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  چكيده
بيش از هر زماني درحال وقوع هستند و به تبع آن بسياري از » مليتي هاي چند ازدواج « امروزه     

بسياري از كشورها برابري تابعيت هريك از زوجين را . اند قواعد مربوط به تابعيت تغيير كرده
زوجين » استقالل تابعيت«به سوي » وحدت تابعيت«رفته و از هاي چندمليتي پذي در خانواده
 بيشتراست و ه يافت تحققانتقال تابعيت از طريق هريك از والدين امكان لذا . اند گرايش يافته

وقوع تابعيت مضاعف نيز بيش از هر زماني ممكن شده و . اند كشورها نيز آن را شناسايي كرده
اند  كردهاقدام تابعيت مضاعف  پذيرش  خود به شناسايي وكشورها با توجه به منافع و مصالح

 تابعيت ناشي از دربارةاما نظام حقوقي ايران . و اين نوع تابعيت درحال گسترش است
همگام با تحوالت  - در ايران بسيار است  با آنكه شرايط وقوع آن-هاي چندمليتي ازدواج

وجين است و انتقال تابعيت فقط از  بر وحدت تابعيت زهنوز اصلْ. جهاني پيش نرفته است
 اما ، ممكن شده1385 ةواحداساس ماده  طريق پدر ممكن است؛ گرچه تابعيت اكتسابي بر

 وجود  با آنكه عمالًتابعيت مضاعف در نظام حقوقي ايران،. كرده استها را رفع ن تمام چالش
، بهتر است نظام با توجه به تحوالت جهاني. صورت رسمي اجازه داده نشده است   بهدارد

 كه شودهاي موجود سازگار   اصالح و با واقعيت، مصالح كشوردرنظر گرفتنحقوقي ايران با 
  .هاي جديد جمعيتي نيز باشد تواند در راستاي سياست اين موضوع مي
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  مقدمه. 1
است اتباع كشورها بتوانند با سهولت به كشورهاي ديگر ده شجهاني شدن باعث  ةپديدامروزه 

در موارد زيادي، حاصل . ها ارتباط برقرار كنند كشور  يا با ابزارهاي نوين با اتباع آن،سفر كرده
ازدواج «اصطالحاً به آن د كه شو  ميمنجر اتباع كشورهاي مختلف ن ميابه ازدواج  ها ارتباطاين 

 ةسابق از يست ونهاي چندمليتي عنوان جديدي  ازدواج. گويند مي 2»المللي بين« يا 1»چندمليتي
سازد، قوانين  را از گذشته متمايز مي ها ازدواجگونه  ايناما آنچه امروزه . زيادي برخوردار است
 آن است كه به داليلي همچون كه در ديدگاه سنتي اعتقاد بر چنان. هاست تابعيت مرتبط با آن

دوام و مستحكم ساختن نهاد خانواده و جلوگيري از حاكميت قوانين مختلف يا معارض، بايد 
چنين قانوني همان قانون متبوع زوج است كه به تبع آن، . حاكم باشد خانوادهيك قانون بر 

اما امروزه در . دشو  ناميده مي3»وحدت تابعيت« اصطالحاً شده،تابعيت زوج بر زوجه تحميل 
برابري حقوقي، تحوالتي  ةحوزهاي زنان در  ها و اقدامات اجتماعي خصوصاً فعاليت كنار تالش

يك از زوجين بر  اساس آن تابعيت هيچ در خصوص برابري در تابعيت مطرح شده است كه بر
تقالل اس«كند كه اصطالحاً   هريك در اثر ازدواج تابعيت خود را حفظ ميه،دشديگري تحميل ن

  .شود  در خانواده گفته مي4»تابعيت
 شناسايي در خصوص، قابل بررسي است كه در كنار تحوالت گفته پيشبا توجه به مطالب 

قرار ها مورد توجه كشورها  ازدواجاين چندمليتي، اگر استقالل تابعيت در هاي  ازدواج ةگسترد
نتقال تابعيت را فقط از طريق پدر ، ابعاد و شرايط آن چگونه است و آيا ديدگاه سنتي كه ادريگ

است؟ آيا باوجود گسترش شناسايي تابعيت ده شداند نيز دچار تحوالت جديدي  ممكن مي
 در ي كهوجود دارد؟ آيا تحوالتهم مضاعف در جهان، امكان وقوع تابعيت مضاعف در ايران 

هاي شناسايي و  مينهگذار ايراني را نيز متأثر ساخته است؟ و آيا ز ، قانوندهشواقع  سطح جهان
  فراهم شده است؟هم ها با توجه به تحوالت جهاني، در جامعه فعلي ايران  تأييد آن

 در عصر فعلي اينكهنخست  زيرا؛  استبرخوردارشده از اهميت بسياري  موضوعات مطرح
هاي حقوقي به يكديگر، هيچ كشوري  و با گسترش جهاني شدن و به تبع آن نزديكي نظام

بماند و اگر چنين وضعيتي را نيز حفظ كند، به سوي باقي داي از تحوالت جهاني تواند ج نمي
عنوان كشوري كه با تعداد قابل توجهي مهاجر  ايران به دوم،انزواي حقوقي پيش خواهد رفت؛ 

الملل  ست، بيش از هر كشوري با مسائل مربوط به حقوق بينروبرودر خارج و داخل 
به نظر بعضي نويسندگان وقوع . است درگير ،مليتي هاي چند خصوصاً ازدواج ،خصوصي

                                                           
  .در اينجا تابعيت است» مليت« منظور از .1

2. Multi/Mixed-Nationality Marriage. 
3. Unity of Nationality. 
4. Independence of Nationality. 
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ها، يكي از آثار مستقيم و اصلي مهاجرت است  مليتي و رو به افزايش بودن آن هاي چند ازدواج
)Brondsted‚ 2008:p. 538; Morje‚ 2005:p. 698( مليتي از عوامل گسترش  هاي چند ازدواجسوم، ؛

هاي   و بايد نظام)Kochenov‚ 2011:p. 6(ند آي ميار شم تابعيت مضاعف نيز بهة اجازشناسايي و 
صورت ناخواسته ايجاد گردد، آن را تحت قواعد   از آنكه تابعيت مضاعف به پيشحقوقي 

تابعيت مضاعف و انتقال تابعيت از طريق هريك  ةاجاز شناسايي و چهارم،حقوقي قرار دهند؛ 
به همين دليل نيز كشورهاي هاي جمعيتي جديد است و  از والدين، مرتبط با سياست

اند  تابعيت مضاعف استقبال كرده ةاجازجمعيت بيشتر از ديگر كشورها از شناسايي و  كم
)Mirilovic‚ 2014:p. 6(.نشان داده است كه پذيرش تابعيت مضاعف  ها پژوهشطور كلي   به

  .)Dahlin‚ 2008:p. 54(تواند راه مناسبي براي جذب اشخاص در دنياي امروزي باشد  مي
  

  تحول در مفهوم تابعيت. 2
از شهرهاي يونان است كه پس  - با مفهوم امروزي تقريباً همزاد تأسيس دولت1»تابعيت«نهاد 
 تعلق اشخاص به يك شهر و بعدها ةدهند  نشانو شدهها مانند روم استفاده  در ديگر دولتآن 

عنوان مظهر تقسيم   بهآن رابعضي  به همين دليل. )101، ص1382كاستلز، (دولت بوده است 
صورت   اساس آن، شخص به اند كه بر  تعريف كرده)26، ص1391نصيري، (جغرافيايي اشخاص 

اما ازآنجايي كه اشخاص ممكن است هميشه در . دشو  ميمرتبط مادي با سرزمين جغرافيايي 
 سياسي و ةندده  ارتباط،اند تابعيت سرزميني كه تابعيت آن را دارند ساكن يا مقيم نباشند، گفته

مندي از حقوق و   كه اين ارتباط سبب بهره)همان(معنوي اشخاص به يك ملت معين است 
از است تابعيت عبارت : اند لذا گفته. و از اين جهت اهميت يافته استده شتحميل تعهدات 

سياسي، حقوقي و معنوي يك شخص حقيقي يا حقوقي يا يك شيء با يك دولت معين  ةرابط
ابراهيمي، (شود  نحوي كه حقوق و تكاليف او از همين رابطه ناشي مي  به؛)30، ص1386پژوه،  دانش(

، حقوق و تعهدات اشخاص در سرزمين جغرافيايي يادشدهاساس تعاريف  بر. )84، ص1390
عنوان ابزار  اين درحالي است كه امروزه تابعيت بيشتر نه به. شده استمحصور خاص 

مندي از  نياز براي بهره عنوان يك پيش  بلكه به،شخاصمحصوركننده و مقسم جغرافيايي ا
 كه البته نيازمند حضور فيزيكي در )Brubaker‚ 1994:p. 31(حقوق و تكاليف مورد بحث است 
  .معنوي دارد ةجنببه همين دليل   وسرزمين جغرافيايي خاصي نيست
و حقوق و تعهدات  اتباع كشورها ةكنند خود كه تعيين ةساد اما امروزه تابعيت از مفهوم 

؛ چراكه  استدهگرديتبديل تر  و به موضوعي پيچيدهده شها به يك كشور معين بوده، خارج  آن
 ،اين امكان فراهم شده است كه يك فرد بتواند تابعيت بيش از يك كشور را حاصل كند

                                                           
1. Nationality/Citizenship. 
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ين موضوع ا. )Brondsted‚ 2008:p. 528(باشد » بيگانه«و » تبعه«زمان داراي عنوان  نحوي كه هم به
 و تبعات ناشي از آن مانند افزايش مهاجرت، 1»جهاني شدن«افزون  به دليل گسترش روز

كشورها  بيشتر زيراالمللي و تولد در كشور ديگر، درحال افزايش است؛  هاي بين ازدواج
 كه )174، ص1382كاستلز، (كنند   را نيز اجرا مي4»اقامت« و 3»خاك«، قواعد 2»خون« ةقاعدبر  افزون

 منجر 5»تابعيت مضاعف«يا زمان  كسب تابعيت كشورهاي مختلف به صورت هم ةپديدبه 
  .شود مي

اصوالً برقراري تابعيت و تابعيت مضاعف ناشي از صالحيت كشورهاست كه مجاز هستند 
هاي شناسايي اتباع و  ها، سياست  منافع آنةكنند اساس اهداف، اقتضائات و معيارهاي تأمين بر

كه خود سبب ايجاد قوانين ) 18، ص1387گاي، (خود را طراحي و اجرا كنند اعطاي تابعيت 
الملل در اين  است؛ خصوصاً كه نظام حقوقي واحدي در سطح بينده شگوناگون در كشورها 

بر   عالوه6»1997كنوانسيون اروپايي تابعيت «لذا . )149، ص1384سلجوقي، (خصوص وجود ندارد 
و تأكيد بر داشتن كرده  گذاران ملي واگذار عيت را به قانوناينكه وضع قواعد مربوط به تاب

 ،2 ةماد» ب«را كنار گذاشته است، در بند »  استراسبورگم1963كنوانسيون «تابعيت واحد در 
تابعيت چندگانه به معناي داشتن : تابعيت مضاعف و چندگانه را چنين تعريف كرده است

تعريف روشن اين از . زمان است ور همط يك شخص به از سويتابعيت دو يا چند دولت 
از تابعيت مبني بر تعلق حقوقي » باتيفول«كه با شناسايي تابعيت مضاعف، تعريف د شو مي

گردد؛ چراكه  با چالش مواجه مي) 137، ص1384سلجوقي، (دهندة دولت  شخص به جمعيت تشكيل
ق به اين معني است منظور جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و تعل

بر اساس تابعيت اوالً، درحالي كه ). همان(باشد نيز مسئول هاي ديگر  كه دارنده در برابر دولت
تواند در  تبعه نميدوم اينكه نيست و  يادشدهدهندة واقعي جمعيت  لزوماً تشكيلتبعه مضاعف، 
ند دولت ديگر نيز او تبعة يك يا چممكن است بسا كه  ؛ چهقرار گيردهاي ديگر  برابر دولت

است شود كه تابعيت مضاعف مفهومي فراتر از برخي تعاريف سنتي از تابعيت  آشكار مي. باشد
عنوان نهاد تقسيم جغرافيايي اشخاص  نقش آن بهاز  ،رنگ ساخته و حتي مرزهاي سياسي را كم

 كاسته است و با متعلق ساختن شخص به چند دولت، حقوق و تعهدات را به وراي مرزهاي
. و در مفهوم تابعيت نيز تغيير ايجاد كرده است) Brondsted‚ 2008:p. 543(سياسي رسانده 

الملل   حقوق و تعهدات اشخاص در سطح بينةكنند عنوان نهاد تعيين بنابراين، بايد تابعيت را به

                                                           
1. Globalization. 
2. Jus Sunguinis. 
3. Jus Soli. 
4. Jus Domicili. 
5. Dual Nationality. 
6. European Convention on Nationality, Strasbourg, 1997. 



  
 417  ..  .تحوالت حقوقي ناشي از ازدواج هاي چند مليتي در پرتو تحوالت تابعيت مضاعف، با رويكردي 

زمان حقوق و تعهداتي را نسبت به دو يا چند  دانست كه مطابق آن ممكن است يك شخص هم
 ويژگيرا باشد و متعلق به يك ملت خاص نيز نباشد؛ يعني شخص داراي كشور دا

 شخص به نظام سياسي معين ةدهند بنابراين، تابعيت اصوالً عامل ارتباط.  باشد1»تابعيتي چند«
 اما لزوماً چنين نيست؛ چراكه ،كند است و حقوق و تعهدات او را نسبت به آن نظام تعيين مي

  .ها تعهداتي داشته باشد ند نظام سياسي مرتبط باشد و در برابر آنزمان به چ ممكن است او هم
  

  مليتي هاي چند مفهوم ازدواج. 3
ها نفر در  جايي ميليون هعنوان يك فرايند، امروزه بيش از هر زماني باعث جاب جهاني شدن به

 فر ن ميليون214 اين تعداد را بيش از م2013الملل شده كه برخي آمارها در سال  سطح بين
تواند مهاجرت، تحصيل، يافتن كار،  علل آن مي و )Skulte‚ 2013:p. 134( است  برآورد كرده

 وسايل ارتباطي گسترش يافته است، اشخاص در سطح چون. حصول تابعيت و ازدواج باشد
شماري ازدواج بين اتباع كشورهاي   از اين طريق تعداد بي،الملل با يكديگر آشنا شده بين

ازآنجايي كه اصوالً هر شخصي تابعيت كشور يا . )Brondsted‚ 2008:p. 538(هد د مختلف رخ مي
شود كه نتيجة آن  گفته مي» مليتي ازدواج چند« به چنين پيوندي ،دكشورهاي خاصي را دار

 تواند تحت حاكميت قوانين دو يا چند اي مي چنين خانواده. المللي است اي بين تشكيل خانواده
هاي حقوقي  شناسايي تابعيت مضاعف و تأييد آن در نظاماوالً   امروزه،ازيركشور قرار گيرد؛ 

 كه سبب )Gustafson‚ 2002:p. 467; Morje‚ 2005:p. 704(بيش از هر زماني رخ داده است 
زمان داراي تابعيت بيش از يك يا دو كشور باشد كه اصطالحاً  د يك شخص همشو مي

مليتي از داليل افزايش  هاي چند يدگاه برخي، خود ازدواجالبته از د. شود نده ميخوا» مليتي چند«
؛ خصوصاً كه فرزندان )Kochenov‚ 2011:p. 6( دنآي شمار مي شناسايي و تأييد تابعيت مضاعف به

 كه )Dahlin‚ 2008:p. 56(كنند  ها حداقل از طريق سيستم خون، تابعيت مضاعف را پيدا مي آن
از آن غيرممكن شده است  جلوگيري در حال حاضر و اين روند همچنان رو به افزايش بوده

)Morje‚ 2005:p. 698( .،بيش از هر زماني كشورها تحميل تابعيت زوج بر زوجه را  دوم اينكه
؛ )Baubock‚ 2006:p. 114-117(اند  روي آورده» استقالل تابعيت«اند و به شناسايي  حذف كرده

گيرد و بين طرفين و  بيش از دو كشور قرار ميعنوان ركن واحد تحت قوانين  يعني خانواده به
بر آثار قوانين مختلف بر نهاد خانواده، تابعيت  افزون. ها هيچ نوع برتري نخواهد بود تابعيت آن

هاي  گيرد كه خود از آثار ازدواج هايي نيز تحت تأثير قرار مي فرزندان ناشي از چنين خانواده
تواند افزايش تعداد فرزندان ناشي از   حتي ميو) Green‚ 2005:p. 923(د آي شمار مي مليتي به چند

                                                           
1. Multi/Mixed-Nationality. 
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 ‚Morje(هاي حقوقي باشد  تابعيت مضاعف در نظام ةاجازهايي از عوامل افزايش  چنين ازدواج

2005:p. 697(.  
  

  تحول در شناسايي تابعيت مضاعف. 4
ص به سرزمين و  اشخاةدهند  جغرافيايي و ارتباطةكنند عنوان تقسيم در ديدگاه سنتي، تابعيت به

زمان تابعيت بيش  شود كه يك شخص هم اساس آن پذيرفته نمي شود و بر ملت خاصي ياد مي
 ‚Pogonyi(عنوان يك مفهوم واحد مطرح است  از يك كشور را داشته باشد؛ يعني تابعيت به

2011:p. 685( .ها مانند  به همين دليل، آثار چنين نگرشي هنوز در برخي كنوانسيون
 مبني بر داشتن تابعيت واحد موجود است 2 استراسبورگ1963 و 1 الهه1930هاي  نكنوانسيو

)Faist‚ 2004:p. 923( . ؛ دشو مياين نگرش سنتي هنوز در برخي كشورها وجود دارد و اجرا
 ة مانند بيشتر كشورهاي حاشي،هستند» اقتدارگرا«خصوصاً كشورهايي كه داراي نظام سياسي 

چنين ممنوعيتي به داليل مختلف است كه به صورت . )Mirilovic‚ 2014:p. 3-5(خليج فارس 
زمان نسبت به چند كشور  صورت هم  كلي ناشي از ارتباط حقوق و تكاليف يك شخص به

 ها را در معرض سوء البته نگراني اين كشورها از اينكه حصول تابعيت مضاعف، اتباع آن. است
 نيز )Pogonyi‚ 2011:p. 685(ها باشد  ميت آناستفاده سياسي قرار دهد و تهديدي براي حاك

زمان در دو كشور بتواند از حقوق  ؛ خصوصاً كه يك شخص همدآيشمار   قوي بهيتواند دليل مي
 و اشخاص منتخب نيز با يكديگر مرتبط باشند مند شود بهرهسياسي مانند حق انتخاب كردن 

)Winter‚ 2014:p. 39( .دهند كه به بوع خود اجازه نميلذا چنين كشورهايي به اشخاص مت  
 ترك تابعيت را ملزم به ةكنند اين كشورها دريافت. زمان داراي چندين تابعيت باشند صورت هم

مليتي نيز به تحميل تابعيت زوج بر زوجه  هاي چند كنند و در ازدواج تابعيت قبلي مي
ايجاد تابعيت مضاعف در خانواده رخ دهد و از » وحدت تابعيت«پردازند تا به اين صورت  مي

  .دشوها نيز جلوگيري  براي فرزندان آن
ها نسبت به تابعيت مضاعف تغيير كرده است   اما تقريباً از قرن بيستم نگرش دولت

)Gustafson‚ 2002:p. 466( . و به مرزهاي ده شبر اثر جهاني شدن، نگاه به تابعيت نيز فرامليتي
،  نيستبه معناي نفي كامل اينالبته . )180-186، ص1381فالكس، (نمانده است محدود سياسي 

رود  شمار مي ها به و بخشي از عملكرد آند شو ميها اعطا  دولت از سويچراكه هنوز تابعيت 
)Isin‚ 2014:p. 5( .كه همچنان  بودهمليتي  هاي چند  وقوع ازدواج،از جمله علل اين تغيير نگرش

                                                           
1.Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws the Hague, 
1930. 
2.Convention on Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in 
Cases of Multiple Nationality, Strasbourg, 1963. 
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هاي والدين خود  ها نيز داراي تابعيت دواج و فرزندان ناشي از اين ازاسترو به افزايش 
هاي دوم و سوم باشند،  هايي از نسل  اگر فرزندان چنين خانواده.)Morje‚ 2005:p. 697(ند شو مي
 افزايش تعداد دارندگان تابعيت مضاعف، ه دليللذا ب. بسا كه بيش از دو تابعيت داشته باشند چه

انعطاف بسيار يافته و به شناسايي و تأييد تابعيت  بوده،نبرخوردار  پيشينديدگاه سنتي از قوت 
اساس تحول در نگرش سنتي، تعلق  بر.  است پيدا كرده تمايلهاي حقوقي مضاعف در نظام

باعث شده است ديدگاه سنتي  نگاه كه اين ،اشخاص فقط نسبت به يك جامعة سياسي نيست
نحوي كه  به ؛)Dahlin‚ 2008:p. 54(نسبت به نامطلوب بودن تابعيت مضاعف نيز تغيير كند 

يافته، كشورهاي درحال توسعه و مهاجرفرست نيز اقدام به شناسايي  بر كشورهاي توسعه عالوه
كاهش جمعيت خود را  راهيافته از اين  پذير و توسعه كشورهاي مهاجر. اند و تأييد آن كرده

) Ibid(پردازند   ميتابعيت مضاعف به جذب اتباع كشورهاي ديگر ةاجاز از طريق ،جبران كرده

. كنند و از خروج حجم زيادي از منابع مالي خود به صورت ارز و اشكال ديگر جلوگيري مي
بر اينكه  افزون شيوه،اين  بافرست نيز  نيافته و خصوصاً كشورهاي مهاجر كشورهاي توسعه

ثروت ت بازگشكنند،  مبدأ فراهم مي ةجامعرا به  اتباع خودهاي بازگشت و حفظ روابط  زمينه
. )Ibid:p. 56(سازند  گذاري در كشور خود فراهم مي توجهي را نيز به صورت ارز يا سرمايه قابل

بر حفظ تابعيت كشور  كنند كه عالوه حتي برخي از اين كشورها اتباع مهاجر خود را تشويق مي
-Pogonyi‚ 2011:p. 692(مبدأ، تابعيت كشور محل سكونت يا مقصد خود را نيز حاصل كنند 

693( .  
د دارنسعي ، عنوان يك واقعيت قبول كرده  لذا امروزه بسياري از كشورها مهاجرت را به

اين نگرش . )171، ص1380زنجاني، (ن درنظر بگيرند اتري را نسبت به تابعيت مهاجر آسانشرايط 
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  تواند حتي ناشي از سياست نسبت به تابعيت مضاعف مي

 كاستهو از اهميت سابق آن   ها امروزه بر تابعيت چيره شده  باشد؛ چراكه اين سياستسياسي
اند؛  هاي جمعيتي كه كشورها درپيش گرفته  مانند سياست،)Gustafson‚ 2002:p. 465(است 

 از آثار 1.مالزي و سنگاپور همچون ،خصوصاً كشورهايي كه نگران كاهش جمعيت هستند
كنوانسيون اروپايي تابعيت «هاي تابعيتي در  صالح و تغيير سياستتوان به ا چنين تحولي مي

 استراسبورگ اشاره كرد كه موضوع مربوط به تابعيت را به م1963نسبت به كنوانسيون » م1997
حتي تعدادي از كشورها . )Morje‚ 2005:p. 704(قوانين ملي كشورهاي عضو واگذار كرده است 

، استراليا، هلند و انگلستان  امريكامانند كانادا، اياالت متحدهبر شناسايي تابعيت مضاعف،  افزون

                                                           
 نگران كاهش م1982، از سال كردند هاي كاهش جمعيت را اجرا مي  سياستم1957كشورهاي مالزي و سنگاپور كه از سال . 1

اند تا از اين طريق بتوانند از  هايي را در اين خصوص درپيش گرفته هاي خود سياست اند و براي رفع نگراني جمعيت شده
  Dwyer, 1987: 248-250.. ك. بيشتر رة؛ براي مطالعكنندكاهش آن جلوگيري 
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كنند  اند و از حفظ تابعيت كشور مبدأ استقبال مي  را درنظر گرفته1»تابعيتي هاي چند سياست«
)Peter‚ 2013:p. 13-14( .تابعيت مضاعف ةبه اين دليل كه حقيقت زندگي امروزي دربرگيرند 

ها و اشخاص  ن است مشكالتي را نيز براي برخي دولتاست؛ گرچه در برخي موارد ممك
  .)Green‚2005:p. 921( فراهم سازد
ها از تابعيت   رشد و بلوغ اجتماعي در كشورها باعث شده است كه نگراني آن،همچنين

البته تصويب اسناد و . شودمختلف رفع  هاي راهمضاعف كاهش يابد و موارد نگراني از 
حقوق بشر و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و  ةاعالمي مانند المللي هاي بين كنوانسيون

ن نيز در تغييرات قوانين ملي و شناسايي و تأييد تابعيت مضاعف اكودكان، حقوق مهاجر
گرچه برخي از كشورها تابعيت مضاعف را ا .)Hofhansel‚ 2008:p. 164(تأثير نبوده است  بي
هاي دوجانبه آن را  نامه قط از طريق انعقاد موافقتعنوان يك سياست كلي درپيش نگرفته و ف به

هاي دوجانبه راجع به  نامه  مانند آرژانتين با اسپانيا و ايتاليا كه به انعقاد موافقت؛اند شناسايي كرده
از اين طريق از بروز اختالفات احتمالي  ،)Jones‚ 2001:p. 996-999(كرده اقدام تابعيت مضاعف 

 .Pogonyi‚ 2011:p(كنند  اتباع داراي تابعيت مضاعف جلوگيري ميو تعارض حقوق و تعهدات 

ن مياها و اختالفات  تواند از تنش  شناسايي تابعيت مضاعف ميس نفْگاهيهمچنين، . )699
تابعيت مضاعف از سوي دولت مكزيك، توانست روابط آن  ةاجازكه   چنان؛كشورها بكاهد

 ‚Brondsted(د و از بروز اختالفات جلوگيري كند بهبود بخشامريكا كشور را با اياالت متحده 

2008:p. 540(.  
كشورها براي آنكه از مشكالت و تبعات منفي تابعيت مضاعف بكاهند، اقدامات متعددي 

اتباع كشورهايي  خصوصاند و فقط در   برخي اقدام به شناسايي موردي كرده؛اند انجام داده
 مانند ، دوجانبه راجع به تابعيت منعقد كرده باشندةمنا دهند كه با آن كشورها موافقت اجازه مي
كنند تا  هايي را در اين خصوص اخذ مي برخي ديگر آزمون؛ )Jones‚ 2001:p. 996(آرژانتين 

 برخي از كشورها دانستن تاريخ، فرهنگ و زبان ؛ميزان وفاداري و تعهدات شخص را بسنجند
داشتن   ديگرتعدادي؛ )Winter‚ 2014:p. 33(د ان هاي محلي را الزامي دانسته ملي و گاهي زبان

 ارتكاب يا عدم كشورها عضيب ؛)Peter‚ 2013:p. 8( اند گرفتهوضعيت مالي خاصي را درنظر 
با نگاه نژادي و حتي برخي ؛ )Morje‚ 2005:p. 706-707(كنند  ارتكاب به جرائم را بررسي مي

اكن در كشورهاي ديگر را از سال  مانند مجارستان كه مجارهاي س،كنند اعطاي تابعيت مي
  .)Pogonyi‚ 2011:p. 695(خود نيز دانسته است  ةتبع م2010

 در روية قضايي ، روند شناسايي تابعيت مضاعف درگرفته در پرتو تحوالت صورت
تابعيت «ها اغلب معيار   رخ داده است و آنتغييراتينيز المللي  كنندة بين نهادهاي حل و فصل

                                                           
1. Multi-nationality Policy. 



  
 421  ..  .تحوالت حقوقي ناشي از ازدواج هاي چند مليتي در پرتو تحوالت تابعيت مضاعف، با رويكردي 

 18/الف ةپروند امريكا در –ت عمومي ديوان داوري ايرانئكه هي اند؛ چنان كرده را اعمال 1»مؤثر
تابعيت ايراني و امريكايي بر مبناي تابعيت  ةدارندصالحيت خود را براي رسيدگي به دعواي 

حتي داوران امريكايي در دفاعيات خود در . )Helgeson‚ 2000:p. 34(مؤثر اعالم كرده است 
 كنوانسيون الهه 4محتواي مادة  كه اند را يادآوري كرده اين موضوع ،هگفت پيش ةقضيخصوص 

قوانين، مربوط به گذشته بوده كه با گذشت بيش از در تعارض محل برخي از مسائل  زمينةدر 
آقا ( صورت گرفته در خصوص دارندگان تابعيت مضاعفجدي  سياسي هاي حمايت سال، 50

به همين دليل، . اسايي تابعيت مؤثر ممكن شده است و امروزه از طريق شن)72، ص1364حسيني، 
 اختالفات نيز وجود ةكنند المللي حل و فصل روند شناسايي تابعيت مضاعف در نهادهاي بين

  .شود ميندارد و مانع از احقاق حقوق طرفين اختالف 
  

  تحول در اصل وحدت تابعيت در خانواده. 5
 حقوق مظهرو سپس   جغرافيايي اشخاص مطرحةندكن عنوان تقسيم از هنگامي كه نهاد تابعيت به

 براي جلوگيري از اين كشورها ،شناخته شدو تعهدات اشخاص نسبت به يك يا چند كشور 
حاكميت قوانين معارض بر نهاد خانواده، سعي كردند وحدت تابعيت را در قوانين خود وارد 

كشورها از  بيشتر در تفكر  از اين طريق، تابعيت زوج را بر زوجه تحميل كنند كه اينرده،ك
 اين ،اساس اين گرايش سنتي بر. )Baubock‚ 2006:p. 114(مقبوليت برخوردار بوده است 

از بروز اختالفات جلوگيري كنند و موجب تداوم روابط كه  تا حدودي موفق شدند كشورها
  . ندشوزوجين و استحكام خانواده 

هاي زنان و  هاي جنبش وم بر اثر تالشاما از قرن گذشته و خصوصاً بعد از جنگ جهاني د
 است گرايش به استقالل تابعيت زوجين قوت گرفته و درحال گسترش ،حقوق بشر ةتوسع

)Baubock‚ 2006:p. 114-117( منشور 1 ةماد 3المللي مانند بند   در برخي اسناد بينآن كه آثار 
 4 ةمادو ، 3م1979از زنان ها  تبعيض ةكلي كنوانسيون رفع 9 ةماد 1 بند 2سازمان ملل متحد،

                                                           
1. Efective Nationality. 

پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و ... :مقاصد ملل متحد به قرار زير است:  منشور سازمان ملل متحد1 ة ماد3بند . 2
  .هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب آزادي

 ، كسب زمينهة در  مردان با  مساوي  حقوق  نزنا  به عضو،  هاي دولت«: زنان عليه ها تبعيض كلية رفع كنوانسيون 9 مادة 1  بند.3
 و  خارجي مرد  يك با  زن  ازدواج  نه  كه كنند  تضمين و دهند  اطمينان بايد ها دولت مخصوصاً دهند، مي  تابعيت  حفظ يا و تغيير
 شوهر  تابعيت  تحميل يا او  شدن  تابعيت  بي ، زن  تابعيت تغيير  موجب خودبخود، ، ازدواج  دوران  طي در شوهر  تابعيت تغيير  نه
  .»شوند نمي او بر



  

   1394 پاييز ،3شمارة ، 45 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات   فصلنامه                                         422 

 مشهود است كه تحميل تابعيت زوج را بر زوجه نفي 1 اروپايي تابعيت1997كنوانسيون 
خانواده كه نهادي اجتماعي است و تابعيت كه  ميان ،هاي حقوقي بر اين اساس، نظام. كنند مي

االسالمي،  شيخ(بينند  اي بين اين دو نهاد نمي اند و مالزمه مرتبط با سياست است، تفكيك قائل شده

چراكه ؛ )56، ص1372مدني، (دانند   و تابعيت را مجزا از ازدواج مي)108، ص1390؛ ابراهيمي، 42، ص1384
تواند  آن ميخصوصي است و در  كانيماجتماعي شدن آموخته كه خانواده  آغازبشر از 

 )140، ص1377كاتوزيان، (رد ها قرار بگي كند و مايل نيست در دسترس و نفوذ دولت دلخواه رفتار  به
 است و طبع  سكون و آرامشو اصوالً خانواده مأمني است كه نفوذ قوانين دولتي در آن، مخل

  .)142، صهمان(اين كانون خصوصي با حقوق و احكام آمرانه دولتي سازگار نيست 
 تا آنجايي كه ممكن است از فاصله گرفتن اتباع از كشور دارند كشورها سعي ،همچنين

لذا تقريباً از . شودنوعي جلوگيري  از كاهش جمعيت نيز به شيوهاين  با تاتبوع جلوگيري كنند م
اند  تحميل تابعيت زوج بر زوجه را لغو كرده ةقاعدتوجهي از كشورها  قرن بيستم تعداد قابل

اما اگر . كنند وحدت تابعيت را اجرا مي ةقاعدو تعداد اندكي از كشورها ) 56، ص1372مدني، (
 منعي ،هريك از زوجين تمايل به كسب تابعيت زوج ديگر يعني وحدت تابعيت داشته باشد

، 1386نيا،  ارفع(تواند با سهولت بيشتري آن را حاصل كند  و حتي مي) 105: 1383توسلي نائيني، (ندارد 

  به استقالل تابعيت گرايش،گذار فرانسوي بعد از عدول از وحدت تابعيت كه قانون ؛ چنان)88ص
  .)Medjouba‚ 2008:p. 147(يافته است 

  
  مليتي هاي چند تحول در انتقال تابعيت والدين در ازدواج. 6

هاي حقوقي انتقال تابعيت از  نظام بيشتردر گذشته در اما ، تفاوت دارد» نسب «با تابعيت اگرچه
ابعيت شد، ت طور كه تابعيت زوج بر زوجه تحميل مي همان. كرده است انتقال نسب پيروي مي

دليل كه انتقال تابعيت هريك اين مليتي ممكن بود؛ به  هاي چند نيز فقط از طريق پدر در ازدواج
 گونه اين كه شد هايي مي فرزندان چنين خانوادهبه از والدين سبب بروز تابعيت مضاعف نسبت 

  . دادند آن را نمي ةاجازكشورها 
كشورها اعطاي تابعيت  بيشترعيت مضاعف، در  تابةاما امروزه با گسترش شناسايي و اجاز

 ‚Brondsted(بر مبناي جنسيت نفي شده و انتقال آن از طريق هريك از والدين ممكن است 

2008:p. 538(اروپايي در موارد متعدد آن را تأييد 1997كه كنوانسيون راجع به تابعيت  ؛ چنان 
المللي ديگر نيز   و در بسياري اسناد بين)Medjouba‚ 2008:p. 172 ؛Brubaker‚ 1994:p. 215(كرده 

                                                           
 4 مادة 4؛ بند »طور خودسرانه از تابعيت متبوع خود محروم گردد كس نبايد به هيچ«:  كنوانسيون تابعيت4 مادة 3بند . 1

دوران ازدواج، ازدواج و انحالل آن بين تبعة دولت عضو و يك خارجي و تغيير تابعيت يكي از زوجين در «: كنوانسيون تابعيت
  .»هيچ يك بخودي خود بر تابعيت زوج ديگر تأثير نخواهد گذاشت



  
 423  ..  .تحوالت حقوقي ناشي از ازدواج هاي چند مليتي در پرتو تحوالت تابعيت مضاعف، با رويكردي 

مليتي مستلزم  هاي چند  استقالل تابعيت در ازدواجة همچنين، شناسايي و اجاز.1آمده است
هاست؛ چراكه تابعيت هريك از والدين ارزش  انتقال تابعيت هريك از والدين به فرزندان آن

 دليل، انتقال تابعيت از طريق هريك به همين.  تابعيت يكي بر ديگري برتري ندارد،برابر داشته
اجازه  پذيرفته وكشورها و خصوصاً كشورهايي كه تابعيت مضاعف را  بيشتراز والدين در 

؛ شده است و قوانين راجع به تابعيت در اين خصوص اصالح ،روبرواند، با استقبال  داده
حولي رخ داده و انتقال گام در ايجاد قواعد تابعيت، چنين ت عنوان پيش كه در فرانسه به چنان

سنتي  ةقاعدلذا، . )Brubaker‚ 1994:p. 215(است ه يافتن امكاتابعيت از طريق هريك از والدين 
دانست، رو به  مليتي فقط از طريق پدر قابل انتقال مي هاي چند كه انتقال تابعيت را در ازدواج

ريق هريك از والدين ممكن افول گذاشته و امروزه در بسياري از كشورها انتقال تابعيت از ط
شدت  حتي كشوري مانند آلمان كه در انتقال تابعيت از طريق هريك از والدين به ؛2است

 هلند كه ،همچنين. )Green‚ 2005:p. 925(كرد، امروزه تغيير نگرش داده است  مقاومت مي
 در سال بود، روبروهاي ناشي از عدم انتقال تابعيت مادر هلندي  هاي متوالي با چالش سال

يك از والدين  انتقال تابعيت را از طريق هر ةاجاز اكنون ، اقدام به اصالح قوانين كردهم2010
  .)203، ص1389كجباف، (دهد  مي

 يعني سيستم خون ،بنابراين، با قابل انتقال دانستن تابعيت از طريق هريك از والدين
به همين دليل .  حتمي استهاي خاك و اقامت، وقوع تابعيت مضاعف بر اجراي سيستم افزون

اند نيز به وقوع  حتي كشورهايي كه به صورت رسمي تابعيت مضاعف را شناسايي نكرده
از آن  پس كه ،اند تابعيت مضاعف در اين موارد اذعان دارند و تا سن قانوني خاصي اجازه داده

ر اصالحات كه د كند؛ چنان ترك يا ردهاي متبوع خود را  بايد يكي از تابعيت يادشدهشخص 
بر  اخير قوانين مربوط به تابعيت آلمان، فرزندان اتباع خارجي متولد در خاك اين كشور عالوه

از آن لزوماً  پس سالگي خواهند داشت و 23تابعيت والدين خود، تابعيت آلماني را نيز تا سن 
ها به  ي آنكنند و اگر چنين نكنند، تابعيت آلمان تركهاي متبوع خود را  بايد يكي از تابعيت

                                                           
  مساوي  حق ، زن  به  كودكان  تابعيت با  رابطه در بايد متعاهد  هاي دولت«: زنان از ها تبعيض كلية رفع كنوانسيون 9 مادة 2 بند. 1
 را امر اين خود داخلي قانون در كنوانسيون، عضو دولت هر. 1«: 1997 تابعيت اروپايي كنوانسيون 6 مادة ؛»كنند اعطاء مرد با

 تولد هنگام در آنها والدين از يكي كه اطفالي) الف: شود كسب زير اشخاص از سوي قانوني طور به او تابعيت كه دارد مي مقرر
 موظف كنوانسيون ضوع هاي حكومت) 1(«: كودك حقوق كنوانسيون 8 مادة ؛» ...هستند عضو دولت آن تابعيت داراي آنها،

 حفظ قانون مطابق را او خانوادگي شدة شناخته روابط و نام تابعيت، فردي، هويت و كرده رعايت را كودك حقوق كه هستند
 .» ...كنند

افغانستان، ارمنستان، : ند از كنند عبارت برخي از كشورهايي كه امروزه انتقال تابعيت را از طريق هريك از والدين اجرا مي. 2
ن، ژاپن، سنگاپور، كرة شمالي، آرژانتين، اكوادور، السالوادور، امريكا، برزيل، كانادا، استراليا، نيوزلند، آلمان، آندورا، اتريش، چي

اسپانيا، اوكراين، انگلستان، ايتاليا، بالروس، بلژيك، بلغارتسان، پرتغال، چك، دانمارك، روماني، سوئد، سوئيس، فرانسه، 
  .روژ، هلند، آنگوال، باهاماس، كنيا و نيجريهبارباروس، كرواسي، ن
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البته نظام حقوقي اين كشور در خصوص . )Green‚ 2005:p. 925(د شو ميصورت خودكار لغو 
مليتي سياست دوگانه را اعمال  هاي چند تابعيت مضاعف براي فرزندان ناشي از ازدواج ةاجاز
 اما نسبت ،شناسد كه تابعيت مضاعف را براي اتباع خارجي به صورت محدود مي كند؛ چنان مي
  .)Brondsted‚ 2008:p. 529(دهد  صورت كامل اجازه مي  ه فرزندان اتباع آلماني بهب

سو درحال   خاص از قرن بيستم به اينشكلي  با اينكه چنين نگرشي جديد است و به
اي را شناسايي كرده كه  مشابه چنين قاعده آغازگسترش است، نظام حقوقي اسالم از همان 

 تابعيت حكومت اسالمي، مسلمان بودن هريك از والدين است و مطابق آن، معيار براي انتقال
دليل كه تابعيت فرد اين ؛ به )25، ص1387نيا،  قربان(ها نيست  آنن ميادر اين خصوص فرقي 

ترتيب، نهاد  اين به. )132، ص1386پژوه،  دانش(د شو  مسلمان برتر است و فرزند به همان ملحق مي
د؛ خصوصاً كه قواعد شو  فقط از طريق پدر منتقل مياست كه» نسب«تابعيت متفاوت از 

  .)31، ص1390ايماني نائيني، ( اند  تابعيت نيز بر مبناي ريشة فقهي تدوين نشده
  
  مليتي در نظام حقوقي ايران هاي چند تابعيت در ازدواج. 7

بوده  روبروهاي گذشته با تعداد زيادي مهاجر از كشورهاي افغانستان و عراق  ايران در طي دهه
 و از طرفي نيز تعداد  است ها را بيش از دو ميليون نفر برآورد كرده كه برخي آمارها تعداد آن

 ميليون 2/1ها بيش از   تعداد آنم2010كشورها دارد كه در سال ر ديگتوجهي مهاجر در  قابل
ان كشوري كه عنو آمارها، ايران نيز بهاين با توجه به . )World bank‚ 2011:p. 140(نفر بوده است 

 است  مواجههايي پذير بودن برخوردار است، با ازدواج فرست و مهاجر مهاجر ويژگياز هر دو 
نام مليتي  هاي چند و اصطالحاً ازدواجد شو ميكشورها واقع ر ديگاتباع ايراني و اتباع ن مياكه 
  .دارد

هاي  ر ازدواجوحدت تابعيت ب ةقاعد ، قانون مدني976 ةماد 6نظام حقوقي ايران در بند 
خارجي كه شوهر ايراني اختيار  ةتبعهر زن : گويد  و مي استچندمليتي را شناسايي كرده

 يادشده ةقاعد قانون مدني پيرو 984 ماده ،همچنين. شود  ايران محسوب مية تبع،كند مي
تابعيت ايراني را حاصل كند، زوجة او نيز تابعيت ايراني را   خارجيمردگويد كه اگر  مي

حال،  اين با. د داشت و اگر مايل باشد به تابعيت قبلي شوهر بازگردد، بايد آن را تقاضا كندخواه
استقالل تابعيت،  ةقاعداساس تحوالت جهاني در خصوص گرايش به شناسايي  احتماالً بر

، هاصالحياين  برابر.  قانون مدني كرده است987 ةماد اقدام به اصالح 1370گذار در سال  قانون
قانون  خصوصمدني ايران استقالل نسبي را اجازه داده است كه مطابق آن در قانون 
يعني اگر قانون متبوع زوج،  ؛شود هاي چندمليتي با توجه به قانون زوج بيگانه عمل مي ازدواج

 تابعيت ايراني او باقي خواهد بود و اگر زوجه ،زوجه را در پذيرش تابعيت زوج مختار بگذارد



  
 425  ..  .تحوالت حقوقي ناشي از ازدواج هاي چند مليتي در پرتو تحوالت تابعيت مضاعف، با رويكردي 

بنابراين، نظام حقوقي . وع زوج بداند، تابعيت زوج بر او تحميل خواهد شدرا تابع قانون متب
وحدت تابعيت و تحميل تابعيت زوج بر  ةقاعداصل را بر مليتي  هاي چند در ازدواجايران 

  .)68، ص1391نصيري، (زوجه قرار داده است 
از طريق مادر نيز عنوان اصل، انتقال تابعيت  استقالل تابعيت به ةقاعدنشدن به تبع شناسايي 

گرچه ممكن . )69، ص1، ج 1389؛ كجباف، 44، ص1390؛ توسلي نائيني، 189، ص1384سلجوقي، (ممكن نيست 
 قابل انتقال به ،تابعيت مادر ايراني تبع اولي،كه به د شوتحليل ، 976 ةماد 4است مطابق بند 

رسد كه چنين تحليلي  ظر نمين اما به. )74، ص1372مدني، (مليتي است  فرزند حاصل از ازدواج چند
اي در  گذار در تصميم اخير خود كه به صورت ماده واحده به دليل اينكه، قانون. صحيح باشد

 كه براي رفع 1385 ةواحدماده . ديدگاه را رد كرده استاين ، دهش تصويب 1385سال 
نپذيرفته است  قانون مدني وضع شده، انتقال تابعيت را از طريق مادر 976 ةماد 4مشكالت بند 

از  پسايراني و زوج غيرايراني  ةزوجآن، فرزند متولد از ازدواج  برابر. )182، ص1387تدين، (
كه اگر او شرايط مقرر در ماده واحده را د كن تقاضا سالگي، بايد تابعيت ايراني را 18رسيدن به 

 كه )49، ص1390ني، توسلي نائي(را  نه اصلي ،داشته باشد، تابعيت اكتسابي را حاصل خواهد كرد
. دشو  قانون مدني محروم مي982 ةماددر  يادشدهمطابق آن از برخي حقوق مانند موارد 

شود كه حداقل تابعيت اكتسابي را  مي شمردهنوعي تحول ه واحدماده اين حال، تصويب  اين با
دهد،  رزند نميتولد به ف آغاز اما با توجه به اينكه تابعيت را از ،از طريق مادر اجازه داده است

  .كند كافي نيست و تمام مشكالت را حل نمي
مليتي شناسايي  هاي چند ازدواج خصوصبا آنكه قانون مدني ايران استقالل نسبي را در 

.  ناديده گرفته است،تبعات ناشي از آن را كه وقوع تابعيت دو يا چندگانه استاهراً ظ اما ،كرده
  اما بر،تابعيت مضاعف موضع روشني ندارد ةاجازشناسايي و  زمينةقانون مدني ايران در 

به همين دليل در . صورت رسمي آن را اجازه نداده است  اساس مواد مختلف قانون مدني، به
كه در راستاي جلوگيري از وقوع  شدهمواردي پرداخته  بيان قانون مدني به 977 ةماد» الف«بند 

 ، برمادر او متولد ايران باشدخارجي كه مانند فرزند متولد از اتباع  ؛استتابعيت مضاعف 
 اگر گي سال18از رسيدن به  پسداراي تابعيت مضاعف ايراني است كه » اصل خاك «اساس 

 ،مليتي براي جلوگيري از بي، بخواهد تابعيت پدر را حفظ كند، بايد تابعيت ايراني را لغو كرده
  .، ارائه دهدعهعنوان تب شناخت فرد بهدولت متبوع پدر را مبني بر  گواهي

هاي  تابعيت مضاعف درحالي است كه عمالً در اثر ازدواج ةاجازعدم شناسايي و 
صورت كلي   تواند به نيز نمي يادشدههاي  مليتي، تابعيت مضاعف وجود دارد و ممنوعيت چند

 977 ةماد .قابل جلوگيري نيستهم كه در كشورهاي ديگر  ها جلوگيري كند؛ چنان از وقوع آن
دليل كه فرزند اين  سالگي وجود دارد؛ به 18مدني اذعان دارد كه تابعيت مضاعف تا سن قانون 
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اساس اصل خون، تابعيت ايران  بر بر تابعيت پدر افزون قانون مدني 976 ةماد 4در بند  يادشده
ترتيب، عمالً ايران نيز درگير تابعيت مضاعف است،  اين به. خاك دارداصل اساس  بر نيزرا 

ن ساكن ا است كه مهاجر شرايطياين در. ه به صورت قانوني شناسايي نشده استدرحالي ك
ترتيب تعداد زيادي از  اين شوند و به ايران اكنون وارد دهة سوم يا بيشتر اقامت خود در ايران مي

 قانون مدني داراي تابعيت مضاعف 977 ةماد و 976 ةماد 4ها بر اساس بند  هاي سوم آن نسل
 امريكا نيز در موارد –شده در ديوان داوري ايران حتي در دعاوي مطرح. ندشو  اند يا مي دهش

 -بوده و حتي دعاوي برخي از اتباع ايرانيروبرو متعددي، ايران عمالً با تابعيت مضاعف 
 است كه شدهها، استماع  آن بيشترمريكايي اثر ؤمامريكايي عليه ايران به دليل شناسايي تابعيت 

ايران دارد؛  از سويايت از تحوالت راجع به شناسايي تابعيت مضاعف به صورت ضمني، حك
 برخي ايرانيان داراي  كه از سوي امريكا– در ديوان داوري ايران18/ دعواي الفبراي مثال

  .شدرسيدگي مطرح و به آن عليه ايران مريكايي اتابعيت 
  

  نتيجه. 8
امروزه اتباع . الملل است رصة بينجايي اشخاص در ع ه افزايش جاب،از نتايج مهم جهاني شدن

در اين جريان، تعداد . كنند كشورها بيش از هر زماني از كشوري به كشور ديگر حركت مي
.  داردنام» مليتي ازدواج چند«د كه اصطالحاً شو  توجهي ازدواج بين اتباع كشورها واقع مي قابل

هاي مختلف براي  اد تابعيتو از اين طريق باعث ايج استهايي درحال افزايش  چنين ازدواج
يا حتي » تابعيت مضاعف«شود كه اصطالحاً  مليتي مي هاي چند فرزندان حاصل از ازدواج

 به دليل ي ديگراتباع ايراني و اتباع كشورهان مياهايي  چنين ازدواج. دهد رخ مي» مليتي چند«
  .داشتن تعداد زيادي مهاجر در داخل و خارج، عمالً درحال وقوع است

مليتي، وقوع دو يا چند تابعيت براي فرزندان  هاي چند ثر گسترش و افزايش ازدواجبر ا
روبرو هستند، اقدام به  اين پديدهها امري طبيعي است و به همين دليل، كشورهايي كه با  آن

 چراكه با ؛آن جلوگيري كنند ةناخواستاند تا از وقوع   تابعيت كردهدر زمينةاصالح قوانين 
الملل، ديگر كشورها نگران وقوع تابعيت مضاعف نيستند و   در عرصة بينتغييرات حاصله

به همين دليل، برخي كشورها . كنند زندگي امروزي با آن برخورد ميدر عنوان يك حقيقت  به
 هاي هنام براي جلوگيري از معضالت احتمالي ناشي از تابعيت مضاعف، به انعقاد موافقت

  و نيزها وجود دارد  كه بيشترين ارتباطات بين اتباع آندان پرداختهدوجانبه با كشورهايي 
ها به شناسايي اشخاص مناسب براي اعطاي تابعيت  اند تا از طريق آن بيني كرده هايي را پيش راه

توجهي مهاجر در خارج،  بر مواجه بودن با تعداد قابل افزونايران كشور . كننداقدام متبوع خود 
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 ايراندر  وقوع دو يا چند تابعيت ترتيب اين به ؛ستروبرودر داخل ن ساكن ابا انبوهي از مهاجر
  .گذار نبايد در قبال آن سكوت كند عمالً وجود دارد و قانون

مليتي است كه در  هاي چند  ازدواجخصوص دراز جمله تحوالت حقوقي ديگر، تابعيت 
وحدت « حقوقي از هاي در اثر اين تحول، نظام. استهاي اخير رخ داده و درحال افزايش  دهه

اند كه ديگر تابعيت زوج را بر زوجه تحميل  گرايش يافته» استقالل تابعيت«به » تابعيت
 امروزه برابري زيرا ،اند شمار شده كنند؛ حتي تعداد كشورهاي پيرو وحدت تابعيت، انگشت نمي
يت زوج بر زنان و مردان بيش از هر زماني مطرح است و به تبع آن، دليلي بر تحميل تابعن ميا

كنند نيز امروزه قابل  اران اصل وحدت تابعيت مطرح ميد داليلي كه طرف. زوجه وجود ندارد
نكه چنين تحولي در خصوص تابعيت درحال گسترش است، نظام حقوقي ايبا . توجيه نيست

داند و به صورت موردي استقالل نسبي را اجازه  ايران همچنان اصل را بر وحدت تابعيت مي
  .داده است

به تبع برابري تابعيت زوجين، امروزه انتقال تابعيت نيز از طريق هريك از والدين ممكن 
 ،كشورها نيز با درك اين موضوع، از انتقال تابعيت به تبع نسب دست كشيدهر بيشت. شده است

ها با مشكالت انتقال تابعيت  كه هلندي دانند؛ چنان انتقال تابعيت را از طريق مادر نيز ممكن مي
 زوجين در ي و برابرم2010حل را در اصالح قانون در سال  بودند و راه روبرواز طريق پدر 

 قانون مدني ايران، انتقال تابعيت را فقط از طريق پدر 976 ةماد 2اما بند . اين زمينه ديدند
 اولويت انتقال تابعيت از ،مادهاين  4اند مطابق بند  پذيرفته است؛ گرچه برخي تحليل كرده

 ةگذار با تصويب ماده واحد اما حقيقت اين است كه قانون. ق مادر ايراني نيز ممكن استطري
ماده واحده، اين اساس  بر.  خط بطالن بر چنين ديدگاهي كشيده و آن را رد كرده است1385

 گي سال18از رسيدن به  پسايراني با زوج غيرايراني فقط  ةزوجفرزندان ناشي از ازدواج 
  .يابند كه چنين تابعيتي اصلي نيز نخواهد بود تابعيت اكتسابي ايران را ميشايستگي تقاضاي 

هاي  تابعيت حاكم بر ازدواج خصوص، نظام حقوقي ايران در گفته پيشبا توجه به مطالب 
گذار به جاي اقدامات  مليتي همگام با تحوالت جهاني پيش نرفته و الزم است قانون چند

همانند بسياري از   ونمايداقدام  به اصالحات جدي 1385 ةواحدماده تصويب موردي مانند 
اجازه را  آن سالگي 18كشورها تابعيت مضاعف را شناسايي و فعالً حداقل تا رسيدن به سن 

 اصل استقالل ،سياسي دارد جدا كردهة جنبهمچنين، موضوع ازدواج را از تابعيت كه . دهد
ن انتقال تابعيت از طريق هريك از زوجين كامل تابعيت را شناسايي كند تا به تبع آن امكا

هاي جمعيتي جديد  تواند در راستاي سياست اي مهم است و حتي مي چنين اجازه. دشوممكن 
تواند باعث جذب بيشتر و مانع خروج  تابعيت مضاعف مي ةاجازنيز باشد؛ چراكه، شناسايي و 

  .دشواشخاص حداكثر 
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