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مقدمه

با رجوع به گذشته و بررسي سابقه و پيشينهي اديان و اقوام و ملل متحد
معلوم ميشود ازدواج با اتباع بيگانه به شدت تحريم و منع شده و اقوام و
ملل مختلف از آن پرهيز و اجتناب داشتهاند ،اما گذشت زمان و ضروريات
اجتنابناپذير روابط بينالمللي و دادوستد بين اقوام و ملل متعدد و روابط
بين شرايع و مذاهب و مسالك متنوع ،احساس تفرقهي اقوام و ملل را
ماليمتر و تنگتر کرده و آنها را در جهت يگانگي و وحدت قرار داده است.
به همين ترتيب در دنياي معاصر روابط بين کشورها و اتباع آنها به دليل
گستردگي ارتباطات جهاني ،مهاجرتها ،برهم خوردن مرزهاي جغرافيايي
و همچــنـين افزايش مهاجرت ـ که از نشانههاي گريزناپذير جهاني شدن و
كمرنگ شدن يا حذف مرزها در آينده است -به اندازهاي گسترش يافته است
که براي هيچ ملتي ميسر نيست در چهارديواري سرزمين کشور خود محصور
بماند .اين امر در ايران هم مصداق دارد ،چرا كه تعداد بيشماري از بيگانگان
و اتباع خارجي در كشور ما زندگي ميكنند و خيل كثيري از ايرانيان نيز مقيم
خارج هستند .همچنين با توجه به اقدامات بشر دوستانهي جمهوري اسالمي
ايران در پذيرش آوارگان كشورهاي مختلف به ويژه افغانستان و عراق،
مسئلهي ازدواج با صاحبان اديان غير مسلمان و نيز اتباع بيگانه به طور جدي
خودنمايي ميكند .از آنجايي كه حق ازدواج و تشكيل خانواده از اصول
مسلم حقوق بشر به شمار ميآيد .طبيعي است كه هر فردي در هر نقطه از
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متعدد از اعالميهها ،كنوانسيونها و ميثاقهاي مرتبط با حقوق بشر اين آزادي
براي افراد به رسميت شناخته شده است .زنان و مردان بالغ بدون محدوديت
از لحاظ نژاد ،مليت يا مذهب حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند ،براي
مثال مطابق مادهي  16اعالميهي جهاني حقوق بشر هر مرد و زن بالغي حق
دارند بيهيچ محدوديتي از حيث نژاد ،مليت يا دين با همديگر زناشويي کنند
و تشکيل خانواده بدهند؛  .1در تمام مدت زناشويي و هنگام انحالل آن ،زن
و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند؛  .۲ازدواج حتم ًا بايد با
رضايت کامل و آزادانهي زن و مرد صورت گيرد؛  .۳خانواده رکن طبيعي و
اساسي جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهرهمند شود.
با نگاهي به مادهي 1کنوانسيون مربوط به زنان متأهل كه به طور اختصاصي
به مسئلهي تابعيت زنان شوهردار و تأثير ازدواج بر تابعيت زنان ميپردازد،
ميتوان به خوبي دريافت كه نظر كنوانسيون به طور كلي بر اين است كه
ازدواج هيچ تأثيري بر تابعيت زنان ندارد.
قوانين ايران نيز متأثر از حقوق اماميه و فقه اسالم و مطابق با ميثاقهـا
و کنوانـسيونهاي بينالمللي طبق شرايطـي ازدواج يا نكاح با اتباع بيگـانه
را مجـاز و بالمـانع شناخته است .به طـوري كه در سـالهاي اخير ،افزايش
ازدواج اتباع خـارجي با بانـوان ايراني در ايران و خارج از ايران به عنوان
يک مسئله و دغدغه براي دولت و هم ميهنانمان بروز کرده است .در برخي
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از اين ازدواجها به علت بياطالعي زنان از قوانين ،آيندهي آنها و فرزندانشان
به خطـر افتاده و در برخي مـوارد نيز تبعـات جبرانناپذيري را به دنبال
داشته است .ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه عالوه بر به وجود آوردن
مشكالت اجتماعـي و حتي سياسي در شرايط خـانوادگي آنان نيز تـأثير
بسـزايي دارد .اين گـونه ازدواجها به واسطهي نداشتـن ثبـات قـانوني و
تعلـق نگرفتن بسيـاري از حـق و حقـوق شهروندي به اين خانوادهها و پس
از آن به فرزندانشان مشكالت و نگرانيهاي خاصي را به همراه دارد .از آنجا
كه ازدواج يك نهـاد حقوقي است كه تعـارض قوانين،اختالف تابعيتهـا،
اخـتالف مذاهب و اديان و اقوام،هيچ كدام نميتواند مانع تأسيس آن شود،
گاه اشخاص تابعيت،اقامتگاه و حتي شغل و مذهب و آيين و دين خود را نيز
براي نيل به آن تغيير ميدهند (امامي  )4 :1379پس هرگز نميتوان ازدواجهايي
از اين دست را با زور و اجبار يا هر راه ديگري (مثل آگـاهي دادن به زنان
از پيامدهاي اين ازدواج) به صفر رساند.
در چنين پهنه و چشماندازي است كه موضوع پژوهش حاضر شكل
گرفته است .به دليل نقش حياتي ازدواج در زندگي هر فرد ،اميد است بتوان
با نتايج حاصله به گسترش ارتباطات سالم و بالندهي زوجين همت گماشت
و زمينهي تحكيم خانوادههاي متشکل از مادر ايراني و پدر خارجي را فراهم
کرد و با اقدامات الزم آسيبهاي ناشي از اين ازدواجها را به حداقل رساند
تا در نهايت ثبات و استواري نهاد خانواده و پرورش فرزندان سالم تضمين

94

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

 )1تعاريف نظري
 )1-1مفهوم و تعريف ازدواج

معناي لغوي ازدواج در فرهنگ عميد چنين آمده است« :با هم جفت
شدن ،زن گرفتن ،شوهر كردن ،زناشويي» (عميد .)123 :1361
ازدواج نهادي است كه از طريق انعقاد قراردادي شرعي و قانوني زوجيت
بين زن و مرد را فراهم ميكند .كارلسون 1ازدواج را چنين تعريف ميكند:
«ازدواج فرايندي است از كنش متقابل بين دو فرد (يك مرد و يك زن) كه با
تحقق بخشيدن به برخي شرايط قانوني و بر پا داشتن مراسمي براي برگزاري
زناشويي انجام ميگيرد» (کارلسون .)35 :1378
همچنين مطابق شريعت اسالم (از منظر شيعه) ازدواج قراردادي مشروع
است که دو فرد ناهمجنس و معموالً بالغ را به هم پيوند ميدهد و برقراري
ارتباط جنسي دائم يا موقت ميان آنان را مجاز ميگرداند (بستان .)18 :1385
 )2-1تعريف تبعه
تبعه 2جمع كلمهي تابع و در لغت به معني پيروان و رعاياست (معين :1371

 .)1024اين كلمه در فارسي به جاي مفرد استعمال ميشود و فصيح نيست.
1- Karlsson
2- National
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تبعه در اصطالح به كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد و در مقابل
اجنبي و بيگانه استعمال ميشود .در فقه معادل تبعه ،مسلمان و معادل اجنبي،
كافر است (جعفري لنگرودي .)135 :1378
 )3-1تعريف اتباع

اتباع كساني هستند كه ميتوانند از تمام حقوق يك كشور بهرهمند شوند
و در مقابل قانونبا يكديگر برابرند ،مگر در مواردي كه وضعيت شخصي
آنها مانند كمي سن ،محكوميت يا اكتسابي بودن تابعيت آنها محدوديتي در
حقوقشان ايجاد كرده باشد ،مانند موردي كه زن خارجي به خاطر ازدواج با
مرد ايراني تابعيت ايران را كسب کرده است (باالزاده .)43 :1383
 )4-1تعريف بيگانه

بيگانه در لغت به معناي غير ،ناآشنا ،غريبه و خارجي و مقابل آشنا و
يگانه است (دهخدا  :1377ج  .)5255 ،3اين لفظ در اصطالح به اتباع خارجي
اطالق ميشود ،لذا هر فردي كه تابعيت ايران را نداشته باشد از اين ديدگاه
بيگانه محسوب ميشود .در هر كشوري در مقابل تبعه افرادي يافت ميشوند
كه خواه به علت داشتن تابعيت ديگر يا به علت نداشتن تابعيت هيچ كشوري
تابع اين دولت نبوده كه بيگانه ناميده ميشوند (ارفع نيا .)186 :1377
 )5-1تعريف تابعيت

تابعيت عبارت است از رابطهاي سياسي و معنوي كه شخص را به دولت
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سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط ميسازد ،به طوري كه حقوق
و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي ميشود ،مانند تابعيت هر كسي
نسبت به دولت متبوع و تابعيت كشتي و هواپيما .در حقوق مذهبي مالك
تابعيت مذهب است و فاقد مذهب معين نسبت به اهل آن مذهب،اجنبي يا
(كافر) محسوب ميشود .تابعيت ممكن است به صورت ايقاع (م  976ق.م ).يا
به صورت قرارداد و عقد باشد (جعفري لنگرودي .)135 :1378
 )2لزوم كسب اجازهي مخصوص از دولت در ازدواج زن ايراني با مرد
خارجي

هرگاه زن ايراني بخواهد با مرد بيگانه ازدواج كند بايد از دولت اجازه
بگيرد .مادهي  1060ق.م .در اين باره مقرر ميدارد« :ازدواج زن ايراني با
تبعهي خارجه را حتي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد ،موكول به
اجازهي مخصوص از طرف دولت است» .اين اجازه «پروانهي زناشويي»
ناميده ميشود .قاعدهي مندرج در مادهي  1060از يك سو جنبهي سياسي
دارد و مصلحت دولت در آن منظور بوده است و از سوي ديگر براي
حمايت از زن ميباشد .قانونگذار از اين طريق زن را به دقت و تعمق بيشتر
در ازدواج با بيگانگان وا ميدارد؛ وانگهي در صورتي پروانهي زناشويي
صادر ميشود كه وجود پارهاي از شرايط كه از نظر مصلحت زن مقرر شده
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است محرز باشد (صفايي  1.)88 :1388بنابراين هرگاه زن ايراني بخواهد با مرد
خارجي ازدواج كند و از جهت اختالف دين و قرابت و مانند اينها هيچ
مانعي در بين نباشد ،باز هم نكاح منوط به اجازهي دولت ايران است .مراد
از «مواردي که منع قانوني ندارد» ،مفاد مذکور در مادهي  ۱۰۵۹ق.م است
که نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .بدين معنا که ازدواج مرد خارجي
با زن ايراني ،در ابتدا منوط به مسلمان شدن وي و سپس کسب اجازهي
مخصوص از طرف دولت است.
اين در حالي است كه نكاح مرد ايراني با زن خارجي مجاز است ،مگر در
مواردي كه دولت ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين
دولتي را با زني كه تبعهي خارجه باشد موكول به اجازهي مخصوص کند (م

 1061ق.م .).بنابراين نكاح مردان ايراني با زنان خارجي به جز استثناء مزبور
مجاز است و اگر موانع مقرر در قانون مفقود باشد ،نيازمند اجازهي دولت
نيست ،ولي در خصوص ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي وضعيت
متفاوت است .در مورد فلسفهي مادهي  1060ق.م .كه نوعي محدوديت
براي آزادي انتخاب همسر از سوي زن است ،ميتوان گفت چون پارهاي از
كشورها همانند ايران تابعيت دولت متبوع زوج را بر زوجه تحميل ميكنند و
بر اساس قانون ايران نيز زن در چنين مواردي تابعيت ايراني خود را از دست
 -1رجوع شود به آييننامهی زناشويي بانوان ايراني مصوب  45/7/6كه به موجب این
آييننامه زن و مرد بايد درخواست نامهاي مبني بر تقاضاي صدور پروانهی زناشويي
تهيه کرده و به سفارت ايران (وزارت كشور) تقديم دارند.

98

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

.)272 :1382

به لحاظ ضمانت اجراي مدني ،با توجه به مادهي  1060ق.م ميتوان
گفت كه ازدواج بدون پروانهي مخصوص نافذ است و دولت نميتواند
آن را ابطال كند ،زيرا قانون نبودن اجازه را از موانع نكاح به شمار نياورده
و آن را امري جدا از شرايط و موانع نكاح دانسته است .از اين رو با بياني
بيسابقه مقرر داشته كه ازدواج زن ايراني با تبعهي خارجي در مواردي هم
كه مانعي قانوني ندارد ،موكول به اجازهي دولت است ،يعني هنگامي كه از
لحاظ مدني شرايط نكاح موجود و موانع مفقود باشد ،زن براي ازدواج با
بيگانه بايد از دولت اجازه بگيرد .در نهايت اين ضمانت اجرا وجود دارد كه
چنين ازدواجي به ثبت نميرسد و طبق قانون مجازات اسالمي مشمول كيفر
عدم ثبت ميشود و برخي از استادان حقوق اين ازدواج را غير نافذ دانستهاند
(كاتوزيان .)106 :1382

1

الزم به ذکر است ،قانون ايران براي مردان خارجي كه با زنان ايراني
مزاوجت كردهاند و ازدواج آنها فاقد پروانهي زناشويي است ،مجازات
 -1فلسفهی مادهي  1060قانون مدني اين است كه در پارهاي از كشورها تابعيت شوهر
بر زن تحميل ميشود و بر طبق قانون ايران نيز زن در چنين موردي تابعيت خود را از
دست ميدهد ،پس الزم است كه دولت از نظر سياسي بر اين نكاح نظارت داشته باشد.
به همين جهت به نظر ميرسد كه ضمانت اجراي مادهي  1060قانون مدني عدم نفوذ
نكاح است.

99

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

ميدهد ،الزم است دولت از نظر سياسي بر اين نكاح نظارت كند (الماسي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 54زمستان 1390

(ضمانت اجراي كيفري) يك سال تا سه سال زندان را در نظر گرفته است
(م  ۱۷قانون ازدواج مصوب  .)1310/5/23همچنين براي زنان ايراني فاقد پروانهي
زناشويي امكان صدور حكم طالق از شوهر نيز وجود ندارد؛ چون ازدواج از
سوي مقامات رسمي تأييد نشده است (توسلي نائيني .)106-116 :1383

مادهي  17قانون ازدواج مصوب  1316نيز عبارت است از« :هر خارجي
كه بدون اجازهي دولت با زن ايراني ازدواج نمايد ،به حبس تعزيري از يك
سال تا سه سال محكوم خواهد شد .البته زن نيز در صورتي كه طبق مقررات
معاون جرم محسوب شود ،مجازات خواهد شد».
در واقع اين مجازات به علت در نظر گرفتن مصالح و منافع مملكت
و بانوان كشور است كه نظارت و كنترل دولت بر اينگونه ازدواجها را
ايجاب ميكند .همچنين ازدواج رابطهي نزديكي با نظم عمومي دارد ،لذا نظم
عمومي جامعه و مصلحت اجتماع اقتضا ميكند كه ازدواج افراد با يكديگر
در يك مرجع رسمي به ثبت برسد تا به راحتي ترديد و انكار نشود.
ثبت ازدواج در واقع همان اجازهي زن از دولت است ،وقتي ازدواجي
ثبت نشود ،به رسميت شناخته نميشود .در واقع همهي اين مراحل براي
حمايت از زن و استحكام خانواده است ،زيرا ازدواج ثبت نشده به راحتي
ميتواند انكار شود و اين انكار در حقوق زن و فرزندانش مشكل ايجاد
ميكند .در چنين ازدواجهايي مجازات هيچ گاه نميتواند مانع و بازدارنده
باشد ،زيرا اين ازدواجها نتيجهي ضرورت و گاه اضطرار زوجه است .با

100

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

چند فرزند به حبس و نبود او به مدت يک سال چه آثار مخربي ميتواند
بر آن خانواده بر جاي گذارد و چه بسا اين موضوع به تالشي آن خانواده
منجر شود.
در ضمن با وقوع ازدواج و تشکيل خانواده ،مجازات كارساز نيست.
در اين شرايط مجازات مثل درماني است كه اركان خانوادهها را سستتر
ميكند .بنابراين پيشگيري از وقوع اين ازدواجها راه کار مناسبتري است .از
سوي ديگر حذف محدوديتهاي حاصل از چنين ازدواجي براي ازدواجهاي
انجام شده ميتواند كارسازتر از مجازات باشد.
 )3بررسي قوانين حمايتي در آييننامه و قانون مدني

شرايط كامل و مفصل راجع به ازدواج زن ايراني در داخل كشور با تبعهي
بيگانه طي پروانهي زناشويي با عنوان «آييننامهي ازدواج بانوان ايراني با اتباع
غير ايراني» مصوبهي  6مهر ماه  1345كه همچنان الزماالجراست آمده است.
اين آييننامه در واقع پروانهي زناشويي است و شرايط كامل ازدواج زنان
ايراني با اتباع بيگانهي غير ايراني در آن مندرج است.
در اج��راي م��ادهي 1060ق.م دول��ت به موج��ب تصويبنامهي مورخ
1313/7/10مرج��ع صال��ح براي ص��دور اجازه را حكام اي��االت و واليات
معرفي کرده بود .اين اختيار بر اس��اس تصويبنامهي مورخ  1314/8/24به
وزارت كش��ور واگذار و طي آييننامهي مورخ  1319/9/13كيفيت رسيدگي
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به موضوع و شرايط صدور اجازه معين شد .در حال حاضر صدور اين اجازه
كه موس��وم به پروانهي زناشويي است ،بر اساس آييننامهي زناشويي بانوان
ايراني با اتباع بيگانهي غير ايراني مصوب مهر ماه  1345صورت ميگيرد كه
در تاريخ  1349/4/20تبصرهاي نيز به آن الحاق شده است.
به موجب مادهي اول اين آييننامه مرجع صالح براي صدور پروانهي
زناشويي را به استانداريها و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به
بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج واگذار کند تا مرجع مرقوم،
در حدود مقررات آييننامه مستقيم ًا نسبت به صدور پروانهي زناشويي در
محل مبادرت نموده و مراتب را به ثبت احوال اعالم کند.
مادهي دوم آييننامه ارائهي مدارك ذيل را براي صدور پروانهي زناشويي
الزم دانسته است:
ت نامهي مرد و زن مبني بر تقاضاي صدور
مطابق بند  1مادهي  2درخواس 
پروانهي زناشويي طبق نمونهي وزارت كشور.
مطابق بند  2مادهي  2آييننامهي زناشويي بانوان ايراني با اتباع بيگانهي
غير ايراني مصوب  1345/7/6هيئت وزيران ،مرد به منظور ازدواج با زن
ايراني ميبايست گواهينامهاي از مرجع رسمي كشور خود مبني بر بالمانع
بودن ازدواج با زن ايراني و به رسميت شناختن آن در كشور متبوع خويش
را به وزارت كشور جهت صدور پروانهي زناشويي ارائه کند و برابر بند 3
مادهي  2ارائهي گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسالم در صورتي

102

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

اهميت است ،اخذ برخي مدارك از مرد تبعهي خارجي به منظور تضمين
حمايتهاي قانوني در خصوص زن و امكان تسري اين دسته از قوانين
حمايتي به درخواست زن در ازدواجهاي زن و مرد ايراني است .مطابق
آييننامهي مزبور ،در صورت تقاضاي زن وزارت كشور موظف است نسبت
به دريافت برخي گواهينامهها اقدام کند؛ از جمله برابر مادهي  3بند  1اين
آييننامه ،لزوم ارائهي گواهي از سوي مرد مبني بر تجرد يا تأهل وي با تأييد
مرجع رسمي محلي يا مأموران سياسي كشور متبوع مرد ميباشد.
مطابق مادهي  3بندهاي  2و  3اين آييننامهي اجرايي ،در صورت تقاضاي
زن اخ��ذ گواهينامههاي عدم س��وء پيش��ينه ،محكوميت كيف��ري ،تأييديهي
اس��تطاعت و مكنت زوج ،ارائهي تعهدنامهي ثبتي از طرف مرد بيگانه مبني
بر تعهد در خصوص پرداخت مخارج و نفقهي زن ،اوالد و نيز هرگونه حق
ديگري كه زن نس��بت به او پيدا كند ،در صورت بدرفتاري يا ترك و طالق
ضرورت مييابد .ش��ايان ذكر است دريافت گواهينامههاي مورد نياز جهت
صدور پروانهي زناش��ويي از سوي وزارت كش��ور (توأم با حق انتخاب زن
در منتفع ش��دن از قوانين حمايتي) ضمانتهاي الزم را به منظور حمايت از
زن اجرايي ميکند .در راستاي تصويب و اجراي قوانين حمايتي از خانواده،
قانونگذار برابر مادهي  1102ق.م مقرر داشته است ،همين كه نكاح به طور
صحت واقع ش��د ،حقوق و تكاليف زن و ش��وهر در قب��ال يكديگر ايجاد
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ميش��ود كه از سوي حقوقدانان اين امر به آثار نكاح تعبير شده است و به
دو دستهي روابط شخصي و مالي دستهبندي ميشود.
بن��ا بر اصل تحق��ق آثار نكاح و تكاليف و حق��وق متقابل ،قانونگذار با
تصوي��ب مادهي  993ق.م .ثبت ازدواج اع��م از دائم و منقطع را در دايرهي
سجل احوال الزامي دانسته است؛ چرا كه با ثبت نكاح در دفاتر رسمي هنگام
ب��روز اختالف و جدايي بين طرفين بررس��ي حقوق هر ي��ك از زوجين به
صورت قانوني پيگيري ميشود .طرح اين مواد قانوني در قوانين موضوعهي
ايران همس��و با اجراي مواد قانوني آييننامهي زناشويي بانوان ايراني با اتباع
بيگانهي غير ايراني به منظور لزوم صدور پروانهي زناشويي از سوي وزارت
كشور است.
ساير مواد قانوني اين آييننامه در مادهي  1119ق.م ايران تحت عنوان
شروط ضمن عقد بدين شرح آورده شده است« :طرفين عقد ازدواج ميتوانند
هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد ،در ضمن عقد ازدواج يا
عقد الزم ديگر بنمايد ،مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر ،زن ديگر بگيرد يا
در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايند يا عليه حيات زن سوء قصد
كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود،
زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و
صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد».
در مادهي  3بند  1از آييننامهي زناشويي بانوان ايراني مقرر شد مرد
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مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع خويش جهت ارائه به وزارت كشور
تهيه کند .در مقابل اين ماده در قانون مدني معادلي وجود ندارد و فقط در
مادهي  1119ق.م به زن اجازه داده شده است كه در صورت ازدواج مجدد
مرد و اثبات آن در محكمه و صدور حكم نهايي خود را از جانب مرد مطلقه
سازد؛ لذا هر چند طبق مواد  1 438و  2 1128اجازهي فسخ ازدواج را به
دست ميآورد ،اما دستيابي به خيار فسخ حقوق زن را در حمايت از حيثيت
وي چندان تأمين نميكند ،زيرا طبق مادهي  1101ق.م« .هرگاه عقد نكاح
قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد ،مگر در صورتي كه
موجب فسخ عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح ،زن مستحق
نصف مهر است».
البته قانونگذار عالوه بر اعمال مجازات مدني تدليس در ازدواج كه
منجر به خيار فسخ براي طرفين ميشود ،مجازات كيفري نيز در نظر گرفته
است؛ مطابق مادهي  647ق.م.ا «چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد
ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيالت عالي ،تمكن
مالي ،موقعيت اجتماعي ،شغل و سمت خاص ،تجرد و امثال آن فريب دهد
 -1تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
 -2هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور،
فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ،خواه وصف مذكور در عقد
تصريح شده يا عقد متباني ًا بر آن واقع شده باشد.
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و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش
ماه تا دو سال محكوم خواهد شد» ،اما آنچه در پي بررسي اين مواد قانوني
و آييننامهاي رخ مينمايد ،لزوم پيشگيري از بروز وقايعي چون ثبت ازدواج
بر پايهي تدليس ،طالق ،خشونتهاي خانگي و غيره است ،كه جهت اثبات
آن در دادگاه زمان بيشتري صرف شده و گاهي به آن بيتوجهي ميشود و
حيثيت و آبروي زوجه و خانوادهي وي را با خطر و اضطرار مواجه ميکند؛
لذا با مد نظر داشتن «قاعدهي الضرر» بهترين راه ميتواند ممانعت از ثبت
اينگونه ازدواجها و اخذ گواهينامهي تعيين وضعيت تأهل فرد از سوي
مقامات ذيصالح براي ازدواج زن و مرد ايراني در داخل كشور باشد.
مادهي  3بند  2از آييننامهي زناشويي بانوان ايراني با اتباع غير ايراني به
لزوم ارائهي گواهي عدم سوء پيشينه و محكوميت كيفري مرد از سوي مرجع
رسمي محلي يا مأموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد يا در صورت
اقامت وي در ايران دريافت گواهي عدم سوء پيشينهي كيفري از مراجع
رسمي كشور ايران اشاره دارد .در قانون مدني معادل اين بند قانوني وجود
نداشته و تنها در مادهي  1130ق.م .ذيل عنوان مصاديق عسروحرج ـ اعتياد
زوج ،محكوميت حبس  5سال و بيشتر و ضرب و شتم در صورت اثبات
از سوي زن در محكمه ـ حاكم ميتواند زوج را اجبار به طالق نموده يا در
صورتي كه اجبار ميسر نباشد ،اقدام به طالق قضايي کند.
شايان توجه است هر چند مصاديق عسروحرج حمايتهاي الزم را
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در دادگاه ـ كه به سختي انجام ميگيرد ـ امكانپذير ميکند؛ لذا دريافت
تأييديهي عدم سوء پيشينه قبل از ازدواج ميزان خسارت وارده به زن را كمتر
کرده ،همچنين حضور نهادهاي نظارتي و كنترلي رسمي به همراه تأكيد عرف
بر لزوم تحقيقات محلي قبل از ازدواج ،اهميت چشمگيري در حمايت از
زنان خواهد يافت.
در نظريهي نظارت اجتماعي 1بر اهميت انواع نظارت اجتماعي اعم از
رسمي يا غير رسمي تأكيد شده است .اين ديدگاه نبود نهادهاي نظارتي را در
بروز رفتارهاي بزهكارانه و ضد اجتماعي مؤثر ميداند.
مادهي  3بند  2آييننامهي زناشويي بانوان ايراني مؤيد لزوم استطاعت و
مكنت مالي زوج و ارائهي تعهدنامهي پرداخت نفقه 2و مخارج زن و اوالد
و ساير حقوق زن در صورت بدرفتاري يا ترك و طالق است .از آنجا كه
بيشترين مشكالت زنان -به خصوص در صورت نداشتن فعل يا ثروت
خانوادگي -وابستگي مالي به زوج بوده ،بيشتر زنان ايراني از اين طريق
آسيبپذيرند .زوجه ميتواند مطابق مادهي  1111ق.م .در صورت استنكاف
شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند ،در اين صورت محكمه ميزان نفقه
1- Social Control

 -2مطابق مادهي  1107ق.م « :نفقه عبارت است از همهی نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت
زن از قبيل مسكن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت
عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض» اصالحي مصوب .81/8/19
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را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .به عالوه ،نپرداختن نفقه
ضمانت اجراي مدني و كيفري دارد؛ مطابق مادهي  1129ق.م« .در صورت
استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او
به دادن نفقه» .زن ميتواند براي طالق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر
را اجبار به طالق مينمايد و همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه ،همچنين مطابق مادهي  642ق.م.ا« .هركس با داشتن استطاعت مالي،
نفقهي زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديهي نفقهي ساير اشخاص
واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس
محكوم مينمايد».
برابر مادهي  1206ق.م« .زوجه در هر حال ميتواند براي نفقهي زمان
گذشتهي خود اقامهي دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقهي مزبور طلب
ممتاز بوده و در صورت افالس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما
خواهد بود ،ولي اقارب فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبهي نفقه نمايند».
در قانون مدني پس از حضور زن در زندگي و بر طبق قاعدهي الحرج
مواردي مطرح ميشود كه در صورت اثبات آنها در محكمه ،دادگاه ميتواند
شوهر را مجبور به طالق زن نموده يا طالق قضايي را اجرا کند ،اما در
آييننامهي زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه استطاعت مالي زوج جهت
پرداخت نفقهي زوجه و اوالد وي بر اساس قانون بررسي ميشود؛ لذا اين
بند قانوني نيز جنبهي پيشگيرانه داشته و زنان را مشمول حمايتهاي بيشتري
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چنانكه مالحظه ميشود ،صدور پروانهي زناشويي براي امكان ازدواج
زن ايراني با مردان خارجي جنبهي سياسي دارد ،زيرا ازدواج مذكور ممكن
است بر اساس قوانين متبوع زوج ،موجب تحميل تابعيت مرد بر زن و در
نتيجه از دست دادن تابعيت ايراني زن باشد و امر تابعيت نيز موضوعي است
كه الزم است دولت از نظر سياسي بر آن كنترل و نظارت داشته باشد .نكتهي
مهم اين است كه اوالً ،اين محدوديت مطلق براي زن ـ كه قانونگذار وضع
كرده ـ به منظور حمايت از وي و اطمينان از روشن بودن آيندهي او و دچار
نشدن به عواقب ناگوار ازدواج با اتباع بيگانه است و در واقع محدوديتي
است كه جنبهي حمايتي دارد (مهرپور  .)93 :1384ثاني ًا ،اين محدوديت به
منظور حمايت از زن وضع شده است ،قانونگذار از اين طريق زن را به دقت
و تعمق بيشتر در ازدواج با بيگانگان وا ميدارد؛ وانگهي در صورتي پروانهي
زناشويي صادر ميشود كه وجود پارهاي از شرايط كه از نظر مصلحت زن
مقرر شده است ،محرز باشد (صفايي .)88 :1388

اكثر اين ازدواجها كه در گذشته صورت گرفته است و در زمان حال نيز
به وقوع ميپيوندد ،به صورت قانوني و بر اساس مقررات صورت گرفته
و توسط مراجع قانوني كشور ايران به رسميت شناخته ميشود ،ولي ممكن
است در بعضي موارد از نظر كشور متبوع بيگانه فاقد اعتبار تلقي شود يا
گاهي اين ازدواجها در ساير كشورها رسمي و در ايران فاقد رسميت باشد.
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البته به رسميت شناختن اين ازدواجها به مصلحت جامعه و زنان ايراني
است .هر چند که مواد آييننامهي زناشويي بانوان ايراني ازدواج كرده با اتباع
بيگانه بر مبناي تفكر حمايتي تدوين شده است ،اما بيشتر جنبهي اخالقي
داشته و آنچنان که بايد از زنان ازدواج كرده با اتباع بيگانه حمايت نميكند،
لذا ضروري است ضمانتهاي اجرايي بيشتري در قانون پيشبيني شود تا
حمايت از حقوق زن عمليتر گردد؛ براي مثال در موضوع موكول كردن
مدارك موجود در مادهي  3آييننامه ،به تقاضاي زن فراهم كردن آنها الزامي
باشد يا اينكه از مردان خارجي ضمانتهاي مالي دريافت شود.
 )4اثر ازدواج در تابعيت زن

قانون ايران در خصوص تأثير ازدواج در تابعيت زن دو سيستم متفاوت
«استقالل نسبي» و «وحدت تابعيت» را اعمال كرده است .اين نيز يكي از
موارد نابرابري ميان زنان و مردان است؛ چرا كه ازدواج هيچ تأثيري در
تابعيت مردان ندارد ،ولي در فرض نكاح زن خارجي با مرد ايراني مطابق
بند  6مادهي  976ق.م تابعيت ايراني به وي تحميل ميشود و در فرضي
كه زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كند ،اگرچه بر اساس مادهي 987
ق.م و تبصرهي  1آن به تابعيت ايراني خود باقي ميماند ،ولي اگر مطابق
قانون مملكت زوج ،تابعيت شوهر به واسطهي وقوع عقد ازدواج به زوجه
تحميل شود يا قانون مملكت زوج او را مخير گذارد و زن ايراني با داليل
موجه خواهان کسب تابعيت مملكت زوج باشد ،تابعيت ايراني از وي سلب
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در مادهي  987ق.م .كه مربوط به ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه است،
در صورت تحميل تابعيت شوهر بعد از ازدواج اين زنان تابعيت خود را از
دست داده و در كشور خودشان همچون بيگانگان با آنها برخورد ميشود.
از آنچه در اين بخش آورديم به خوبي پيداست كه قواعد و مقررات
در امر تابعيت زنان شوهردار و آثار و نتايج گوناگون آن در برخي موارد
زمينهساز بروز مشكالت عديده در روابط و استحكام اين خانوادهها شده
است .گرچه هنوز هم در حمايت از اين قانون استدالالتي بيان شده است،
اما به نظر ميرسد كه امروزه نتواند جوابگوي نيازها و مقتضيات زنان ايراني
باشد .اين راهكار قانون ايران ،به سادگي تصميمگيري و سرنوشت زنان ايراني
را به قوانين خارجي واگذار كرده و همچنين ميتواند باعث انتقال جمعي
از اتباع ايراني بدون در نظر گرفتن منافع جامعهي ايران به كشورهاي ديگر
گردد .در واقع مشكالت اينگونه ازدواجها به دليل مرزبندي ،تبعيض،
ستمكشي و ناديده انگاشتن شئون و شخصيت انسانهاست ،كه دولت
آنها را ناديده گرفته و سبب بروز اينگونه مسائل ميشوند.
با نگاهي دقيقتر ميتوان گفت هر چند كه تابعيت در زمرهي موضوعات
حقوق عمومي است و تعيينكنندهي اصلي آن را امروزه منافع سياسي و
ضرورتهاي اجتماعي ميدانند ،اما نكتهي بسيار مهمي كه نميبايست در
اين زمينه ناديده گرفته شود نتايج و آثاري است كه تابعيت و تغيير آن
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ميتواند براي يك زن و به دنبال آن خانواده و زندگي زناشويي وي داشته
باشد.
واقعيت اين است كه عدهاي از مهاجران بدون مجوز وارد كشورمان
شدند و گروهي از خانوادهها به داليلي دختران خود را به عقد اتباع بيگانه
درآوردهاند و در برخي موارد اين ازدواجها هم ثبت نشده است و فرزندان
آنها از داشتن شناسنامه به نام مادر محروماند و واضح است اشخاص
بيهويت جايگاهي در جامعه ندارند .فرزندان اين گروه بدون هويت در
كشور ما بزرگ و جزء گروههاي آسيبپذير ميشوند و معموالً مشكالت
آنها به جامعه نيز بر ميگردد .بنابراين دولت بايد قبل از مواجهه با مشكالت
بعدي اين گروه به ساماندهي وضعيت آنها بپردازد.
 )5وضعيت كنوني قانون تابعيت در كشورها

در دوران کنوني ،در اکثر کشورها نظر سوم يعني بياثر بودن ازدواج
در تابعيت را اختيار کردهاند .در قوانين بعضي ديگر از ممالک ،زن در اثر
ازدواج با تبعهي خارجي تابعيت اصلي خود را از دست ميدهد ،ليکن اين
تغيير تابعيت مطيع شرايط خاصي است .قانونگذاران اين ممالک معتقدند به
نظر غيرمنطقي است زني که با مرد خارجي ازدواج کرده و در مملکت خود
زندگي ميکند به صرف ازدواج با خارجي او را خارجي بدانيم .از طرفي
بيفايده است که زن خارجي را که با تبعهي داخلي ازدواج کرده ليکن در
خارج زندگي ميکند ،تبعهي داخلي بشناسند .به اين جهت قانونگذار مزبور
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طرفدار اصل وحدت تابعيت هستند ،حدود يک سوم کشورهايي است که
طرفدار اصل استقالل تابعيت هستند .به عالوه يک سوم از کشورهاي دستهي
اول نيز تحميل موضوع را به تقاضاي خود زن موکول کرده و اعالم انصراف
وي را قبل از ازدواج به نحوي پيشبيني کردهاند و فقط تعداد معدودي
تحميل تابعيت بر زن خارجي را به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي
پذيرفتهاند (ارفع نيا .)57 :1378

به نظر ميرسد اين راهکار عالوه بر رعايت تساوي حقوق زن و مرد،
باعث جلوگيري از ازدياد موارد تابعيت مضاعف که از معضالت قرن اخير
است باشد .از طرف ديگر چون جنبهي اجبار و تحميل تابعيت از بين ميرود،
زن با ميل و رغبت و با اين فکر که به خواست خودش تابعيت کشور شوهر
را پذيرفته ،از برخورداري از حقوق کشور متبوع شوهر به عنوان تبعه استقبال
کرده و اين وضعيت در ساير مسائل خانواده نيز تأثير مثبتي خواهد گذاشت.
 )6مروري بر تابعيت زن در كنوانسيونها و اسناد بينالمللي

در پايان مباحث مربوط به تابعيت و براي داشتن ديدي كلي بر
مسئلهي تابعيت زن در سطح بينالمللي الزم است كه مروري بر اين موضوع
در كنوانسيونها و اسناد بينالمللي ـ كه تا به حال در اين باره تصويب شدهاند
ـ داشته باشيم.
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 )1-6اعالميهي جهاني حقوق بشر

1

اين سند يكي از بزرگترين و فراگيرترين اسناد حقوق بشري است كه
تا به حال به تأييد كشورها رسيده است .فراگيري آن هم از لحاظ كشورهاي
امضا كننده و هم از نظر موضوعاتي است كه مواد آن ،آنها را پوشش ميدهند.
دربارهي تابعيت نيز مادهي  15اين اعالميه بيان ميدارد:

 -1هر كس حق دارد كه تابعيتي داشته باشد.
 -2احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت
محروم كرد.
در كنار اين ماده ميتوان به مادهي  7همين اعالميه نيز اشاره كرد كه مقرر
ميدارد:
«همه در برابر قانون مساوياند و حق دارند بدون تبعيض و به طور
مساوي از حمايت قانون برخوردار باشند .همه حق دارند در مقابل هر
تبعيضي كه نقض كنندهي اعالميهي حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه
براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور مساوي از حمايت قانون بهرهمند
ميشوند» .با جمع اين دو ماده ميتوان گفت كه طبق اين اعالميه زنان و
مردان بايد در موضوع قوانين تابعيت نيز از حقوق مساوي برخوردار بوده
و بتوانند اختيارات خود را در اين باره به طور يكسان اعمال کنند (رئيسي

.)114 :1386
1- The universal Declaration of Human Rights, 10 Dec. 1948.
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اين كنوانسيون كه مختص مسئلهي تابعيت زنان شوهردار و تأثير ازدواج
بر تابعيت آنهاست در  20فوريه  1957در نيويورك به تصويب رسيد و شامل
يك مقدمه و  12ماده است.
با نگاهي به اين كنوانسيون ميتوان دريافت كه ازدواج هيچ تأثيري بر
تابعيت زنان ندارد به طوري كه مادهي  1آن مقرر ميدارد« :هر يك از
كشورهاي عضو موافقت مينمايد كه نه انعقاد و نه انحالل عقد ازدواج ميان
يكي از اتباعشان و يك فرد بيگانه و نه تغيير تابعيت توسط شوهر در طول
دوران ازدواج ،به طور خود به خود تابعيت زن را تغيير نخواهد داد».
همچنين طبق مادهي  2همين كنوانسيون ،تحصيل داوطلبانهي تابعيت
يك كشور ديگر يا بازگشت به تابعيت اصلي توسط مرد نميبايست مانع
از حفظ تابعيت همسرش گردد .به همين ترتيب كليهي مواد اين كنوانسيون
برآناند كه هرگونه تأثير در تابعيت زن را كه ممكن است به تبع ازدواج يا
تغيير و تحوالت تابعيت همسر به وجود آيد ،نفي كنند .در اين موضوع
سيستم استقالل تام تابعيت در كنوانسيون پذيرفته شده و ميان زنان تبعه و
بيگانه تفاوتي قائل نيست (همان.)115 :

1- Convention on The Nationality of Married Women, New York, 20 Februry
1957
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 )2-6كنوانسيون مربوط به زنان متأهل

1
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 )3-6كنوانسيون اروپايي تابعيت

آخرين كنوانسيوني كه در اين موضوع ميتوان به آن اشاره كرد،
كنوانسيون اروپايي تابعيت است كه در ششم نوامبر  1997توسط دولتهاي
عضو شوراي اروپا و ساير دول اروپايي به تصويب رسيد .اين كنوانسيون در
مقدمهي خود عالوه بر در نظر داشتن اسناد بينالمللي بيشماري كه در مورد
تابعيت ،چند تابعيتي و بيتابعيتي وجود دارد ،اين مسئله را شناسايي کرده و
اذعان داشته در مسائل راجع به تابعيت ،بايد به منافع مشروع دولتها و افراد
توجهي خاص مبذول شود .همچنين در اين مقدمه بر آگاهي از حق احترام
به خانواده ـ كه در مادهي  8كنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي» درج گرديده است ـ تأكيد شده است .چند ماده از اين كنوانسيون
نكاتي مختص تابعيت زن را مطرح كرده است:
الف -در بند (ت) مادهي  4از فصل دوم ،بيان ميشود كه ازدواج و
انحالل آن ميان تبعهي دولت عضو و يك فرد خارجي و تغيير تابعيت يكي
از همسران در دوران ازدواج ،هيچ كدام به خودي خود بر تابعيت همسر
ديگر تأثير نخواهد داشت.
ب -مادهي  5اين كنوانسيون مقرر ميدارد:
 -1قواعد تابعيت دولت عضو نبايد شامل تبعيضات يا متضمن رويهاي
باشد كه باعث تبعيض بر مبناي جنس ،مذهب ،نژاد ،رنگ ،منشأ ملي يا نژادي
گردد.
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نمود ،اعم از اينكه آنها به محض تولد تبعهي آن دولت گرديده باشند يا آنكه
بعدا ً تابعيت آن كشور را تحصيل نموده باشند.
 -3در كنار استقالل تام تابعيت كه توسط اين كنوانسيون به رسميت
شناخته شده است ،جز مورد الف از بند  4مادهي  6دولتهاي عضو را
ملزم ميسازد تا در قوانين داخلي خود ،كسب تابعيت براي «همسران اتباع
خويش» را تسهيل کنند (رئيسي .)117 :1386

 )7آثار ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه

پس از بيان نحوهي ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه و بررسي آييننامهي
ازدواج و تشريفات آن و همچنين ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي
در خارج از ايران ،حال نوبت به بررسي آثار و تبعات اينگونه ازدواجها
ميرسد .مشكالت و تبعات ناشي از ازدواج زن ايراني با تبعهي خارجي از
جهات متعدد قابل بررسي و امعان نظر است .يك زن ايراني كه به وسيلهي
ازدواج به زوجيت تبعهي خارجي درميآيد و به تبع اين ازدواج تابعيتش
تغيير مييابد ،با مسائل و مشكالت عديدهاي مواجه ميشود كه تعدادي از
آنها را بررسي ميكنيم.
الف -محدوديت در تملك

طبق تبصرهي  2مادهي  987ق.م .مصوب  ،1361زن ايراني كه در اثر
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ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكند ،حق داشتن اموال غيرمنقول را در
صورتي كه موجب سلطهي اقتصادي خارجي گردد ندارد .مستند اين تبصره
«قاعدهي نفي سبيل» ميباشد كه در قانون اساسي ايران نيز به آن تصريح شده
است .تشخيص اين امر به عهدهي كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت
كشور ،وزارت اطالعات و وزارت خارجه است .اين تبصره در قانون مدني
مصوب  1313بسيار سختگيرانه و بدين شرح بود:
زنهاي ايراني كه در اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل ميكنند حق
داشتن اموال غير منقول جز آنچه كه در زمان ازدواج دارا بودهاند ،ندارند .اين
حق هم به وراث خارجي آنها منتقل نميشود (كاتوزيان .)596 :1381
ب -محروميت نسبي از حقوق سياسي

حقوق سياسي مختص ايرانيان است؛ لذا در صورتي كه زن تبعهي دولت
ايران نباشد ،از آن محروم خواهد شد؛ مانند شركت در انتخابات يا انتخاب
شدن در مناصب سياسي و قضايي (نصيري  68 :1381و .)69

ج -تبعيت در احوال شخصيه از كشور متبوع

در صورت مزاوجت با بيگانه ،احوال شخصي زن ديگر تابع قانون ملي
ايران نخواهد بود و وفق مادهي  7ق.م تابع قانون كشور متبوع شوهر ميشود
(بداغي.)135 :1383
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احتمال بروز تابعيت مضاعف در صورتي است كه قانون كشور زوج
تابعيت شوهر را به زوجه تحميل نكند و زن ايراني با حفظ تابعيت خود از
طريق اقامتگاه يا سيستم خاك نيز تابعيت زوج را تحصيل کند؛ زن شوهردار
ميتواند تابعيت مضاعف داشته باشد (همان.)135 :

هـ -آزاد نبودن در انتخاب همسر

اگر زن ايراني اصرار داشته باشد فرزندش ايراني شناخته شود و
تابعيت شوهر بر او تحميل نگردد ،ناگزير از انتخاب شوهر ايراني است؛
لذا آزادي انتخاب همسر در زندگي زنان ايراني تحت تأثير قوانين ناظر
بر تابعيت محدود ميشود و اين در حالي است كه مردان آزادي عمل
دارند و ميتوانند بدون نگراني همسر خود را از اتباع بيگانه انتخاب كنند،
زيرا تابعيت همسر خارجي به آنها تحميل نشده و تابعيت ايراني فرزندان
حاصل از اين ازدواج نيز قطعي است.
و -راجع به حقوق مالي و ارثي

قوانين ايران حقوق مالي و ارثي زنان را كه با اتباع بيگانه عقد زناشويي
ميبندند به شدت محدود ميسازد .به موجب مادهي  963ق.م« .اگر زوجين
تبعهي يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت
متبوع شوهر خواهد بود» (امامي .)178 :1379
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با توجه به مباحث گذشته ،زنان از حيث حقوق ارثي حتي از سهم االرث
معين در قوانين ايران نيز محروم ميشوند .قوانين ايران در موضوع ارث نيز
بازتابي از قوانين ناظر بر تابعيت است.
ز -محدوديت در حقوق مادري

به موجب مادهي  964ق.م .روابط بين ابوين و اوالد ،تابع قانون دولت
متبوع پدر است ،مگر اينكه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد كه در
اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع دولت متبوع مادر خواهد بود.
با توجه به قوانين ناظر بر تابعيت حقوق مادرانهي زناني كه با اتباع بيگانه
پيوند زناشويي ميبندند كام ً
ال تضييع ميشود ،زيرا قانون مدني ايران روابط
بين ابوين و اوالد را تابع قانون دولت متبوع پدر اعالم ميدارد .از طرفي به
موجب بند  2مادهي  961ق.م .اتباع خارجه در مورد حقوق مربوط به احوال
شخصي كه قانون دولت متبوع تبعهي خارجه آن را قبول نكرده تابع قوانين
دولت متبوع خود هستند .بنابراين حضانت ـ كه از جمله احوال شخصي
است ـ در موردي كه پدر تبعهي خارجي است ،تابع قوانين حاكم در دولت
متبوع او ميباشد .از تركيب مواد قانوني اين نتيجه حاصل ميشود كه چون
روابط پدر و مادر يا فرزندان در ايران تابع قانون دولت متبوع پدر است ،لذا
زنان ايراني كه با مرد خارجي ازدواج ميكنند روابطشان با فرزندان بر پايهي
قانون دولت متبوع شوهر تنظيم ميگردد (همان.)179 :
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فرزنداني كه محصول ازدواج زن ايراني با شوهر خارجي هستند و در
خارج چشم به جهان ميگشايند ،اين بخت و فرصت قانوني را ندارند
تا از تابعيت ايراني مادران خود بهرهمند شوند .مثالها و نمونههاي عيني
حاکي است كه قوانين براي فرزندان اين دسته از مادران ايراني محروميت
جبرانناپذيري ايجاد كرده است (همان.)177 :
آثار اين تبعيض در موارد منتقل شده به فرزندان ،خانوادهها را در
نابساماني و بالتکليفي قرار ميدهد .مادران ايراني در شرايط خاصي با چنان
موقعيت نابرابر قانوني مواجه ميشوند که نميتوانند پاسخگوي نيازهاي
فرزندان خود باشند .آنها که به چشم ميبينند فرزندانشان براي نجات از
بيهويتي و بيوطني به دامان بيگانه پناه ميبرند ،افسوس خورده و در اين
موقعيتها آسيبهاي وارد بر مادران ايراني به فرزندانشان نيز ـ به تبع مادران
ـ منتقل ميشود.
برابر بند  5مادهي  976ق.م .براي تابعيت ايران دو شرط الزم است ،اول
شرط والدت كه با استفاده از سيستم خاك تبعهي اصلي ايران ميشوند؛
دوم اقامت يك ساله در ايران كه پس از رسيدن به سن  18سال تمام است.
اينگونه تابعيت را نيز ميتوان «تابعيت اصلي از نوع ارضي» ناميد .البته اين
بند و بند  4مادهي  976ق.م .در زمان تحقق تابعيت متفاوت است؛ در بند
 ،4زمان تحقق تابعيت لحظهي تولد و در بند  ،5زمان احراز سن  19سالگي
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تمام ميباشد (تدين .)177 :1378

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حتي چنانچه در
ايران متولد شوند ،بيگانه تلقي شده و صرف ًا در حدود بيگانگان از حقوق
بهرهمند خواهند شد .تولد چنين اطفالي در ايران آنها را تنها موضوع ماده
واحدهي قانون تعيين تكليف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان
خارجي خواهد کرد .در حالي كه هر طفلي كه از زن ازدواج كرده با مرد
ايراني متولد ميشود ،طبق بند  2مادهي  976ق.م .كه مؤيد پذيرش خون در
نظام قانونگذاري ايران است ،به مجرد تولد چه در داخل كشور باشد يا در
خارج ايراني محسوب ميشود (نصيري  .)30 :1381بنابراين قانون ايران تابعيت
اصلي بر حسب سيستم خون را فقط از راه نسب پدري پذيرفته و نسب
مادري را لحاظ نكرده است.
 )8عوامل ازدواجهاي شرعي غير رسمي توسط زنان ايراني

از عوامل افزايش ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه ميتوان به موارد زير
اشاره كرد:
الف -آگاهي نداشتن نسبت به قوانين و عواقب و پيامدهاي چنين ازدواجي؛
ب -فشار افكار عمومي با توجه به سطح فرهنگ و بينش جامعهي ايراني
(به خصوص جامعهي روستايي) نسبت به دختراني كه سن ازدواج آنها زياد
شده و هنوز ازدواج نكردهاند؛
ج -فقر و مشكالت اقتصادي؛
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هـ تأخير ازدواج جوانان ايراني.
 )9عوامل ازدواجهاي شرعي غير رسمي توسط اتباع بيگانه

ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني ناشي از عوامل گوناگوني است كه
مهمترين آنها عبارتاند از:
الف -تمايل اتباع كشورهاي مذكور به تحصيل اقامت و تابعيت ايران به
دليل كمبود امكانات و تسهيالت زندگي در كشورهاي خود؛ اتباع اينگونه
كشورها عموم ًا به كشورهاي ديگر به خصوص کشورهاي همسايه مثل ايران
هجوم ميآورند و چون تصور ميكنند كه يكي از راههاي نيل به اهدافشان
ازدواج با زن ايراني است تالش ميكنند با زنان ايراني ازدواج كنند.
ب -سهولت تشريفات ازدواج با زنان ايراني؛ در بعضي كشورهاي مذكور
به خصوص افغانستان ازدواج تابع تشريفات و سنتهاي پيچيدهاي است ،لذا
اتباع اين كشورها به علت سهولت شرايط ازدواج با زنان ايراني مبادرت به
چنين ازدواجهايي ميكنند.
ج -نبود برخورد قاطع مراجع ايراني با اينگونه ازدواجها؛
د -تعقيب مقاصد سود جويانه و خالف قانون تحت پوشش ازدواج با
زن ايراني؛
هـ-تعقيب اهداف سياسي و ضد امنيتي و جاسوسي تحت پوشش
ازدواج با زن ايراني؛
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و -احتمال وقوع آيندهي بحراني و نبود امنيت سياسي و اقتصادي در
بعضي از اين كشورها مثل عراق و افغانستان؛
ز -وجود خأل قانوني که بايد با برنامهريزي زمينهي اينگونه ازدواجها
را کاهش دهد.
 )10داليل كسب نکردن مجوز زناشويي

ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه زماني مشکلساز ميشود که اين زنان
براي ازدواج خود از وزارت کشور مجوزي نگيرند و ازدواجهايشان غير
قانوني محسوب شود .بايد توجه داشت كه كسب نکردن مجوز زناشويي از
مقامات صالحيتدار ناشي از عوامل گوناگوني است كه عبارتاند از:
الف -آگاهي نداشتن از قوانين و مقررات؛
ب -وجود محدوديتهاي مقرر در قانون و لزوم طي تشريفات مندرج در
آييننامهي زناشويي و غيره؛
ج -تأكيد بيشتر بر جنبههاي فقهي قوانين ازدواج؛
د -پايين بودن سطح فرهنگ؛
ه -حضور غير قانوني اتباع بيگانه در ايران و نداشتن مدارك مورد نياز براي
ازدواج جهت مراجعه به وزارت كشور.
 )11مشكالت عمدهي ازدواجهاي غير رسمي

عمدهترين مشكالت ناشي از ثبت نکردن ازدواج زنان ايراني با اتباع
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الف -نبود امكان ثبت در محاضر رسمي؛
ب -نبود امكان صدور گواهي والدت براي فرزندان آنها؛
ج -مشخص نبودن وضعيت تابعيت زنان و فرزندان؛
د -نبود ضمانت و پايبندي شوهر براي پرداخت نفقه و ديگر حقوق زن؛
ه -مشخص نبودن و ضايع شدن حق ارث براي زن و فرزندان؛
و -نبود امكان پيگيري قانوني شوهر در صورت خروج از كشور؛
ز -مشخص نبودن قيموميت فرزندان صغير در صورت فوت پدر؛
ح -نبود امكان پيگيري و رفع اختالفات خانوادگي و طالق.
بحث كلي

ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه ساليان متمادي است كه زنان ايراني
و فرزندان آنها را با مشكالت عديدهاي مواجه كرده است و به تمام
ارزشگذاريهاي قانون اساسي براي زنان بيتوجهي شده است كه نمونهي
آن بحران حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني است که به تزلزل
خانوادهها و ايجاد خطر براي کودکان حاصل از اين ازدواجها منجر شد.
برخي از كشورها با پذيرش سيستم استقالل تام تابعيت ،در كنار مستقل
شناختن هويت اتباع خود ،به بيان راه حلهايي پرداختهاند كه اين اتباع
بتوانند به طور اختياري همسران خود را نيز به تابعيت خود دعوت کنند .اين
امر باعث ميشود تا عالوه بر احترام به آزادي و استقالل زن در عرصهي
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تصميمگيري ،راهكارهايي نيز براي آنان كه وحدت تابعيت اعضاي خانواده را
ضروري ميدانند ،تأمين شود و براي اين منظور تنها زنان نيستند كه به خاطر
خانواده و همسر از تابعيت اصلي و موطن خود صرف نظر ميكنند ،بلكه در
صورت تمايل و توافق مردان ميتوانند اين تغيير تابعيت را انجام داده و اصل
احترام به وحدت كانون خانواده را عملي سازند.
آنچه در اين جستار در زمينهي بررسي مواد قانوني به منظور حمايت
از زن و خانواده حائز تفحص و تعمق بوده ،ضرورت وجود دستگاههاي
نظارتي و حمايتي بر حقوق زوجين ميباشد .در قوانين موضوعهي ايران،
حمايت ثانويه از زنان خواهان ازدواج با مردان خارجي و حقوق آنها ديده
ميشود (صرفنظر از امكان اجرايي شدن آن) ،اما مواد و مفادي مبني بر
نظارتهاي پيش از ازدواج با جنبههاي پيشگيرانه با توجه به اهميت آن
وجود ندارد .هر چند كه تمامي مقررات مربوط به ازدواج براي حمايت از
جايگاه زن ايراني و حقوق او در چنين ازدواجهايي پيشبيني شده است ،اما
با وجود حسن نيتي كه در اختيارات وزارت كشور ديده ميشود ،ابهامات
بسياري همچنان باقي است .به طوري كه ميدانيم ،بسياري از اين ازدواجها
بين پناهندگان كشورهاي حاشيهاي ايران با زنان ايراني اتفاق ميافتد .در اين
صورت ،استطاعت يك پناهنده كه زندگي نويني را در كشور ميزبان از هيچ
آغاز ميكند ،با چه معياري سنجيده ميشود؟ به هر حال الزم است كه زن
ايراني به رغم داشتن يا نداشتن كارايي چنين تضميني ،بايد براي ازدواج
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اگرچه ازدواج از نظر شرعي درست خواهد بود ،اما عواقب آن مانند طرح
دعوي در دادگاه به دليل نپرداختن نفقه و مشكالت مربوط به حضانت،
مهريه ،جهيزيه ،طالق و غيره پذيرفته نخواهد شد .واقعيت اين است كه
حمايتهاي موجود براي اين زنان تنها در قالب محدوديتهاست و اين
محدوديتها گاهي مستقيم منتهي به اضمحالل خانواده ميشود ،براي مثال
اخراج اتباع افغاني از كشور بدون توجه به اينكه آيا با زن ايراني ازدواج
کردهاند يا خير ،يا مادهي  1060ق.م .که در عمل موجب ميشود چنين
ازدواجهايي بدون رعايت تشريفات صورت گيرد و نتيجهي آن ثبت نشدن
ازدواج بوده و آثار سوء ازدواج غير رسمي نيز بيشتر متوجه زن است .اين
برداشت با توجه به اينكه در ايران ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بيشتر
با مهاجرين افغاني و عراقي در طبقهي پايين اجتماع صورت ميگيرد ،افاده
شده است .همچنين طبق مادهي  987ق.م .در صورت تحميل تابعيت شوهر
بعد از ازدواج اين زنان تابعيت خود را از دست داده و در كشور خودشان
همچون بيگانگان با آنها برخورد ميشود .مهاجر بودن مردان موجب ميشود
كه زنان (البته در صورت ثبت نكاح) و فرزندان آنها خارجي تلقي شده و
از حقوق خاص اتباع ايراني محروم گردند .حاكميت كشورها قوانين و
سياستهاي تبعيضآميز تابعيت را با مسائلي مثل دين ،امنيت ملي ،اقتصاد
و نگرانيهاي سالمت عمومي توجيه ميكنند كه در هر صورت تهمايهي
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اصلي اين قوانين ناديده گرفتن حقوق زنان و كودكان است .جايي كه حقوق
تابعيت تنها مختص به فرزندان شهروندان مرد است ،فرزندان شهروندان زني
كه با مرداني با نژاد متفاوت يا مليت متفاوت ازدواج كردهاند ،بيگانه محسوب
ميشوند ،چرا كه با اين ازدواج فرزندانشان حق تابعيت خود را از دست
خواهند داد .اين بدان معناست كه بند  2مادهي  976ق.م که تابعيت پدر در
آن مالك است مشكالت عديدهاي مانند نداشتن شناسنامه ،محروميت از
تحصيل و محروميت از ارث و مشكالت هويتي براي اطفالي كه مادر ايراني
و پدر خارجي دارند به وجود آورده است .اين امر مغاير با شئونات شرع
مقدس اسالم و مقام و منزلت زن ايراني است و نسبت به فرزندان بيهويت
آنها نيز بر خالف انسانيت ،حقوق بشر و دموكراسي است.
نتيجهگيري و پيشنهادهاي کاربردي

آنچه در متن مقاله آمد ،تالشي بود براي نگاهي عميقتر و دقيقتر به
وضعيت حقوقي خانوادههايي با ساختار مادر ايراني و پدر خارجي .در اين
رابطه با توجه به اهميت خانواده به عنوان ركن كليدي هر اجتماع سالم و
لزوم تحكيم روابط زوجين ،ضرورت ارائهي تمهيدات قانوني الزم مطرح
ميشود .شايان ذكر است هر چند قوانين حمايتي و نظارت نهادهاي رسمي
بر تشكيل خانواده ،روند ازدواج را با كندي محسوسي مواجه ميسازد ،ليكن
محاسني را به دنبال داشته كه از اهميت بيشتري برخوردار است؛ در ايران
زن و مرد مجرد مطابق عرف اجتماعي تحت حمايت خانوادهي اوليهي
128

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

فروپاشي خانوادهها متأثر از سهلانگاري در نظارت بر ساماندهي و تشكيل
خانواده عليرغم ايجاد تنشهاي شديد روحي و رواني براي زوجين و
فرزندان آنها ،موجب گسترش درگيريها و خشونتهاي خانگي ،افزايش
آمار طالق ،بروز تأثيرات جبرانناپذير در فرزندان طالق و نيز شيوع فحشا و
فساد در جامعه ميگردد.
از آنجا كه در صورت فروپاشي خانواده زنان خسارت و آسيب بيشتري
را متحمل ميشوند ،قانونگذار بايد با وضع قوانين حمايت از اين گروه را بر
عهده بگيرد .اگرچه گامهايي در اين زمينه برداشته شده است ،اما هنوز قوانين
حمايتي ـ به ويژه در فرض ازدواج زن ايراني با خارجيان ـ كامل نيست.
بيشتر حمايتها از اين زنان در قالب محدوديتهايي است كه گاه به طور
مستقيم منتهي به اضمحالل خانواده ميشود .بنابراين جهت حفظ استحكام و
كمك به بهبود روابط زناشويي در اين خانوادهها ميتوان مواردي را به شرح
زير پيشنهاد کرد:
اول ،اصل آزادي زن در انتخاب تابعيت ميبايست به رسميت شناخته
شود؛ زنان ايراني كه به همسري مردان خارجي در ميآيند ،بايستي حق حفظ
تابعيت اصلي را داشته باشند و در صورت تمايل بتوانند اين تابعيت را به
نفع همسر خود واگذار كنند .پذيرش سيستم استقالل تام تابعيت ،راه حل
منطقي اين عقيده است.
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دوم ،در انتقال تابعيت به فرزند ،زن ايراني نيز بتواند تابعيت خود را به
فرزندش منتقل کرده و فرزند متولد از مادر ايراني نيز ايراني شناخته شود.
س��وم ،با اينكه قانون موجود در موضوع زنان ايراني ازدواج كرده با اتباع
بيگانه از نوع قوانين حمايتي است ،اما به نظر ميرسد مواد اين آييننامه بيشتر
جنبهي اخالقي دارد و آنچنان که بايد از اين زنان حمايت نميكند ،بنابراين
نياز اس��ت كه قانونگذار تضمينهاي حقوقي بيش��تري را ـ به خصوص با
توج��ه به ترك خانواده توس��ط اتباع بيگانه ـ قب��ل از ازدواج حمايت کند،
همچني��ن در رابطه با موكول ك��ردن مدارك موجود در م��ادهي  3آييننامه
ب��ه تقاضاي زن ،فراهم كردن اين مدارك الزامي اس��ت تا حمايت از حقوق
زن بيشتر عملي ش��ود .همچنين تدوين مادهاي حقوقي قبل از ازدواج براي
تضمين دوام و بقاي خانوادههاي با زن ايراني و مرد خارجي براي جلوگيري
از ترك زندگي مش��ترك توس��ط اتباع نيز در جهت حفظ استحكام خانواده
ميتواند راهگش��ا باشد .همچنين با توجه به اهميت نقش خانواده و ازدواج
در جامعه و مطابق با قوانين ايران برخالف تس��هيالتي كه براي مردان ايراني
در ازدواج با زنان كش��ورهاي ديگر وجود دارد در خصوص ازدواج دختران
و زنان ايراني با اتباع كش��ورهاي ديگر چنين تسهيالتي در نظر گرفته نشده
اس��ت .از آنجا که ممکن است اين ازدواجها در برخي موارد تهديد كنندهي
سالمت اجتماعي و امنيت ملي بوده و عوارض فرهنگي ،اجتماعي و امنيتي
در پي داش��ته باش��د ،ضرورت حمايت قانونگذار از اين شهروندان ايراني
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امكانات رفاهي ،مالي و آموزش��ي بيش��تر براي اعضاي خانوادههايي كه در
گذش��ته ازدواجشان صورت گرفته ،ميتواند گامي مؤثر در رفع مشكالت به
وجود آمده براي اين خانوادهها و اجتماع باشد.
به نظر ميرسد چنين اصالح و تجديد نظري در قانون ،به اين دليل كه
قوانين تابعيت ريشهي شرعي ندارد با در نظر گرفتن ديدگاهها و آراء مختلف
چندان سخت و نيازمند اظهار نظرهاي متعدد نبوده و آسانتر صورت پذيرد،
به طوري كه هم منزلت و منفعت زنان ايراني به عنوان بخشي از اتباع
سرزمين ايران تأمين گشته و هم انسجام و تداوم خانواده به عنوان عنصر
اصلي جامعه حفظ شود.
از آنجا كه نبود آگاهي يكي از مهمترين داليل شيوع پديدهي ازدواج بانوان
ايراني با اتباع بيگانه است ،آگاهي جوانان به ويژه زنان از پيامدهاي حقوقي
اين گونه ازدواجها و اطالعرساني مسائل حقوقي به خانوادهها از طريق
رسانههاي گروهي ،همچنين توجه قانونگذار و مسئولين به آموزشهاي قبل
و حين ازدواج در قالب الزامات قانوني الزم و ضروري است.

131

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

ـ صرف نظر از جنس��يت ـ احس��اس ميش��ود .بنابراين ايجاد تسهيالت و

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 54زمستان 1390

منابع
½½"آييننامه زناشويي بانوان ايران با اتباع بيگانه غير ايراني".www.ostan – kd.ir ،
½½ارفع نيا ،بهشيد« .ازدواج و تابعيت» ،حقوق زنان ،ش.)1377( ،2
½½ــــــ «وضعيت زنان ايراني ايراني كه با افاغنه ازدواج كردهاند» ،حقوق زنان ،سال
سوم ،ش( ،17شهريور .)1378
½½الماسي ،نجاد علي  .1382حقوق بينالملل خصوصي ،تهران ،ميزان.
½½امامي ،محمد .ازدواج اتباع بيگانه با ايرانيان( ،پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق
بينالملل) ،تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشکده حقوق (.)1379

½½باالزاده ،زهره  .1383حقوق بينالملل خصوصي و مقررات ايران در زمينهي تابعيت،
اقامتگاه و وضعيت بيگانگان ،تهران ،مردم ساالري.
½½بداغي ،فاطمه « .1383ازدواج و تابعيت زن ايراني» .کتاب زنان ،سال ششم ،ش،22
(تابستان .)1383
½½بستان ،حسين  .1385اسالم و جامعهشناسي خانواده ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.

½½تدين ،عباس و مجيد يوسفي « .1378تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر
تابعيت فرزندان» ،کتاب زنان ،ش.4

½½توسلي نائيني ،منوچهر« .اصل وحدت تابعيت زوجين در حقوق ايران» ،انديشههاي
حقوقي ،ش.)1383( ،7
½½جعفري لنگرودي ،محمد جعفر  .1378مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،تهران ،گنج

132

بررسی امکان گسترش حمایتهای حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

½½دهخدا ،علي اکبر  .1377فرهنگ لغت دهخدا ،تهران ،دانشگاه تهران با همكاري
روزنه.
½½رئيسي ،پري ناز .بررسي تطبيقي تابعيت زن در نظامهاي حقوقي ايران ،فرانسه،
انگليس( ،پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق بينالملل) ،تهران ،دانشگاه تهران ،دانشكده
حقوق (.)1386
½½صفايي ،سيد حسين و اسداهلل امامي  .1388مختصر حقوق خانواده ،تهران ،ميزان.
½½عميد ،حسن  .1361فرهنگ فارسي عميد .تهران ،ابن سينا.
½½قانون مجازات اسالمي (حدود -قصاص -ديات -تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
 .1385تهران ،ديدار.

½½قرباننيا ،ناصر« .تدابير حقوقي كاهش خشونت مبتني بر جنسيت ( .»)2پروژه كاهش
خشونت در راستاي تحكيم بنيان خانواده ( ،)6تهران ،سازمان دفاع از قربانيان خشونت
(.)1388
½½قوانين و مقررات ويژه زنان در جمهوري اسالمي ايران  .1379تهران ،برگ زيتون.
½½كاتوزيان ،ناصر  .1382حقوق مدني خانواده (نكاح و طالق) ،تهران ،بهمن برنا ،ج.1
½½ــــــ  .1381قانون مدني در نظام حقوقي كنوني ،تهران ،ميزان.

½½كارلسون ،جان ،لن اسپري ،لن و جوديت لويس  .1378خانواده درماني :تضمين
درمان كارآمد ،ترجمهي شكوه نوابينژاد .تهران ،سازمان انجمن اولياء و مربيان.
½½«كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض از زنان» ،مجموعه مقاالت و گفتگوها ،تهران،

133

سال چهاردهم  /شماره  / 54زمستان 1390

دانش.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم /شماره  / 54زمستان 1390

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (.)1382
½½معين ،محمد  .1371لغتنامه فارسي ،تهران ،راه رشد.

½½مهرپور ،حسين  .1384حقوق زن از منظر :حقوق داخلي ،مباني فقهي و موازين
بينالمللي ،تهران ،اطالعات.

½½ــــــ  ،1374حقوق بشر در اسناد بينالمللي و موضع جمهوري اسالمي ايران،
تهران ،اطالعات.
½½نصيري ،محمد  .1381حقوق بينالملل خصوصي ،تهران ،آگاه.
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