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بيشناسنامگي،بزهكاريرادامنميزند
منابع رسمي در ماه هاي اخير از وجود 15 هزار كودك 
فاقد هويت و تابعيت تنها در استان سيستان و بلوچستان 
يادكرده اند. آماري كه در مقايس��ه ب��ا وضعيت خاص اين 
اس��تان عدد بااليي نمي تواند باش��د. اس��تان مرزي اي كه 
در همجواري با مرزهاي افغانس��تان و پاكس��تان، سال ها 
پذيراي جمعيت انبوه��ي از پناهن��دگان و مهاجران اين 
كش��ورها به خصوص از افغانس��تان بوده كه بهترين دليل 
براي رش��د ازدواج هاي ايراني – افغانستاني بوده است و در 
اين ميان موقعيت زنان ايراني كه به ازدواج مردان افغان درآمده اند و با مش��كالت 
تابعيتي خود و فرزندان ش��ان روبه رو هستند در مقايس��ه با مردان ايراني كه زنان 
افغانستاني را به زوجيت گرفته و با پشتوانه هاي قانوني از شرايط ثبت ازدواج، اخذ 
تابعيت براي همس��ر خارجي و ثبت فرزندان با تابعيت و هوي��ت ايراني، از اهميت 

باالتري برخوردار هستند. 
موضوعي كه نه تنها در اس��تان سيستان و بلوچس��تان كه در غالب استان ها و 
شهرهاي مرزي و نيز ساير استان هاي مهاجر نشين با فراواني هاي گوناگون روبه رو 
هستيم كه ناديده گرفتن موضوع در سطح سياستگذاري و تبيين مناسب موضوع، 

تالي فاسدهاي نگران كننده يي را به همراه داشته است. 
  عدم امكان دسترس��ي به خدمات تامين اجتماعي كه بنا بر صراحت قانون 

اساسي كشور شامل تمام تابعين ايراني بدون هر گونه تبعيضي است. 
  بالتكليفي فرزندان حاصل از ازدواج هاي زن��ان ايراني با مردان خارجي. اين 
مساله در س��ه دهه اخير و با توجه به رش��د فزاينده حضور مهاجران و پناهندگان 
افغانستاني و عراقي در كشور و شرايط حاصل از همجواري هاي شهري و روستايي 
جامعه ميزبان و مهاجر، زبان مش��ترك، س��نت هاي فرهنگي و اجتماعي مشترك 
و نيز دين و مذهب مش��ترك، امري كامال طبيعي در افزايش ازدواج هاي مشترك 
اتباع ايران با س��اير اتباع خارجي مقيم كش��ور بوده اس��ت. پيچيدگي هاي قانوني 
در كنار رويكردهاي سياس��ي به موضوع، يكي از جدي ترين موانع در مس��ير ارايه 
راهكاري مناس��ب و كاربردي براي حل مش��كل و خارج كردن اين مس��اله از يك 

بن بست اجتماعي است. 
وجود صدها ه��زار كودك بدون تابعي��ت و مدرك شناس��ايي در طول اين 
سال ها بر جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل كش��ور افزوده است. كودكاني 
كه به دليل نداشتن مدارك شناس��ايي مهم ترين دوران تربيتي و تاثير پذيري 
خود را مي گذرانن��د. دوراني كه به جاي كالس هاي امن مدرس��ه در خيابان ها 
و محيط ه��اي ناامن اجتماعي و مش��اغل كاذب و س��خت گذرانده مي ش��ود. 
كودكاني ك��ه از ابتداي كودك��ي فاصله هاي انس��اني، اجتماع��ي، فرهنگي و 
عاطفي خود را ب��ا جامعه پيراموني لمس مي كنند و در مس��ير ش��كاف عميق 
اجتماعي ق��رار مي گيرند ك��ه مي تواند آغازي ب��راي ورود به ه��زاران چالش 
و آس��يب اجتماعي باش��د كه نوجوان��ي، جواني و ميانس��الي آنه��ا را رقم زند 
و اقليت هاي جمعيتي پراكنده ي��ي را توليد كند كه به دلي��ل حذف از جامعه 
اصلي و ناديده انگاري هاي تعمدي يا غير تعمدي از گردونه سياس��تگذاري ها و 
برنامه ريزي هاي آموزشي، بهداشتي و س��اير خدمات رفاهي - اجتماعي خارج 
ش��ده اند و الجرم در مس��ير توليد بزه هاي اجتماعي افتاده ان��د و چندين برابر 
هزينه هاي متداول و معمول، خس��ارت هاي جبران ناپذيري ب��ر پيكره جامعه 

وارد مي كنند. 
تالش هاي نهادهاي مدني و رسانه يي براي اطالع رساني از اين موضوع مغفول 
مانده و ترغيب دس��ت اندركاران اجرايي و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
براي سامان دادن شايس��ته آن منجر به تصويب ماده واحده اعطاي شناسنامه به 
كودكان حاصل از زن��ان ايراني با مردان خارجي بعد از 18 س��الگي و البته منوط 

به شرايطي شد. 
ش��رايطي كه در عمل امكان اخذ شناس��نامه ايراني را براي اكثر گروه هدف 
ناممكن مي كرد. ماده واحده يي كه در عمل نتوانس��ت حتي كوچك ترين گامي 
براي رفع ي��ا كاهش معضالت موجود ب��ردارد و كاركرد قابل قبولي را نتوانس��ت 
جلب كند و در نتيجه طرح يك فوريتي اصالح آن م��اده واحده در 90/5/11 در 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد كه در آن اصالحيه پيشنهادي، فرزندان 
متولد از مادر ايراني، ايراني محس��وب ش��ده و مي توانن��د داراي تابعيت ايران و 

شناسنامه شوند. 
اصالحيه در گذر از ساير فرآيندهاي تقنيني اصالحات ديگري را هم شاهد بود 
به طوري كه فرزندان متولد از م��ادر ايراني و پدر خارجي بتوانن��د صرفا در پاره يي 
از حقوق اجتماعي همانند اتباع ايراني االصل باش��ند ك��ه از جمله آن برخورداري 
از حق تحصيل، بهداش��ت و درمان رايگان، خدمات تامين اجتماع��ي و يارانه بود. 
طرح مناس��بي كه با وجود ناكافي بودن مي توانس��ت گام موثري براي ساماندهي 
و بهبود وضعيت صدها هزار شهروندي باش��د كه در بالتكليفي مطلق از هيچ گونه 
حق اجتماعي برخوردار نيستند كه متاسفانه در تاريخ 91/3/24 به دليل بار مالي از 

سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده مي شود. 
در اين ارتب��اط ضرورت دارد دس��تگاه هاي حكومت��ي با ارزيابي س��ود و زيان 
اجتماعي ناشي از عدم دسترسي اين گروه انس��اني رو به افزايش به حقوق فردي و 
اجتماعي خود و ساير هزينه هايي ناش��ي از اين غفلت بزرگ كه به تنهايي مي تواند 
دايره و گستره آس��يب هاي اجتماعي بزرگي را فراهم آورد، نسبت به رفع هر گونه 
مانع س��اختاري براي قانونمند ك��ردن هويت اين افراد اقدام عاجل و شايس��ته يي 
مبذول كنند و از سوي ديگر با عزمي منطقي نسبت به تغيير رويكردي كه همواره 
غالب بر روند تصميم گيري و سياس��تگذاري ها در اين حوزه بوده اس��ت به رويكرد 
اجتماعي همت گمارد چرا كه تبعيض و حتي احس��اس تبعيض ناشي از وضعيت 
فعلي براي صدها هزار نفر از كساني كه در ايران به دنيا آمده اند و تعلقات سرزميني، 
عاطفي و فرهنگي به اين مرز و بوم دارند، به مراتب خطرناك تر از جداس��ازي هاي 

اجباري و ناخواسته اجتماعي است. 

رييسدانشگاهعلومپزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيايرانشهر:

سوءتغذيهمادرانوكودكانسيستانوبلوچستان
دوبرابرآماركشورياست

ايرنا |رييس دانشگاه علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر گفت: آمار 
س��وءتغذيه مادران و كودكان اس��تان سيستان و بلوچستان نس��بت به آمار كشوري 

دو برابر است.
دكتر ايرج ضاربان اظهار كرد: طبق بررسي هاي انجام شده در كشور، 6/16 درصد 

كودكان كم وزن اند و 7/43 درصد هم به سوءتغذيه و عوارض آن مبتال هستند. 
وي گفت: ش��اخص كوتاهي قد در سيس��تان و بلوچس��تان 21 درصد )سه برابر 

كشوري( در كهگيلويه و بوير احمد 12 درصد و هرمزگان 11 درصد است. 
دكتر ضاربان ادامه داد: س��وء تغذيه يك مشكل بين بخشي اس��ت؛ اشتغالزايي و 
كمك به افزايش درآمد مردم، آموزش، سواد، سالمت، توسعه كشاورزي مناسب و … 

فاكتورهاي تاثيرگذار براي پيشگيري از سوء تغذيه و ناامني غذايي است. 
وي هشدار داد: اگر برنامه مدون و منس��جم كاربردي براي رفع اين چالش نداشته 

باشيم در آينده مردم استان نسبت به ساير هموطنان خود كوتاه قدتر خواهند شد. 
وي با بيان اينكه سيستان و بلوچستان محروم ترين استان كشور است، تصريح كرد: 
به استناد شاخص هاي بهداشتي و زيرساخت ها در بخش راه، آب، برق، تلفن و... شش 
شهرستان حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر از محروم ترين حوزه ها از 

لحاظ بهداشتي و درماني هستند.
رييس دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي درماني ايرانش��هر بيان كرد: 
سوء تغذيه به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم باعت مرگ 60 درصد كودكان مي شود، 

تغذيه و توانمندي ذهني دو اصل جدايي ناپذير از يكديگر هستند. 
ضاربان ابراز اميدواري كرد تا هر چه زودتر ش��اخص هاي بهداش��تي، آموزش��ي، 
اقتصادي و … سيستان و بلوچستان به ميانگين كشوري برسد تا اين گونه مشكالت 

كم شود. 

       زهرا روس�تا/  اينجا انجمن فرهنگي 
بان��وان اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان 
اس��ت. خانه كوچكي كه تنه��ا اميد زناني 
است كه نام كودكان ش��ان در هيچ آماري 
جاي نمي گيرد. خدمات راي��گان درماني 
شامل حال ش��ان نمي ش��ود، يارانه نقدي 
درياف��ت نمي كنن��د. از ش��هر ك��ه هيچ، 
گاهي براي خارج ش��دن از خانه خودشان 
ه��م واهمه دارن��د. زناني كه ه��ر صبح در 
جست وجوي شغلي براي گذران زندگي – 
و اغلب، كارگري در منازل مردم- به انجمن 

مي آيند...
 زني به س��متم مي آيد. اصرار مي كند 
نام فرزندانش را يادداش��ت كنم. هر شش 
نفر را يكي يكي نام مي برد. فاطمه، محمد، 
زينب.... چه فرقي مي كند چه اسمي داشته 

باشند. آنها شناسنامه ندارند. 

زيستن در حاشيه، زير سايه ترس
»به افغانس��تان برو.« اين جوابي است 
كه مهن��از بع��د از 18 س��ال رفت و آمد به 
اداره اتب��اع و مهاجرين خارجي ش��نيده 
اس��ت. مي گويد: »من در ش��هر خودم هم 
گم مي شم، چطور به كش��ور غريبه برم؟« 
به اينجا كه  مي رس��د، بغض��ش مي تركد. 
دست هاي مهناز س��رگردان است. از روي 
گره روس��ري  تا باالي چ��ادرش مي روند و 
مي آيند. يك دفعه آمدند روي دس��ت من. 
دستم را محكم گرفت و داد زد: »مي خوان 
من و بچه هام رو از كش��ور خودمون بيرون 
كنن.« حاال مهناز به هق هق افتاده و چند 
نفري از زنان آرام��ش مي كنند. مي گويند 
ناراحت��ي قلبي و مش��كل كلي��ه دارد كه 
الب��ه الي زندگ��ي بالتكلي��ف كودكانش 

فراموشش كرده است. 
45 س��اله و اه��ل زاه��دان ا س��ت. در 
20س��الگي به اجبار خانواده اش با مردي 
افغ��ان ازدواج ك��رده اس��ت. ازدواجي كه 
در هيچ جا ثبت نش��د. ثبت نشدن ازدواج 
يك رسم اس��ت. در سيستان  وبلوچستان 
بعضي از خانواده ها آداب خودشان را دارند. 
همين كه روحاني خطبه عق��د را بخواند، 
يعني ش��رعيات رعايت ش��ود كافيست. 
بعد از تول��د اولين فرزن��دش مي فهمدكه 
نمي توان��د ب��راي بچه هايش شناس��نامه 
ايراني بگيرد. حاال ش��ش فرزند دارد. همه 
بيس��واد و بي شناس��نامه. از او مي پرس��م 
وقتي كه فهميدي نمي تواني براي فرزندت 
شناسنامه بگيري، چرا باز بچه دار شدي؟ 
مي گويد: »خواس��ت خدا بود. من س��ني 
نداشتم، نمي فهميدم.« هفته پيش فرزند 
بزرگ او براي بار چندم به اردوگاهي خارج 
از شهر زاهدان فرستاده ش��د. كسي از نام 
و مليت م��ادرش نمي پرس��د، همين كه 
پدرش افغان باش��د، براي رفتن به اردوگاه 
كافي است. مهناز مي  گويد بار اولي نيست 
كه يكي از پس��رانش را گرفته اند. هر بار به 
طريقي آنها را از اردوگاه پس گرفته. گاهي 
با التماس، گاهي با گرفتن نامه يي از انجمن 
فرهنگي بانوان. اين بار از همس��ايه  س��ند 

گرفته و فرزندش را به خانه آورده است. 
درمان��ده اس��ت. نمي دان��د ج��واب 
همس��ايه يي را بدهد ك��ه هر روز س��راغ 
سندش را مي گيرد يا كودكاني كه زندگي 
پنهاني و دستگيري هاي گاه  وبي گاه آنقدر 
كالفه ش��ان كرده ك��ه پتك مي ش��وند بر 
س��ر مهناز كه »چرا با يك افغ��ان ازدواج 
كردي؟« هفت سال است كه شوهري كه 
در انتخابش نقشي نداشته فوت كرده است. 
مي گويد بچه هايم داش��تند از گرس��نگي 
تلف مي ش��دند كه انجمن را پي��دا كردم. 
انجمن توانس��ته كاري براي مهن��از پيدا 
كند و به او بيمه درمان��ي بدهد. با كارگري 
در منازل مردم، ماهان��ه 300 تا 350 هزار 
تومان درآم��د دارد. 200ه��زار تومانش را 
ب��راي اج��اره خانه يي در دوردس��ت ترين 
نقطه حاشيه شهر زاهدان مي پردازد. خانه 
كه نه، اتاقكي بدون آب و برق، كه صاحب 
سودجويش چندين برابر ارزش واقعي اش 
از مهناز كرايه مي گيرد. كسي به كودكان 
ب��دون شناس��نامه خانه نمي ده��د و اين 
فرصت خوبي براي باج گيري از زني اس��ت 

كه دستش به جايي بند نيست. 
ثبت اح��وال مدتي اس��ت ب��ه او گفته 
بچه ه��ا باي��د آزمايش تش��خيص هويت 
)DNA( بدهند تا ش��ايد بعد از آن بتواند 
براي شان شناسنامه بگيرد. هزينه آزمايش 
DNA  ب��راي ش��ش فرزند مهن��از بيش 
از يك ميلي��ون و 500 هزار تومان اس��ت. 
رقمي كه او به تنهاي��ي از عهده پرداختش 
بر نمي آيد. پس��رانش هم اجازه كاركردن 
ندارند. او خوش ش��انس بوده كه توانسته 
س��ندي پيدا كند و فرزن��دش را آزاد كند. 
خيرالنساء اين ش��انس را نداشت. يكي از 
روزهايي كه از سركار به خانه بازگشته بود، 
خانه را خالي از فرزندش ديد. همس��ايه ها 
گفتند پس��رش را ب��ه اردوگاه برده اند و تا 
خود را به اردوگاه رس��انده ب��ود، او را راهي 
افغانستان كرده بودند. نازبي بي هم خاطره 
خوب��ي از رفت��ن فرزندان��ش ب��ه اردوگاه 
ندارد. 33س��اله است و همس��ر افغانش او 
و فرزندان��ش را ترك كرده و به كش��ورش 
بازگشته است. بردن كودكان او به اردوگاه 
مصادف ش��ده بود با روز نامزدي دخترش، 
نامزدي به هم مي خورد و نازبي بي بعد از دو 
روز با نامه يي از اداره اتب��اع فرزندانش را به 

خانه برمي گرداند. 
اين گونه است كه زنان وقتي به سر كار 
مي روند نگرانند. كم نيستند كساني كه به 
خانه بازگشته اند و خانه را از فرزندان شان 

خالي ديده اند. 

زنان، زير بار زندگي بدون انتخاب 
خانم منش��ي مريم را ص��دا مي زند كه 
به دفتر انجمن بيايد. خانمي كه قراراست 
براي كارگ��ري به خان��ه اش ب��رود، براي 
ديدن مريم آمده اس��ت. 27 س��اله است و 
شيارهاي صورتش سنش را بسيار بيشتر 
نشان مي دهد، مثل بسياري از زنان اينجا. 
9 س��الگي س��ن ازداوجش با مردي افغان 
اس��ت. چهار كودك دارد كه دوتاي ش��ان 
با نامه يي كه از انجمن گرفته اند مي توانند 
دو، سه س��الي در مدرس��ه درس بخوانند. 
بعضي از مدارس با نامه انجمن به تعدادي 
از اين كودكان اج��ازه تحصيل مي دهند. 
براي درم��ان فرزند معلول 14 س��اله اش 
از س��ه س��الگي تا به ح��ال، كاري نكرده 
اس��ت. كودك بيمه ندارد و مري��م از پس 
هزينه هاي درمان برنمي آي��د. چندين بار 
به بهزيستي مراجعه كرده تا براي فرزندش 
ويلچر تهيه كن��د. اما گرفت��ن ويلچر هم 
شناس��نامه مي خواهد. ش��وهر معت��اد او 
در خانه نشسته اس��ت و مريم يك تنه بار 
سنگين داشتن فرزندي معلول را به دوش 

مي كشد. 
آذر كشميري، مسوول انجمن فرهنگي 
بانوان، و عضو اولين دوره ش��وراي اسالمي 
ش��هر زاهدان است. كش��ميري از فعاالن 
اجتماعي اس��ت كه سال هاس��ت در اين 
تشكل غير دولتي به افراد فاقد شناسنامه 
كمك مي كند. در حال حاضر بيش از 500 
زن در اين انجمن عضو هستند. بيش از 40 
درصد آنها مادران كودكان بدون شناسنامه 
هستند. انجمن براي زنان سرپرست خانوار 
كار پيدا مي كند و تا حد امكان به مشكالت 
كودكان ش��ان  بهداش��تي  و  آموزش��ي 

رسيدگي مي كند. 
كش��ميري يكي از هدف هاي انجمن 
فرهنگ��ي بان��وان را توانمند س��ازي زنان 
مي دان��د و مي گوي��د: » ازدواج ه��اي بين 
مليت ه��اي مختلف امري طبيعي اس��ت 
ام��ا بايد در ش��رايطي ص��ورت بپذيرد كه 
ف��رد از روي اراده و آگاه��ي ازدواج كن��د. 
اولويت م��ا كار فرهنگي اس��ت. بايد زنان 
وارد پروس��ه توانمندس��ازي خود بشوند. 
اگر زن��ان و دخت��ران تحصي��ل كنند، به 
مرور آگاهي ش��ان نس��بت به حقوق شان 
بيشتر مي ش��ود. اگر استقالل مالي داشته 
باشند، هر گز از سر ناچاري و فقر تن به اين 

ازدواج ها نمي دهند.« 

الفباي توسعه، در تنگناي شناسنامه
شعار امس��ال روز جهاني سواد آموزي، 
»س��وادآموزي و توس��عه پايدار« ب��ود. اما 
الفباي توس��عه در كش��ور ما به مس��ائل 
مختلف��ي گ��ره خورده اس��ت، نداش��تن 
شناس��نامه يكي از پر رنگ ترين آنهاست. 
نزديك به چه��ار ميليون نف��ر از ايرانيان 
بين 10 تا 49 سال بيسواد مطلق هستند. 
بيشترين تعدادشان در استان سيستان و 
بلوچس��تان زندگي مي كنند. هزاران فرد 
بي شناسنامه نيز ساكن اين استان هستند. 

كشميري يكي از مهم ترين مشكالت 
كودكان بي شناسنامه را سوادآموزي عنوان 
مي كند. او در دوران اصالحات مشاور امور 
بانوان استانداري سيستان و بلوچستان بود 
و توانس��ت مصوبه يي را به تصويب شوراي 
اداري اس��تان برس��اند كه ب��ه موجب آن 
كودكان بدون شناسنامه مي توانستند در 
مدارس دولتي به تحصيل بپردازند، بدون 
اينكه هزينه يي به دولت تحميل شود. در 
سال اول، 5000 كودك توانستند از نعمت 
حض��ور در كالس درس برخوردار ش��وند. 
برنامه اين ب��ود كه اين ك��ودكان تا مقطع 
پنجم دبس��تان هر ساله توس��ط مدارس 
سطح اس��تان پذيرش ش��وند. مي گويد: 
»درآن زمان اميدوار بوديم بتوانيم مشكل 
هويتي آنها را حل كنيم. اما هميشه با تغيير 

دولت ها مسير فعاليت ها تغيير مي كنند.«

در نب��ود فضاي آموزش��ي ب��راي اين 
كودكان، آنها به ناچ��ار راهي مكاتب ديني 
مي شوند. گرچه آرزوي تمام اين كودكان 
درس خواندن در مدرس��ه است اما در اين 
ش��رايط مكاتب ديني تنها جايي است كه 
آنها را مي پذي��رد و در كنار دروس ديني به 

آنها خواندن و نوشتن نيز مي آموزد. 

بي شناسنامه ها چه كساني هستند؟ 
كس��ي آمار دقيقي از تعدادشان ندارد. 
مطابق آماري كه در س��ال 1390 منتشر 
ش��د، نزديك ب��ه 400 هزار ك��ودك فاقد 
شناسنامه در كل كش��ور وجود دارد. اين 
تعداد جداي از بزرگساالن فاقد شناسنامه 
اس��ت. فرقي ندارد در تهران باش��ند يا در 
سيستان و بلوچستان. بي هويتي آنها را به 
حاشيه شهرها رانده اس��ت و يا در مرزهاي 
كوچ��ك روس��تاي مح��ل زندگي ش��ان 
محصورش��ان كرده. مانند اهالي روستاي 
»گواجويي��ك« در »قصرقن��د« اس��تان 
سيستان و بلوچستان كه تمام جمعيتش 

بي شناسنامه و بيسواد هستند. 
س��عيده يكي از هزاران كودك اس��ت. 
رديف دندان هاي ش��يري اش سياه است. 
دندان ها درنيامده ريخته اند. هفت س��اله 
اس��ت اما قامت كوتاهش به هفت ساله ها 
نمي مان��د. م��ادرش مي گوي��د قلب��ش 
بيمار اس��ت. ولي بدون شناس��نامه هيچ 
بيمارستاني براي درمان قبولش نمي كند. 
تنه��ا گواهي زندگ��ي او كارت استش��هاد 
محلي است كه تاييد مي كند پدرش ايراني 
است. اما اين گواهي هنوز مشكالتش را حل 
نكرده، پدر بي شناسنامه او چند سال پيش 
به جرم فروش مواد مخدر اعدام شده است 
و مادر بايد اول ازدواجش را ثابت كند تا بعد 

بتواند براي كودك شناسنامه بگيرد. 
»ت��ا پاي��ان امس��ال مش��كل تم��ام 
پرونده هاي افراد بدون شناسنامه در استان 
سيستان و بلوچس��تان حل خواهد شد.« 
اين نويدي اس��ت كه رياست سازمان ثبت 
احوال در ش��هريور ماه امس��ال داده است. 
نزديك به پنج م��اه تا پايان امس��ال باقي 
مانده و ب��ه گفته يعقوب ج��دگال، يكي از 
نمايندگان استان سيستان و بلوچستان، 
4500 نفر در اين استان شناسنامه ندارند. 

فرزن��دان  تنه��ا  بي شناس��نامه ها 
زناني ك��ه با اتب��اع كش��ورهاي ديگر )در 
بيش��تر موارد، كشور افغانس��تان( ازدواج 
كرده ان��د نيس��تند. فرزن��دان حاص��ل از 
ازدواج ه��اي ثب��ت نش��ده و اف��رادي كه 
نداشتن شناسنامه ميراث خانوادگي شان 
اس��ت، گروه هاي ديگ��ر هس��تند. تعداد 
روستايياني كه نسل به نس��ل شناسنامه 
ندارند در اس��تان هاي لرستان، كردستان، 
سيستان و بلوچس��تان  و  خوزس��تان 
بيشتر از ساير نقاط كش��ور است. به گفته 
يكي از كارشناس��ان حقوق��ي اداره ثبت 
احوال اس��تان سيستان و بلوچستان طرح 

هدفمندي يارانه ها باعث ش��د بسياري از 
روس��تاييان و فاقدان شناس��نامه به ثبت 
اح��وال مراجعه كنند و بس��ياري موفق به 
دريافت شناسنامه ش��وند. اما همچنان در 
روستاهاي دورافتاده، يارانه هم نتوانسته به 
شناسنامه دار شدن روستاييان كمك كند. 

در سيس��تان و بلوچستان كم نيستند 
زناني كه نه ازدواج شان در جايي ثبت شده 
و نه همسرش��ان شناس��نامه دارد. عايشه 
از ازدواج با پس��رخاله بدون شناسنامه اش 
هفت فرزند دارد. ازدواجي كه تاييد روحاني 
روستا براي قانوني بودنش كفايت مي كرد. 
شوهر او از دنيا رفته و عايشه مثل بسياري 
از اي��ن زن��ان تنه��ا زماني كه سرپرس��ت 
خانواده اش شد، ارزش شناسنامه را فهميد. 
اداره ثبت اح��وال براي دادن شناس��نامه 
به فرزندانش ش��هادت خانواده همسرش 
را مي خواه��د. مي گوي��د آنها مي ترس��ند 
فرزندان من از اموال پدربزرگ ش��ان ارث 
بخواهند و حاضر به دادن چنين شهادتي 

نيستند. 

نگاهي به قانون و چالش هاي پيش روي 
افراد بي شناسنامه

تا پيش از سال 1367 فرزندان حاصل 
از ازدواج زن��ان ايران��ي و اتب��اع خارجي، 
مطابق تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، 
موفق به گرفتن شناسنامه مي شدند. اين 
تبصره در س��ال 1355 تصويب ش��د و به 
زنان اي��ن ام��كان را مي داد ك��ه در غياب 
شوهران ش��ان براي دريافت شناس��نامه 
فرزندان اقدام كنند. در سال 1367 مصوبه 
شوراي امنيت ملي، مانع اجراي اين قانون 
مي شود. كارشناس حقوقي اداره كل ثبت 
احوال استان سيستان وبلوچستان، دليل 
اعمال اي��ن محدودي��ت را جلوگي��ري از 
سوءاستفاده مهاجران افغان از زنان ايراني 
مي داند و مي گويد: »اين محدوديت براي 
اين در نظر گرفته شده است كه زنان ايراني 
از اين ازدواج ها حذر كنن��د و از عواقب آن 

جلوگيري شود.«
س��خنگوي  اس��فناني،  محمدعل��ي 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين 
باره مي گويد: » دولت ها به موضوع تابعيت 
از ديدگاه امنيتي نگاه مي كنند و به همين 
دليل در تمام كش��ورها ورود ب��ه تابعيت 
يك كش��ور و خ��ارج ش��دن از تابعيت آن 
كشور دشوار است.«به نظر مي رسد چنين 
محدوديتي، اگر هم اثر بازدارندگي داشته، 
مش��كالت زنان و كودكان درگي��ر با اين 
مساله را دوچندان كرده است. از سال 88 
قانون ممنوعيت تردد و اسكان اتباع بيگانه 
در استان هاي مرزي وارد فاز عملي شد، اما 
همچنان حضور مهاج��ران غيرقانوني، در 
اين اس��تان ها ازدواج هاي غيرقانوني را در 
پي دارد. در سال 1385 نمايندگان مجلس 
با تصويب ماده واحده اي، بندهايي از ماده 
976 قانون مدني را اصالح كرده و شرايطي 
را براي دادن شناسنامه به اين افراد در نظر 
گرفتند. طبق اين ماده واحده، در صورتي 
كه ازدواج با تبعه خارج��ي، با مجوز دولت 
صورت گرفته باش��د، فرزن��دان مي توانند 
گواهي تولد بگيرند و پس از رسيدن به سن 
18 سالگي، درخواست تابعيت ايراني كنند. 
اما موانع بر س��ر راه اجراي اين قانون آنقدر 
زياد است كه كم تر كسي مي تواند از اين راه 

تابعيت ايراني دريافت كند. 
 يكي از كارشناسان حقوقي اداره اتباع 
و مهاجرين خارجي اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان، در اين باره مي گويد: »بخش 
بسيار بزرگي از ازدواج  هاي صورت گرفته، 
در اس��تان ما بدون كس��ب اجازه از دولت 
صورت مي گيرد؛ در نتيجه براي ازدواج هاي 
غيرقانون��ي كه بع��د از س��ال 85 صورت 
پذيرفته اند، نمي توان كاري انج��ام داد. از 
طرف ديگ��ر ازدواج هاي پي��ش از تصويب 
ماده واحده به اين ش��رط ثبت مي ش��وند، 
كه تبعه خارجي به كش��ور خ��ود مراجعه 
كرده و پ��س از دريافت وي��زاي اقامت به 
ايران بازگردد. هزينه ه��اي رفتن به خاك 
افغانس��تان و روال س��خت و طوالني اخذ 
ويزا، اين افراد را با مشكالت بسياري مواجه 

ساخته است.« 

در س��ال1390 با توجه به مشكالت و 
موانع اجرايي موجود در اي��ن ماده واحده، 
مجل��س طرح��ي را ب��راي كمك ه��اي 
اقتصادي به اف��راد فاقد شناس��نامه، ارايه 
كرد؛ ام��ا اين طرح در كميس��يون قضايي 
مجلس مسكوت ماند. س��ال بعد، طرح در 
صحن علني مجلس مط��رح و به تصويب 
نمايندگان رسيد، اما ش��وراي نگهبان به 
علت وارد آوردن بار مالي به دولت آن را رد 

كرد. 
اس��فناني راحت ترين راه براي حمايت 
از اف��راد فاقد شناس��نامه را مطرح ش��دن 
اليحه يي از سوي دولت مي داند و مي گويد: 
»ب��ا توجه ب��ه هزين��ه دار ب��ودن تصويب 
چنين قانوني، بايد دول��ت اليحه يي را در 
اين زمينه به مجلس اراي��ه دهد تا بودجه 
كامال مشخص باشد. بدين ترتيب شوراي 
نگهبان ايراد هزينه دار بودن را به قانون وارد 
نمي كند.« اما چرا روال گرفتن شناسنامه 
براي اين افراد تسهيل نمي ش��ود؛ تا از اين 
طري��ق امكان حماي��ت بهتر از م��ادران و 
كودكاني كه با اين مش��كل مواجه هستند 

فراهم شود. 

گشودن گرهي به نام هويت
در ايران تابعيت با سيستم خون و خاك 
تعيين مي ش��ود. ولي در هيچ ي��ك از اين 
دو اشاره يي به نقش مادر ايراني در تعيين 
تابعيت فرزندش نش��ده اس��ت. فرزندان 
متولد از مادر ايران��ي و پدر خارجي، بايد تا 
سن 18 سالگي براي اخذ تابعيت صبر كنند 
و همانطور كه گفته شد، روال اخذ تابعيت 
براي اين افراد، با موانع فراواني همراه است. 

مطابق ماده 976 قان��ون مدني فرزند 
زن و م��رد خارجي ك��ه در اي��ران متولد 
مي شود، در صورت تولد يكي از والدينش 
در ايران، با اعمال سيس��تم خاك موفق به 
دريافت تابعي��ت ايراني مي ش��ود. زماني 
كه زن��ي خارجي تنه��ا به عل��ت تولد در 
خاك اي��ران مي توان��د ب��راي فرزند خود 
شناس��نامه دريافت كند، چرا مادر ايراني 
كه ع��الوه ب��ر نس��بت خاكي وابس��تگي 
خوني به اي��ران دارد، توانايي اخذ تابعيت 
ايراني ب��راي فرزندش را ندارد. اس��فناني 
در پاسخ به اين سوال گفت: »من معتقدم 
در اين بند قانون مدن��ي در حق زن ايراني 
كوتاهي ش��ده اس��ت. چطور ممكن است 
يك خان��واده خارج��ي فقط به واس��طه 
تولد يكي از زوجين در اي��ران بتواند براي 
فرزندش تابعيت ايراني بگيرد در حالي كه 
زن ايراني از اين امكان محروم باش��د. من 
اين موض��وع را چندين بار در كميس��يون 
مطرح ك��ردم، ام��ا همان طور ك��ه گفتم 
مباحث مربوط به اعطاي تابعيت مباحث 
امنيتي است.« اسفناني در مورد فرزندان 
حاص��ل از ازدواج هاي موق��ت مي گويد: » 
در قانون حمايت از خان��واده راهكارهايي 
براي حمايت از كودكان حاص��ل از ازدواج 
موقت آمده اس��ت و در صورت بارداري زن 
اين ازدواج بايد به ثبت رس��مي برسد. اما 
متاسفانه بس��ياري از زنان بدون آگاهي از 
حقوق قانوني خود ازدواج مي كنند و دچار 
مشكل مي شوند.«كارشناس حقوقي اداره 
ثبت احوال راه رفع مشكل هويت را احياي 
تبصره ماده16 قان��ون ثبت احوال مي داند 
تا زن��ان ايراني، مس��تقل از همسرش��ان 
بتوانن��د براي فرزن��دان خود شناس��نامه 
دريافت كنند. اما در شرايطي كه همچنان 
اجراي اين قانون مس��كوت مانده اس��ت، 
چ��ه راه حل هايي براي كاهش مش��كالت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان با اتباع بيگانه 

و فاقدان شناسنامه وجود دارد؟ 
كارش��ناس حقوق��ي اداره ام��ور اتباع 
و مهاجري��ن خارج��ي، در نظ��ر گرفت��ن 
تسهيالت مالي براي مادران ايراني، مانند 
ياران��ه نقدي فرزن��دان، يارانه س��وخت و 
بيمه درمان��ي را يك��ي از راه هاي حمايتي 
مي داند. به گفت��ه او راه��كار ديگر تمديد 
مهلت ماده واحده مصوب س��ال 85 است 
تا از اين طريق، كس��اني كه هن��وز موفق 
به ثب��ت ازدواج خود نش��ده اند بتوانند، با 
قانوني كردن ازدواج، ب��راي فرزندان باالي 
19 سال خود، درخواست تابعيت كنند. او 

مي گويد: »بايد ش��رايط دريافت ويزا براي 
مزدوجين با زنان ايراني كه قبل از تصويب 
ماده واحده ازدواج كرده اند، تسهيل شود، 
چرا كه يكي از موانع بزرگ بر س��ر راه ثبت 
ازدواج ها هزينه ها و مش��كالتي اس��ت كه 
اتباع براي دريافت ويزا با آن روبه رو هستند. 
قانون گذاران بايد صراحتا لزوم اجراي اين 
ماده واحده در مناط��ق ممنوعه را بياورند 
و نيروي انتظامي ني��ز در موضوع ثبت اين 
ازدواج ها كه هيچ منافاتي ب��ا قانون ندارد، 

همكاري كند.«
او تاكيد مي كند، قانون براي كس��اني 
ك��ه بع��د از س��ال 85 ازدواج كرده ان��د و 
ازدواج شان به ثبت نرسيده نمي تواند كاري 
انجام دهد. او اي��ن ازدواج ها را عمل خالف 
قانون مي داند. خانم كش��ميري با اشاره به 
اختيارات قانوني و شرعي پدران در ازدواج 
فرزندان ش��ان از نبود اراده ب��راي مجازات 
پدراني كه دختران خود را مجبور به ازدواج 
مي كنند انتقاد مي كند و يكي از راه حل ها را 
مجازات پدران و در نظر گرفتن سازوكاري 
حمايتي براي دختراني كه با اين ش��رايط 
روبه رو هس��تند مي داند و مي گويد: »هيچ 
دختري بدون اجازه پ��در نمي تواند ازدواج 
كند. آيا تدابيري براي برخورد با پدراني كه 
دخترانشان را در ازاي دريافت پول به عقد 
مردان افغان درمي آورند انديش��يده شده 

است؟«
مرضيه اخوان بيطرف، عضو كميسيون 
حقوقي قضايي مجلس شوراي اسالمي از 
وجود چنين ازدواج هايي اظهار بي اطالعي 
كرد و گفت: »تا به ح��ال مراجعه يي براي 
بيان چنين مشكلي نشده است تا براي رفع 
آن اقدام ش��ود. در صورت وجود اين موارد 
براي جلوگيري از آنه��ا اقدام مي كنيم.« و 
مشكالت مربوط به فاقدان شناسنامه را به 

كميسيون امنيت ملي مجلس ارجاع داد. 
اما اس��فناني عضو ديگراين كميسيون 
مي گوي��د: »در قان��ون مدن��ي روي اي��ن 
موضوع بحث شده اس��ت و اگر ثابت شود 
ولي صالحيت نگ��ه  داري از طفلي را ندارد 
از او سلب صالحيت مي ش��ود و اگر فرد به 
سن قانوني رسيده باشد، مي تواند به دادگاه 

مراجعه كرده و از ولي خود شكايت كند.«
آذر كشميري معتقد است، افرادي كه 
به اين ازدواج ها تن مي دهن��د، معموال به 
حقوق قانوني خود آگاه نيستند و به علت 
فقر مالي و فرهنگي، امكان دفاع از خود را 
ندارند. در نتيجه دول��ت و قانون گذار بايد 
س��ازوكار حمايتي ويژه يي براي اين قشر 
جامعه وضع كن��د. او مي گويد: » تا به حال 
موردي نديده ام كه پدري ب��ه خاطر وادار 

كردن دخترش به ازدواج مجازات شود.« 
اسفناني در گفت وگو با »اعتماد« از در 
نظر گرفتن اين س��ازوكار در قالب طرحي 
براي حمايت از ك��ودكان و نوجوانان خبر 
مي دهد كه در آن قوانين حمايتي مناسب 
و تمهيداتي براي سواد آموزي به كودكان 

فاقد شناسنامه ديده شده است. 
بايد ديد با تصويب و اجراي اين طرح چه 
ميزان از مشكالت دختراني كه زندگي شان 
در دست هاي فقير پدران ش��ان است، حل 
خواهد شد. زناني مانند زينب كه خانواده اش 
در س��ن 10 س��الگي فقط با دريافت مبلغ 
40 هزار توم��ان او را به عقد م��ردي افغان 
درآوردند كه 20 س��ال بزرگ ت��ر از او بود و 
حاال بعد از اعدام ش��وهرش به جرم قاچاق 
مواد مخدر و با داشتن پنج فرزند، خانواده اش 
حاضر نيستند به او كمكي بكنند. كشميري 
نقش س��ازمان هاي مردم نهاد را در افزايش 
آگاهي و كم شدن آس��يب هاي اجتماعي 
بس��يار پررنگ مي دان��د و مي گويد: »همه 
پروژه هايي ك��ه با كمك مردم انجام ش��ده 
موفق بوده اند. من از دانش��جويان و فعاالن 
اجتماعي عميقا درخواست مي كنم در خأل 
قانون به كمك اين زنان و كودكان بشتابند. 
اگر اراده يي باشد، در نبود قانون هم مي شود 
كارهايي انجام داد«.  او سوادآموزي و احداث 
س��كونت گاه هاي امن براي زنان و كودكان 
فاقد شناسنامه را از اولويت هايي دانست كه 
تشكل هاي غيردولتي مي توانند به آنها ورود 
پيدا كنند. حاشيه شهرهاي ايران، پر است 
از انس��ان هايي كه بودن ش��ان در جايي به 
ثبت نرسيده، اما هستند و زندگي مي كنند 
و برخورداري از حداقل حقوق ش��هروندي، 
براي شان رويايي اس��ت دور از دسترس. تا 
پايان امسال مشخص خواهد شد، مشكالت 
اين گروه از افراد كه ب��ه هر صورت جزيي از 
جمعيت اين كشور هستند و سال هاست از 
شمارش هاي رس��مي خط خورده اند، حل 

خواهد شد يا خير؟

نگاهيبهزندگيانسانهاييكهبودنشاندرجاييثبتنيست

وقتي زندگي در گروي شناسنامه باشد 
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ت�ا پي�ش از س�ال 1367 
فرزندان حاصل از ازدواج 
اتب�اع  و  ايران�ي  زن�ان 
خارج�ي، مطاب�ق تبصره 
ماده 16 قانون ثبت احوال، 
موفق به گرفتن شناس�نامه 
مي ش�دند. اين تبصره در 
سال 1355 تصويب شد و به 
زنان اين ام�كان را مي داد 
كه در غياب شوهران ش�ان 
ب�راي دريافت شناس�نامه 
فرزن�دان اق�دام كنن�د. 
مصوب�ه  س�ال 1367  در 
ش�وراي امنيت ملي، مانع 
اجراي اين قانون مي ش�ود

فاطمهاشرفي

معه جا
e j t e m a e e @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

حاش�يه ش�هرهاي ايران، 
پر است از انس�ان هايي كه 
بودن شان در جايي به ثبت 
نرسيده، اما هستند و زندگي 
مي كنند و برخ�ورداري از 
حداقل حقوق ش�هروندي، 
براي ش�ان رويايي اس�ت 
دور از دس�ترس. ت�ا پايان 
امسال مشخص خواهد شد، 
مشكالت اين گروه از افراد 
كه به هر ص�ورت جزيي از 
جمعيت اين كشور هستند و 
شمارش هاي  از  سال هاست 
رس�مي خ�ط خورده اند، 
حل خواهد ش�د ي�ا خير؟


