 بودن طفل مکروق کرد  است  تابعیت طفل در  ن سرزمین و ب 

ب  تابعیت برمانای نسم میادری حتی  بیرای فرزنیدی کی  در       4 ۀماد 5در بند  ،چنین هم
 کند: گون  توریح م  خاک ککور متاوع مادر متولد نکد  بدین

نکد  و درصیور  عیدم   دولت متعاهد باید تابعیت  را ب  فردی ک  در سرزمین  متولد 
کی  تابعییت یتی  از     مکیروق بیر ایین    ،تابعیت خواهد ماند اعطا کنید  اعطای تابعیت ب 

 ( 18: 5830هنگام تولد فرد تابعیت همان دولت عجو بود  باشد )انواری  والدین  در
 

 گیری . نتیجه5

هیای   واحید   رسد ک  دیگر مجال  بیرای میاد    نظر م  ب  یادشد  نهاد منطق  با استدالل و پی 
بودن فرزندان مادران ایرانی  و تسیهیل    بر بیگان  مان  5833و مهرما  سال  5831موو  سال 

ازدواج زنان ایرانی  بیا میردان     ۀماند و اگر در نتیج ها باق  نم  اعطای تابعیت تحویل  ب   ن
،   مکت ت  برای افیراد ییا ککیور پدیید  مید  باشید      ستانعراق  و بی  از  ن مهاجران افغان

کیردن   محسو  ک  با بیگان  ها را با تومیم قانون  خا  حل کرد، ن   ن باید  ن  منطقطور  ب 
چیون فرزنیدان    د  بنابراین، فرزندان مادران ایرانی  هیم  کراین فرزندان صور  مس ل  را پاک 

طیور مطلیق و منجیز از تابعییت اصیل  و تولیدی اییران برخوردارنید و ایین           پدر ایران  بی  
گونی  رسیمیت باکیید:     قانون مدن  بیدین  310 ۀماد 8توان با اص ح بند  ا م برخورداری ر

 شید   متولید  خارج  در یا ایران در ک  این از است، اعم یرانا ۀتاع ها  ن مادر یا پدر ک  کسان »
و تابعیت مجاعف تولدی احتمیال  ناشی  از  ن را نییز بیا      «شوند م  محسو  ایران  باشند،

 اندیک  کرد: این تاور  چار 

ند کی  ظیر  مید     ا تاور : فرزندان  ک  دارای تابعیت مجاعف تولدی هستند، موظف
دو سال پ  از رسیدن ب  هجد  سال تمام تابعییت خیارج  خیود را رد کیرد  و سیند      
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مواهیم   ۀخروج از تابعیت خارج  را ب  مقاما  مربوق تسلیم کننید تیا بتواننید از همی    
 338 ۀهیای میاد   مکیمول محرومییت   ،صیور   ، درغییراین مند گردند تابعیت ایران  بهر 
سال متنیاو  پی  از رسییدن بی       بیستسال متوال  یا  د مد   ک  خواهند بود، مگر  ن

 مام در ایران اقامت داشت  باشند سال ت هجد سن 

فرزنیدان    تمیام ، واحید   بیرخ   میاد    ،ک  یادشد نهاد اص ح   الات  برای تتمیل پی 
شیود کی  فرزنیدان بیگانگیان موضیوع       نهاد م  کند، پی  مادران ایران  را ایران  محسو  م 

چ  برای تسهیل کسیم تابعییت اییران در     شمار  یند و  ن قانون مدن  بیگان  ب  1و  4بندهای 
 نیان را   واحد  مطرح شد  بود برای اینان در نظر گرفت  شود و حت  درصور  مولحت  ماد 
نهاد سیسیتم پایی     نیز مستثن  دانست  با توویم این پی  338 ۀهای ماد مول محرومیتاز ش

تیری   در تابعیت تولدی اییران، کی  همانیا سیسیتم خیون اسیت، از اصیالت و شیمول بیی          
 شود  استناد ب  سیستم استثنای  و تتمیل  خاک نیز محدودتر م  ۀگردد و دامن برخوردار م 

در تابعییت تولیدی   را از ککورهای  ک  سیسیتم خیون    درپایان، گفتن  است ک  برخ 
اند ب  همین صور  عمیل   را  با شرق تولد در خاک ککور خود پذیرفت  طور مطلق یا هم ب 

را بیرای اعطیای تابعییت     ،و داشتن نسم ب  ی  طر ، خوا  پیدر و خیوا  میادر    اند کرد 
شمال ، مالزی،  لمیان،   ۀ ، کرجنوب ۀمانند چین، ژاپن، سنگاپور، کر ،اند تولدی کاف  دانست 

 ندورا، اسرانیا، اوکراین، انگلی ، ایتالیا، بی روس، بلغارسیتان، چی ، دانمیارک، رومیان ،      
 ؛04: 5818 نوییری  ؛5838 کجایا   نیجریی  ) ل  و ،فرانس ، نروژ،  نگوال، باهامیاس، کنییا  

 ( 43: 5804 االس م  شیخ
 

 نامه کتاب

 ، تهران: جنگل در ایران و سایر ککورها تابعیت(، 5838کجاا ، سیدحسین )  ل

 ، تهران: سمت الملل خووص  حقوق بین ،(5830ابراهیم ، سیدنوراهلل )

 ، تهران:  گا  5 ، جالملل خووص  حقوق بین(، 5803) نیا، بهکید ارف 

  خرسندی ، تهران:4، ج بکر حقوق الملل  بین اسناد(، 5830) انواری، محمدباقر
، امیروز  زنیان  ۀ، مجلی «رونید  ش  ککور دیگر را  خود را می   فقط ایران و»(، 5831)طلم، پیمان  حقیقت
  88 ش

کتیا    ۀاندیکی  ، تهیران: یرانو حقوق ا الملل یندر اسناد حقوق ب یتتابع ینقوان (،5831) اکار خاکرور، عل 
  ایرانیان

  88ش ، امروز زنان ۀمجل ،«بنویسید ب  ما خون جگر هم بدهند»(، 5831خاکرور، مجید )



 292   (پژوه مصطفی دانشدربارة ... ) 1911مصوب مهرماه  ةواحد ماده «یاصالحـ  یانتقاد» یبازخوان

، تهیران: وزار  امیور خارجی  و    خووصی   الملیل یناسی م و حقیوق بی    (،5835پژو ، مویطف  )  دان 
 پژوهکگا  حوز  و دانکگا  

، 5 ، سخیانواد   و زنحقیوق  یی  مطالعا  فقه  ۀ، مجل«تابعیت و جنسیت»(، 5831پژو ، موطف  ) دان 
  5ش 
، تهران: پژوهکیگا  حیوز  و دانکیگا  و    حقوق  قواعد تفسیر و اجرا قلمرو(، 5835پژو ، موطف  ) دان 

 انتکارا  جنگل 

تابعیت  فرزندان مادران ایران ، از رؤییا تیا    تابعیت دوگان  یا ب »(، 5833تیر  5زمان  درمزاری، محمدرضا )
   ن ین خار، «واقعیت
 ، تهران: میزان  خووص الملل ینحقوق ب (،5831) باقری، محمدجواد شریعت

 ، تهران: گنج دان  الملل خووص  حقوق بین ،(5834) سیدمحسناالس م ،  شیخ

 ، تهران: میزان علم حقوق ۀمقدم(، 5833) شیروی، عادالحسین

  15، ش گفتگو ۀمجل، «تابعیت مادری ۀمطالا»(، 5830) شادی صدر،
 ، تهران:  گا  الملل خووص  حقوق بین(، 5808عامری، جواد )

، همیدان: دانکیگا    الملیل  تابعییت در حقیوق اییران و بیین    (، 5835عزییزی )  عزیزی، ستار و بیژن حاج 
 سینا  بوعل 

  88 ، شزنان امروز ۀمجل، «شویم ما دید  نم »(، 5831علیلو، کریم )
نییا،   گیو بیا دکتیر بهکیید ارفی      و نکیان: گفیت   نیام و  هویت، فرزندان بی   زنان ب »(، 5831غائم، فرید  )
  88 ش، امروز زنان ۀ، مجل«دان حقوق

، تهران: پژوهکیگا  حیوز  و دانکیگا  و    5 ، جکاربردی فق  اصول(، 5831قاف ، حسین و سعید شریعت  )
 سمت 

مفیید ییا    ۀنامی ، «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران  با مردان خیارج  »(، 5831نیا، ناصر ) قربان
  15، ش حقوق تطایق 
 تهران: شرکت سهام  انتکار ، 8 ، جحقوق ۀفلسف (،5811کاتوزیان، ناصر )

 ، تهران: شرکت سهام  انتکار حقوق کلیا (، 5813) کاتوزیان، ناصر

 ، تهران: پایدار خووص  الملل بین حقوق(، 5813الدین ) مدن ، سیدج ل

  88، ش امروز زنان ۀ، مجل«جا راند  ماند  و از  ن جا از این»(، 5831موسوی، سمی  )
  88، ش امروز زنان ۀ، مجل«یل  دور، خیل  نزدی خ»(، 5831میرزاد ، احسان )
هیای مجلی  شیورای     ، تهیران: مرکیز پیژوه    مدن  قانون مذاکرا  مکروح(، 5830نائین ، احمدرضا )

 اس م  

 ، تهران:  گا  الملل خووص  حقوق بین(، 5818نویری، محمد )



 


