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سيد محمد مهدي غمامي *

طرح تصويب ممنوعيت حمل س��اح س��رد از 
آنجايي شروع شد كه روند رو به رشد قتل هاي 
ناشي از كاربرد ساح هاي سرد، پليس آگاهي را 
به فكر ارائه يك طرح انداخت تا حمل ساح سرد 
ممنوع شود. به منظور پيشگيري از به كارگيري 
اينگونه ساح ها در درگيرهاي فيزيكي و ضرب 
و جرح كه ح��دود ۳۵ درصد قتل ه��ا را به خود 
اختصاص داده، در نهايت اين طرح بعد از اصاح 
برخي موارد در ۲۲ آذر س��ال جاري به تصويب 
نهايي صحن علني مجل��س و متعاقباً يك هفته 
بعد به تأيي��د و تصويب نهايي ش��وراي نگهبان 
رسيد. به موجب اين قانون حمل قمه، شمشير، 
قداره و پنجه بوك��س در صورتي ك��ه صرفاً به 
منظ��ور درگيري و ض��رب و جرح انجام ش��ود 
جرم محس��وب و مرتكب به مج��ازات مقرر در 
اين م��اده محكوم مي ش��ود. همچنين واردات، 
توليد و عرضه س��اح هاي مذكور ممنوع است 
و مرتكبان اين جرم بين ش��ش ماه تا دو س��ال 
حبس و جزاي نقدي بين ۲۰ تا ۸۰ ميليون ريال 
محكوم و حسب مورد اين ساح ها به نفع دولت 
ضبط يا معدوم مي شود. آنچه در اين ميان قابل 
اهميت اس��ت ميزان بازدارندگي قانون فوق در 
كاهش جرائم خشن است كه آيا امكان استفاده 
نكردن از ادوات سرد را از مجرمين سلب خواهد 

كرد يا خير؟ 

  بازدارندگي قوانين در بحث سالح سرد
حجت االس��ام جليل محبي حقوقدان در حوزه 
جزا و جرم شناس��ي در پاس��خ به س��ؤالي درباره 
بازدارندگي قانون ممنوعيت حمل س��اح سرد 
نسبت به وقوع جرائم خشن و خياباني در كشور 
به »جوان« مي گويد: با محتواي اين قانون موافق 
نيستم. آنچه در باب خشونت هاي خياباني است، 
عمدتاً از روي عصبانيت به وق��وع مي افتد و منع 
حمل ابزاري همچون شمش��ير و قمه و... جلوی 
كس��ی را نمي گيرد چراكه وقتي فرد احساساتي 
مي ش��ود، از ابزار ديگري همچون قفل فرمان و... 

استفاده مي كند. 
وي با اش��اره به ذكر ادواتي چون قمه، شمشير، 
س��اطور و...  راجع به محتواي اي��ن قانون اظهار 
داشت: نه تنها اين قانون بلكه هيچ قانون ديگري 
در اين زمينه بازدارنده نخواهد بود چراكه فرد براي 
ارتكاب جرم از ادوات ديگري اس��تفاده مي كند. 
قانونگذار به مواردي اشاره كرده كه بسياري ديگر 
از ادوات مشابه آن اما متفاوت در اسم وجود دارد 
كه مجرمان امكان استفاده از آن را دارند. محبي 
اظهار داشت: در اين قانون ساح هاي سردي كه 
مصرف دوگانه دارند ممنوع نش��ده اس��ت مثل 
چاقوي آشپزخانه كه البته امكان ممنوعيت هم 
وجود نداشته است، لذا منع ساح براي كسي كه 
در معرض عصبانيت آني قرار مي گيرد و استفاده 

مي كند، آنچنان بازدارنده نمي شود. 
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه قانون فوق نمي تواند 
جامع و بازدارنده باشد، تصريح كرد: اگر اين قانون 
براي مقابله ب��ا اراذل و اوباش هم طراحي ش��ده 
باشد، جلوي آنها را هم نمي گيرد چراكه اين افراد 
نيز بعد از اطاع از قانون به جاي حمل و استفاده 
از چاقوي ضامن دار، چاقوي غيرضامن دار حمل 
مي كنند يا به جاي پنجه بوكس از موارد ديگري 
استفاده مي كنند.  وي با ذكر مثال ديگر به حذف 
ساطور از محتواي اين قانون اشاره كرد و توضيح 
داد: با توجه به مصرف دوگانه س��اطور، اين مورد 
از متن قانون حذف شده است. طبيعي است كه 
اين امكان وجود دارد اف��راد براي ارتكاب جرم از 
همين ابزار جايگزين موارد ديگر استفاده كنند. 
نكته قابل اهميت در تحليل محتواي اين قانون 
توسط محبي بر اين اس��اس بود كه محتواي اين 
قانون موجب خواهد شد تا مدافعان از خود خلع 
ساح شوند، به طور مثال با اين قانون ديگر يك 
چوپان قادر نخواهد بود هيچ گون��ه ابزار دفاعي 
با خود حمل كن��د اما بي ش��ك اراذل و اوباش از 
ساير ابزارهاي جايگزين اس��تفاده خواهند كرد. 
حجت االس��ام محبي اظهار داش��ت: حتي اگر 
فرض كنيم هر آنچه ساح سرد محسوب مي شود 
به عنوان ابزار مجرمانه در محتواي قانوني نام برده 
شود، افراد از ساير ابزارهاي ساده، امكان ساخت 

ساح س��رد را براي خود فراهم مي كنند. به طور 
مثال با تيز كردن يك تس��مه آهن��ي براي خود 
چاقو درست مي كنند. حال آنكه آيا داشتن تسمه 

جرم است؟!
  راهکار کاهش جرائم با سالح سرد

اين حقوقدان در حوزه جزا و جرم شناسي راهكار 
مورد نظر براي كاهش جرائم خش��ن با استفاده 
از ساح سرد را فرهنگي دانس��ت و خاطرنشان 
كرد: راهكار ديگر اين است كه مجازات استفاده 
از چنين ابزاري بايد افزايش يابد، يعني مجازات 

استفاده از ساح سرد در درگيري باالتر برود. 
حسين محمدنبي وكيل و حقوقدان ديگر فردي 
اس��ت كه در گفت وگو با »جوان« به قانون سال 
1۳۳6 در اين زمينه اش��اره ك��رد و گفت: ماده 
يك اين قانون هرگونه تظاهر به چاقو زدن را نيز 

مجازات تعريف كرده بود. 
 جرم انگاري مجدد ادوات خاص

وي در ادامه به قانون جديد اش��اره كرد و با بيان 
اينكه چهار مورد از ادوات در اين قانون جرم انگاري 
ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اگر ادوات و ابزارهاي 
ديگري الزمه اين تعريف باش��د، بايد قانونگذار 
مج��دداً تصويب كند. اين حقوق��دان با تأكيد بر 
ضرورت اس��تفاده از وحدت ماك اظهار داشت: 
آيين نامه تش��كيل و اجراي قانون فوق از جمله 
مواردي است كه اين امكان را به قانونگذار مي دهد 
تا با قيدهايي، ادوات ديگر را نام برده و تعريف كند 
و به صورت مفصل شرح دهند كه كدام ابزارها و 
ادوات به ديگر مواردي كه پيش از اين جرم انگاري 
شده نيز شباهت دارند.محمدنبي با ذكر مثالي در 
مورد ضربه دست در قوانين ورزشي اظهار داشت: 
ضربه دست در حالت عادي شايد فردي را بكشد 
اما همين مورد در ورزش رزمي جرم انگاري شده 
و اذن آن به يك فرد ورزش��كار اعطا مي شود لذا 
ضروري اس��ت تمامي ادوات و م��وارد به صورت 
جزئي نام برده و ذكر شود. انتظار مي رود با كسب 
نتيجه از نگاه حقوقدان ها، قانونگذاران موارد فوق 
را در نظر گيرند تا عاوه بر اينكه ميان اس��تفاده 
از س��اح س��رد در بخش هاي مختلف و مشاغل 
مختلف تف��اوت و تمايز قائل ش��وند به جزئيات 
مشابه چنين ادواتي نيز توجه كنند و در فرصت 
سه ماه باقي مانده براي اجرايي كردن آيين نامه، 

اين موارد را لحاظ كنند.

 تباني در معامالت دولتي 
در حقوق كيفري ايران

دس��تگاه هاي دولتي در راس��تاي ايفاي وظايف و اختيارات خود، 
اقداماتي انجام مي دهند كه بخش��ي از اين اقدامات در قالِب انعقاد 
معامله )از طريق مناقصه و مزايده( صورت مي گيرد؛ انجام معامات 
مذكور نيز زمينه گس��ترده اي را براي سوءاس��تفاده از بيت المال، 
توس��ط كارگزاران و مستخدمان دس��تگاه هاي دولتي كه اقدام به 
انعقاد اي��ن معامات مي نمايند ي��ا در جريان انعق��اد آنها مداخله 
و نظارت دارند از يك س��و و ساير اش��خاص عادي و غيردولتي كه 
طرِف معامات مذكور قرار مي گيرند از سوي ديگر، فراهم مي كند. 
يكي از مهم ترين و رايج ترين جراي��م ارتكابي در اين حوزه، »تباني 
در معامات دولتي« اس��ت؛ قانونگ��ذار ايران در س��ال 1۳4۸، با 
جرم انگاري تباني در معامات دولتي در ماده واحده »قانون تباني 
در معامات دولتي«، در راس��تاي حفظ صحت و درستي معامات 
دولتي، حمايت از اموال دولتي و منافع عمومي و ترويج بخش هاي 

خصوصي به سمت رقابت سالم اقتصادي گام برداشته است. 
منظور از معامات دولتِي مشمول ماده واحده فوق الذكر، معاماتي 
هستند كه به وسيله مأمورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا 
دستگاه دولتي از يك طرف، با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف 
ديگر، در زمينه ه��اي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق 
مدني منعقد ميگردد و اختافات و مسائل آن تابع مقررات حقوق 
خصوصي بوده و در دادگاه هاي عمومي دادگستري مورد رسيدگي 

قرار مي گيرند.
 بر اساس اين ماده واحده، تباني در معامات دولتي سه شق و حالِت 
مجزا را در برمي گيرد   كه عبارتند از: تباني اشخاص غيركارمند دولت  
در معامله دولتي، انجام معامله توسط كاركنان دولت با وجود علم 
و اطاع از وجود تباني  در آن و شركت  يا معاونِت كاركنان دولت در 
تباني در معامله دولتي. بدين ترتيب، جرم تباني در معامات دولتي 
هم توسط مستخدمين دول��ت و هم توسط غيرمستخدمين دولت 
قابل ارتكاب است. همچنين، جرم موضوع ماده واحده مذكور از زمره 
جرائم مقيد محسوب مي شود كه تحقق آن منوط به حصول نتيجه 
خاصي است و آن نتيجه عبارت است از اينكه »ضرري متوجه دولت 

يا شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت گردد«.
 در ارتباط با وضعيت حقوق��ي معامات مبتني ب��ر تباني نيز بايد 
گفت، بسياري از معامات دولتي به موج��ب قانون جرم و صراحتاً 
باطل اعام شده اند، از جمله در م��اده دوم »اليحه قانوني راجع به 
منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسي��ن و كارمندان در معامات 
دولتي و كش��وري«؛ اينگون��ه معامات به اصطاح اص��ول فقه، از 
مصاديق معاماتي هستند كه نهي به ذات معامله خورده و لذا باطل 
دانسته شده است. ولي برخي ديگر از معامات دولتي جرم و ممنوع 
اعام شده، ليكن قانونگذار تصريح به بطان نكرده است و به تعبير 
اصولييون، نهي به ذات معامله نخورده تا فاسد باشد، مانند معامات 

دولتي كه با تباني انجام گرفته اند. 
در مورد اي��ن معامات بايد گف��ت، به جهت آنك��ه مستخدمان يا 
نمايندگان دولت، موظف به رعايت غبطه دول��ت و مكلّف به عدم 
تباني در معامات هستند و با توجه به نهي و منع قانوني كه جنبه 
استمراري و دائم��ي از سوي حاكميت دارد، ل��ذا معامات مذكور 
باطل و كان لم يكن مي باشند. افزون بر آن، از آنجا كه طبق موازين 
حقوق اداري، اساساً معامله دولتي كه تشريفات اداري در انعقاد آن 
رعايت نشود باطل است، معامله دولتي مبتني بر تباني نيز، كه در 
انجام آن به علت ارتكاب تباني از تشريفات اداري عدول شده است، 

باطل تلقي مي شود.
*  بازپرس دادسراي جنايي کرج  

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأييد يا رد تمام محتوای آنها نيست. 

آيا اس�تفاده از فضاي بام ساختمان ديگران به منظور 
نصب تجهيزات ي�ا ديوار اش�خاص ديگرجهت نصب 
تابلو و عکس و نوشتار مش�مول ماليات اجاره امالك 

تلقي مي شود؟ 
استفاده از فضاي بام ساختمان ديگران يا ديوار اشخاص ديگر مشمول 

ماليات اجاره ام�اك تلق�ي مي شود.
در صورتي که رأي صادره از هيئت حل اختالف مالياتي 
»بدوي«، ابالغ قانوني ش�ده باش�د و مؤدي در موعد 
مق�رر )۲۰ روز از تاريخ ابالغ( اعتراض�ي به اداره امور 
مالياتي تسليم ننموده باشد آيا پرونده مالياتي مؤدي 
قابل طرح در هيئت حل اخت�الف مالياتي تجديدنظر 

خواهد بود؟
خير، به استناد ماده ۲4۷ قانون ماليات هاي مستقيم، رأي هيئت حل 
اختاف مالياتي بدوي قطعي و الزم االج��را مي باشد مگر اينكه ظرف 
مدت بيست )۲۰( روز از تاريخ اباغ رأي مورد اعتراص كتبي قرار گيرد 
كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختاف مالياتي 

تجديدنظر احاله خواهد شد. 

انتقال مال به قصد فرار از ِدين، حبس دارد
در صورتي كه از بابت بدهي وام گيرنده، مبلغي را پرداخت نماييد به 

همان ميزان مي توانيد به وي مراجعه نماييد.
از طرفي ديگر مطابق ماده ۲1 قان��ون نحوه  اجراي محكوميت هاي 
مالي، انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار 
از اداي دين به نحوي كه باقي مانده اموال براي پرداخت ديون كافي 
نباشد، موجب حبس تعزيري يا ج��زاي نقدي درجه شش يا جزاي 
نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي 
كه منتقل اليه با علم به موضوع اقدام ك��رده باشد، در حكم شريك 
جرم است. در اين صورت عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا 
قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از 

محل آن استيفا خواهد شد. 
چگونگي شكايت از همسايه اي كه شارژ 

ساختمان را پرداخت نمي كند
بر اساس ماده 1۰ قان��ون تملك آپارتمان ها و تبص��ره يك الحاقي 
به اين م��اده، در صورت امتناع مالك ي��ا استفاده كننده از پرداخت 
سهم خود از هزينه هاي مش��ترك، از طريق مدير يا هيئت مديران 
به وسيله اظهارنام��ه با ذكر مبلغ بدهي و ص��ورت ريز آن، هزينه ها 
مطالب��ه مي شود. هرگاه مالك ي��ا استفاده كننده ظ��رف 1۰ روز از 
تاريخ اباغ اظهار نامه سهم بده��ي خود را نپرداخت، مدير يا هيئت 
مديران مي توانند به تش��خيص خود و با توجه ب��ه امكانات از دادن 
خدمات مشترك از قبيل: شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز 
و... خودداري كنند و در صورتي كه مالك يا استفاده كننده همچنان 
اقدام به تسويه حس��اب نكنند، اداره ثبت محل وق��وع آپارتمان به 
تقاضاي مدي��ر يا هيئت مدي��ران براي وصول وج��ه مزبور بر طبق 
اظهارنامه اب��اغ شده، اجراييه ص��ادر خواهد ك��رد. از طرف ديگر 
چنانچه عدم ارائه خدمات مش��ترك مؤثر نباشد، مستنداً به تبصره 
يك ماده 1۰ مكرر قانون مزبور، مدير يا مديران مجموعه مي توانند 
دادخواست خود را با عنوان مطالبه ش��ارژ معوقه به مراجع قضايي 

)شوراي حل اختاف( ارائه كنند. 
زنده كردن سوابق بيمه اي

 مطابق قانون، رسيدگي به شكايات مربوط ب��ه ادعاي سوابق بيمه 
افراد در صاحيت سازمان تأمين اجتماعي اس��ت و افرادي كه در 
اين زمينه ادعا و شكايتي دارن��د، بايد به اين سازمان مراجعه كنند. 
بنابراين در صورتي كه در سابقه بيمه شما، به علت پرداخت نشدن 
حق بيمه توسط كارفرما، وقفه اي ب��ه وجود آمده باشد، مي توانيد با 
مراجعه به شعب سازمان تأمين اجتماعي، براي تأييد و ترميم سوابق 

بيمه خود اقدام كنيد.
مرجع رسيدگي به شكايت از شهرداري 

شكايات و دعاوي علي��ه شهرداري يا شه��ردار و پرسنل و مأموران 
شهرداري تحت عنوان تخريب يا تصرف عدواني يا مطالبه خسارات 
ناشي از تخريب يا تجاوز در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي است 
و تش��خيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط 
قاضي رسيدگي كننده به پرونده، به عم��ل خواهد آمد. الزم به ذكر 
است براي شكاي��ت از شهرداري مراجعه ابتداي��ي به ديوان عدالت 
اداري ضرورتي ندارد مگر اينكه متضرر يا ذي نفع قصد ابطال مصوبه 

شهرداري را داشته باشد.

9
قانون جديد سالح سرد بازدارنده نيست

 محبي: قانون جديد، خلع سالح مدافعين،
 عدم بازدارندگي براي مجرمين

 کارشناسان در گفت وگو با »جوان« معتقدند مصوبه مجلس در خصوص سالح سرد
 راه های فرار فراوانی دارد و دست اراذل را باز  می گذارد

مديريت قانونی پسماند در گردشگری
تعطيالت سال جديد در راه است و مطابق آمارهاي سال قبل بيش 
از 6۰ درصد خانوارهاي ايراني حدود ۲۰ روز به مس�افرت مي روند.
 مقص��د 69 درصد اي��ن حجم مساف��ران ب��ه محيط زيست هاي سبز 
كش��ور است. سفر به ويژه سفر سبز به طبيعت حق م��ردم است و در 
بند ششم منش��ور حقوق شهروندي مصوب شوراي شهر تهران آمده 
است: »شهروندان حق دارند ضمن مش��اركت در انجام مسئوليت هاي 
قانوني و تأمين منابع مالي مورد نياز، از هواي پاك، فضاي سبز عمومي 
و بوستان، معاب��ر تميز و عاري از پسماند و شه��ري بدون آلودگي هاي 
صوتي و زيست محيطي برخوردار باشند.« ولي پسماندهاي مسافرتي، 
محيط زيست ما و نسل هاي آينده را دچار مشكل حاد كرده است. چقدر 
به اين سؤال فكر كرده ايم كه چگونه بايد عمل كرد كه هم خوشحال و 

پرسفر باشيم و هم محيط زيست، از شر پسماندها سالم باقي بماند؟
سفر ابزاري براي بازيابي انرژي انسان درگير زندگي پيچيده و ماشيني 
امروز و راهي براي با خانواده بودن است. در نتيجه تشويق به سفرهاي 
خانوادگي بايد از سياست هاي دولت براي ايجاد آرامش روحي- رواني 
خانواده ها باشد. البته اين سفرها در ايران حواشي بسياري دارد. تصادفات 
ناشي از رانندگي هاي پرخطر خود يك چالش جدي است. براي مثال 
در ۲4 ساعت اول سال نو 1۳96، 14۵ نفر كشته و بيش از ۲ هزار و 9۵۰ 
نفر زخمي شدند. چالش ديگر ناشي از بي توجهي به فرهنگ دفع زباله 
مسافرتي است. جنگل ه��ا و سواحل شمالي ب��ه ازاي هر خانوار مسافر 
به طور متوسط با حجم 4۰۰ گرم در روز زباله رهاشده در محيط زيست 
روبه رو است. اين حجم زباله عاوه بر حجم زباله توليدي ساكنان است. 
مازندراني ها هر روز ۳ هزار و 1۵۰ تن، گياني ها ۲ هزار تن و شهروندان 
گلستاني هزار و 1۰۰ تن زباله توليد مي كنند. بنا به بررسي هاي انجام 
ش��ده روزانه ۷۵۳ ه��زار ليتر شيرابه ناش��ي از زباله هاي دپ��و شده در 
جنگل وارد عرصه هاي جنگلي مي شود و هم اكنون بسياري از درختان 
پايين دست اين شيرابه ها خشك شده و شماري هم در حال خشك شدن 
هستند. در شمال روش رايج دفع زباله دپو و دفن زباله در جنگل است كه 
عاوه بر تهديد درختان، گونه هاي گياهي حيات وحش را نيز به شدت 
تهديد مي كند و همچنين باعث آلودگي آب مي شود. در واقع به سرعت 
در حال از دست دادن زيست محيط جنگلي و آب هستيم و الزم است 
نسبت به مديريت پسماند به ويژه پسماندهاي مسافرتي برنامه اي جدي 
توسط سازمان محيط زيست و شوراي عالي استان ها طراحي و در قالب 

اليحه به مجلس تقديم شود. 
هم اكنون ۲۰۲ هكتار از مناطق جنگلي استان ه��اي شمالي به دفن و 
دپوي زباله اختصاص يافته است. عاوه بر اين، ۲۵6 هكتار از عرصه هاي 
مرتعي شمال هم به دفن و دپوي زباله هاي سه استان شمالي اختصاص 
دارد. اما در عمل، زباله در 4۷1 هكتار از عرصه هاي مرتعي و جنگلي دفن 
مي شود كه اين 1۳ هكتار بيش از آمار رسمي است. براي مديريت پسماند 
بايد خيلي صريح و بي پروا از طريق رسانه ها و حتي كتب درسي چالش 

پسماند را منتقل كرد تا براي آنها اين تهديد محيط زيستي درك شود.
 شهروندان بايد بدانند كل كش��ور همانند خانه آنها بايد از آلوده كردن 
مصون بماند. البت��ه در ماده )6( قانون مديري��ت پسماند، رسانه ملي و 
دستگاه هاي آموزش��ي و فرهنگي مكلف ب��ه »اطاع رساني و آموزش، 
جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسمانده��ا« شده اند ولي در 
عمل به تكليف خود عمل نكرده اند و به نظر مي رسد بايد قانون در اين 
زمينه صريح ت��ر و اجرايي تر تكليف اين نهادها را ب��دون مطالبه اعتبار 
جداگانه مشخص مي كرد هرچند كه آيين نامه اين قانون وزارت كشور 
)سازمان شهرداري ها و دهياري ها( را موظف به تأمين اعتبار آموزش و 
اطاع رساني كرده است ولي اين الزام آيين نامه اي نبايد موجب بي توجهي 
رسانه ها به تكليف قانوني آنها شود. به هر حال همانقدر كه آنتن رسانه 
ملي با سرگرمي و تبليغ پر مي شود بايد ب��ه مسئوليت هاي اجتماعي 

محيط زيست سبز هم التزام داشته باشد. 
روزان��ه ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ تن زبال��ه پنج شهرست��ان غرب مازن��دران در 
جنگل هاي دو هزار مازندران دپو مي ش��ود. همين آمار كمابيش براي 
ساير شهرستان هاي شمالي نيز حاكم است و ظاه��راً اهتمامي جدي 
براي رفع اين بحران توسط شهرداري هاي شمال كش��ور به ويژه براي 
ساخت كارخانه هاي كمپوس��ت و بازيافت هاي فناوران��ه وجود ندارد. 
البته ممكن است اعتبار الزم وجود نداشته باشد كه الزم است شوراها 
از جمله شوراهاي شهر مطابق بند »16« ماده )۷1( قانون تشكيات، 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسامي كشور و انتخاب شهرداران اقدام به 
وضع و وصول عوارض پسماند از ساكنان و حجم انبوه گردشگران كنند. 
گردشگران نيز بايد ع��وارض بپردازند تا هزينه ه��ا، صرف جمع آوري، 

تفكيك و بازيافت پسماند شود. 
عاوه بر كل عوارض دريافتي پسماند نيز بايد سهم معيني از اعتبارات 
دولت كه به عنوان كمك به شهرداري ها اختص��اص مي يابد با اصاح 
قانون براي بازيافت پسماند هزينه شود. در واقع ممكن است كل عوارض 
دريافتي در محل مديريت پسماند هزينه نشود و به همين دليل الزم است 
نظارت مؤثري در قالب يك سازوكار قانوني مصرح توسط فرمانداري ها 

بر مديريت پسماند توسط شهرداري ها اعمال گردد.
*   عضو هيئت علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق)ع(

نيره ساري
محبی ، حقوق�دان: نه تنها   گزارش یک  

اين قانون بلکه هيچ قانون 
ديگ�ري در اي�ن زمين�ه 
بازدارن�ده نخواه�د ب�ود 
چراک�ه فرد ب�راي ارتکاب 
ج�رم از ادوات ديگ�ري 
استفاده مي کند. قانونگذار 
به مواردي اش�اره کرده که 
بس�ياري ديگ�ر از ادوات 
مش�ابه آن اما متف�اوت در 
اسم وجود دارد که مجرمان 
امکان استفاده از آن را دارند

اليحه ممنوعيت حمل سالح هاي س�رد به عنوان يکي از مطالبات جدي 
نيروي انتظامي از مجلس شوراي اسالمي باالخره پس از ۱۰ سال به تصويب 
رس�يد. طرحي که در 9 دي ماه س�ال جاري جهت اجرا به رئيس جمهور 
ابالغ شد. بر اساس اين قانون حمل يك سري ادوات جرم محسوب شده 
و مرتکبان به مجازات مقرر در متن قانون محکوم مي شوند. در اين ميان 

آنچه مهم بوده ميزان اثرگذاري اين مصوبه در کاهش جرائم خشونت بار 
است که به گفته حقوقدان ها در حوزه جزا و جرم شناسي، چنين قانوني 
نمي تواند جامع و بازدارنده باشد چراکه ادوات سرد شايد در اسم متفاوت 
باش�ند اما س�اير ابزارهاي جايگزين و حتي دست س�از ني�ز مي توانند 
به عنوان جايگزين س�الح س�رد در مواقع خش�ونت به کار برده شوند.

سلب حضانت 6 ماهه از والديني که بچه هايشان نان آورند

حمايت كاغذي قانون از حقوق كودكان كار

تراژدي تل�خ ک�ودکان کار س�رچهارراه ها 
و فال فروش�ان قطاره�اي مت�رو ه�م که به 
سرانجام برس�د حکايت کودکاني که براي 
تأمين زندگي خانواده خ�ود در کارگاه هاي 
تنگ و تاري�ك زيرزميني به دور از چش�م 
قانون حق�وق ک�ودکان و نوجوان�ان را زير 
پ�ا مي گذارن�د همچن�ان باقي اس�ت. حاال 
ام�ا رئي�س س�ازمان بهزيس�تي از تعيين 
تکليف سلب حضانت ش�ش ماهه از والدين 
ک�ودکان کار خياب�ان که فرزندش�ان س�ه 
بار پذيرش ش�ده اس�ت، خبر داده اس�ت. 
دستان كوچكش را كه در دست مي گيري حس 
مي كني دستان پيرمرد ي��ا پيرزني را در دست 
داري كه سال هاست در مزرعه هاي خش��ك و 
بي آب و علف نانش را از وجين كردن علف هاي 
هرز بيرون كش��يده و دستان��ش زخمي خار و 
خاشاك ش��ده است. اين دست��ان كوچك نيز 
در طول عمر ۷- ۸ ساله شان نانش��ان را گاهي 
از قل��ب گداخت��ه كوره هاي آجرپ��زي بيرون 
كش��يده اند و گاهي هم با دسته اي فال پش��ت 
چراغ قرمز چهارراه ه��ا و دويدن دنبال عابراني 
كه خيلي وقت ها نگ��اه سردشان قلب كوچك 
كودكان ك��ار را فسرده مي كن��د. كودكان كار 
اما پيش از آنكه فرصتي ب��راي كودكي كردن 
داشته باشند ناگزير بزرگ شده اند؛ آنقدر بزرگ 
كه نان آور خانواده باشند و چشماني به دستان 

كوچكشان اميد بسته است. 
چش��مان اين بچه ها اما اگرچ��ه هيچ دركي از 
دنياي كودكانه نداشته اما زندگي كردن شبيه 
بچه هاي ديگر،  رفتن ب��ه مدرسه،  بازي كردن 
و كودكي كردن انتهاي رؤي��اي كودكانه شان 
است؛  رؤيايي كه خيلي از دستگاه ها موظفند به 
آن رنگ حقيقت بزنند و در اين مسير هستند 

كودكان كاري كه به مدد دستان ياري دهنده 
توانسته اند مزه كودكي را بچشند.

  حقوق کودکان کار در آيينه قانون 
كودكان كار چ��اره اي ندارند ج��ز آن كه خرج 
اعتياد پدر عصباني خود را بدهند و زندگي مادر 
مريض و معتاد خود را تأمين كنند، مادري كه 
معلوم نيست آنها را به دني��ا آورده يا به قيمتي 
ناچيز خريده است، كه بر اساس ماده ۳۲ پيمان 
جهاني حقوق ك��ودك، آنان باي��د در برابر هر 
كاري كه رشد و سامت آنها را تهديد مي كند 
حمايت شوند و دولت ها بايد سن كار و شرايط 

كار كودكان را مشخص كنند.
س��ال 1۳۷۳، دولت اي��ران پيمان نامه  جهاني 
حقوق كودك را امضا كرد و تعهدات مربوط به 
كودكان كار و خياباني را به صراحت پذيرفت، 
اما با گذشت 1۷سال، هنوز اين قشر به رسميت 
شناخته نشده اند، دليل اين مدعي نيز نبود آمار 

دقيق از اين كودكان در كشور است. مهم ترين 
وظيفه دولت در اين خصوص ايجاد حق هويت 
براي كودكان، صدور ك��ارت شناسايي و اجازه 
تحصي��ل در مدارس اس��ت، ام��ا در عمل جز 
سياست هاي نافرجام ضربت��ي و سركوبي گام 

ديگري برداشته نشده است. 
 در ايران م��اد ه   ۷9 قانون ك��ار، اشتغال به كار 
كودكان زير 1۵ سال را ممن��وع دانسته است 
البته كارگران شاغل در كارگاه هاي خانوادگي 
ك��ه كارفرم��اي آنه��ا، همس��ر ي��ا بستگان و 
خويشاوندان نسبي درجه  يك باشند، مشمول 
قانون كار نيستند در نتيج��ه حداقل سن كار 
در مورد چنين كارگران��ي رعايت نمي  شود؛ بر 
اساس قانون كار اگر ي��ك كارفرما كودك زير 
1۵سال را ب��ه كار بگيرد، متخل��ف خواهد بود 
و براي نخستين ب��ار مجازات نق��دي، بار دوم 
مجازات نقدي و حبس می شوند و بار سوم عاوه 

بر اين موارد، كارخانه يا كارگاه پلمب و پروانه 
كار فرد متخلف ابطال خواهد شد. 

 از سوي ديگر ماد ه   ۸4 قان��ون كار پيش بيني 
كرده است كه در مشاغل و كارهايي كه ماهيت 
آن براي سامتي يا اخاق كارآموزان و نوجوانان 
زيان  آور است، حداقل سن ك��ار 1۸ سال تمام 
خواهد بود كه تشخيص اين امر با وزارت كار و 

امور اجتماعي است. 
   6 ماه سلب حضانت از والدين

 در ح��ال حاض��ر آم��ار مش��خص و دقيق��ي 
از تع��داد كودكان ك��ار در ايران وج��ود ندارد 
هرچند كه برخي مناب��ع و سازمان ها از وجود 
۲ ميليون كودك كار در اي��ران خبر مي دهند 
ولي آماره��اي غيررسمي تع��داد كودكان كار 
ايراني را ۷ ميليون نفر تخمين مي زند كه گفته 
مي شود 4۰ درص��د اين كودك��ان را كودكان 
مهاجر تشكيل مي دهد. چندي پيش هم طرح 
جمع آوري كودكان كار اجرايي شد اما همچنان 
سيماي شهر شاهد حضور آنهاست و قطعاً اين 
بچه ها در زير پوست شهر هم حضور دارند. حاال 
انوشي��روان محسني بندپي، رئي��س سازمان 
بهزيستي با اشاره به طرح جمع آوري كودكان 
كار در خيابان مي گويد: از ۲ هزار نفري كه در 
اين طرح پذي��رش شدند، 6۵ درص��د از اتباع 
هستند. براس��اس قانون اگ��ر والدين مراجعه 
كنند و فرزندشان را بخواهند، موظفيم تحويل 
دهيم. در تاش هستيم ت��ا در صورتي كه سه 
بار اين اتفاق افتاد، ش��ش ماه سلب حضانت از 
والدين كنيم كه تكليف اين طرح تا پايان سال 
مشخص مي شود. در حال حاضر اگر خانواده ها 
صرفاً به دليل مش��كات مالي اقدام به اين كار 
كنند، بهزيستي و كميته امداد آمادگي حمايت 

از آنها را دارد.

  زهرا چيذري
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