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گزارشی از آسیب های احتمالی موافقت مجلس با تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران

لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی
نســترن فرخه: موافقت مجلس با کلیات طرح تأســیس سازمان ملی اقامت مهاجران، که هفته گذشــته در صحن مجلس صورت گرفت، به باور برخی 
فعــاالن در حوزه اتباع و پناهندگان، محدودیت های این افراد را در داخل ایران بیشــتر خواهد کرد، از شــرایط تمدیــد و دریافت اقامت تا ماجرای 
پر پیچ وخم قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که با سال ها تالش فعاالن مدنی، در سال ۹۸ تصویب شده بود، البته هرچند موانع برای استفاده از همین 
قانون هم باعث شــد تعداد کمی از این فرزندان شناســنامه دریافت کنند اما در هر حال یک قانون مرجع به حساب می آمد. پیمان حقیقت طلب، مدیر 
پژوهش  انجمن دیاران هم در گفت وگو با «شــرق» به این باور است که یکی از عجیب ترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است که 
می گوید بعد از الزم االجراشــدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو می شود. چیزی 
که االن در این قانون وجود دارد، عمال امکان ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی را از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آنها ایرانی 

محسوب شوند.
مجلس در هفته گذشــته با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت مهاجران 
موافقت کرد که پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش  اندیشکده دیاران در گفت وگو با 
«شرق» به یکی از ابعاد آن اشاره می کند و می گوید: در مورد قانون تابعیت فرزندان 
مادر ایرانی در ســال ۹۸، باید اشــاره کنیم که یک تاریخچه خیلی طوالنی دارد. در 
واقع فعالیت مدنی برای بچه های مادر ایرانی و انتقال تابعیت از خون مادر ایرانی 
که مســئله آن از دهه ۶۰ و ورود مهاجران عراقی و افغانستانی به ایران شروع شد. 
در دهه های ۶۰ و ۷۰ قانون مرجع، بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود که در آن اعالم 
می کرد پدر و مادر خارجی که یکی از آنها متولد ایران بوده باشــد و فرزندشــان در 
ایران به دنیا بیاید، ایرانی محســوب می شوند. این مسئله تا سال ۸۵ پیش رفت که 
ماجرا را دشــوارتر کرد و عمال بچه های مادر ایرانی تا ۱۸ســالگی که نمی توانستند 
شناســنامه دریافت کنند و بعد از ۱۸ســالگی هم چون شرایط خیلی سختی برقرار 

شده بود، اکثرا نمی توانستند شناسنامه بگیرند.
حقیقت طلب اضافه می کند: بعد از سال ۸۵ اقدامات خیلی زیادی برای اصالح 
آن قانــون صورت گرفت و فکر می کنم نمایندگان هم پنج الی شــش طرح دادند، 
در کنارش فعاالن مدنی هم ســال ها تالش کرده بودند، تا اینکه در سال ۹۸، دولت 
الیحه  ای به مجلس فرســتاد، نهایت در مجلس تصویب شــد و یک مقدار شرایط 
اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی راحت تر شــد. آن زمــان عددهای باالیی را 
برای آن تخمین می زدند ولی وقتی قانون اجرا شــد، مشــخص شد که حدود ۱۰۵ 
هزار نفر فرزند مادر ایرانی بدون شناســنامه داریم که بعد از گذشت سه سال و نیم 
از تصویب آن، ۱۴ هزار نفرشان به شناسنامه رسیدند و هنوز هم نمی توان گفت ۵۰ 

درصد هم اجرائی شده است.
مدیر پژوهش  اندیشــکده دیاران ادامــه می دهد: در یک ســال اخیر مجلس و 
کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی با این قانون مشکل داشتند، هیچ وقت هم 

در عرصه رســانه ای صحبت نکردند ولی جلســات زیادی برای لغو آن برگزار شد، 
همچنین الیحه تشــکیل سازمان ملی مهاجرت در ســال ۹۸ از طرف دولت تدوین 
شده بود و از سال ۹۹ وارد مجلس شد و مجموع اینها قانون سازمان ملی مهاجرت 

شد که هفته پیش در صحن مجلس آمد و تصویب شد.
یکــی از عجیب تریــن مــواد آن، مــاده ۴۱ قانون اســت کــه می گویــد بعد از 
الزم االجراشــدن ایــن قانون، یعنی قانون ســازمان ملی مهاجــرت، قانون تابعیت 
فرزندان مادر ایرانی مصوب ســال ۹۸ لغو می شود. همچنین قابل ذکر است که این 
موضوع در ماده یکی مانده به آخر قرار گرفته و کامال مشــخص است که در انتهای 
کار به آن اضافه شــده است. همچنین جمله ای دیگر در ادامه دارد که اعالم کرده؛ 
به غیر از کســانی که قبال در ســامانه مذکور ثبت نام کردند. اینجا هم باید توضیحی 
داده شود که برای تشکیل پرونده بچه های مادر ایرانی، سامانه هایی در وزارت کشور 
بود که ثبت نام می کردند، مسئله این بود که کد پیگیری به کسانی که در آن سامانه 
ثبت نام می کردند داده نمی شــد، یعنی افراد متوجه نمی شــدند ثبت نامشان نهایی 
شــده یا نه، در کنارش آنهایی که شناســنامه گرفتند، می گفتند از خود اداره اتباع با 
ما تماس می گرفتند و ما خودمان نمی دانســتیم پرونده در چه مرحله ای قرار دارد. 
یعنی هیچ کد پیگیری ای برای متقاضی وجود نداشــته، وقتی هم کد پیگیری وجود 

نداشته باشد عمال امکان اثبات وجود ندارد.
حقیقت طلب می گوید: این ماده ۴۱، امری بی  سابقه در قانون تابعیت ایران است 
و در مورد این مســئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی، همیشــه قانون مرجعی وجود 
داشته و همیشــه در بحث اجرای آن مشــکل بوده که گاهی دستگاه اجرائی بهتر 
بــوده و گاهی اجــرا نمی کردند. ولی در هر حال قانون مرجع وجود داشــت تا این 

بچه ها به طریقی ایرانی محسوب شوند.
حقیقت طلــب اضافه می کند: چیــزی که االن در این قانون وجــود دارد، عمال 

نمایندگان در نشســت علنــی نوبت صبح (یکشــنبه ۲۲ آبان) 
مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت 
بــا ۱۴۱ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ 
نماینده حاضر در صحــن موافقت کردند. ابوالفضــل ابوترابی در 
موافقت با کلیات گزارش کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها 
درخصوص طرح تأســیس ســازمان ملی اقامت گفت: تاکنون سه 
شــیوه درمورد اتباع خارجی در کشور به کار گرفتیم، شیوه نخست 
اینکه مترصد از فرهنگ انقالب و بــرادری در اوایل پیروزی انقالب 
اســالمی دنبال شــد و اجازه دادیم اتباع بدون هیچ مالحظه ای به 
ایران بیایند و در اینجا زندگی کنند، شیوه دوم سال های بعد از جنگ 
تحمیلی بود که طرد اتباع خارجی را در پیش گرفتیم؛ اما متأسفانه 

طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور هیچ تأثیری نداشت.
نماینــده مردم نجف آبــاد و تیران و کرون در مجلس شــورای 
اســالمی افزود: در حال حاضر بیش از پنج میلیون اتباع خارجی در 
ایران زندگی می کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است. 
ما در این طرح شیوه ســوم را که موضوع ساماندهی اتباع خارجی 
اســت دنبال می کنیــم؛ همان طورکه ایرانیان بــرای دریافت کارت 
ملی باید انگشــت نگاری شــوند، این اتباع هم برای اقامت در ایران 
باید ســاماندهی شــوند. وی با بیان اینکه در این طرح ما به دنبال 
موضوع اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث 
تابعیت اشــتباه گرفت، اظهار کرد: اتباع خارجی باید انگشت نگاری 
و چهره نگاری شــده، DNA آنها مشخص شــود و همچنین محل 

زندگی آنها و کارفرماهای شــان مشخص شود تا ضمن ساماندهی 
بدانیم که چه میزان باید مالیات پرداخت کنند.

او یادآور شــد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر 
نشــان می دهد که این افراد ساماندهی نشــده اند. کارفرمای اتباع 
خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در ســامانه الکترونیکی باشد که 
در این طرح پیش بینی شــده است، همچنین کمیسیون ساماندهی 
مرکــب از دســتگاه های امنیتی و انتظامی در هر اســتان تشــکیل 

می شود و وضعیت اتباع را روشن خواهد کرد.
ابوترابی با بیان اینکه طرح تأســیس سازمان ملی اقامت بسیار 
کارآمد خواهد بود، گفت: این طرح بر اســاس تجربیات جهانی و با 
توجه به شــرایط جغرافیایی ایران تنظیم شــده است، ما در یکی از 
مناطق ناامن دنیا زندگی می کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری 
مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی، از ورود اتباع خارجی با 
اســلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می کند. ما مرزهای 
بسیار وسیعی داریم که کنترل آنها پرهزینه و سخت است؛ بنابراین 

این طرح با هدف ساماندهی باید دنبال شود.
ســید البرز حســینی به عنــوان موافــق کلیات طرح تأســیس 
ســازمان ملی اقامت، تابعیت و اقامت را متفاوت دانست و گفت: 
الزم اســت بعد از گذشــت ســال ها موضوع اقامــت مهاجران در 
کشور تعیین تکلیف شــود و افرادی که از هر طریقی به کشور وارد 
می شــوند، ســاماندهی شــوند. نماینده مردم خدابنده در مجلس 
گفت: همان طورکه به هم وطنان مان در کشور با شناسنامه و کارت 

ملی هویت می دهیم، باید نســبت به پنج میلیون نفر مهاجری که 
وارد کشــور می شــوند نیز ســاماندهی صورت داده و برای اقامت 
آنهــا تدبیری کنیم؛ چرا که از امکانات کشــور اســتفاده می کنند. او 
در ادامــه تأکید کــرد: مهاجران باید درباره فعالیت خود در کشــور 
پاسخ گو باشــند، مالیات بدهند، رفت و آمد کنترل شده داشته باشند، 
نحوه برقراری ارتباط اجتماعی آنها بررســی شــود و مورد آموزش 
قرار گیرند. حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مکانیسمی 
بــرای برخورد با آنها در صورت بروز جرم وجود ندارد، گفت: نمونه 
این مشکالت اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت و آمد 
افراد خارجی و مهاجر می توانســتیم مدیریت بهتری داشته باشیم؛ 
همچنین در صورت بهتر شــدن شــرایط برخی کشورهای همسایه 

می توان مهاجران را به کشورهای خود هدایت کرد.
کیومرث ســرمدی واله نیز در موافقت با کلیات طرح تأســیس 
ســازمان ملی اقامت گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی 
در کشور ما یک واقعیت است. در دوران جنگ تحمیلی و حکومت 
ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی ها به کشور بودیم، 
وضعیت مرز افغانستان نیز به گونه ای است که مهاجران بسیاری را 
روانه کشور ما کرده است. این افراد که هم دین و هم آیین ما هستند، 
به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشــور ما شده اند و ساماندهی 
ایــن افراد از دو نظر تأمل برانگیز اســت. نماینده مردم اســدآباد در 
مجلس یازدهــم افزود: اگر اتباع خارجی شناســنامه دار شــوند و 
مشخص باشــد که از چه توان و تخصصی برخوردار هستند و کجا 

زندگی می کنند، می توانیم از ظرفیت آنها برای توســعه و پیشرفت 
کشور استفاده کنیم. از ســوی دیگر مخاطراتی که به دلیل نداشتن 
اطالعات و شناســنامه ایجاد می شــود؛ از جمله مســائل امنیتی، 
اخالقی و اقتصادی ناشــی از همین موضوع عدم ساماندهی است 

که با این طرح می توان مشکل را حل کرد.
علی اصغر عنابســتانی نیز دیگر نماینده مخالف با طرح مذکور، 
عنوان کرد: این طرح به لحاظ شــکلی و محتوایــی دارای ایرادات 
بسیاری است، در همان گام نخست این طرح با عنوان سازمان ملی 
اقامت بارگذاری شــده، در حالی که به موضــوع مهاجرت پرداخته، 
در ادامه نیز بســیاری از ماده های این طرح غیرحقوقی بوده، حتی 
در برخــی مواقع با قوانیــن مصوب مغایــرت دارد. به عنوان مثال 
پیش از این برای همســران و فرزندان ایرانی در قوانین قبلی تابعیت 
در نظر گرفته شــده بــود که در این طرح تابعیــت مدت دار در نظر 

گرفته شده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: حتی تابعیت های 
مدت دار نیز در این طرح با تأیید و امضاهای طالیی امکان پذیر است 
که موجب رانت خواهد شــد؛ بنابراین ساماندهی مهاجران به این 
شکل قابل قبول نیست؛ حتی در این طرح به فرد مهاجر اجازه داده 
شــده ملک بخرد؛ اما تابعیت او پس از ۱۰ ســال به اتمام می رسد؛ 
پس این قانون دارای تناقضات بســیاری است. او با اشاره به حضور 
۵.۵ میلیون مهاجر افغانســتانی در کشور گفت: بابت همین ماجرا 
هزینه های بسیاری به کشــور تحمیل شده و هرکدام از این اتباع در 

کشور روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دالر هزینه برای کشور دارند.
علی ادیانی، نماینده دولت در جریان بررســی این طرح گفت: با 
اصل ســاماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم و دولت الیحه ای 
را در این زمینه تقدیم مجلس کرد تا نســبت به تشــکیل ســازمان 
مهاجران اقدام شــود؛ اما برخی از نماینــدگان نیز طرحی را تدوین 

کردند که مشابه یکدیگر بود و در نهایت الیحه و طرح ادغام شد.
او ادامه داد: البته در طرح مذکور مغایرت هایی با قانون خدمات 
کشوری در موارد متعدد قانون مدنی و برنامه ششم توسعه وجود 
داشته و نیاز به اصالحات جدی دارد و چنانچه این اصالحات انجام 

شود، ما موافق آن هستیم.
محمدصالــح جوکار، رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و 
شــوراهای مجلس یازدهم با محکوم کردن اقــدام رئیس جمهور 
فرانســه و دخالت قطعی در امور داخلی ایران، یادآور شــد: قانون 
اقامــت مربوط به ســال ۱۳۱۰ بوده که کارآمــدی در حوزه اقامت 
ندارد و بیــش از پنج میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشــور 
داریم، در حالی که ۷۳ کشــور دنیا این جمعیت را دارند. این افراد از 
یارانه های پنهان ما اســتفاده و بسیاری از مشاغل را اشغال کرده اند 
و می طلبد اقامت آنها ســاماندهی شــود و به مشــکالت امنیتی و 
اجتماعی پایان دهیم. او ادامه داد: متأسفانه ما حتی سامانه ای برای 
اطالعات اتباع نداریم؛ در حالی که ۲۵ دســتگاه متولی ســاماندهی 
اتباع هســتند؛ نظرات نمایندگان را در بررسی جزئیات طرح اعمال 

خواهیم کرد.

سه شنبه
۲۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۱

امکان ایرانی شــدن فرزندان مــادر ایرانی را برای همیشــه از بین بــرده و دیگر 
قانــون جایگزیــن و مرجعی وجود ندارد تا آنها ایرانی محســوب شــوند. از نظر 
ظاهری قانون خوبی به نظر می رســد و یک ســری نظام هــای امتیازمحور دارد، 
قانون اقامت های بلندمدت ســه، هفت و ۱۰ ساله تعیین کرده یا گفته برای تمام 
مهاجرانی که اقامت قانونی دارند یک کد شناســایی ۱۰رقمی تعریف شود، اینها 
موارد خوبی است، اما مسئله این است که این قانون عمال االن هم اجرا می شود 
و هیچ چیز خاصی به نحوه ساماندهی مهاجران اضافه نکرده و فقط جرم نگاری 
آنها را بیشــتر کرده. اقامت های ســه، هفت و ۱۰ ســاله فقط برای گروه پنج گانه 
ممکن است که شامل ایثارگران، نخبگان حوزوی، نخبگان علمی، کسانی که کار 
برجسته فرهنگی و ورزشی دارند، سرمایه داران و همسران زنان ایرانی و فرزندان 
مادر ایرانی است. فقط این پنچ دسته می توانند اقامت دریافت کنند و بقیه نهایت 

اقامت سه ماه و یک سال می گیرند.
مســئله این است که مادر ایرانی ها داشتند شناسنامه را می گرفتند، این قانون 

بــرای آنها فقط یک اقامت بلندمدت تعریف می کند، یعنی اینها را تبعه خارجی 
محســوب می کند و برای اعطای اقامت بلندمدت شــروط سختی گذاشته مثال، 
اینکه اگر کسی تعقیب قضائی داشته باشد یا شکایتی علیه او صورت گرفته باشد 
حتی اگر بی گناهی اش ثابت شــود، بــه او اقامت بلندمدت نمی دهند، این خیلی 
دردناک اســت، چون در نظر بگیرید شــاید اصال فرد اتباع در یک درگیری مقصر 
نبوده باشد و هدفش فقط دفاع از خودش باشد، با این حال دیگر نمی تواند اقامت 
ایران را به دســت بیاورد. در حقیقت بــه موجب این قانون فرزند مادر ایرانی که 
دریافت شناسنامه حقش بوده تبدیل به یک تبعه خارجی با امکان باالی اخراج

از ایران می شود.
با این شرایط به نظر می رسد مهاجران دیگر عمال نتوانند اقامت های بلندمدت 
به دســت بیاورند و دوباره حضور همه آنها غیرقانونی خواهد شد. در واقع بعد 
از روی کار آمدن طالبان رفتار با مهاجران ســخت تر شــد و تجلی آن را در همین 

قانون سازمان ملی مهاجرت می بینیم.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

روســیه پس از فروپاشی شــوروی- فصل پاییز- قدم ۱۰- 
شــرم- چاق- از برجســته ترین چهره های ادبیات آلمان 
که شــیفته شــعر حافظ بود ۱۱- تمام کننده- تنگدست- 
قسمتی از دستگاه تلفن ۱۲- خطایی در بسکتبال- قسمتی 

از جمجمه- قطار برقی شهری ۱۳- بله آلمانی- روکش- 
نــگاه ۱۴- صوت شــگفتی- قطاری با موتــور توربینی و 
سرعت زیاد- پرچم ۱۵- مأمور کشیک- کوهی که کشتی 

حضرت نوح(ع) بر آن نشست- سخنان بیمار تب دار افقی: 
رابطــه  ســاختمان-  هــوای  خنک کننــده   -۱ 
خویشــاوندی آبــا و اجدادی- بدهــکار ۲- خاندان- 
رشــته فرنگی- از غذاهای محلی بلوچســتان ایران 
۳- محتــاج- صبر و شــکیبایی ۴- افســار- خندان- 
کتاب هــای عربــی ۵- بنایــی در پاریــس بــه یــاد 
پیروزی های ناپلئون- شــب زنده داری کردن- پناهگاه 
۶- آمــاده و مهیا- روزآمد- واحد پول قدیم هلند ۷- 
جرقه آتش- خوردنی صبحانه- هم گرایی ۸- ضمیر 
انگلیسی- داستانی نوشــته جک لندن- سوسن زرد 
۹- جریان هوا- بلبل- خالکوبی ۱۰- نمک ها- جاری- 
نافرمانی کردن ۱۱- مرســوم- نامی دخترانه- دشمن 
ارزانی اســت ۱۲- مهم ترین رود پاکســتان- آهن ربا- 
نوعــی ماده رنگی برای نقاشــی ۱۳- مشگین شــهر 
ســابق- تنبیه کردن ۱۴- یکی پــس از دیگری- نوعی 
ماشــین چاپ خودکار- گشاده ۱۵- اتاق قابل حمل- 

غذایی سنتی با برگ مو- شعار اسالم 
عمودی: 

۱- معدن- پرحرارت- عنصری ســمی برای مبارزه 
با آفات نباتی ۲- سرپرســت- جنگ افزار قدیمی- کار 
ناتمام ۳- تخته ضخیم بلند- ششمین خلیفه اموی- 
اشاره به دور ۴- زمانه- پرنده ای شبیه کبک- مشک ۵- 
فالگیر- شــوخی- ادغام چند منبع صوتی یا تصویری 
روی یک نوار ۶- به آهستگی- جان سپردن- پیشوندی 
در دســتگاه یکاهای بین المللی به معنی میلیون ۷- 
از نســل علی(ع) و فاطمه(س)- ســخنوران- مسافر 
پیــاده ۸- کاکل اســب- تغییرات هیجانــی خاص در 
دوره نوجوانی- پشته خاک ۹- نخستین رئیس جمهور 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۶۴      طراح: بیژن گورانی
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