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شهرنوشت

در روزهایی که خیابان های شهرهای 
مختلف کشور مملو از صدای اعتراض 
زنان است و الجرم منطق حکم می کند 
که مطالبات نیمی از جمعیت کشــور 
شــنیده و به جایگاه اجتماعی و حقوق 
نادیده گرفته آنها توجه بیشتری مبذول 
شــود؛ نمایندگان در مجلس شورای 
اسالمی، در اقدامی عجیب قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را لغو 
کردند! قانونی که عمری کوتاه داشت و 

سر برنیاورده از میان رفت. 
در بحبوحه خبرهای ناخوشایندی 
که این روزها می شنویم، خبر رسید که 
هفته گذشته نمایندگان مجلس کلیات 
طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را در 
راستای ساماندهی مهاجران تصویب 
کردند؛ اما نکته ای کــه در این تصویب 
قابل تامل بود، لغو قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان مادران ایرانی است که پس از 
کش و قوس های فراوان سه سال پیش 
تصویب شــده بود. قانونی که بسیاری 
آن را از معدود قوانین مترقی سال های 
اخیر دانستند که عالوه بر ارج نهادن به 
جایگاه مادران ایرانی، تکلیف چندین 
هزار کــودک بی شناســنامه را هم در 
برخی نقاط کشور مخصوصا شهرها و 
روســتاهای مرزهای شرقی مشخص 
می کرد. کودکانی که به دلیل داشــتن 
پدر اتباع مهاجــر و مــادران ایرانی از 
کوچکتریــن حقــوق اجتماعی مثل 

بهداشت و آموزش و ... محروم بودند. 

اما در اوج بحران هایی که کشور با آن 
دست به گریبان است، مجلس این قانون 
را که پس از تایید شورای نگهبان کمتر از 
یک سال از اجرایی شدن آن می گذشت، 
لغو کرد. حال این پرسش مطرح است که 
آیا هدف از این حذف مجازات همه زنان 
ایرانی است که به پایمال شدن حقوقشان 
معترضند یا زنان جنوب شرقی کشور را 
هدف قرار می دهد که بیشترین فرزندان 
اتباع را در دامن خــود می پرورند و این 
روزها صدای محرومیتشــان بیش از 

پیش به گوش هموطنانشان می رسد؟

 قانونی که دو سال پیش 
تصویب شد

نیمه های سال 97 بود که آخرین آمار 
رسمی نشان می داد بیش از یک  میلیون 
کودک بی شناسنامه و بی هویت حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی بــا افراد خارجی 
به ویژه اتباع افغانستان و عراق در ایران 
زندگی می کنند، البته آمار غیررسمی 
از تعداد بیشتری از کودکان بی هویت 
حکایت می کرد. براساس آمار، بیشتر 
این کودکان بی شناســنامه در استان 
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی 
ساکن هستند. موضعی که زمینه ساز 
تصویب الیحه ای شد که به زنان ایرانی 
اجازه می داد تا برای کودکان زیر 18 سال 
خود تقاضای تابعیت ایرانی و شناسنامه 
کننــد و از حقــوق اولیه شــهروندی 
برخوردار شــوند. پس از تصویب این 
قانون در ماه های پایانی مجلس دهم، 
شــورای نگهبان پس از یک سال آن را 
تایید نهایی کرد و باالخره شماری از این 

کودکان دارای شناسنامه شدند.

دو سال پیش در همین روزها صدور 
نخستین شناســنامه برای فرزند مادر 
ایرانی و پدر خارجی هم زمان با روزهای 
آکنــده از بحرانی که کشــور به دلیل 
شیوع کرونا می گذراند، خبری خوش 
 برای فعــاالن مدنی و حقــوق زنان و 

کودکان بود.

لغو قانون در سکوت خبری
هــر چنــد زهــره الهیــان، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس در اوایل آبــان ماه 
خبر داده بود که بــرای 11 هزار نفر از 
فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران 
خارجی تابعیت ایرانی و شناسنامه صادر 
شده است، اما هفته گذشته قانونی در 
خصوص ساماندهی مهاجران در مجلس 
تصویب شد که عمال رویه قانون صدور 

تابعیت را تغییر داد.
محمــد صالــح جــوکار، رئیس 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس 
هم در این باره گفت: »بیش از ۵ میلیون 
نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد 

در حالی که میزان مهاجران 7۳ کشور 
جهان، زیر ۵ میلیون نفر است. اما این 
افراد مهاجر از یارانه های پنهان استفاده 
می کنند و بسیاری از فرصت های شغلی 
را بدست آورده و بر فرهنگ اصیل کشور 

تاثیر گذاشته اند«.
وی افزود: »دولت الیحه تشــکیل 
ســازمان ملی مهاجرات را ارائه کرد و با 
طرح مجلس ادغام شــد تا این اتباع را 
ساماندهی کنیم. در این طرح- الیحه 
موضوع ساماندهی اقامت است و تابعیت 

نمی دهیم«.

 کودکانی که به چشم نمی آیند
بی هویت بودن و نداشتن شناسنامه 
یکی از بزرگ ترین مشکالت زنان ایرانی 
با همسران غیرایرانی بود. تعداد زیادی 
از این زنان به واســطه شرایط محیطی 
و فرهنگی متفاوت با مــردان خارجی 
که طیف وســیعی را مهاجران افغان 
تشکیل می دادند، ازدواج کرده اند و به 
هر دلیلی شوهرانشان پس از مدتی آن ها 
را ترک کرده اند. بســیاری از این زنان 
می گویند شوهرانشان در ایران کارگر 
بوده اند یا در کشور خودشــان ازدواج 
کرده بودند و دختــران ایرانی در ازای 
مبلغ کمی به عقد این مردان درآمده و 
پس از مدتی، مردان به کشور خودشان 
برگشــته اند و حاال این زنان مجبورند 
بار کودک بی شناسنامه شان را هم در 
کنار سختی های دیگر زندگی بر دوش 
بکشــند. در موارد دیگــری که مردها 
همســران خود را تــرک نکرده اند هم 
شرایط بهتر نیست. این کودکان همیشه 
با مشکالت زیادی مواجه هستند، بیمه 

نبــودن، ثبت نام نشــدن در مدارس و 
استفاده از سایر امکانات در مورد آن ها 
مشکالت و پیچ وخم های فراوانی دارد 
و همواره در معــرض انواع محرومیت و 
آسیب های اجتماعی هستند. فقر یکی 
از بزرگ ترین مشکالتی است که مادران 

و کودکان با آن روبه رو می شوند.
 در این میان اما مــادران این بچه ها 
بیشترین سختی را می کشند، کشوری 
که در آن متولد شــده و رشد کرده اند، 
کودکانشان را قبول ندارد و به رسمیت 

نمی شناسد.

 قوانینی که کمک نمی کند
سال ها قانون تابعیت از سوی پدر را به 
رسمیت می شناخت و همواره تابعیت از 
سوی مادر مخالفان قدرتمندی داشت. 
طرفداران تابعیت پدری معتقدند، عدم 
پذیرش نسب مادری براساس مصالح 
ملی است؛ چراکه عده ای از زنان ایرانی 
درنتیجه شــرایط فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی به آسانی با مردان خارجی 

ازدواج می کنند.
 امــا در چنین شــرایطی تکلیف 
فرزندان تولد یافته چیست؟ در مهرماه 
8۵ برای پاسخ به همین پرسش، قانونی 
تحت عنوان »تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« 
تصویب شد. بر اساس این قانون فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان 
خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر 
تا یک سال پس از تصویب این قانون در 
ایران متولد می شوند می توانند بعد از 
رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای 
تابعیت ایرانی کنند اما مشکل این بود 
که کودکان تا 18 ســالگی از داشــتن 
هویت محروم هســتند که مهم ترین 
ضربه را به آنان وارد می ســازد. ازاین رو 
قرار شد دولت و مجلس دست به تغییر 

قوانین بزنند.
سال 94 اولین تالش ها برای اعطای 
تابعیت بــه فرزندان مــادران ایرانی با 
شکست مواجه شد و نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با کلیات این طرح 
مخالفت کردنــد. از نظر آن ها تصویب 
طرح مذکور باعث تشــویق مهاجرت 
غیرقانونی به ایران می شد، به مخاطرات 
مرزی و اختالفات قومی، مذهبی و نژادی 
دامن می زد و به یــک عمل غیرقانونی 
مشروعیت می داد. درنهایت در شهریور 
9۵ یک فوریت این طرح تصویب شــد 
و باید بعد از گذشــت 4۵ روز در صحن 
علنی بررسی می شد، اما باگذشت زمان 
زیادی از تصویب، فوریت در کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس متوقف ماند. 
باالخره بعد از گذشت سال ها و با فراز و 
نشیب های زیاد این الیحه به تصویب 
رســید و نمایندگان مجلس با کلیات 
الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت 

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی موافقت کردند. اما حال 
پس از مــدت کوتاهی از اجــرای این 
قانون چرا باز هم مجلس تصمیم به لغو 

آن گرفت؟

نگرانی امنیتی بی مورد است
در این میان امــا برخی نگرانی های 
امنیتی را مطرح می کنند. نگرانی های 
امنیتی که بعد از اعتراضات مختلف در 
نقاط مختلف کشور مخصوصا سیستان 
و بلوچستان بهانه ای شد برای پررنگ 

شدنش.
در این باره سیدمحمود محمدی، 
حقوقدان می گوید: »نباید نگران این 
بود که با قانون صدور شناســنامه برای 
فرزندان متولــد از مــادر ایرانی و پدر 
غیرایرانی این نوع از ازدواج ها در جامعه 
افزایش یابد. نکته مهم این است که برای 
واقعیت ها باید سیاستگذاری کرد و اینکه 
بخواهیم از واقعیت ها فرار کنیم به معنای 

کاهش تبعات آن نیست«.
 او می گوید: »اعطای شناسنامه به 
فرزندان زن ایرانی با مردان غیرایرانی 
تبعات به مراتب کمتری از بی هویتی این 
افراد برای جامعه دارد. حداکثر تبعاتی 
که صدور شناســنامه بــرای فرزندان 
مادر ایرانی و پدر خارجی برای کشــور 
دارد، ایجاد تابعیــت مضاعف برای این 
دسته از افراد است. در کشورهایی که به 
اعتبار مادر شناسنامه و هویت به فرزند 
می دهند در قالب موارد، این افراد دچار 
هویت مضاعف هستند؛ یعنی از سمت 
پدر خود نیز دارای کارت شناســایی و 
شناسنامه از کشوری که پدر تابعیت آن 
را دارد، هستند. هویت مضاعف همواره 
مورد نقد دولت هاســت و کمتر دولتی 
حاضر به پذیرش آن می شود، اما با لغو 
این قانون، دولت مسئولیت وجود اتباع با 
تابعیت مضاعف را بر عهده گرفته است«.

بسیاری از منتقدان معتقدند صدور 
شناسنامه تبعات امنیتی برای کشور 
ایجاد نمی کنــد؛ چراکه هر دولتی این 
اختیار را دارد تا از فرد متخلف یا دارای 
مشکل امنیتی ســلب تابعیت کند؛ از 
این رو نباید نگران صدور شناســنامه 
برای افراد به دلیل نگرانی های امنیتی 
بود و مجلس بایــد در خصوص لغو این 

قانون توضیح دهد.

مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را لغو کرد 

تضییع حقوق زنان در کشاکش فریادهای دادخواهی

طرفداران تابعیت پدری 
معتقدند، عدم پذیرش 
نسب مادری براساس 

مصالح ملی است؛ چراکه 
عده ای از زنان ایرانی 

درنتیجه شرایط فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی 

به آسانی با مردان خارجی 
ازدواج می کنند

لغو قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان مادران ایرانی، 
درحالی است که دو سال 

پیش در همین روزها صدور 
نخستین شناسنامه برای 

فرزند مادر ایرانی و پدر 
خارجی هم زمان با روزهای 
آکنده از بحرانی که کشور 

به دلیل شیوع کرونا 
می گذراند، خبری خوشی 
برای فعاالن مدنی و حقوق 

زنان و کودکان بود 
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تایید وجود ابرگاز متان در آسمان تهران
علی رغم تکذیب زاکانی 
و چمران، ماهواره ایرانی هم 
خبر ناسا مبنی بر وجود ابرگاز 
متان در جنوب تهران را تایید 
کرد. سایت مستقل با انتشار 
این خبر نوشت که چندی پیش ناسا ابری از گاز متان 
به طول ۵ کیلومتر، در آسمان جنوب تهران و بر باالی 
مجتمع دپوی زباله شناسایی کرد که هر ساعت حدود 
8۵۰۰ کیلوگرم متان به هوا می فرســتد. با این حال 
شهردار و رئیس شورای شهر تهران این تصویر را دروغ 
دانستند، یک شرکت دانش بنیان گرید یک شهرداری 
در حوزه آنالیز داده های ماهواره ای محیط زیســتی 
ایرانی اصل داده گزارش ناسا در جنوب تهران را تایید 

کرده کرده است.
    

وحشی سازی»پیروز« ناممکن است
معاون محیط زیســت طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره »وحشی سازی« و »رهاسازی« 
پیروز گفت: امکان اینکه »پیروز« خوی وحشیگری 
پیدا کند تقریبا ناممکن است. به گزارش ایسنا حسن 
اکبری اظهار کرد: »پیروز« را حتمــا به توران انتقال 
خواهیم داد اما برنامه ای برای رهاسازی او در طبیعت 
نداریم. توران نیز مجموعه سایتی است که »ایران« و 
»فیروز« - مادر و پدر »پیروز« - به همراه دیگر یوزها 

آن جا هستند. 
    

افزایش تماس دانشجویان و 
دانش آموزان با سامانه مشاوره

مدیــرکل مشــاوره و 
امور روانشــناختی سازمان 
بهزیستی کشور از افزایش 11 
درصدی تماس ها با ســامانه 
مشاوره تلفنی 148۰ در ۶ ماه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
بهزاد وحیدنیا گفت: میزان تماس گیرندگان زن نسبت 
به تماس گیرندگان مرد بیشتر بوده و همچنین بخش 
اعظمی از تماس ها مربوط به تمــاس دانش آموزان و 

دانشجویان بوده است.
    

مرگ خاموش ۲۲۴ نفر در نیمه اول سال
هر ســاله تعدادی از افراد جان خــود را به دلیل 
مسمومیت بر اثر استنشاق گاز سمی کربن مونوکسید 
از دست می دهند و چندین برابر تعداد جانباختگان نیز 
افرادی مسموم شده و با پیامدهای بعدی آن که ممکن 
است تا سال ها ادامه داشته باشد، روبه رو می شوند.بر 
اساس آماری که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار 
داده است، در شش ماهه ابتدایی سال گذشته، 18۳ 
تن بر اثر مسمومیت با گاز کربن مونوکسید جان خود را 
از دست دادند. آماری که در شش ماهه نخست امسال 

افزایش هم داشته و به ۲۲4 تن در سطح رسیده است.
    

شیوع عفونت میکروبی 
با پنوموکوک در کودکان

رئیس بیمارستان کودکان علی اصغر با اشاره به عالئم 
خطر بیماری های تنفسی در کودکان، گفت: به دلیل بد 
درمان شدن آنفلوآنزا و استفاده نابجا از آنتی بیوتیک ها 
و داروهای کورتونی برای کودکان، عفونت میکروبی با 
پنوموکوک در سطح جامعه در حال شیوع است که بسیار 
خطرناک بوده، روی آنفلوآنزا سوار می شود و ریه را درگیر 
می کند.به گزارش ایسنا، فرهاد چوبدار افزود: در حال 
حاضر با مجموعه ای از ویروس ها در اطفال مواجهیم. 
آنفلوآنزا یک اپیدمی را آغاز کــرده و تقریبا پیکش را 
گذرانده و در حال کاهش است، اما هنوز کامال از سطح 
جامعه جمع نشده اســت. در عین حال برخی افراد به 
صورت همزمان هم به ویروس آنفلوآنزا و هم به ویروس 
کرونا مبتال شده اند. همچنین برخی ویروس های دیگر 
مانند ویروس سرماخوردگی ساده، اِنتروویروس ها و 

آدنوویروس هم هنوز در جامعه وجود دارند.
    

پیش بینی افزایش غلظت 
آالینده های جوی در ۶  استان

ســازمان هواشناســی با 
اشاره به سکون هوا و افزایش 
غلظت آالینده هــای جوی 
در ۶ استان کشــور نسبت به 
مدیریت بهینه در اســتفاده 
از سوخت های فســیلی، کاهش تردد غیرضروری و 
انجام ندادن حرکات ورزشی در فضای باز، به ویژه برای 
سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری های قلبی و 
تنفسی توصیه کرد.سازمان هواشناسی کشور با صدور 
هشدار آلودگی- سطح زرد و با اشاره به پایداری هوا از 
روز یکشنبه )۲9 آبان ماه( تا روز سه شنبه )اول آذرماه( 
آورده است که سکون هوا و افزایش غلظت آالینده های 
جوی در اراک، اصفهان، تبریــز، ارومیه، کرج و تهران 

پیش بینی می شود.

از گوشه و کنار 

وزیر ارتباطات و فناوری دیروز در کانال رسمی خود در پیام رسان بله وعده داد که با 
همکاری دستگاه های داخلی و همچنین مراجع بین المللی دلیل حذف برخی برنامه های 

ایرانی از سرویس گوگل پلی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.
نکته قابل توجه در این خبر این است که عیسی زارع پور در صحبت های خود اشاره 

مستقیمی به گوگل پلی نداشته و در لفافه بدان اشاره کرد.
چند روز پیش بود که در خبرها دیدیم گوگل صفحه مربوط به دانلود نرم افزارهای 
اسنپ، تپسی، سروش، بله، روبیکا و آی گپ را از سرویس گوگل پلی خود حذف کرد؛ تا دیگر 
امکان دانلود این برنامه ها از مهم ترین سرویس دانلود برنامه های اندرویدی وجود نداشته 
باشد. گفته می شود گوگل برای تیم پشتیبان این برنامه ها ایمیلی را ارسال کرده است که 

نشان می دهد وضع تحریم های جدید سبب این اتفاقات شده است.
اکنون به نظر می رســد که وزارت ارتباطات و فناوری قصــد دارد با همکاری دیگر 
دستگاه ها و مسئولین مربوطه دلیل حذف این اپلیکیشن ها از سرویس گوگل پلی را مورد 

پیگیری قرار دهد. 
در مطلب منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات آمده است هنگامی که او در جریان حذف 
این اپلیکیشن ها از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی قرار گرفته به معاونان خود دستور داده 
که در تعامل با شرکت های دانش بنیان مالک این برنامه ها ابعاد فنی و حقوقی این موضوع 
را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند. در بخش دیگری از این مطلب آمده است 
که این پیگیری ها به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران صورت خواهد گرفت.
نکته عجیبی که در این مطلب منتشر شده از سوی عیسی زارع پور توجه کاربران و 

منابع خبری را به خود جلب کرده استفاده کردن از عباراتی همچون یک فروشگاه نرم افزار 
خارجی و اشاره نشدن به سرویس گوگل پلی است. همچنین در بخش دیگری از این پیام 
به فروشگاه های نرم افزاری داخلی اشاره شده است و وزیر ارتباطات اعالم کرده که در این 

شرایط تصور کنید به فروشگاه های داخلی دسترسی نداشتیم.
در پیام وزیر ارتباطات آمده است: »صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود 
را مالک انحصاری حوزه فناوری اطالعات می دانند، در طول ســالیان متمادی با اتخاذ 
سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تالش کرده اند مانع از رشد و توسعه 
فناوری در ایران شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران 
ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصوالتی که ساخته جوانان متخصص همین 
مملکت است محروم می کنند. اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام 
شده است، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه 
خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده اند، شائبه سیاسی بودن 
چنین تصمیماتی را قوت می بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته 

را هم ندارند و تالش می کنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند«.
در ادامه پیام زارع پور گفته شده اســت: »چندی پیش دولت آمریکا اعالم کرد که 
تحریم های حوزه فناوری اطالعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات 
فناورانه آمریکایی بهره ببرند اما در همین حال دسترسی به سرویس های محبوب ایرانی 
را که حاصل تالش جوانان نخبه ایرانی در شــرکت های دانش بنیان اســت را محدود 

می کنند؟!«

زارع پور همچنین اعالم کرده است: »این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی 
که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت های 
مستقل و نوآور دنیا محسوب می شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به 
دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و 
خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند 

را محدود می کنند؟«
پیش از این نیز گوگل پلی چندین بار اپلیکیشن های ایرانی را تحریم کرده بود و آنها را 
از سرویس گوگل پلی پاک کرده بود. این موضوع اما سال هاست که رخ نداده و حاال دوباره 
در اقدامی مجدد، ۵ اپلیکیشن ایرانی از گوگل پلی حذف شده اند. این احتمال نیز وجود 
دارد که تعداد اپ های حذف شده بیشــتر از ۵ عدد باشد. در بین اپلیکیشن های حذف 
شده نام سه پیام رسان بومی و دو اپلیکیشن مختص سامانه های حمل و نقل هوشمند 

به چشم می خورد.
ناگفته نماند خود پلتفرم گوگل پلی نزدیک به دو ماه است که فیلتر شده است.

واکنش زارع پور به حذف سروش، بله و آی گپ در فروشگاه جهانی اندروید 

وقتی وزیر ارتباطات از اشاره به نام »گوگل پلی« ابا دارد!

گزارش


