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تابعیت به معنای رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی 
را به دولت معینی مرتبط می سازد.

اعطای تابعیت به دو صورت اصلی و اکتســابی امکان پذیر اســت که 
قانونگذار در ایران نیز درخصوص اعطای تابعیت در ماده ۹۷۶ قانون مدنی 
سیســتم مختلط را برگزیده است، بدین معنا که سیستم خون و خاک را 
پذیرفته اســت با این توضیح که اصل و پایه اعطای تابعیت بر سیســتم 
خون استوار بوده و پذیرش سیستم خاک صرفا به عنوان اصلی بر استثناء 

پذیرفته شده است.
سیستم خون در قانون مدنی ایران

قانونگذار در ماده ۹۷۶ در مقام بیان اتباع ایرانی برآمده است و در بند 
۲ ماده مذکور چنین بیان داشته است: »کسانی که پدر آنها ایرانی است 

اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.«
بر اساس بند مذکور، هر فردی که پدرش ایرانی است، بدون توجه به 
محل تولدش از لحاظ اعمال قواعد مربوط به تابعیت ایران، از لحظه تولد 
تبعه ایران محســوب می شود. در واقع قانونگذار ایران سیستم خون را در 
اعطای تابعیت فقط درخصوص پدر پذیرفته است و انتقال تابعیت از طریق 
مادر منتفی می باشد؛ با این وصف برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی، حق 
انتقال تابعیت از طریق سیستم خون به رسمیت شناخته نشده است. در 
نهایت مجرد تولد یک طفل به صرف داشــتن مادر ایرانی تابعیت مادر به 
طفل قابل انتقال نیست در نتیجه فرزندان مادران ایرانی به واسطه ازدواج 
با مرد خارجی از داشــتن شناسنامه ایرانی محروم می شوند و تبعه کشور 

متبوع پدر محسوب خواهند شد.
بی توجهی برخی زنان ایرانی به قانون موجود

در طی سال های اخیر به دلیل اوضاع منطقه، مهاجرینی از کشورهای 
همســایه از جمله افغانســتان و عراق به کشور ایران ورود پیدا کرده اند و 
همین امر موجب شده که در نقاطی از کشورمان شاهد ازدواج این مهاجرین 
با بانوان ایرانی باشیم این در حالی است که بعضا با برگشت مهاجرین به 

کشور خود زنان و کودکانی در این بین دچار مشکالتی شده اند.
امــا این موضوع پیش از این در قانون مورد توجه قرار گرفته اســت، 
هرچند برخی از زنان ایرانی در زمان ازدواج با اتباع غیرایرانی به این قانون 

وقتی تلفن به صدا درآمد، جوانی با لهجه شهرستانی پشت خط 
بــود. جوانی به نام »عبدالعزیز« که از یک نقطه دور دنبال صدایی 
آشنا برای درد دل می گشت. وقتی پای صحبت های او نشستم شروع 
به بیان مشــکالتی از شهر و دیار خود کرد که شاید بسیاری از آنها 

برای ما قابل تصور نیست.
عبدالعزیز گفت که از روستای گنجی در بخش زرآباد شهرستان 
کنارک در استان سیستان و بلوچستان تماس می گیرد. البته تماس 
یک هموطن و بیان مشــکالت، موضوع جدید و غیرعادی برای ما 
نیست اما وقتی این جوان شروع به گفتن مشکالت کرد خیلی تحت 
تاثیر این صدای رنجور قرار گرفتم و با خود قرار گذاشتم حداقل به 

اندازه انعکاس صدای او سهم خود را ادا کنم.
عبدالعزیز از مشکل آب روستای گنجی با ۲50 نفر جمعیت و 
۷0-۶0 خانوار که در 40 کیلومتری دریای عمان واقع شــده است 
گفت که سیســتم لوله کشــی آن هر دو هفته یک بار کار می کند 
و در فرصتی نیم ســاعته یا یک ساعته اهالی روستا فرصت ذخیره 
آب لوله کشــی در منبع ها و  تانکرها را دارند، حال بماند که برخی 
که دارای پمپ آب هستند سهم بیشتری می برند و دیگران کمتر.

 وی از چاه هایــی که به صــورت غیرمجاز برای جبران کمبود 
وحشــتناک آب این روستا حفر شده اند گفت و افزود: برخی هم به 
اجبار آب معدنی می خرند و برخی دیگر با آبی که قطعا بهداشــتی 

نیست سر می کنند.

نیمکت هایی با 4 دانش آموز
عبدالعزیز در ادامه  اشاره ای به مشکالت فضای آموزشی در روستا 
هم کــرد و گفت: در دو کالس موجود که پذیرای 13۶ دانش آموز 
در دو شیفت و چند پایه هستند به دلیل کمبود امکانات از دیوار به 
عنوان تخته سیاه استفاده می شود، دیواری که خراب شده و صاف و 
یکدست نیست. این کالس ها سقفی از ورق های فلزی دارد و در آنها 
دانش آموزان به صورت چهار نفره در هر نیمکت می نشینند. ضمن 
اینکه در این روستا فقط تا پایه ابتدایی امکان تحصیل است و برای 

سایر پایه ها دانش آموزان باید به روستاهای اطراف بروند.
اوضاع نامساعد اوقات فراغت و بیکاری و رونق قاچاق

یکی دیگر از مشــکالتی که عبدالعزیز به آن  اشاره کرد، کمبود 
شدید امکانات تفریحی و بیکاری شدید جوانان و اهالی روستا بود. وی 
درباره شغل اصلی ساکنان این روستا گفت: قبال درآمد از کشاورزی 
و کاشت هندوانه بود اما با توجه به کم آبی، این کار رو به افول رفته 
است. دامداری هم با توجه به خشکسالی رمقی ندارد و ضعیف است. 
این موضوع باعث شده تا عده زیادی از اهالی روستا به مشاغل آزاد 

و مسافرکشی مشغول شوند.
البته عبدالعزیز نتیجه مهم این بیکاری و نداشتن تفریح و فراغت 
سالم را کشیده شدن جوانان و اهالی به سمت قاچاق سوخت و مواد 
مخــدر اعالم کرد و افزود: با توجــه به فاصله 300 کیلومتری ما با 

پاکستان قاچاق در اینجا به ناچار رونق پیدا کرده است.

ارجاع بیماران به چابهار
عبدالعزیز  اشــاره ای هم به کمبود امکانات درمانی داشت. وی 
اظهارداشــت: در روستا خانه بهداشت داریم و یک درمانگاه هم در 
بخش زرآباد هست اما این امکانات جوابگوی بیماری های سخت و 
مجروحان حوادث نیست و در صورت بروز مشکل باید فاصله ۲۲0 
کیلومتری برای رساندن بیماران به چابهار طی شود که همین موضوع 
باعث جان باختن برخی افراد می شود که ممکن بود در صورت وجود 

امکانات در نزدیکی محل زندگی زنده می ماندند.
هر میزان که عبدالعزیز از مشکالتش گفت، افسوس اینکه چرا 
برخی از هموطنان ما همچنان باید در رسیدن به امکانات اولیه زندگی 

مشکل داشته باشند برایم آزاردهنده تر می شد.
این درســت اســت که در طول سال های گذشته و پس از 
انقالب انبوه امکانات به شــهرها و روســتاهای مختلف کشور 
رسانده شده است و اوضاع در بسیاری از مناطق قابل مقایسه با 
گذشته نیست، اما مسئوالن امر باید با یک عزم جدی و جهادی 
و تخصیص بودجه الزم و توجه بیشتر، هر چه سریعتر روستاها 
و شهرهایی که مردم نجیب آنها با ابتدایی ترین مشکالت دست 
و پنجه نرم می کنند را آباد کنند. البته اهالی این مناطق چشم 
انتظار جهادگران اردوهای جهادی نیز هستند چرا که این جوانان 
جهادی نشان داده اند در خدمت به مناطق محروم گوی سبقت 

را از مسئوالن ربوده اند.

خانه طالب تهران از طالب دعوت کرده بود رســالت های 
طلبگی در بازار را مشــق کنند. در آخرین روز این دوره، با 
جمعی از طالب طالب این دوره میهمان انجمن اسالمی بازار و 

حجره »حاج عبداهلل کرمانی« شدیم.
خبری از جمعیت شناور یک و نیم میلیون نفری معروف خیابان 
15خرداد نیست. هنوز کرکره مغازه ها چفت شش میخه قفل هایشان 
است. سنگفرش های چهارراه گلوبندک آرام آرام پاخور مشتری هایی 
می شــوند که به بوی خرید با قیمتی منصفانه تر، صبح روز پنج شنبه 
خودشان را به سراها و تیمچه های بازار تهران رسانده اند تا برد تخفیف 

دشت اول کاسب ها را نصیب خودشان کنند.
چند باری در معبرهای تنگ و ترش تیمچه امین الســلطان گم 
می شویم تا راه حجره حاج رنجبر کرمانی پیدا شود. بی اغراق بیش از 

دانشگاه عالمه طباطبایی از اواسط دهه 80 
به دنبال اجرای طرح تمرکز دانشکده ها اقدام 
به خرید و تغییر کاربری تعدادی از بلوک های 
مسکونی دهکده المپیک واقع  در منطقه ۲۲ 
شــهرداری تهران نمود. در ابتــدا تعدادی از 
واحدهای مسکونی ضلع غربی دهکده المپیک 
را که همجوار بود از مالکان خریدند. شیوه خرید 
این واحدها این گونه بود که با مذاکره و توافق 
مالی با کل ساکنان یک بلوک و جلب رضایت 
همه آنها پروسه خرید با قیمت مناسب انجام 
می شــد اما اکنون مدتی است که بنابر دالیل 
نامعلوم شــیوه کار دانشگاه تغییر کرده است. 
مدتی است مسئوالن دانشگاه عالمه در قسمت 
شــمالی از سه بلوک چند واحد را خریده اند و 
ساکنانی که تمایل به فروش نداشته اند همچنان 
مشغول زندگی در واحدهای خود هستند یعنی 

یک کارشناس محیط زیست معتقد است، کشورهای توسعه  یافته عالوه بر اینکه هیچ اقدامی برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای انجام ندادند که در حال افزایش آن نیز هستند.

محمد کاظمی با اشاره به تعهدات مختلف کشورها به موافقت نامه آب و هوایی پاریس به خبرگزاری مهر، گفت: 
بررسی کارشناسی نشان می دهد که کشورهای توسعه  یافته عالوه بر اینکه هیچ اقدامی برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای انجام ندادند که درحال افزایش آن هســتند، اما چرا ایران با توجه به ســهم اندک در انتشــار این گازها و 

وابستگی زیاد به منابع سوخت فسیلی، در اجرای توافق پاریس پیش قدم شده است؟!
کاظمی توضیح داد: توافق تغییر اقلیم پاریس در راستای جلوگیری از پدیده گرمایش زمین در بیست ویکمین 
کنوانســیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد )۲1COP( مورد موافقت کشورها قرار گرفت. تمرکز اصلی این معاهده 
بر کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای انسان ســاخت به خصوص گاز کربن دی اکسید )CO۲( بوده است. این درحالی 
است که نه تنها نقش گازهای گلخانه ای در گرمایش زمین مورد اجماع دانشمندان جهان واقع نشده است که برخی 

دانشمندان نیز علل دیگری ازجمله فعالیت های خورشیدی را عامل این گرمایش می دانند.
وی تاکید کرد: با وجود این، اگر بنا را بر درستی این فرض غلط بگذاریم که گازهای گلخانه ای انسان ساخت منجر 
به گرمایش زمین شــده اند، حال ســؤال اینجاست که آیا همه کشورها مسئولیت یکسانی در کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای دارند؟ به عبارت دیگر کدام کشورها باید نقش اصلی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایفا کنند؟
سهم 80 درصدی کشورهای توسعه یافته در انتشار گازهای گلخانه ای

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: موسسه منابع جهانی )WRI( در سال ۲010 با ارائه شاخص های ارزیابی 
اقلیمی )CAIT(، سهم کشورهای جهان در انتشار گازهای گلخانه ای را بررسی نمود. نتایج این بررسی ها نشان می دهد 
که حدود 80 درصد گازهای گلخانه ای منتشرشــده در جهان ناشــی از فعالیت های کشورهای توسعه یافته است که 
تنها ۲5 درصد جمعیت جهان را شامل می شوند. همچنین تنها حدود ۲0 درصد گازهای گلخانه ای توسط فعالیت 

کشورهای دیگر جهان منتشر می شود که جمعیت ۷5 درصد جهان را تشکیل می دهند.
کاظمی گفت: اکثر گازهای گلخانه ای توسط کشورهای توسعه یافته منتشر می شود و این کشورها باید کاهش 
بیشــتری در انتشار این گازها داشــته باشند که مراجع جهانی نیز مؤید این مسئله هستند. گروه شفافیت اقلیمی، 
گزارشی در سال ۲018 بر اساس 80 شاخص اقتصادی و اقلیمی برای بررسی نقش کشورهای توسعه یافته در انتشار 
گازهای گلخانه ای منتشر کرده است. مطابق این گزارش، کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به هدف توافق پاریس 

باید به میزان 50 درصد از تولید گازهای گلخانه ای خود بکاهند.
چرا آمریکا از توافقنامه پاریس خارج شد؟

وی در پاســخ به این پرسش که آیا چنین اتفاقی برای کشورهای توسعه یافته درحال اتفاق است، اظهارداشت: 
برای پاسخ به این سؤال الزم است مروری به رفتار کشورهای توسعه یافته در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته 
باشیم. آمریکا دومین کشور دنیا در انتشار گازهای گلخانه ای است که 15 درصد کل گازهای گلخانه ای دنیا توسط 
این کشــور تولید می شــود. هرچند این کشور در ابتدا به توافق پاریس پیوست ولی دو سال قبل از این توافق خارج 
شده است. دالیل آمریکا برای خروج از این توافق عبارت اند از نپذیرفتن مبانی علمی این توافق و از بین رفتن بیش 

از ۶/5 میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت.
این کارشناس محیط زیست افزود: کشور روسیه بیش از ۷0 درصد از انرژی خود را از سوخت های فسیلی همچون 
نفت و گاز تأمین می کند. بنابراین این کشور نیز تصویب این توافق نامه را به تعلیق درآورده است. از مهم ترین دالیل 
روسیه برای عدم تمایل به پیوستن به توافق پاریس می توان به ایجاد محدودیت در مسیر توسعه اقتصادی این کشور 

در بلندمدت و تشکیک در مبانی علمی توافق پاریس اشاره کرد.
کاظمی در پاســخ به این پرســش که کشــورهای عضو G ۲0چگونه رفتار کرده اند، گفت: مطابق گزارش گروه 
شفافیت اقلیمی، کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای عضو G ۲0نه تنها به تعهدات خود در توافق پاریس مبنی 
بر کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای عمل نکرده اند که انتشــار این گازها را افزایش داده اند. همچنین بر اساس این 
گزارش، این کشــورها حتی تمایلی به کاهش گازهای گلخانه ای در آینده ندارند، چراکه سیاســت های اتخاذی این 
کشورها از جمله افزایش یارانه سوخت های فسیلی به منزله افزایش استفاده از این سوخت ها و به تبع، افزایش انتشار 

گازهای گلخانه ای است.
رفتار ایران چگونه باید باشد؟

وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به عملکرد نامناسب عامالن اصلی انتشار گازهای گلخانه ای در قبال 
توافق پاریس، رفتار ایران در مواجه با این توافق چگونه باید باشــد، گفت: برای اینکه ایران بتواند بهترین تصمیم را 
در قبال توافق تغییر اقلیم پاریس اتخاذ کند، باید به دو نکته اساسی توجه داشت. با توجه به نکات ذکرشده، ایران 
به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، سهم بسیار اندکی در انتشار گازهای گلخانه ای دارد. بنابراین کاهش انتشار 
کشورهایی مانند ایران نمی تواند تأثیر چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد. بررسی ها نشان 
می دهد که رشــد اقتصادی کشــور با تولید گازهای گلخانه ای به خصوص دی اکســید کربن)CO۲(  رابطه مستقیم 
دارد. همچنین وابستگی کشورهای درحال توسعه در تأمین انرژی به سوخت های فسیلی بسیار بیشتر از کشورهای 
توســعه یافته است. به عنوان نمونه فرانسه فقط 5 درصد انرژی خود را از طریق سوخت های فسیلی تأمین می کند، 

درحالی که ۹۹ درصد انرژی ایران از سوخت های فسیلی تأمین می شود.
این کارشناس محیط زیست افزود: اوالً با توجه به عملکرد نامناسب و نامشخص کشورهای توسعه یافته در قبال 
توافق پاریس، چرا باید ایران در اجرای این توافق پیش قدم شود؟ ثانیاً از سوی دیگر، ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده 
منابع نفت و گاز از نظر اقتصادی به شدت به این منابع وابسته است و اجرای توافق پاریس یعنی محدود کردن کشور 
در استفاده از این منابع که برخالف منافع ملی به نظر می رسد، ازاین رو عجله کردن در پیوستن به این توافق از طرف 

کشورهایی مثل ایران هیچ توجیه عقالنی نخواهد داشت.

تحلیل یک کارشناس محیط زیست
 از موافقت نامه آب و هوایی پاریس

کشورهای توسعه یافته 
در حال افزایش انتشار 

گازهای گلخانه ای هستند

ماجرای چک های برگشتی 
۴۵ سال پیش در حجره 

حاج عبداهلل

طلبه های تهرانی پای درس کاسب خوش نام بازار نشستند

طرح دانشگاه عالمه
 و آشفتگی ساکنان قدیمی دهکده المپیک

از یک بلوک پنج طبقه دو واحدی، چهار طبقه را خریده اند یا در بلوک 33 دو واحد مانده که فروخته نشــده اســت. 
اما مشکلی که وجود دارد این است که گویی مسئوالن دانشگاه می خواهند ساکنانی را که حاضر به فروش واحدهای 
خود نشده اند فراری دهند چراکه دست به اقداماتی زده اند که تعجب برانگیز است مثل کندن سینک های دستشویی 
و رها کردن آب در طبقات باال که می تواند با توجه به قدیمی بودن این ســاختمان ها خطرناک باشــد، جالب اینکه 
یکی از پیمانکاران به این موضوع اعتراف کرده است که این کار از کجا و به دستور چه کسانی اجرا می شود همچنین 

قطع کردن سیم تلفن و برق که با مراجعه به ادارات مربوطه دوباره توانستیم آنها را وصل کنیم.  
همچنین در بلوک هایی که برخی از واحدها به دانشگاه فروخته شده است اقدام به کندن در و پنجره واحدها و 
تخریب مشاعات نموده اند که یعنی قرار است این واحدها تخریب شود یا برخی دیوارهای کناری را سوراخ کرده اند در 
صورتی که شهرداری می گوید قرار بر این بوده که ابتدا تمام واحدها خریداری و تخلیه شود سپس کار تخریب انجام شود.

حال  این موضوع مشــکالت فراوانی را برای ســاکنان باقی مانده در این واحدها ایجاد کرده اســت از جمله با 
تبدیل بخش زیادی از این واحدها به صورت مخروبه و نداشــتن در و پیکر برخی از آنها به محل تجمع معتادان و 
وقوع دزدی تبدیل شــده اســت. با توجه به این مشکالت، ساکنان این واحدها که  برخی از آنها بیش از 45 سال در 
این مکان سابقه سکونت دارند و افراد سالخورده و کم توان هستند روزها و شب های سختی را می گذرانند. وقتی به 
مسئوالن دانشگاه هم مراجعه می کنیم پاسخ روشنی داده نمی شود و حتی اعالم می کنند که کاری نمی توانید بکنید.
البته خود این موضوع که چگونه پهنه ای که کاربری مسکونی داشته است می تواند تبدیل به کاربری آموزشی 
و دانشــگاهی شود جای سوال و بررسی دارد که مسئوالن شــهرداری باید پاسخگوی آن باشند اما از مسئوالن امر 
درخواست ویژه داریم که هر چه سریعتر با ورود به این ماجرا از تضییع حقوق ساکنان باقی مانده جلوگیری نمایند. 
با این شرایط هم اگر با رفتار مناسب و قیمت منصفانه  این واحدها از سوی دانشگاه خریداری شود ممکن است 
این ساکنان بتوانند به فکر چاره ای باشند اما این نوع تحت فشار قرار دادن و مطرح نکردن پیشنهاد مالی مشخص 

و منصفانه کار را دشوار کرده است.

یک قرن از پا گرفتن این بازارچه در دل راسته خیابان مولوی می گذرد. 
ساباط های چوبی جابه جا ریخته شده سقف ها و طاقی ها و هشتی های 
نم و نا گرفته گواه این هســتند که در این ســال ها نیم نگاهی هم به 
مرمت این  گوشــه از  بازار نشده است. حال بازار امین السلطان خوب 
نیست. کسب و کار بیشتر کاسب های اینجا از سکه افتاده  اما بروبیا در 
حجره نقلی حاج عبداهلل رنجبر کرمانی تمامی ندارد. کاسب پا به سن 
گذاشــته ای که کار و بارش بعد ۶0 سال بده بستان در بازار بیخ پیدا 
نکرده و همیشه خدا به واسطه آبروداری از خلق خدا آبرودار مانده است.

حجــره حــاج عبداهلل در آخرین پیچ نرســیده به هشــتی بازار 
امین الســلطان قرار گرفته و در تمام طول این سال ها قرار دل ناآرام 
مردمان دســت تنگی بوده که نمی خواستند شرمنده کس و کارشان 
باشند و دستشان مقابل نااهل و نامحرم دراز شود. اینجا راز مگویی وجود 
ندارد. همه چیز پیش روی مان فاش اســت. این حجره بدجوری خوی 
شفاف و زالل صاحبش را به خود گرفته. حاج عبداهلل مرام کاسب های 
کهنه کار بازار تهران قدیم را پیشه خودش کرده و هنوز که هنوز است 
گونی های برنج و حبوبات را قســطی بدون ضمانت به مشتری هایش 
تحویل می دهد. گواه این مرام دیرین، دفترهای رنگ پریده ورق خورده ای 
است که حاال پر شده از نام مشتری های خوش حساب و بدحسابی که 
روی خوش رویی این حبیب خدا حساب باز کرده اند. مغازه حاج عبداهلل 
درست مثل خودش ریز و مریز است اما اینجا که باشی هرچقدر هم 
که گرفته حال باشی دلت از هم نشینی با دل دریایی کاسب سالخورده 

و خوش روی بازارچه امین السلطان باز می شود.
پای منبر افشاگر نواب

طلبه ها که مهمــان ناخوانده حجره اش می شــوند گل از گلش 
می شــکفد. از این که گونی های روی  هم ســوار شده برنج و حبوبات 
جایی برای پذیرایی برایش باقی نگذاشته اند ابزار شرمندگی می کند. 
با این حال حواس کســی به ابعاد جمع وجور این مغازه نیست. بیشتر 
طلبه ها چشم به کتاب های قدیمی کنار هم  ردیف شده درس مکاسب 
دارند. آن هایی هم که راز کشوی میز مندرس گوشه حجره را می دانند 
دل دل می کنند که دست حاج عبداهلل بیش از این منتظرشان نگذارد 
و آن را بیرون بکشد. همه دور کاسب خوش نام تیمچه حلقه می زنند 

و گوش جانشان را به حرف های شیرین او می دهند: »در سال 1311 
در روستای زوار بید پیشوا متولد شدم. پدرم مکتب داشت. کنار دستش 
می نشستم. همین طور که به بچه های بزرگ تر قرآن یاد می داد گوشه 
چشمی هم به من داشــت. تحصیالت اولیه را مدیون زحمت های او 
هســتم. در نوجوانی به تهران آمدم و ساکن محله دوالب شدم. خدا 
شــهید نواب صفوی را رحمت کند. آن موقع در همان محله سکونت 

داشت و بعد از نماز مغرب جلسه های سخنرانی برگزار می کرد.«
حاج عبداهلل به عادت کاسب پیشه های قدیم لباس کار ساده به تن 
دارد. کاله کاموایی اش را روی سر میزان می کند و به طلبه ها می گوید 
روحانی هم که می شــوید مثل نواب شوید: »نواب زبان تندی داشت. 
حقایق را افشــا می کرد. آن زمان در روستاها هنوز ارباب ها روی کار 
بودند و به رعیت ها ظلم می کردند. مال و جان مردم از دســت آن ها 

در امان نبود. من که ســال ها در روستا این زورگویی ها را دیده بودم 
پامنبری ثابت نواب شدم. همان روزها بود که تکلیف هم معلوم شد و 
تا امروز هم در همان خط فکری مانده ام و ذره ای به آن شک نکرده ام.«

پاسبان ها هم برای شهدای مؤتلفه گریه کردند
وقتی یکی از طلبه ها از حاج آقا کرمانی می پرسد که از ابتدا در این 
مغازه بوده یا نه، ما را به خاطرات سال های دورش مهمان می کند: »آن 
زمان رسم بود که شاگرد مغازه را با خود مغازه به خریدار تازه می دادند. 
دست بر قضا مدتی شاگرد مغازه پدر شهید بخارایی ضارب حسنعلی 
منصور شدم. در آن دوران حشرونشر با این افراد متدین و انقالبی که 
اعتقاد زیادی به قیام مســلحانه علیه شاه داشتند باعث شد کم کم با 
تفکرات امام خمینی)ره( آشنا شوم.حاج اکبر بخارایی در بازار تهران 
عطاری داشت و من که شاگرد او بودم در جریان همه ارتباطات او با 
انقالبی های بازار قرار می گرفتم. پسر او و دوستانش دست از جانشان 
شســته بودند. انسان های به این عجیبی در عمرم ندیده ام، ایمانشان 

مثل کوه محکم بود.
می گویند روزی که در دادگاه قرار بود حکم تیرباران آنها را صادر 
کنند مثل بچه های مدرسه ای با هم شوخی می کردند و سر این که چه 
کسی ابتدا بنشیند و به حکمش رسیدگی شود بحث می کردند. عکس 
معروفی از دادگاه آنها منتشر شد که صورت بشاش و بی ترس آنها از 
مرگ را نشــان می داد. پاسبان های زندان هم عاشقشان شده بودند و 
صبح روزی که آن ها را برای تیرباران می بردند پنهانی اشک می ریختند 
و از این گروه می خواستند حاللشان کند. بعد قائله فیضیه قم و توهین 
به حضرت امام، به همراه همین بازاری ها به خیابان ها ریختیم و همان 
شــب دستگیر شدیم. اوایل دهه 50 بود که پدر شهید بخارایی مغازه 
عطاری اش را به من و شــریکم فروخت. از همان روزها فروش جنس 
نسیه به مردم تنگ دست را شروع کردم تا کاسبی ام برکت پیدا کند.«

دست تنگ مشتری ها و روی باز حاج عبداهلل
روی میز کاسب خوش روی این حجره پر شده از دفترهای سال های 
دور و نزدیک. خیلی حساب ها خط  خورده اند و پرونده خیلی از آن ها 
باز اســت هنوز. نام بعضی از مشتری ها 50 سال تمام است که مدام 
در ستون های این دفترها تکرار می شود. حاج عبداهلل می گوید درس 

مکاســب را در محضر آیت اهلل خوش وقت آموخته و این دانسته ها را 
فقط به شیوه عملی می توان به دیگری منتقل کرد: »بازار امروز و حال 
و هوایی که جوان ها دارند جایی برای نصیحت باقی نگذاشــته است. 
اگر کسی روشــن ضمیر باشد با دیدن رفتار درست و خداپسندانه به 
آن گرایش پیدا می کند. در مکاسب به ما یاد دادند تا می توانیم هوای 
مشتری را داشته باشیم. به ما گفتند مشتری از جانب خدا سمت شما 
می آید و شــما اگر با فرستاده خدا بد تا کنید خودتان ضرر می بینید. 
اســاتید این را آویزه گوش ما کردند که اگر به مشتری آسان بگیریم 
خدا هم به ما آســان می گیرد و به ما و کســب وکارمان آبرو و برکت 
می دهد. این ها افسانه نیست. من یک عمر در همین حجره ۲0متری 
با خدا معامله ها کرده ام. شما به من بگویید مگر می شود طرف حساب 

شما خدا باشد و سود نکنی و به ضرر بیفتی؟«
طرف حساب من خداست

طلبه هــای جوان، زبان به کام گرفته اند و با جان و دل حرف های 
شیرین حاج عبداهلل را به گوش می گیرند. از این همه خوش باوری که 
حاصل یک عمر ایمان آزموده شده است به وجد آمده اند و زیر لب مرحبا 
و احســنت می گویند. حاج آقا کرمانی باالخره با اصرار ما آن کشوی 
معروف را بیرون می کشــد و نگاه  طــالب روی اوراق انبوه چک های 
برگشتی سر می خورد و همان جا می ماند. دست بعضی هایشان سمت 
برگه ها می رود و انگار که بخواهند تفالی به دیوانی بزنند چندتایی از 
آن ها را بیرون می کشــند و روی میزهــا پهن می کنند. گذر ایام این 
برگه ها را ترد و شکننده کرده است. یک چک برای خوزستان است و 

چکی دیگر برای بانکی که قبل از انقالب فعال بوده و نشــان می دهد 
که بدهکار اهل ســنندج است. همسایه های حاج آقا رنجبر می گویند 
کاسب خوش اخالق تیمچه شان از عراق و افغانستان هم مشتری هایی 

داشته که هنوز حسابشان را با او صاف نکرده اند.
حاج عبداهلل با دســت های الغری که رگ هایش هویدا شده آرام 
روی چک ها دست می کشد و می گوید: »همه این بدهکارها را حالل 
کرده ام. به  زور نمی شود از کسی پول گرفت. مرام این مغازه این است 
که اجناس را قســطی به دست مشــتری ها بدهم. از این رویه دست 
برنمی دارم. من در این ۶0 سال کاسبی هزاران مشتری داشته ام. این 
چک های برگشتی که قدیمی ترین آن ها مربوط به 45سال پیش است 
برای 5 درصد از مشتری هایم است. من نمی توانم به خاطر بدحسابی 
این تعداد به ۹5 درصد دیگر از مشتری هایم بی اعتماد شوم. در مکاسب 
به ما یاد داده اند جواب بدی هم خوبی اســت. خیال من آسوده است 
چون طرف حســاب من در این معامله ها خداست و هیچ کس مثل او 

جانب حق ننشسته است.«
کارگاهی برای مکاسب اسالمی

حجت االسالم علی اصغر سهرابی مدیر خانه طالب تهران و حوزه 
علمیه و عملیه نهضت، برگزاری این دوره را تمرینی برای تبلیغ طالب 
می دانــد و به درس هایی که اعضای این گروه از حاج عبداهلل کرمانی 
گرفتند اشاره می کند: »بازار از دیرباز محیط تبلیغی سابقه داری برای 
روحانیون بوده است. بازار امروز تهران با تغییرات جدی روبه روی شده 
است. به همین دلیل نیاز و ضرورت های متعددی ایجاب می کرد طالب 
حوزه های علمیه با مناسبات حال حاضر آن آشنا شوند. این دوره در 
چهار هفته برگزار شد و برای برخورد عینی با کاسبی که رویه مکاسب 
را در کسب وکارش پیش  گرفته در روز آخر به دیدن حاج عبداهلل رنجبر 
کرمانی آمدیم. دیدار ایشان با طالب حوزه های علمیه در نهایت صفا 
و صمیمیت برگزار شــد و این گروه با توجه به اخالق و رفتار و گفتار 

این عالم زاهد درس های متعددی از محضرش گرفتند.«
ســهرابی می گوید در هفته های گذشته طالب با مباحث نظری 
مرتبط با اقتصاد اسالمی در بازار آشنا شدند اما دیدار با عبداهلل کرمانی 
جنبه عینی به این مباحث داد: »در سه هفته گذشته بحث هایی مانند 
هویــت فرهنگی و اجتماعی بازار و همچنین مباحث نظری اقتصاد و 
رابطه روحانیت با کســبه بازار را بررسی کردیم. چکیده و عصاره این 
مباحث درس هایی بود که طالب این گروه در مغازه کوچک این کاسب 
که حقیقتاً حبیب خداســت دیدند و شنیدند. امیدواریم مجموع این 
تالش ها به خروجی مطلوب که همان رسیدن به بازاری پویا از اقتصاد 

اسالمی است برسیم.«
کاسبی که چند مقاله منتشر کرده است

از حوزه آیت اهلل ایروانی خودش را به این بازدید رســانده اســت. 
»وحید سلطانی« خروجی دوره چهار هفته ای بازار و رسالت های طلبگی 
را در حجره کوچک حاج عبداهلل پیدا کرده است: »در طول چهار هفته 
گذشته به  طور تئوری با مناسبات بازار و کاسب ها آشنا شدیم اما آنچه 
امروز در این مغازه کوچک دیدم درس مکاسب به شیوه عملی بود. حاج 
رنجبر کرمانی از سطوح تحصیلی باالیی برخوردار است و چند مقاله 
در زمینه مکاسب اسالمی منتشر کرده اما در رفتار و گفتار و منش او 
هیچ تکبری دیده نمی شــود. ایشان برای من نمونه عینی زهد و تقوا 
و بی توجهی به مال دنیا هســتند و این نشانگر توکل بی چون وچرای 

ایشان به خداوند است.«
صفای باطنی اش حکم کیمیا دارد

زارعی از دیگر طلبه هایی اســت که با گروه طالب مهمان حجره 
عبداهلل کرمانی شــده است. او به دل نشینی رفتار و گفتار این کاسب 
خوش آوازه اشاره می کند و می گوید: »ایشان معلم اخالق به شیوه عملی 
هستند. وقت اذان بود که ما به حجره ایشان رسیدیم. ایشان بی حرف 
بدون این که درب مغازه اش را قفل کند راه افتاد و گفت من وقت اذان 
باید بروم با خدایم حرف بزنم بعد می آیم با هم گپ می زنیم. این مصداق 
بارز امربه معروف بود بی آنکه بخواهد به ما خرده ای بگیرد. اتفاقاً ما هم 
 پشت سر ایشان راهی مسجد بازار شدیم و نماز اول وقت را از دست 
ندادیم. جامعه ما تشنه این اخالق و رویه است. امیدوارم بتوانیم مثل 

ایشان به درجات عالی از توکل و تقوا و اخالق دست پیدا کنیم.«
منبع: فارس

نگاهی به الیحه اعطای تابعیت به فرزندان
بتول سلیمی منش  با  مادران ایرانی

توجه نمی کنند. قانون مدنی در ماده 10۶0 بیان داشته است: »در صورتیکه 
زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشــته باشد باید از وزارت کشور 
مجوز بگیرد اما بسیاری از ازدواج های زنان ایرانی با مهاجرین و اتباع خارجی 
به دلیل عدم کســب مجوز قانونی با وجود صحت شرعی، مشکالتی برای 

کودکان حاصل از این ازدواج ها را در پی داشته است.
این کــودکان از منظر حقوق بین الملــل خصوصی بی هویت نامیده 
می شــوند. به بیانی دیگر، با اینکه تکلیف پدر گرفتن شناسنامه و کسب 
هویت خارجی برای کودکان حاصل از ازدواج های شرعی ولی غیر قانونی 
)عدم رعایت ماده 10۶0( میان زنان ایرانی و مردان خارجی در قلمرو خاک 
ایران آنان بوده اســت، ولی بدون انجام این تکلیف همســران خود را رها 
کرده اند و این کودکان بی سرپرست؛ بی تابعیت و فاقد شناسنامه می شوند 

که در نهایت آنان را کودکان بی هویت می نامند.
خالء قانونی موجب ایجاد مشکالت اجتماعی و هویتی برای کودکان 

حاصل از این ازدواج ها شده است و این کودکان به دلیل فقدان شناسنامه، 
نداشــتن مدارک هویتی و اسناد ســجلی از برخورداری از حق تحصیل، 
اســتفاده از خدمات اجتماعی، درمانی و شغلی محروم می مانند و همین 

امر موجب می شود با مشکل معیشتی، حقوقی و اجتماعی مواجه شوند.
رویکرد قانونگذار در تابعیت بر طفل از طریق مادر

قانونگذار با توجه به مشــکالتی که در پی سیستم اعطای تابعیت بر 
مبنای خون صرفا از طریق پدر به وجود می آمد، در زمینه تصحیح قانون 
انتقال تابعیت از طریق مادر، در ســال 1385 با ماده واحده چنین بیان 
داشت: »فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متولد 
در ایران شــده یا حداکثر تا یک ســال پس از تصویب این قانون در ایران 
متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای 
تابعیت ایرانی نمایند، این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا 
امنیتی و اعالم رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.«

 هر چند قانونگذار در پی رفع  اشــکاالت سیستم خون بوده است اما 
نکته ای که در ماده واحده مذکور قابل ذکر می باشــد این اســت که افراد 
زیر 18 ســال تعیین تکلیف نشده اند و قانونگذار درخصوص آنان سکوت 
کرده اســت. این افراد تا سن مقرر شده در ماده مذکور بالتکلیف خواهند 
ماند و همین امر باعث می شود که این کودکان تا قبل از سن 18 سالگی 
در وضعیتی نامعلوم به سر ببرند و در سنین حساس کودکی و نوجوانی با 
محرومیت هایی روبرو باشــند، از این رو ماده واحده فوق نتوانست کارآمد 

باشد و مشکل سیستم خون را بطور کامل رفع نماید.
الیحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی

بسیاری از کشــورهای جهان در اعطای تابعیت اصلی از طریق 
سیستم خون نسب پدر و مادر را مورد پذیرش قرار داده اند و از این 
حیث بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده اند؛ در حالی که مبنای اعطای 
تابعیت در ایران همانگونه که بیان شد فقط از طریق پدر مورد پذیرش 
واقع شده اســت. اما در پی مشکالتی که در سال های اخیر متوجه 
فرزندان مادران ایرانی از پدر خارجی شده بود، قانونگذار در پی اصالح 
و تکمیل نظام تابعیت خون برآمده و بر همین اساس تابعیت از طریق 
مادر را نیز برای فرزندان قابل تحقق می داند و این امر با تصویب ماده 
واحده مصوب  1385 آغاز شد که البته با نواقصی که به آنها  اشاره شد 
به طور کامل مشکل تابعیت رفع نگردید، از این رو در ماه های اخیر با 
تصویب الیحه ای در هیئت دولت، مقرر شــد که فرزندان دارای مادر 
ایرانی و پدر خارجی با درخواست مادر تا قبل از 18 سالگی و همچنین 
فرزندان باالتر از 18 سالگی به درخواست خود بتوانند تابعیت ایرانی 
را کســب نمایند. در واقع ، زنان ایرانی که در داخل کشور همسران 
خارجی دارند و یا در خارج از کشور زندگی می کنند می توانند برای 
فرزندان خود تابعیت ایرانی را برگزینند، الیحه مذکور در هیئت دولت 
به تصویب رســیده است و در صورت تصویب آن در مجلس شورای 
اســالمی و تایید شــورای نگهبان به صورت قانون قابل اجرا خواهد 
بــود.  نظام حقوقی ایران با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی 
از حقوق کودکان و زنان حمایت می نماید چرا که ادامه مشــکالت 
کنونی خسارات زیادی را به این فرزندان و مادران آنها وارد می کند.

مصائب روستایی که آب لوله کشی آن هر دو هفته یک بار وصل می شود!تماسی آشنا از یک جای دور


