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)۱۲:۲۶-۹۹/۰۶/۲۸(میگیرندشناسنامهمادر،خانوادگیبانامنامعلومپدرنوزادان
سازمان سخنگوی ابوترابی، ا... اثباتثبتاحوالسیف صورت در است، نامعلوم آنها پدر که نوزادانی برای گفت: کشور

به قانون براساس اکنون افزود: وی میشود. صادر مادر خانوادگی بانام شناسنامهای دادگاه، سوی از پدر بودن نامعلوم
نوزادان این خانواده و میگیرد تعلق ایرانی شناسنامه نیز هستند خارجی اتباع با ایرانی زنان ازدواج حاصل که نوزادانی

استاندا به ایران در آنها شناسنامه گرفتن برای خارمیتوانند در و کنسولگریها به کشور از کنند./رج مراجعه ما یهای
ایرنا

)۱۱:۵۵-۹۹/۰۶/۲۷(دهیمنمیشناسنامهنامعلومپدرانازحاصلفرزندانبه

است.کردهمشخصراافرادبرایشناسنامهصدورصراحتبهقانونکشور:احوالثبتسازمانسخنگوی

خب خبرنگار با تلفنی گفتگوی در ابوترابی اله خبرگزارسیف انتشار به واکنش در ؛ سیما و صدا سازمانری اینکه بر مبنی ی
دارای فرزندان برای شناسنامه صدور خبر گفت: میکند صادر شناسنامه نامعلوم پدر از حاصل فرزندان برای احوال ثبت

است.کذبنامعلوم؛پدر
تص حال این در درروی فرزندان برای شناسنامه صدور قانون اساس بر کرد: برای4یح نخست میشود: صادر گروه

از دسته آن برای دوم دارد، والدت گواهی فرزند و هستند ثبتی و رسمی عقدنامه دارای ایرانی مادر و پدر که فرزندانی
برای سند، امضای و احوال ثبت مراکز به مراجعه با اما دارند، ثبتی غیر اما شرعی، عقد ایرانی مادر و پدر که فرزندانی
به که میشود خارجی اتباع با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان شامل سوم دسته میگیرند، شناسنامه فرزندشان

میشود.صادرشناسنامهفرزندانبراییها،راستاندادرالزمفرایندهایطیباواستشدهابالغآنقانونگیزتا
تش در سازمانرابوترابی که میشود نامعلوم پدران از حاصل فرزندان شامل دسته این کرد: اضافه نیز چهارم گروه یح

است.امکانپذیردادگاهحکمصدورباتنهاونیستشناسنامهصدوربهمجازعنوانهیچبهاحوالثبت
فرزندان، این پدر اینکه به توجه با گفت: نیز نامعلوم پدران با فرزندان آمار درباره همچنین احوال ثبت سازمان سخنگوی

است.شدهصادرافراداینبرایشناسنامهچندتاکنونکهنیستدسترسدرهمیرآمااست،نامعلوم

نیوزشیعهیرخبپایگاهیا/رآیرگزارخبدیگر:منابع
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/۹۹/۰۶(خانوادگینامشدنیراجبابامصادفمرداد30شد/یراجباایراندرچگونهنامخانوادگی
۲۹-۰۹:۵۸(

اجبا30 با مصادف ازرمرداد و است ایران در خانوادگی نام شدن بنیانگذا1313مرداد30ی و مدنی قانون تصویب با برخورشیدی احوال ثبت یدنزگری
شد.یراجباایراناتباعتمامبرایخانوادگینام

تارگزارخب اراک؛ ـ فارس بنیانگذا1313مرداد30یخری و مدنی قانون تصویب با اجبارخورشیدی و احوال ثبت یری
ب تمامزگرکردن برای خانوادگی نام انتخاب و منسوخ گذشته القاب از استفاده در شناسنامه صدور و خانوادگی نام یدن

شد.یراجباایراناتباع
ق از نراق نویسندگان،ردر شاعران، علما، مجتهدین، جمله از مردم از عدهای بود نشده رایج خانوادگی نام که پیش نها

میکردند.یربهرهگینراقیخانوادگینامازو...خوانینگان،ربز
به متخلص نراقی محمدتقی میرزا حاج موالنا محتشم، به متخلص نراقی احمد میر فرزند نراقی علی کمالالدین موالنا
فرزندانش تمام و نراقی احمد مال حاج عالمه نراقی، ذر ابی فرزند نراقی مهدی محمد مال حاج عالمه نراقی، مخلص
نراقی دهها و نراقی محمد حاج التجار عمده نراقی، محمدرضا حاج التجار رئیس هستند، منسوب نراقی خاندان به که

خانوادگی.نامازنراقیهایربهرهگیازهستندنمونههاییدیگر
مرجع طایفه هر برای خانوادگی نام تا میشدند فرستاده مختلف مناطق به ثبت مامور عنوان به افرادی دوران، این در

گ باشد، داشته یکزقانونی در نیاکان پیشه آنها از یکی که میکرد پیروی روش چند از معموال نیز، خانوادگی نام ینش
است.قوم

بز شهرت یا نام و قوم اسکان پدربزرمحل (پدر، خاندان خانوادگیرگ نام انتخاب متداول شیوههای دیگر از جد)، گ،
بود.

حرفه یا شغل اساس بر خانوادگی نام یک هم دوز،(گاهی پینه دباغ، چهارُمکاهمچون عصاری، طبیب، ی،رپاداران،
بازمیگشت.خان)نفوذ،ذیخوشچهره،(یکیزفییابدنیگیژوییکیا...)وسلمانیشبان،ن،زپنبه

س قانون، اساس یافتهربر تخصیص خانوادگی نام و میکرد انتخاب نامخانوادگی خود خانواده برای باید خانواده پرست
خوانده خانوادگی نامهای این به ایرانیان تاکنون زمان آن از و میشد اطالق هم خانوادهاش افراد سایر به وی سوی از

دهیمنمیشناسنامهنامعلومانپدرازحاصلفرزندانبهسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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میشوند.
باق فاطمه شناسنامه متولدرتصویر نراق شهر اهل باقر فرزند تاکه1285ی شناسنامهاش یا 1316اسفند19یخرِسجل

گرفت.قرارتوجهموردشدهصادر
با که اوست مناسب بسیار پوشش فاطمه بانو به متعلق عکس در توجه قابل دیوگزنکته قدمت دررکننده حجاب ینه

است.ایران
پیام/انتهای

)۰۸:۳۵-۹۹/۰۶/۲۹(بیفرداوهویتبدونکودکاننامعلومسرنوشت
آ کودکانربازار «برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها - یا

وظیفهرخا «این گفت: و کرد تکذیب را آن سازمان این سخنگوی میشود»، صادر شناسنامه هم رسمی ازدواج از ج
کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبت

«برای اینکه بر مبنی ایران احوال ثبت سازمان سخنگوی از قولی نقل انتشار از پس ساعتی تنها ایرانی: توسعه روزنامه
خا «اینرکودکان گفت: و کرد تکذیب را آن سازمان این سخنگوی میشود»، صادر شناسنامه هم رسمی ازدواج از ج

کند».صادرشناسنامهکودکانیچنینبرایکهنیستاحوالثبتوظیفه
به باید آنها مادر هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که «فرزندانی کرد: اضافه ابوترابی سیفاهلل

کند».صادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،توسطحکمصدورازپستاکردهمراجعهدادگاه
کمتر آن به پیشتر که پرداخت موضوعی به اما بود، آمار بیان بدون و سربسته تولدها از دسته این به او اشاره گرچه

چیست؟روابطیچنینازحاصلکودکانحقوقیوضعیتاینکهبود؛شدهتوجه
تصویب به خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون پیش چندی که حالی در
هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ جهت در گامی را آن برخی و رسید
به مادر قانون براساس و ندارند مشخصی پدر که دارد وجود کودکانی برای شناسنامه اخذ خصوص در فراوانی مشکالت

طو به کند. آنها برای شناسنامه اخذ به اقدام نمیتوانند اینرراحتی برای شناسنامه صدور سختی معتقدند برخی که ی
بسیا میشود، سبب مشکالت سایر کنار در کودکان از یاردسته بگیرند سقط به تصمیم جنینی دوره در مادران این از ی

گیدخانوانامشدنیاجباربامصادفدادمر30شد/یاجبارانایردرچگونهگیدنامخانواس:فار|خبرخبرادامهادامه
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کنند.خودکودککردنرهابهاقدامتولدازبعد
از اعم ملت افراد همه که میگوید اساسی قانون بیستم اصل که است حالی در قانونزاین حمایت در یکسان مرد و ن

موا رعایت با فرهنگی و واجتماعی اقتصادی و سیاسی و انسانی حقوق همه از و دارند اززقرار برخوردارند. اسالم ین
است.سجلیسندوهویتسندداشتناجتماعیحقوقاینجمله
میگوید؟چهقانون

سال مصوب احوال ثبت قانون یک ماده الف بند موجب و1355به والدت ثبت احوال، ثبت سازمان وظایف از یکی
بود. نشده قائل تفاوتی نامشروع و مشروع رابطه از متولد اطفال بین قانونگذار مورد این در است. شناسنامه صدور

سال در خمینی(ر1376اما امام حکم زانیهبراساس فرد که کرد مشخص و شد قائل را تفکیک این قانون که()، مردی
خا رابطه کودک مادر اسربا کرده برقرار عرف از بهتج مربوط تکالیف تمامی نتیجه در و میشود تلقی طفل عرفی پدر (

حال این با دارد. برعهده نیز را کودک حضانت و نفقه پرداخت تکالیف او اوست. عهده بر شناسنامه اخذ جمله از پدر
ماده سایر884براساس همچون خود عرفی پدر از کودک این یعنی است. منتفی آنها بین توارث موضوع مدنی، قانون

نمیبرد.ارثیفرزندان
جهت در گامی را خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای قانون تصویب برخی
کودکانی برای شناسنامه اخذ درخصوص هنوز اما کردند، تلقی فرزندانشان به هویت اعطای در زنان نقش شدن پررنگ
اخذ به اقدام نمیتوانند راحتی به مادران قانون براساس و دارد وجود فراوانی مشکالت ندارند مشخصی پدر که

کنندآنهابرایشناسنامه
اقرار استناد به چراکه نیست هم راحت کودکان این برای شناسنامه برای پدر درخواست حقوقی کارشناسان گفته به اما
حد این تحمل از پس و شده محکوم شالق ضربه یکصد تحمل به طرفین ابتدا نامشروع، رابطه داشتن به طرفین

دهند.انجامشناسنامهاخذبرایرایراداالزماقداماتمیتوانند
بود:خواهدیرزاشخاصعهدهبهترتیببهوقایعکلدفترامضایو«اعالممیگوید:احوالثبتقانون16ماده

جدپد1 یا پدر باشد.2ی.ر. وظیفه این انجام به قادر که زمانی اولین در و پدر غیبت صورت در مادر قیم3. یا وصی .
امین. نگهدا4یا عهدهدار قانونا که اشخاصی هستند.ر. طفل از آنجا5ی به طفل که موسسهای نماینده یا متصدی .

باشد».باالبهتمامسال18ازاوسنکهواقعهصاحب.6است.شدهسپرده
مط کودک بودن نامشروع بحث که است صورتی در موارد این همه نظمی،راما محمد باشد. نشده دعاویوح کیل

ماده «در میگوید: باره این در ه17خانوادگی که است آمده قانون نامراین با سند نباشند، معلوم طفل ابوین گاه
مشخصات تکمیل با فرضی اسامی تصحیح میشود. تنظیم ابوین اسامی محل در فرضی نامهای و آزاد خانوادگی

ماده موضوع و اقرارنامه موجب به مدا1273ناقص یا دادگاه حکم یا مدنی آمدرقانون خواهد عمل به وراثت حصر ک
ماده در شد. خواهد اصالح خانوادگی نام را18و ولی فاقد طفل والدت احوال ثبت مامور یا نماینده که داشته مقرر نیز

غیرشرعی و سرراهی اوالد به ناظر سجلی سند صدور مراتب به بنا دهد. اطالع دادستان به اقدام برای را مراتب و ثبت
یا فقر و محرومیت دلیل به مادر و پدر را مشروعی طفل نباشد هم زنا از ناشی است ممکن سرراهی طفل هست. نیز

س اوالد کثرت علت ثبتربه نامشروع احتماال و مشروع احیانا طفل این برای نیست نامشروع طفل این بگذارند. کوچه
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کند».صادرشناسنامهبایداحوال
هستندنامشروعرابطهحاصلشدهرهانوزاداناکثر

گ صدای بسیارشنیدن نیست. جدیدی داستان و... حرم امامزاده، مسجد، خیابان، گوشه در نوزاد یک گذشتهریه از ی
اخبا شنیدن تا مستقیم مشاهده از امروز گرتا جسته خبرهای گاهی حتی گفتهاند. دست این از پیداری از یختهای

میشود.مخابرهزبالهسطلهایکناردرزندهنوزادییاجنینشدن
بهرآخ مربوط خبر ساعت5ین حوالی که بود گذشته سال شه19خردادماه منطقهردر در واقع ولیعصر یرشهردا18ک

برای بعدی اقدامات و بود مساعد نوزاد حال تهران اورژانس اعالم با شد. پیدا زباله سطل در شده رها نوزادی تهران
شد.انجامقضاییمرجعهماهنگیباحمایتیسازمانهایبهنوزادتحویل

مددکا علمی انجمن رئیس اقلیما، مصطفی اما بود شده رها دلیل چه به نوزاد این نشد مشخص اجتماعیرگرچه ی
هستند».نامشروعرابطهحاصلزباله،سطلهایدرشدهرهاکودکان«اکثراست:معتقدایران،

در را خود کودک یا جنین نرود، آبرویشان اینکه برای میشوند بچهدار ناخواسته که پسرهایی و دختر «معموال افزود: او
به و هستند فشار تحت هم قانون سوی از که جامعه عرف سوی از تنها نه آنها میکنند. رها خیابان کنار یا زباله سطل
بیمارستان در مادر باشد مشروع رابطه حاصل کودک اگر چون کنند. پاک را مسئله صورت میدهند ترجیح دلیل همین

دهند».یستیزبهتحویلرانوزادبیمارستان،مسئوالنتانمیخواهدراکودککنداعالممیتواند
میکند تماشا دور از و میگذارد مالعام در را کودک معموال نکند را کار این هم بیمارستان در مادر «اگر کرد: بیان اقلیما
حاصل میشوند رها زباله سطلهای در که نوزادانی اکثر که زد حدس میتوان دلیل همین به برمیدارد را او کسی چه

هستند».نامشروعرابطههای
ماد و خانواده به باید اما میکنند، ترحم شده رها کودکان به همه اینکه وجود «با گفت: برنا به مجبورراقلیما که هم ی

کند».رهاخیاباندرراخودفرزندبتواندمادراینشدهباعثعاملیچهدیدوکردنگاهدهدانجامراکاراینشده
دادگاه به باید هستند، نامشروع رابطه حاصل و ندارند مشخص پدر که فرزندانی مادر احوال: ثبت سازمان سخنگوی

کندصادرشناسنامهاحوالثبتسازماندادستان،توسطحکمصدورازپستاکردهمراجعه
وضعیت سکه دیگر روی میتواند نیز غیرقانونی سقطهای همان یا جنایی، جنین سقط بودن باال آمار دیگر سوی از اما

دهد.نشانرارسمیثبتازبیرونارتباطاتازحاصلکودکان
قانونیغیرسقطهای

گذشته سال در قانونی پزشکی اعالم اساس بر که حالی و12در شده421هزار صادر قانونی جنین سقط مجوز مورد
رقم حتی و است این از بیش بسیار غیرقانونی سقطهای عدد معتقدند برخی سوی12است، از شده اعالم مورد هزار

میشود.انجامکشوردرکهمیدانندجنینهاییسقطازدرصدسهتنهاراقانونیپزشکیسازمان
شمار فرزندزگرچه داشتن به گرایش و اقتصادی مشکالت خانوادهها، زندگی سبک تغییر دلیل به سقطها این از یادی

م گفته به اما است، جلرکمتر نتیجه نیز افزون روز جنینهای سقط از بخشی خانواده مشاور ذوقی، تولدرگیویم از ی
یک باید فرزندش داشتن نگه صورت در مادر و نمیگیرد تعلق آنها به شناسنامهای قانون اساس بر که است کودکانی
مردانی خواهشهای قربانیان خود زنان این گاهی که است حالی در این بایستد. قانون و مذهب و عرف مقابل در تنه
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دادهاند.یبرفراآنهاخانوادهتشکیلوازدواجوعدهباکههستند
بسیا اینکه بیان با تالشراو با زنان اوقات همکازی و برایریاد باالخره میشوند موفق قضات برخی توجه قابل ی

ندارند. را الزم روحی توان نفسگیر پروسه این به شدن وارد برای افراد «همه میگوید: بگیرند هم شناسنامه کودکانشان
فراوانی روحی آسیبهای دچار گذراندهاند، سر از که تجربیاتی دلیل به خود زنان این از خیلی که است حالی در این

شدهاند».نیز
بسیا «متاسفانه میدهد: ادامه آنهاراو همه و نمیشوند حمایت قانون نه جامعه، نه خانواده، سوی از نه زنان این از ی

قانونی مبادی از که زنی که است حالی در این جنین. سقط جز ندارند چارهای آنها صورت این در و میدانند متهم را
خود که میکند غیرقانونی سقط به اقدام دلیل همین به و دهد درخواست جنین سقط برای نمیتواند نشده باردار

باشد».داشتهپیدراوبرایرافراوانیجسمیوروحیمشکالتمیتواند

نیوزبهارها،ینربرتایرانی-آنالین،توسعهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۰۱-۹۹/۰۶/۲۸(نامشروعرابطهازحاصلفرزندانبرایشناسنامهصدورتکذیب

کرد.تکذیبرااحوالثبتسویازنامشروعرابطهازحاصلفرزندانبرایشناسنامهصدورخبراحوالثبتسازمانسخنگوی

تیت زندگی سبک برایرگروه شناسنامه صدور خبر انتشار کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی ابوترابی اهلل سیف ، یک
به احوال ثبت سازمان اینکه کرد: اظهار و تکذیب را احوال ثبت سازمان از نقل به نامشروع رابطه از حاصل فرزندان

ندارد.امکانوصحتمیدهد،شناسنامهنامشروعرابطهازحاصلفرزندان
اخبا کرد: بیان ادامه در درراو نامشروع فرزندان میکنم، تکذیب را آن که شد منتشر بنده از نقل به خصوص این در ی

کنند.یافتردشناسنامهمیتواننددهدحکموکندتاییددادگاهکهصورتی
مط نیز قبل از و نیست جدیدی مسئله موضوع، این اینکه به اشاره با احوال ثبت سازمان است،رسخنگوی بوده ح

داشت. نخواهد آن در دخالتی هیچ احوال ثبت سازمان و کند تایید را آن باید دادستانی تنها که است مسئلهای گفت:
آما گفت: است، نامعلوم نامشروع فرزندان پدر نام اینکه به اشاره با شناسنامهراو چند کنون تا که نیست دسترس در ی

است.شدهصادرافراداینبرای
کلیه کرد: بیان هستند، خارجی پدرشان و ایرانی مادرشان که فرزندانی برای شناسنامه صدور به اشاره با ابوترابی

د شناسنامه میتوانند ایرانی بهراتباع باید هستند خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج حاصل که فرزندانی کنند، یافت
است.نشدهصادرافراداینبرایشناسنامهایتاکنونکهکنندمراجعهیراستاندا
خبرنگارانباشگاه
سپیام/انتهای
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)۱۶:۱۳-۹۹/۰۶/۲۷(دادگاههایددرنامشروعفرزندانشناسنامه
از نامشروع رابطه از حاصل فرزندان برای شناسنامه صدور خبر احوال ثبت سازمان سخنگوی ابتکار/ - محرمانه اخبار

کرد.تکذیبرااحوالثبتسوی
شناسنامه صدور خبر انتشار کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی ابوترابی سیفاهلل جوان، خبرنگاران باشگاه گزارش به
احوال ثبت سازمان «اینکه کرد: اظهار و تکذیب را احوال ثبت سازمان از نقل به نامشروع رابطه از حاصل فرزندان برای

اخبا ندارد. امکان و صحت میدهد، شناسنامه نامشروع رابطه از حاصل فرزندان بندهربه از نقل به خصوص این در ی
شناسنامه میتوانند دهد حکم و کند تایید دادگاه که درصورتی نامشروع فرزندان میکنم. تکذیب را آن که شد منتشر

دررد دخالتی هیچ احوال ثبت سازمان و کند تایید را آن باید دادستانی تنها که است مسئلهای فرآیند این کنند. یافت
داشت».نخواهدآن

خب ایرنا پیشتر که است حالی در کرد.راین منتشر نامشروع رابطه از حاصل نوزادان برای شناسنامه صدور درخصوص ی
در حکمی دادگاه چنانچه است، نامعلوم آنها پدر که «نوزادانی بود: گفته دراینباره ابوترابی سیفاهلل گزارش این اساس بر
نوزادان برای شناسنامه صدور فرآیند وی میشود». صادر مادر خانوادگی نام با آنان شناسنامه کند، صادر خصوص این
خواهد فرزندانی شامل نوزادان، برای شناسنامه گرفتن فرآیند چهارم دسته که دانست قسمت چهار شامل را ایران در
فرزندانی شامل نوزادان، برای شناسنامه گرفتن فرآیند چهارم «دسته کرد: تاکید ابوترابی است. نامعلوم آنها پدر که بود
چنانچه و شود اثبات پدر نامعلومی تا شود مراجعه دادگاه به باید موارد اینگونه در است. نامعلوم آنها پدر که است

میکند».صادرشناسنامهمادرخانوادگینامبهنوزادبرایهماحوالثبتکندصادرحکمدادگاه

)۱۹:۳۶-۹۹/۰۶/۲۸(هویتینامعلومآینده

ندارد.امکانوصحتمیدهد،شناسنامهنامشروعرابطهازحاصلفرزندانبهاحوالثبتسازمانکهموضوعاین

سر نبود قرار که است این واقعیت سال: سوشعار زندگی در او نامزدیوکله به کار دوستی، سال چند از بعد شود. پیدا گل
مه و محضر و عقد تا بود مانده حاال و بود زدرکشیده بن و بیخ از باشد، پدرش بود قرار که او آمد. اما همهزیهبران، یر

رو وانسفای در بیپدر، بچه رفت. و ماندزچیز اما بود، این مادرش خواست ندارد، هم آمدن دنیا به شگون حتی ما، گار
را بچه همسایه، و فامیل و دوست تا گرفته دادگاه از نداشت، را کس هیچ سنگین نگاه توان که مادرش آمد. دنیا و

س رفت. و بوگذاشت تنها که اسمی با ماند مادر.رگل و پدر نام و شناسنامه شماره فامیلی، نام بدون بود. هویتش گه
نامشروع».فرزندگل،و«سدرشدخالصههویتشساده،قدرهمین

بالتکلیفت نیستند، ازدواج حاصل که وربچههایی بحث نابودیشان و بقا سر بر تولد از پیش که هستند کودکان ین
یا میشود، صادر آن مجوز و تایید هویتشان دورهای صورت به هم تولد از پس امید، و تردید هزاران و است حرف
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نمیشود.صادرشناسنامهنامشروعفرزندانبرایکهمیشوداعالمصراحتباوردبنوبیخاز
برایرتازهت شناسنامه صدور به نسبت که است کسانی به خطاب احتماال احوال ثبت سازمان سخنگوی نظر اظهار ین

که موضوع «این کرده: تاکید او بودند. گرفته منفی موضع و ایراد نیستند، شرعی و رسمی ازدواج حاصل که فرزندانی
ندارد.»امکانوصحتمیدهد،شناسنامهنامشروعرابطهازحاصلفرزندانبهاحوالثبتسازمان

کشور، احوال ثبت سازمان سخنگوی ابوترابی، اهلل سیف و شد مناقشه محل باره یک قدیمی، و شده حل موضوع یک
را آن میدهد» شناسنامه نامشروع رابطه از حاصل فرزندان به احوال ثبت «سازمان بود گفته اظهارنظر اولین در که

د شناسنامه میتوانند دادگاه حکم با تنها فرزندان و ندارد وجود امکانی چنین اصال اتفاقا کرد اعالم و یافترتکذیب
کنند.

خا دلیلی هر به که تنرزنانی یا کنند سقط را بچه باید یا دارند: پیش در راه دو میشوند، باردار شرعی روابط از ج
اخیر سالهای ظرف و است غیرقانونی اول راه بیاورند. دنیا به را کودک آن بگیرند تصمیم و دهند دشوار شرایط به
و ناخواسته کودکی حذف شاید است. امکانپذیر معین زمانی تا و خاصی شرایط تحت و قانونی پزشکی مجوز با تنها

سادهت برهانپور،رنامشروع پرتو گفته به و نمیدهد نشان انعطاف مورد این در قانون اما باشد، راه یکوین پایه کیل
نیست.»جنینسقطمجوزبودن«نامشروعی،ردادگست

را آنها انسانی حقوق و حق که است منطقی نیست، کودکان این حذف با همراهی به حاضر قانون، که شرایطی در
است.بودهآنهاانتخابدومراهکهباشدکودکانیوزنانحامیوبپذیرد

صدور برای ممنوعیتی قانون و نیست انسانی حقوق از محرومیت برای دلیلی بودن نامشروع «فرزند میگوید: برهانپور
فقط و هستند بهرهمند ... و نفقه و حضانت مانند حقوق تمام از نامشروع فرزندان و است نکرده تعیین شناسنامه

است.»منتفیتوارث
خا که دیگرفرزندانی دلیل هر به یا میشوند متولد رسمی ازدواج و شرعی ضوابط از طبیعی/رج پدر به دسترسی ی

البته شود. صادر شناسنامه آنها برای مادرشان خانوادگی نام با که داشت خواهند را شانس این نباشد، آنها قانونی
نشود.ایجادکودکزندگیدرخللیتامیشودپرنامیبانیزپدرنامخالیجای

شناسنامه صدور درخواست دادگاه از آنها برای مادر یا دارند: سرنوشت دو نامشروع «کودکان میگوید: برهانپور
ق در روند این و میشود صادر شناسنامه مادر خانوادگی نام با و ایجاد امکان این دادگاه، رای با که بهرمیکند یب

به به یا است. داده شناسنامه صدور به رای قاضی و رفته پیش موارد شرایطزاتفاق آن در که میشوند سپرده یستی
میشود.»صادرشناسنامهآنهابراینیز

س با باید چهطور آمده، دنیا این به ناخواسته که بچهای آن اینکه میماند میدانندرحاال را ماجرا که اطرافیانی کوفت
همین به شاید که است مبهمی نقطه باشد، هم افراد این پذیرای باید فرایندی چه طی جامعه اینکه بیاید. کنار

کرد.دستوپاپاسخیبرایشنتوانراحتیها
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استانهااخبار

)۱۲:۳۶-۹۹/۰۶/۲۸(قزویناستاندرازدواجآمارافزایش

است.داشتهافزایشدرصد۱۲قزویناستاندرازدواجآمار

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران مدیازباشگاه وفایی حسن احوالرقزوین، ثبت گفت:کل استان
ورد هزار چهار امسال نخست ماه مشابه۱۵۸پنج مدت طی میزان این که حالی در شده ثبت استان در ازدواج واقعه

است.بودهمورد۷۰۹وهزارسهپارسال
است.داشتهکاهشمدتاینطینیزطالقمیزانافزود:وفاییحسن

استان در هم طالق واقعه آمار کرد: اضافه بطو۱۱.۵وفایی است داشته کاهش وردرصد هزار یک از طالق۱۳۸یکه مورد
است.یافتهکاهشامسالمشابهمدتدرمورد۷وهزاریکبهگذشتهسالنخستماهپنجدرشدهثبت

برنایرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۱۶-۹۹/۰۶/۲۷(ایالماستاندرطالقخرنکاهش

تعدادرمدی امسال ابتدای ماهه پنج در گفت: ایالم، استان احوال ثبت و2کل و354هزار ازدواج است.313مورد گرفته انجام طالق ثبت استان در مورد

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا رشدری شاهد مدت این در داشت: اظهار تقوی محمدعلی سید ایالم؛ درصدی1/9کز
هستیم.ایالماستاندرگذشتهسالبهنسبتطالقخرندرصدی6/3کاهشوازدواج

ن تنها نه روند، این ادامه صورت در افزود: استان در والدتها کاهش روند به اشاره با باروروی دررخ جمعیت رشد و ی
سالمند جمعیت افزایش شاهد دیگر طرف از و جوان جمعیت کاهش با نزدیک آینده در بلکه میشود، متوقف استان

بود.خواهیماستاندر
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سالجارمدی ابتدای ماهه پنج در شد: یادآور استان احوال ثبت تعدادرکل و3ی ثبت244هزار به استان در والدت
میدهد.نشانکاهشدرصد5/8قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهرسیده

و یکهزار مدت این در همچنین افزود: بیشت287وی که شده ثبت فوت ثبت دررمورد شده ثبت فوتهای علت ین
است.بودهتنفسیویویرمشکالتسرطانها،عروقی،قلبییهایربیمااستان

تاکنون تقوی و3بگفته که227هزار تشکیل استان در خارجی معاودین و ورقه فاقد و2پرونده آن865هزار مورد
است.اقدامدستدروبررسیحالدردیگرمورد362تعدادوشدهشناسنامهصدوربهمنجروتکلیفتعیین

سرشما نتایج اساس سالربر مسکن و نفوس عمومی ایالم95ی استان جمعیت و580، معادل158هزار صدم73نفر
دارد.استانهامیاندرراجمعیتمیزانآخررتبهواستکشورکلجمعیتدرصد

)۲۰:۵۴-۹۹/۰۶/۲۷(ازدواجدرشمالیخراساننخسترتبه

است.دادهاختصاصخودبهازدواجآمارثبتدرراکشورنخسترتبهجمعیت،بهنسبتازدواج،255وهزار4ثبتباشمالی؛خراسان

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما مدیری ، شمالی خراسان هررکز ازای به استان در گفت: شمالی خراسان احوال ثبت کل
است.افتادهاتفاقازدواج11امسالنخستماه5درنفرهزار

که این بیان با نیا زاهدی و3علی و530هزار شهرها در افزود:725ازدواج است، شده انجام روستاها در ازدواج واقعه
است.دادهاختصاصخودبهرایرکشوهشتمجایگاههمطالقبحثدراستان

کرد.بیانمورد197وهزار2راشدهمتولددخترهایتعدادومورد104وهزار3راپسرموالیدتعدادوی
در که این به اشاره با نیا استان5زاهدی جمعیت نفر هزار هر ازای به امسال اضافه16ماه است، رسیده ثبت به تولد

است.آمدهدنیابهپسر106دختر،100هرازایبهآماراساسبرکرد:

ایالماستاندرطالقخنرکاهشسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۲۵-۹۹/۰۶/۲۹(سامدسامانهدرفارساحوالثبتکلرمدیپاسخگویی

میدهد.پاسخمردمسؤاالتبهسامدسامانهیقرطازفارساحوالثبتکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا مدیری ، فارس مرتبطرکز که مردمی پرسشهای به پاسخ برای فارس احوال ثبت کل
ش طربا از است، کل اداره این وظایف استاندارح در سامد دولت و مردم الکترونیکی سامانه خواهدریق حضور فارس ی

یافت.
میدهد.پاسخمردمیسواالتبهیراستاندادرحضوربا10تا9ساعتازیوررشه30یکشنبهصبحی،رانصاعلیرضا

رقمی سه شماره از استفاده با میتوانند مدی111شهروندان با مستقیم صورت به را خود فارسرسواالت احوال ثبت کل
کنند.یافتردراخودپاسخلحظههمانوحرمط

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۵۸-۹۹/۰۶/۲۹(استکشورازپایینترشمالیخراساندرازدواجسنیمیانگین

جارمدی سال نخست ماه پنج در استخراجشده گزارش مطابق گفت: شمالی خراسان ثبتاحوال سنرکل برحسب اول بار ثبتشده ازدواج سن میانگین ی
است.یرکشومیانگینازپایینترسال3و2ترتیببهاستاندرزوجهوزوج

یرجاسالنخستماههپنجدرطالقواقعه938وازدواجواقعه255وهزار4ثبت
خب گزارش عمومیرگزاربه روابط از نقل به بجنورد از فارس ثبتثبتاحوالی از نیا زاهدی علی شمالی، هزار4خراسان

داد.خبریرجاسالمردادماهپایانتافروردینابتدایازطالقواقعه938وازدواجواقعه255و
از کرد: بیان و4وی جا255هزار سال در ازدواج و3ی،رواقعه شه530هزار ورواقعه بوده روستایی725ی نیز واقعه

است.
ازثبتاحوالکلرمدی همچنین کرد: خاطرنشان شمالی جا938خراسان سال در طالق شه868ی،رواقعه ورواقعه ی
است.روستاییطالقواقعه70

سنی گروههای برحسب ثبتشده ازدواجهای تعداد افزود: ادامه در سنی5وی گروههای در ازدواج زمان در زوجه ساله
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ترتیب19-15،24-20،29-25 سنی509و1498،971به گروههای برحسب و در5واقعه نیز ازدواج زمان در زوج ساله
است.واقعه566و1643،1278ترتیببه30-34و25-20،29-24سنیگروههای

سنی گروههای برحسب ثبتشده طالقهای تعداد داد: ادامه نیا سنی5زاهدی گروههای در طالق زمان در زوجه ساله
ترتیب30-34و24-20،29-25 سنی187و195،199به گروههای برحسب و طالق در5واقعه طالق زمان در زوج ساله

است.رسیدهثبتبهدفاتردرطالقواقعه152و256،232ترتیببه35-39و30-25،34-29سنیگروههای
تص بیشتروی کرد: سنیریح گروه در زنان سنی گروههای بین در ازدواج فراوانی سنی15-19ین گروههای بین در و ساله

سنی گروه به بیشت20-24مردان و دارد اختصاص سنیرساله گروه در زنان و مردان در نیز طالق فراوانی 25-29ین
است.

جا سال نخست ماهه پنج در گفت: نیا بهرزاهدی استان و کشور در ازدواج اولین در مردان برای سن میانگین ی،
زنان25.4و27.5ترتیب برای جا20.3و23و سال نخست ماه پنج در استخراجشده گزارش مطابق که یراست

ترتیب به استان در زوجه و زوج سن برحسب اول بار ثبتشده ازدواج سن میانگین3و2میانگین از پایینتر سال
میباشد.یرکشو

جا سال نخست ماهه پنج طی ثبتشده طالقهای در مردان در طالق سن میانگین کرد: اظهار انتها در استانروی در ی
است.بودهسال29.9نیززناندرطالقسنمیانگینو34.5

پیام/انتهای

/۹۹/۰۶(استتحویلآمادههمدانی۹۵۰۰هوشمندملیکارتهمدان:استاناحوالثبتکلرمدی
۲۹-۰۹:۳۸(

-مدی صدوررهمدان از همدان استان احوال ثبت و۹کل گفت:۴۷۵هزار و داد خبر همدان استان مردم هوشمند ملی کارت شرایط۱۱فقره واجدین درصد
اند.ندادهانجاماقدامیهنوزهمداناستاندرکارتاینیافترد

همدان استان در هوشمند ملی کارتهای صدور وضعیت خصوص در مهر خبرنگار با گفتگو در زورمند زاده حسن اسد
یکس کرد: تالشهایرعنوان با خوشبختانه که داشت وجود ملی کارتهای بدنه بودن وارداتی به توجه با مشکالت ی

است.گرفتهانجامداخلیملیکارتهایاولیهتولیدمراحلکشور،درگرفتهصورت
انجامرمدی سادگی به آنها تولید ملی، کارتهای امنیتی مسائل به توجه با اینکه بیان با همدان استان احوال ثبت کل

امیدوا اما هستیم تولید افزایش مرحله در اما نرسیدهایم انبوه تولید به کشور در زمینه این در کرد: بیان یمرنمیگیرد،
متقاضی افراد تمامی به را هوشمند ملی کارتهای بتوانیم آن مالی منابع تأمین و سازمان به تحویل انبوه، تولید با

دهیم.تحویل
شه نیمه تا همدان استان داد: ادامه جاروی سال باریورماه نامهای۸۹.۵۶ی ثبت تعداد شرایط واجدین پوشش درصد

استکشورازپایینترلیشمااسانخردردواجازسنیمیانگینس:فار|خبرخبرادامهادامه
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است.رساندهمورد۳۳۴وهزار۲۹۳ومیلیونیکبهراهوشمندملیکارتیافتردبرایشدهانجام
برابر کشور در میزان این اینکه بیان با زورمند زاده حدود۹۲حسن افزود: است، شرایط۱۱درصد واجدین از درصد

نداشتهاند.راالزمیهایرپیگیخودملیکارتیافتردبرایهمداناستاندرهوشمندملیکارتیافترد
شهرمدی نیمه تا کرد: عنوان همدان استان احوال ثبت و۹یورماهرکل که۴۷۵هزار ایستگاههایی و دفاتر در کارت فقره

است.تحویلآمادهوشدهچاپاست،آنهابهمرتبط
خط یک میدهند، ارائه نام ثبت زمان در که تماسهایی شماره خواست هوشمند ملی کارتهای متقاضیان از وی

باشد.فردخودبهمتعلقوفعال
ط از دارد وجود استعالم امکان آن توسط که راهی تنها مختلف، مراحل در کرد: عنوان خطوطرزورمند به پیامک یق

است.افراد
د برای که افرادی شد: یادآور زورمند زاده آنهارحسن کارت بدنه اما کردهاند اقدام خود ملی هوشمند کارتهای یافت

رهگی کد است، نشده سرآماده عنوان به آنها سری خدماتری میتوانند آن با و است قبول قابل هوشمند کارتهای یال
بود.نخواهدقبولقابلدیگریررهگیکداینآنها،کارتیزسافعالمحضبهاماکنندیافترد

میتوانند خود، کارت وضعیت از اطالع برای ملی هوشمند کارت متقاضیان گفت: همدان استان مردم به خطاب وی
کد از استفاده با پیشخوان دفاتر یا احوال ثبت ادارات به مراجعه #USSDبدون کردن وارد و خود همراه *۴*۶۰۹۰تلفن

شوند.مطلعخودهوشمندکارتوضعیتاز
دررمدی باید کرده تغییر سکونتشان محل اخیر، سال چند مدت در که افرادی کرد: اضافه همدان استان احوال ثبت کل

کنند.واردراخودجدیدنشانیوواردکشوراحوالثبتسازماننشانیتغییراعالمسامانه
فی بدنه کنار در ملی هوشمند کارتهای کرد: بیان زورمند زاده رمزحسن و کارت مشخصهزیکی دارد، وجود آن در که ی

هستیم.هوشمندملیکارتهایباالیامنیتشاهدترتیب،بدیندارندهمانگشتاثریکربیومت
شدهرمدی گرفته نظر در امکاناتی و کاربردها هوشمند ملی کارتهای در اینکه بیان با همدان استان احوال ثبت کل

در کارت این گرفته صورت نامههای تفاهم طبق گفت: حدود۵است، و شده کاربردی اجرایی نیز۱۴۰دستگاه دستگاه
هستند.متصلجمعیتیپایگاهبهباالدستیصورتبه

نیوزهمدانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

پدرانفرزند1500شدندارشناسنامهتایهاربوشهیرفرزندآوبودنپایینازی؛ربوشهمدیرانزباناز
)۰۰:۴۴-۹۹/۰۶/۲۹(بوشهردرخارجی

آورمدی فرزند به تمایل اخیر سالهای در که میدهد نشان آمارها گوید: می بوشهر استان احوال ثبت فرزندآورکل خصوص این در و کرده پیدا کاهش یری
است.یرکشومیانگینازترپایینهایربوشه

استتحویلآمادههمدانی۹۵۰۰هوشمندملیتکارهمدان:استاناحوالثبتکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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س گزارش مدیوبه جانشینیرک؛ سطح گفت: و خوانده بیسابقه را جمعیت کاهش روند بوشهر استان احوال ثبت کل
معمول صورت به هر2.1جمعیت یعنی است استزدرصد حالی در این باشند، داشته باید فرزند دو حداقل شوهر و ن

بارو خط اخیر سالهای در بینرکه کشور در بوشهر1.6ی استان در را1.5و فرزند دو از کمتر خانواده هر و است بوده
است.دادهاجتماعتحویل

استاندا در جمعیت راهبردی شورای جلسه دومین در که پاساالر نشانراسکندر آمارها افزود: گفت می سخن بوشهر ی
آو فرزند به تمایل اخیر سالهای در که فرزندآورمیدهد خصوص این در و کرده پیدا کاهش بوشهری پایینری ها ی

شود.ارائهیرفرزندآوبهافرادترغیببرایمشوقهاییوآموزشهابایدرواینازاست،یرکشومیانگینازتر
دهه اوایل اینکه بیان با هر40وی میانگین طور به دارایزشمسی این8ن گذشته سال در کرد: خاطرنشان بود، فرزند

است.یافتهکاهشفرزند2ازکمتربهمیزان
سالرمدی تا اینکه بیان با بوشهر احوال ثبت جمعیت1370کل نفر هزار هر ازای شده،40به افزوده آن جمعیت به نفر

به میزان این خانواده تنظیم سیاستهای اجرای از بعد کرد: نیز20عنوان کنون تا گذشته سال از و یافت کاهش نفر
است.رسیدهنفر15بهرقماین
سرشمارمدی اساس بر را استان جمعیت وشهر، احوال ثبت سالرکل و1395ی میلیون یک و63، اعالم400هزار نفر
است.رسیدهنفر153وهزار179ومیلیونیکبهامسالمردادپایانتااستانبرآوردیجمعیتگفت:وکرد

از حاصل شناسنامه اخذ برای ها افغان ویژه به بیگانه اتباع با ایرانی زنان ازدواج مشکالت به توجه با دیگر سویی از
دا شناسنامه برای ای روزنه که رسیده تصویب به جدید قانون ها، ازدواج یکراین برای ایرانی تابعیت دادن و کردن

است.شدهاند،ایجادشدهمتولدخارجیپدرویربوشهمادرازکهفرزند500وهزار
هیات در خردادماه اوایل خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به ایرانی تابعیت «اعطای نامه آیین

به که ایرانی زنان فرزندان شد مقرر مصوبه آن بر بنا و شد تصویب یا18دولت فوت صورت در حتی رسیدند سالگی
بگیرند.ایرانیتابعیتتوانندمیمادرطالق
مهاجرمدی و اتباع امور استاندارکل خارجی ایرانیرین زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت اعطای قانون بوشهر ی

کرد.عنوانشهروندیحقوقازصیانتوملتحقوقاحقاقبرایدولتارزشمنداقدامهایازراخارجیمردانبا
بشی پیشرعبدالرضا گفت: و دانست اخالقی وظیفه را بگیرند هویت ایرانی مادر از که فرزندانی به تابعیت اعطای ی

و هزار حدود قانون این اجرای با میشود نام500بینی ثبت راستا همین در شود. افزوده بوشهر استان جمعیت به نفر
است.شدهآغازwww.bafia.irآدرسبهکشوروزارتخارجیینرمهاجواتباعکلادارهاینترنتیسامانهیقرطاز

بوشهردرجیخارانپدرفرزند1500شدندارشناسنامهتایهابوشهریفرزندآوربودنپایینازک:وس|خبرخبرادامهادامه
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اخبارسایر

)۱۰:۴۴-۹۹/۰۶/۲۹(کشیدآغوشدررامادرشی،ردوسال19ازپسجواننز

بگیرد.آغوشدررااوتوانستتهرانگاهیآپلیسمأمورانکمکباسرانجاممادرشازیردوسال19ازبعداست،ساله22حاالکهجوانینز

همشه گزارش مادربه آنالین، پیداری از پس که میگوید حاال اما نه، یا است زنده نمیدانست پیش وقت چند تا که ی
دیدن به تمایلی مادرش چراکه است. نرسیده پایان به بود دلش در سالها این همه در که حسرتی هنوز مادرش کردن

ندارد.او
شه کهریازدهم گفت وی خواست. کمک مادرش کردن پیدا برای و رفت تهران جنایی دادسرای به جوان زنی یورماه
دخت حسرت3یروقتی در سالها این همه در و ندیده را مادرش دیگر و شدند جدا یکدیگر از مادرش و پدر بوده ساله

است.بودهاودیدن
پلیس مأموران کمک با قبل روز چند و است زنده وی مادر شد مشخص احوال ثبت از صورتگرفته استعالمهای از بعد

ادارهآ در دو هر دختر و مادر این کردند.آگاهی، مالقات را یکدیگر و شدند حاضر تهران از22نزگاهی حاال سال19ساله
دارد.مادرشکردنپیداازبعدکهمیگویداحساسیویردو

بودی؟دورمادرتازسالهمهاینچرا
یعنی3وقتی دوران آن از خاطرهای شدند. جدا یکدیگر از مادرم و پدر بودم آنطور3ساله اما نمانده ذهنم در سالگیام

پیش من جدایی از بعد گرفتند. طالق هم از نهایت در که داشتند شدیدی اختالفات یکدیگر با مادرم و پدر شنیدم که
ندیدم.دیگررامادرموماندمپدرم

نیامد؟دیدنتبهمدتایندرهماو
کرد ازدواج مادرم از جدایی از بعد پدرم طرفی از رفت. بیرون ما زندگی از داشت پدرم با که اختالفاتی بهدلیل ظاهرا

ناماد اینکه با دلمرو حال این با داشت. من با خوبی ارتباط و میکرد محبت من به همیشه اما شد ما زندگی وارد ی
ببینم.نزدیکازراخودممادرشدهکههمیکباربرایمیخواست

بدهد؟توبهمادرتازنشانهایوآدرسنخواستیپدرتازچرا
از نداشت دوست اصال او واقع در میکند. زندگی کجا او نمیدانست طالق از بعد نداشت. خبر مادرم از اصال پدرم

جو میکشیدم، میان به را او بحث وقت هر بزند. حرفی ازرمادرم ندارد دوست میشدم متوجه که میکرد برخورد ی
چی پدزاو خانواده از چندبار حتی نمیزدم. حرفی دیگر دلیل همین به بگوید. هیچری اما کردم جو و پرس هم یام

ماد خانواده و مادرم از آنها از خبرکدام اوریام از هم تلفنی شماره حتی میکند. زندگی کجا نمیدانستند و نداشتند ی
دلم نه. یا هستم مادرم شبیه نمیدانستم نمیدادند؟ نشان من به او از هم عکس یک حتی که میکنید باور نداشتند.
این نه. یا است زنده اصال است. شکلی چه مادرم بدانم داشتم دوست نوجوانی در خصوصا دیدنش. برای میکشید پر
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بودم.اودیدنحسرتدرهمچنانمنومیرفتندرژهذهنمدرسؤالهمه
کنی؟پیدارامادرتگرفتیتصمیمسال19بعدازچرا

که3از االن تا رفت مادرم که اینکه22سالگی تا نداشتم. اجازه اما بگردم دنبالش میخواست دلم همیشه ام، ساله
من به که شده زنده درونم احساسی شدهام مادر وقتی از که دارم خردسال کودک یک شدم. مادر خودم و کردم ازدواج
را مادرت حتما برو گفت هم او و گذاشتم میان در شوهرم با را احساسم است. زنده او کن؛ پیدا را مادرت برو میگفت
اداره و جنایی دادسرای به کنم. شروع را مادرم کردن پیدا برای جو و جست بگیرم تصمیم تا شد باعث همین کن. پیدا

طآ از الزم استعالمهای انجام با شدم. مادرم یافتن خواستار و رفتم تهران مادرمرگاهی که شد مشخص احوال ثبت یق
است.زنده

میکند؟زندگیتهراندر
تع برایم مادرم که نوجوانرآنطور پسر یک دومش زندگی حاصل که کرده ازدواج مجددا پدرم، از جدایی از بعد کرده یف

بیخبر موضوع این از من و میکرده زندگی تهران در سالها این همه در او میشود باورتان است. خردسال دختر یک و
از نشانهای حتی بودم. دیدارش حسرت در من و ندیدیم را همدیگر سال همه این اما بودیم شهر یک در دو هر بودم.

ماد ازرخانواده قبل که کردم زندگی آرزو این با سال همه این میرفتم. سراغشان به حتما داشتم اگر نداشتم، هم یام
ببینم.رامادرمشدهکههمیکباربرایحتیگمرم

کردی؟مالقاتسال19ازبعدرامادرتوقتیداشتیاحساسیچه
وقتی از بهخصوص بگیرم. آغوش در را او و کنم پیدا را مادرم میخواست دلم زندگی در همیشه رسیدم. آرزویم به
اینکه تا گذشت هفته یک شد. زنده امیدهایم همه است، زنده مادرت که گفتند من به وقتی شدم. مادرم خودم که

پلیس ادارهآمأموران بیا بعد روز گفتند و زدند زنگ من به باورمآگاهی نخوابیدم. صبح تا بود. عجیبی شب گاهی.
از بعد میخواهم من و است زنده مادرم که زنی19نمیشد گذاشتم، پلیس اداره در قدم وقتی صبح ببینم. را او سال

اکثر و بودم چشمانتظارش سال همه این که زنی بود؛ مادرم بود. خودش بود. نشسته اتاق کنج که دیدم را میانسال
کردیم.یهرگوگرفتیمآغوشدرراهمدیگرمیخوابیدم.اودیدارشوقبهشبها

کردی؟مالقاتشدوبارهروزآنازبعد
اداره در که اول برادرآروز خودش چون و بود خوبی مرد شوهرش اتفاقا بود. آمده شوهرش همراه به دیدمش گاهی

د مرا شرایط میگفت داشت ناتنی خواهر آنرو از بعد ببینی. را مادرت میتوانی خواستی وقت هر گفت او میکند. ک
ندارد. من با ارتباط و مالقات به تمایلی و نیست خوشحال خیلی مادرم میکنم احساس اما دیدم را او هم دیگر بار دو

مادربز تا بردم میشد نوهاش که را دخترم مالقاتها از یکی در انگاررمن و بود بیتفاوت خیلی مادرم اما ببیند. را گش
تصوی و تلفنی واتساپ، در هم چندبار نداشت. نوهاش به نسبت مادرمرحسی بودن بیتفاوت این کردیم. صحبت ی

دلم حال این با است. نیامده سراغم سالها این همه در که بوده دلیل همین به شاید و داده قرار تحتتأثیر مرا خیلی
این میخواهد دلم خیلی و نزدهام حرف او با سالهاست بودم. دلتنگش خیلی سالها این همه در بداند که میخواهد

...اماکنمجبرانرانبودنشسالهمه
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