
 نشهروندي در ايرا

شهروندي رابطه متقابل  گرديد و تا قبل از اين در ايران، شهروندي تنها از منظر شهر و شهرنشيني مطرح مي
شهروندي را در گرو تصويب نقشه  شد و حقوق يك شهرنشين با شهر و مديران شهري و شهرداري ديده مي

  .شهر ميديدند جامع 
هاي اخير در ميان حقوقدانان و مجامع  شهروندي يا حقوق شهروندي در سالاما استفاده از واژه شهروند و 

 هاي مشروع و حفظ احترام به آزادي « قانوني با عنوان 83در سال . ديد جامعتري يافت قانوني و حقوقي
قضائيه،  در قوه»  بخشنامه حقوق شهروندي «به تصويب مجلس رسيد و به نام »  حقوق شهروندي

و منع شكنجه و رفتار با  رئوس مهم اين قانون درباره نحوه بازداشت و بازجويي. دستوركار واحدها گرديد
  . و مجريان قضايي بودمتهمان توسط ضابطين

 باشد با مشكل پاكستان و افغانستان ها شهروند كشورهايي مانند در ايران به كودكاني كه يكي از والدين آن
به استناد آمارهاي  .كنند  هزار دختر ايراني با اتباع بيگانه ازدواج مي12ساالنه . شهروندي روبرو هستند

  . هستندهبا اتباع بيگانه بدون شناسنام مشهد  هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران33منتشرشده 

با اصالحات بعدي، در  1313جلد دوم قانون مدني مصوب . اند قواعد تابعيت در قانون مدني ايران آورده شده
بازگشت به تابعيت اختصاص پيدا  كسب تابعيت ايراني، سلب تابعيت وشماري از مواد خود به شرايط 

 شرايطي را كه بيگانگان 979هستند بر شمرده و ماده   قانون مدني كساني را كه ايراني976ماده . است كرده
يل اشخاصي كه داراي شرايط ذ«: دارد  اعالم مي979ماده . است درآيند مقرر نموده توانند به تابعيت ايراني مي

 .توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند مي باشند

 . به سن هجده سال تمام رسيده باشند-1
 . پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند-2
 . فراري از خدمت نظامي نباشند-3
اين دوم  در مورد فقره.  در هيچ مملكتي به جنج مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند-4

 . استماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران
 


