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سجاد طاهري*

عضو شوراي  شهر گلستان به اتهام اختالس و 
ارتشا دستگير ش�د. 14 نفر از مديران متخلف 
لرس�تان تحت تعقيب قرار گرفتند. چهار نفر 
از مسئوالن شهرداري و شوراي شهر صدراي 
ش�يراز به دليل اتهامات مرتبط با فس�اد مالي 
بازداشت ش�دند. پنج نفر از پرسنل منطقه 8 
ش�هرداري كرج به جرم دريافت رشوه و تباني 
با پيمانكاران، دس�تگير و بازداش�ت ش�دند. 
هش�ت نفر در شهرداري ش�هريار درخصوص 
پرونده فساد مالي بازداشت شدند.سرپرست 
شهرداري گلستان نيز در مراسم معارفه خود 
دستگير ش�د. رئيس شوراي اس�المي يكي از 
شهرهاي غرب مازندران بازداشت و روانه زندان 
شد. بازداشت چند تن از اعضاى شوراى شهر 
چهارباغ در رباط كريم دستگير شدند. شهردار 
س�ابق تهران به قتل همس�رش اعتراف كرد! 
در شوراهاي شهر و ش��هرداري ها چه خبر است؟ 
اين تيت��ر همين چن��د ماهه اخير اس��ت. حجم 
دستگيري ها به دليل فساد مالي در شهرداري ها 
و ش��وراهاي ش��هر در اين دوره قابل مقايس��ه با 
دوره هاي قبل نيست و چند برابر شده است. ناظر 
اين انتخابات كيست؟ ايرادات كجاست و چه كسي 
بايد به افكار عمومي پاسخ دهد؟! آيا مي توان گفت 
فسادهاي مالي و بعضاً اخالقي در شوراها، معلول 
يك خأل اس��ت و آن فقدان نظارت ب��ر انتخابات 

شوراها است!
موج عجيبي از بازداشت شهرداران و اعضاي شوراي 
شهر در ماه هاي اخير به راه افتاده است. در برخي 
از ش��هر ها كه تعداد آنها كم هم نيست يا اعضاي 
شوراي شهر يا شهردار و مسئوالن شهري بازداشت 
شده اند. شايد بتوان گفت استان لرستان بيشترين 
ميزان بازداشتي ها در ميان مديران شهري را داشته 
است. آخرين آن شهردار خرم آباد است كه هفته 

گذشته خبر بازداشت او منتشر شد.
وحيد رش��يدي ش��هردار خرم آباد )مركز استان 
لرستان( دستگير ش��د، همچنين چند نفر ديگر 
از مجموعه ش��هرداري ب��ه همراه وي دس��تگير 
شدند. سعيد رازاني دادستان خرم آباد در ارتباط 
با دستگيري شهردار خرم آباد اظهار كرد: »شهردار 
خرم آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداري و 
تصرف غيرقانوني در اين اموال بازداشت  شده است 
و روند بررس��ي پرونده و تحقيقات ادامه دارد كه 
به محض دريافت گزارش جديد در راستاي پرونده 

شهردار خرم آباد، اطالع رساني صورت مي گيرد.«
اين در حالي اس��ت كه جعفر ب��دري، رئيس كل 
دادگستري لرستان پيش از اين در مورد دستگيري 
و تعقي��ب تع��دادي از مديران لرس��تان به دليل 
تخلفات اقتصادي گفته ب��ود: »۱۴ نفر از مديران 
متخلف لرستان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقيب 
قرار گرفتند كه عمده تخلفات اين افراد در حوزه 

شهرداري ها و شورا هاي شهر است.«
براساس گزارش ها در هفته هاي گذشته مرادپور 
معاون عمراني استاندار و سپه وند مدير امور شهري 
استانداري اس��تاندار لرس��تان نيز بازداشت شده 
بودند. در كنار اين افراد در تير ماه سال جاري سجاد 
اميري، صمد اميري، حميد رشيدي و علي بهرامي 
چهار عضو ش��وراي شهر الش��تر به همراه حبيب 
نصيري شهردار الشتر نيز بازداشت شدند. دو عضو 
شوراي شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نيز جزو 

بازداشتي ها هستند. 
  بازداش�ت ش�هردار و مدي�ران ش�هري 

شهريار
چندي پيش نيز احسان درخشان نسب، شهردار 
شهريار بازداشت ش��ده بود. اين بازداشت موجب 
شد كه اعضاي شوراي شهر شهريار او را عزل كنند. 
پيش از آن مقامات ديگري نيز در شهريار بازداشت 
شده بودند. نوراهلل طاهري فرماندار شهريار درباره 
بازداشت درخشان نسب گفت: »شهردار شهريار به 

علت برخي اتهام ها درخصوص ساخت و ساز هاي 
غيرمجاز و مسائل مالي دستگير شد.«

طاهري افزود: »س��ه ماه پيش از اين گزارشي به 
دست نيرو هاي نظارتي و قضايي رسيد و پرونده اي 
در مورد مسائل مالي شهرداري و ساخت و ساز هاي 
غيرمجاز گشوده ش��د.« او يادآور شد: »در همان 
زمان سه نفر از مسئوالن نواحي سابق شهرداري 
و در روز هاي گذش��ته نيز يكي از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر، معاون اداري و مالي شهردار و مسئول 

ناحيه يك شهرداري شهريار دستگير شدند.«
به اين ترتيب تعداد بازداشتي ها در شهريار در اين 
مورد دست كم چهار نفر هستند. درخشان نسب با 
پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور در بهمن 

سال ۹۶ به اين سمت منصوب شده بود. 
رئيس شوراي شهر فردوسيه شهريار نيز بازداشت 
شده است. اتهام او ارتش��ا است. در رباط كريم نيز 
يك عضو شوراي شهر چندي پيش بازداشت شد. 
بازداشت اين عضو شوراي شهر به اتهام وجود فايل 

صوتي و مقدمات دريافت ارتشا صورت گرفت. 
  بازداشت شهردار و مديران شهر صدرا 

در استان فارس و در شهر صدرا نيز بازداشت هايي 
در مي��ان مديران ش��هري صورت گرفته اس��ت. 
نيمه مردادماه رئيس دادگس��تري استان فارس 
تع��داد بازداش��تي ها را چه��ار نف��ر اع��الم كرد. 
حجت االسالم س��يدكاظم موس��وي در اين باره 
افزود: »دستگيرشدگان به اتهامات مرتبط با فساد 

مالي بازداشت شده اند.«
  دس�تگيري هاي گس�ترده در ش�هر 

۶۰هزار نفري
در استان البرز نيز اوضاع ش��هرداري ها و شوراي 
شهر بسامان نيست. اول اينكه كرج به عنوان مركز 
اين استان به دليل اختالفات دروني شوراي شهر 
تا ماه ها شهردار نداشت. اخيراً هم علي تركاشوند 
شهردار اس��بق كرج به دليل فس��اد به سه سال 
حبس محكوم ش��ده اس��ت. اته��ام او مربوط به 
ساخت وس��از هاي غيرمجاز بوده اس��ت. در شهر 
چهارباغ خردادماه اعالم شد شهردار سابق بازداشت 
شده است. براساس اعالم دادستاني چهارباغ اين 

پرونده نيز به تخلفات مالي مربوط است. 
در همين رابطه پيش از اين مهدي اكبرپور، رئيس 
حوزه قضايي بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت 

هشت تن از اعضاي شوراي شهر، كارمند و پيمانكار 
شهرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي خبر داده و 
به يكي از خبرگزاري ها گفته ب��ود: »پس از انجام 
تحقيقاتي كه بيش از شش ماه به طول انجاميد، 
چهار عضو شوراي شهر و چهار كارمند و پيمانكار 
ش��هرداري چهارباغ به اتهام فساد مالي بازداشت 
ش��دند.« او افزود: »در اين پرونده ۱۵ نفر ازجمله 
چهار عضو شورا و يك معاون شهردار چهارباغ متهم 
هستند كه از اين تعداد هشت نفر بازداشت شدند و 
تحقيقات مقدماتي براي تكميل پرونده ديگر افراد 
نيز در حال انجام است.« در اين پرونده حتي مدتي 
قبل ادعاي خودكشي يكي از اعضاي شوراي شهر 
چهارباغ در بازداشتگاه منتشر شد كه مقام قضايي 
در اين رابطه توضيح داد: »اين فرد براي اينكه به 
بيرون از زندان منتقل ش��ود و درخصوص پرونده 
فساد در شوراي ش��هر ارتباط هاي جديدي براي 
تباني بگيرد، به عمد تاي��د و صابون مصرف كرده 
و موضوع در حد خودكشي نيست.« فروردين ماه 
نيز در شهر فرديس يك عضو شوراي شهر و يكي 
از مديران س��ابق ش��هردار به اتهام مالي و ارتشا 

بازداشت شدند. 
اوضاع در ديگر استان ها و شهر هاي كشور نيز بهتر 
از اين نيس��ت. خبرها حكايت از بازداشت رئيس 
شوراي اسالمي يكي از ش��هر هاي غرب مازندران 
دارد. اتهام اين فرد انتشار محتويات مبتذل و عمل 

منافي عفت است. 
  تخلفات شوراي شهر مشهد 

چندي پيش در ش��هر مش��هد دادگاه مربوط به 
تخلفات اعضاي ش��وراي ش��هر برگزار ش��د. ۲۱ 
خردادماه دادگستري اس��تان اردبيل از بازداشت 
چهار عضو شوراي شهر بيله سوار به اتهام دريافت 
رش��وه خبر داد. سال گذش��ته نيز اتفاقاتي از اين 
دس��ت فراوان بود كه عجيب تري��ن آن مربوط به 
رسوايي فس��اد اخالقي در شوراي ش��هر بابل بود 
كه البته با وجود گذشت ماه ها از آن موضوع هنوز 

مشخص نشده ماجرا چه بوده است. 
درنهايت اين شهردار سابق كالنشهر تهران است كه 
به اتهام قتل همسرش مقابل قاضي قرار مي گيرد. 
در كنار موارد تازه همين چند ماه اخير سال هاي 
گذش��ته نيز خبرهاي متعددي از خروجي فساد 
در ش��هرداري ها و پارلمان هاي شهري به گوش 
رسيد. دستگيري يك عضو شاخص شوراي شهر 
»مشهد«، دستگيري شش نفر از اعضاي شوراي 
شهر مرودشت  به دليل معامالت غيرقانوني زمين و 
سكه، اختالس برخي اعضاي شوراي شهر »پرند«، 
بازداشت سه نفر از اعضاي شوراي شهر و شهردار 
ش��هر »نظرآباد«، دس��تگيري پنج نفر از اعضاي 
شوراي شهر بابل به اتهام فساد اخالقي و... ازجمله 

اين موارد است. 
هرچند بايد گفت حجم دستگيري ها به دليل فساد 
مالي در شهرداري ها و شوراهاي شهر در اين دوره 

قابل مقايس��ه با دوره هاي قبل نيست و چند برابر 
شده است. اما سؤال اينجاست، ايرادات كجاست 
و چه كسي بايد به افكار عمومي پاسخ دهد؟! ناظر 
اين انتخابات كيست؟ شهرونداني كه در انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر شركت مي كنند حاال اين 
روزها مي پرس��ند رأي آنها چه اث��ري بر زندگي 
شهري خواهد داش��ت، در حالي كه هر روز فساد 
اقتصادي و ارتشا و رش��وه خروجي پارلمان هاي 

شهري است! 
  روند بررسي صالحيت 

بررسي صالحيت انتخابات شوراها روند متفاوتي را 
نسبت به ساير انتخابات طي مي  كند. اين بررسي 
شامل نظارت استصوابي شوراي نگهبان نمي شود 
و هيئت نظارت بر اين انتخابات، زير نظر مجلس 
شوراي اسالمي فعاليت مي  كند. اما آيا اين نظارت 
صحيح اس��ت و آيا كساني كه نس��بت به نظارت 
شوراي نگهبان نقد دارند، همچنان بر نظرات خود 

استوار هستند؟!
پيشتر از اين و در جريان پنجمين دوره انتخابات 
شوراي اسالمي شهر، فرهاد تجري نماينده مجلس 
و سخنگوي هيئت مركزي نظارت ضعف در فرايند 
تأييد صالحيت نامزدهاي شوراها را دليل برخي 

فسادها دانسته بود. 
وي س��خنان جالبي در اين رابطه داشته و معتقد 
اس��ت: قانون اين انتخابات يكي از سست ترين و 
بي پايه ترين قانون هاي نظارتي و انتخاباتي در كشور 
اس��ت لذا با اين فرايند خيلي نمي تواند انتخابات 

سالم، مؤثر و مثبتي باشد. 
وي در همين باره معتقد است: »نظارت هاي آني 
و فوري بدون منابع تحقيق��ي ثابت و مطمئن با 
عنوان هيئت ناظر بر انتخابات ش��وراها تشكيل 
مي ش��وند و دسترس��ي اين گروه به اطالعات و 
امكانات ضعيف اس��ت و اخبار و اطالعات واصله 
به اين هيئت درباره برخ��ي نامزدهاي انتخابات 
ش��وراها به صورت معكوس مي رس��د.« تجري 
اذعان دارد: »قاعدت��اً خروجي و تأييد نامزدهاي 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاها خيلي 
نمي تواند مناسب باش��د و اكنون شاهديم كه به 
دليل همين مسائل مش��كالتي با عنوان مباحث 
فساد اخالقي و مالي در تعدادي از شوراها به وقوع 

پيوسته است.«
  خأل نبود نظارت استصوابي

ش��ايد بتوان گفت اين حجم از فس��اد ثمره نبود 
نظارت استصوابي و جاي خالي نهادی مثل شوراي 
نگهبان است؛ جريان سياسي خاص همواره ضمن 
اس��تقبال از خأل نظارت اس��تصوابي بر انتخابات 
ش��وراها، اين خأل را باعث دموكراتي��ك و آزادانه 
برگزار ش��دن انتخابات اين حوزه بر می ش��مرند، 
فارغ از مباحث سياسی و پاس��خگويی نسبت به 
اين حجم از بازداشت ها و فسادهای صورت گرفته، 
الاقل  بايد بتوانند يك مدل حقوقی مناسب برای 
جلوگيری از اين مفاسد ارائه دهند. آنها حتي در 
انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و 
روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابي 
شوراي نگهبان، استفاده كرده و چهره هايي كه فاقد 
صالحيت هاي الزم بودند را وارد ميدان انتخابات 
ش��وراها كنند كه حاصل آن بازداشت هايي است 
كه اين روزها از گوشه و كنار پارلمان هاي شهري 

به گوش مي رسد. 
  متن قانون درباره وظيفه شوراي نگهبان 

اين در حالي اس��ت كه اساس��اً ش��وراي نگهبان، 
اختي��ارات قانوني الزم براي نظ��ارت بر انتخابات 
شوراها را ندارد. »عباسعلي كدخدايي« سخنگوي 
شوراي نگهبان ترديد ها در اين باره را پاسخ داده 
و با ارجاع به اصل ۹۹ قانون اساسي معتقد است: 
»قانون اساسي در اصل ۹۹، مصاديق انتخاباتي را 
كه بايد توسط ش��وراي نگهبان نظارت شوند، به 

صورت حصري بيان كرده است.« 
مطابق گفته سخنگوي شوراي نگهبان، اصل ۹۹ 
قانون اساسي مقرر مي دارد كه شوراي نگهبان، 
نظارت بر انتخابات مجلس خب��رگان رهبري، 
رياس��ت جمهوري، مجلس ش��وراي اسالمي و 
مراجعه به آراي عمومي و همه  پرسي را بر عهده 
دارد. درنتيجه بايد گفت با بس��ته بودن دست 
ش��وراي نگهبان در پذيرش نظارت بر انتخابات 
شوراها، شايد تنها چاره كار، اصالح قانون اساسي 

يا ارائه تفسيري جديد از آن است.

 راه قانوني مقابله با فروش يك ملك 
به چند نفر

بررسي اظهارات مسئوالن و كارشناسان حوزه قضايي نشان مي دهد دليل 
معامالت معارض و بي خانماني بسياري از مردم قشر متوسط به پايين جامعه 

در مواردي مانند پروژه رضوان قم، اسناد غيررسمي )قولنامه اي( است. 
امنيت اقتصادي از ابتدايي ترين نيازهاي توسعه اقتصادي در هر كشوري 
است. درواقع بدون نبود امنيت در اقتصاد، بخش خصوصي و سرمايه گذار 
انگيزه اي براي ورود به فعاليت هاي اقتصادي نخواهد داشت. در همين راستا 
عباس كريمي، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران اظهار كرد: 
»امنيت اقتصادي را مي توان مهم ترين عامل در توسعه اقتصاد هر كشوري 
دانست؛ چراكه در نبود اين مقوله از يكسو سرمايه گذاري كمرنگ مي شود 
و از سوي ديگر نظام هاي اقتصادي مانند نظام مالياتي نيز به طور صحيحي 
ش��كل نمي گيرند.« وي در ادامه مي افزايد: »بررس��ي تجربه كشورهاي 
توسعه يافته اقتصادي نشان مي دهد يكي از ابزارهاي مهم اين كشورها در 

ايجاد امنيت اقتصادي، نظام مالكيت است.« 
بنابراين نظام مالكيت يكي از مقوله هاي امنيت اقتصادي است؛ چراكه اگر 
افراد يك جامعه نتوانند از دارايي و ثروت خود محافظت نمايند، امنيت رواني 
و اجتماعي آنها نيز به خطر خواهد افتاد و آنها نسبت به فعاليت هاي اقتصادي 
بي انگيزه خواهند شد. در اين زمينه نظام هاي ثبتي نقش بسيار مهمي دارند. 
به اين دليل نيز كشورهاي توسعه يافته تالش كرده اند تا با ارتقاي امنيت 
سيس��تم هاي ثبتي خود، بتوانند مالكيت اموال اف��راد جامعه را تضمين 
نمايند. كريمي در همين راستا گفت: »درواقع )كشورهاي توسعه يافته( با 
اعتباربخشي به معامالت رسمي و ثبت شده در قبال معامالت غيررسمي، 
توانسته اند ابزار شناسايي مناسبي را براي ايجاد امنيت اقتصادي و نيز ايجاد 
نظام هاي اقتصادي مانند ماليات در اختيار بگيرند.« اين در حالي است كه 
در ايران عالوه بر نظام ثبت رسمي زير نظر حاكميت، نظام ثبتي ديگري 
به نام ثبت غيررس��مي وجود دارد كه نهادهاي حاكميتي هيچ نظارتي بر 
آن ندارند. نكته جالب توجه اين است كه اسناد مربوط به ثبت غيررسمي 
تحت عنوان اسناد غيررسمي )قولنامه اي( در بسياري موارد در دادگاه هاي 
كشور، نسبت به اسناد رسمي برتري مي يابند و اسناد رسمي به اعتبار اسناد 

غيررسمي باطل مي  شوند. 
كارشناسان معتقدند كه اين مسئله يكي از داليل ناامني اقتصادي است. 
كريمي در اين باره تصريح مي كند: »در كشور ما هنوز اسناد غيررسمي در 
مقابل اسناد رسمي معتبر هستند و حتي دادگاه ها با استناد به آن، اسناد 
رسمي را ابطال مي كنند؛ موضوعي كه مانع شكل گيري درست نظام هاي 

اقتصادي است.«
به گفته كارشناسان حقوقي، اعتبار اس��ناد غيررسمي مسبب بسياري از 
معضالت در سيستم اقتصادي و اجتماعي كش��ور شده است. براي نمونه 
معامالت معارض )فروش يك ملك به چندين نفر( يكي از مهم ترين تبعات 
اعتبار اسناد غيررسمي است. مانند پروژه رضوان قم كه در آن ۱3۲ واحد 

را به ۱۴00 نفر فروخته اند. 
 در همين زمينه حجت االس��الم رئيسي رياس��ت قوه قضائيه گفته است: 
»بسياري از پرونده ها كه در دادگس��تري ها ورود مي يابد محصول همين 
موضوع است كه اس��ناد غيررس��مي )قولنامه اي( جاي اس��ناد رسمي را 
مي گيرند و موجب مشكالت جدي براي طرفين معامله مي شود. اين اسناد 
عادي در زمينه هاي مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنكه اگر سند 
رسمي باش��د اتفاقاتي نظير فروش يك آپارتمان به چند نفر كمتر اتفاق 
مي افتد.« از طرف ديگر سام س��وادكوهي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
درباره علت فروش يك ملك به چندين نفر اظهاركرده است: »درواقع دليل 
فروش يك ملك به چند نفر، ثبت نشدن معامالت است. بايد شرايطي در 
كشور به وجود بيايد كه معامالت اموال غيرمنقول، در يك فرصت معيني به 
ثبت برسند. اين درحالي است كه كشورهاي ديگر به اين سمت رفته اند و 

كشور ما نيز ناگزير است به سمت رسمي كردن معامالت برود.« 
با توجه به اظهارات كارشناسان و مسئوالن امر، دليل معامالت معارض و 
بي خانماني بسياري از مردم قشر متوسط به پايين جامعه در مواردي مانند 

پروژه رضوان قم، اسناد غيررسمي )قولنامه اي( است. 
*كارشناس حقوقي

متقلبان علمي، زير ذره بين قانون
اف�رادي كه ب�ا ارائ�ه پايان نام�ه جعل�ي موفق ب�ه درياف�ت مدرك 
تحصيل�ي ش�وند، حت�ي پ�س از فراغ�ت از تحصي�ل، م�درك 
تحصيل�ي حاص�ل از تقل�ب آن�ان ملغي االث�ر خواه�د ش�د.

آيين نامه اجرايي قانون پيش��گيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در 
جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيد تا نويسندگان براي ديگران كار خود 
را تعطيل كنند، در غير اين صورت مجرم خواهند بود. اين در حالي است 
كه به موجب آيين نامه مذكور، افرادي كه با ارائه پايان نامه جعلي موفق به 
دريافت مدرك تحصيلي شده اند، حتي پس از فراغت از تحصيل، مدرك 

تحصيلي حاصل از تقلب آنان ملغي االثر خواهد شد. 
سال هاست هشدار مي دهند كشور به سمت قهقراي علمي پيش مي رود. 
اين قهقرا از پايان نامه فروش��ي كف خيابان گرفته تا كپي كاري متقلبان از 
ايده ها، نظرات و مطالب س��ايرين در مقاله ها و نوش��ته هاي علمي خود و 
تجميع نقدهاي موجود در اين زمينه باعث شده كه آيين نامه اجرايي قانون 
پيش��گيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در جلسه هيئت وزيران به 

تصويب برسد. 
به اس��تناد اين آيين نامه، تهيه، عرضه يا واگذاري آثاري از قبيل رس��اله، 
پايان نامه، مقاله، طرح پژوهش��ي، كت��اب، گزارش يا س��اير آثار مكتوب 
پژوهشي- علمي يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر 
شخص به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل، با هدف ارائه كل اثر يا بخشي 
از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان عالوه 

بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات مي شوند. 
اين آيين نامه با هدف برخورد با مراكز ف��روش پايان نامه، مقاالت علمي و 
امثال آن و نيز با رويكرد پيشگيري و مقابله با تقلب علمي در سطح مؤسسه 
تهيه و تدوين شده است. همچنين به موجب آيين نامه مذكور، افرادي كه 
با ارائه پايان نامه جعلي موفق به دريافت مدرك تحصيلي ش��ده اند، حتي 
پس از فراغت از تحصيل، مدرك تحصيلي حاصل از تقلب آنان ملغي االثر 

خواهد شد.
 به گفته وزير علوم، تحقيقات و فناوري آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و 
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيد. بر 
اساس اين آيين نامه اجرايي كه به زودي ابالغ خواهد شد، كليه دانشگاه هاي 
كش��ور، بايد كارگروه مقابله با تقلب يا كارگروه اخالق پژوهشي را تشكيل 
دهند. همچنين تمامي افرادي كه در كش��ور به هر نحوي به وقوع تقلب 
علمي مثل نوشتن مقاله براي فرد ديگر يا نوشتن يا فراهم كردن امكان تهيه 
پايان نامه بدون زحمت فرد صاحب پايان نامه كمك مي كنند، كار خود را 

بايد تعطيل كنند؛ چراكه اين اقدام جرم و تقلب است.

9
 مديران شهری مجرم 

محصول انتخابا ت بدون نظارت
موج عجيبي از بازداشت شهرداران و اعضاي شوراي شهر به دليل فسادهاي مالي و اخالقي راه افتاده است 

ناظران انتخابات شهري كجا هستند؟!

محكوميت هاي قابل درج
 در سوءپيشينه افراد 

همانگونه كه از عنوان سوءپيشينه كيفري پيداس��ت، اگر فردي مرتكب 
جرم البته جرائم برشمرده در قانون شود، به دليل ذهنيتي كه در جامعه از 
آن فرد ايجاد مي شود، سوءپيشينه اي براي او در نظر گرفته مي شود. اين 
واژه بار منفي دارد. موضوع زمان��ي اهميت پيدا مي كند كه فرد بخواهد به 
استخدام نهاد هاي مختلف كشوري درآيد و به گواهي عدم سوءپيشينه و 
سابقه كيفري نياز داشته باشد. اما خوب است بدانيد همه محكوميت ها در 

برگه استعالم سوء پيشينه درج نمي شود. 
قانون مجازات اسالمي با اصالحاتي كه در س��ال هاي اخير در آن صورت 
گرفته، مجازات ها را درجه بندي كرده اس��ت. درجات مختلف، ش��ديد يا 
خفيف بودن جرائم را مش��خص مي كن��د. بنابراين قانونگ��ذار هم با تمام 
مجرمان برخورد يكساني اتخاذ نكرده و با هر يك به تناسب جرم ارتكابي 

برخورد كرده است. 
 در ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمي مصوب سال ۹۲، اين درجه بندي انجام 
شده است. بر اس��اس اين ماده مجازات ها به ترتيب از شديد به خفيف در 
هشت درجه تقسيم شده است. در ماده ۲3 همين قانون عنوان »مجازات 
تكميلي« را مي بينيم. مجازاتي كه از س��وي قانونگذار مقرر شده تا هدف 
اصالح مجرم محقق شود. مجازات هايي كه بيش از تنبيه مرتكب به دليل 
نقض مقرره قانون، به دنبال پيشگيري از ارتكاب دوباره جرم است. اعمال 
مجازات هاي تكميلي براي جرم درجه يك تا شش، از سوي دادگاه، اختياري 
است به اين معني كه دادگاه مي تواند مرتكب را به آن محكوم كند يا نكند. 
اگر بنا به اعمال مجازات تكميلي باشد، بايد لزوماً در حكم دادگاه درج شود. 
مدت اين مجازات هم محدود است و نبايد از دو سال تجاوز كند. مگر اينكه 

قانون به نحو ديگري مقرر كند. 
 ماده ۲۵ اين قانون در تكميل م��اده ۱۹، بحث »مجازات تبعي« را مطرح 
مي كند. اعمال مجازات هاي تبعي برخالف مجازات تكميلي الزامي است 
و خودبه خود اعمال مي شود. بنابراين مجرم با ارتكاب جرم تبعات آن را نيز 
مي پذيرد. آنچه عامه مردم به آن سوءپيش��ينه  كيفري مي گويند، در لفظ 
قانونگذار »محكوميت مؤثر كيفري« است. جرائم درجه يك تا پنج در اين 
ماده به دنبال خود مجازات هاي تبعي را مي آورند و اين همان محكوميت 
مؤثر كيفري است.   طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسالمي مصوب ۱3۹۲، 
افرادي كه مرتكب جرمي مي شوند و مجازات آنها به شرح زير باشد داراي 
محكوميت مؤثر كيفري هستند و تا پايان اين موارد نمي توانند گواهي عدم 
سوءپيشينه بگيرند و پس از گذشت اين زمان ها با توجه به نوع جرم، پاك 

نخواهد شد، اما در استعالمات در سابقه ذكر نخواهد شد. 
اين جرائم شامل موارد زير است: 

الف- پس از هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس 
ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي در سابقه درج نخواهد شد.

ب- پس از سه س��ال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي 
كه ديه جنايت وارد ش��ده بيش از نصف ديه مجني عليه باش��د، نفي بلد و 

حبس تا درجه ۴ .
پ- دو س��ال در محكوميت به ش��الق حدي، قصاص عضو درصورتي كه 
ديه جنايت وارد ش��ده نصف ديه مجني عليه يا كمتر از آن باشد و حبس 

درجه ۵.
بر اساس تبصره ۱ اين ماده، در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه 
كيفري محكوم درج مي شود، لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذيربط منعكس 

نمي شود، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
همچنين به اس��تناد تبصره ۲ ماده فوق، در مورد جرائم قابل گذشت در 
صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، 

اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود. 
نيز تبصره 3 بيان مي دارد در عفو و آزادي مش��روط، اثر تبعي محكوميت 
پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع 
مي شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي 

حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي شود. 
بنابراين در غير موارد مذكور در بند ه��اي ذيل اين ماده محكوٌم عليه فاقد 
سابقه كيفري محسوب مي شود و لزومي به درج در گواهي صادره نيست و 

بايد گواهي عدم سوء پيشينه كيفري صادر شود.

نیره ساری
  گزارش

اصل 99 قانون اساسي مقرر 
مي دارد كه شوراي نگهبان، 
نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبري، رياس�ت 
جمهوري، مجلس ش�وراي 
اس�المي و مراجعه به آراي 
عمومي و همه  پرس�ي را بر 
عه�ده دارد. درنتيجه بايد 
گفت با بس�ته بودن دست 
شوراي نگهبان در پذيرش 
نظارت بر انتخابات شوراها، 
شايد تنها چاره كار، اصالح 
قان�ون اساس�ي ي�ا ارائ�ه 
تفسيري جديد از آن است

اش�خاص و جريان هايی كه 
به نظارت شوراى نگهبان بر 
انتخابات مجلس و رياس�ت 
جمهورى ايراد وارد می كنند، 
الاقل براى جلوگيرى از اين 
همه فس�اد و  جرم بايد يک 
مدل حقوق�ی ارائ�ه كنند

محمدجواد آقاباقري*

مسئوليت خسارات وارده 
با پارك كننده است يا نيست؟!

بارها ش��ده اس��ت كه هنگام پارك خودرو با تابلوها يا دستنوش��ته هايي 
روبه رو شده ايم كه پارك = پنچري؛ در صورت پارك، هر چهار چرخ پنچر 
خواهد شد؛ در صورت پارك ماشين، مسئوليت خسارت هاي وارده برعهده 

پارك كننده است؛ و جمالتي از اين دست... 
نصب كننده اين تابلوها يا نويس��نده اين جمالت، تصور مي كند كه حق با 
اوست و هشدار را هم داده است! پس حق و هشدار، دو موضوعي است كه 

هنوز نيازمند توضيح و فرهنگ سازي است!
براي تثبيت بهتر موضوع در اذه��ان به صورت مختصر و تلگرافي مي توان 

گفت:
- مقابل منزل يا مغازه، از معابر عمومي محسوب مي شود و هركس مي تواند 

پارك كند. 
- صرفاً پارك كردن خودرو در مقابل در پاركينگ، ممنوع بوده و مزاحمت 

تلقي  مي شود. 
- در صورت مش��اهده اين مزاحمت، حق هيچ گونه اقدام ش��خصي وجود 

ندارد. 
- مرجع صالح براي رفع مزاحمت، نيروي انتظامي است و بايد با شماره گيري 

۱۱0 درخواست حضور و انتقال خودرو نمود. 
- هرگونه ايراد خسارت به خودرو، تخريب عمدي محسوب مي شود كه عالوه 

بر لزوم جبران خسارت، مجازات )نقدي و حسب مورد حبس( هم دارد. 
- تهديد كردن هر ش��خص، جرم اس��ت و نصب چنين تابلوهايي مصداق 

تهديد مي تواند باشد. 
- هشدار دادن قبل از ارتكاب يك فعل غيرقانوني )آسيب زدن به خودرو(، 
رافع مسئوليت نيس��ت و اين يعني نصب تابلوهايي كه ذكر آن رفت هيچ 

تأثيري ندارد. 
پس لطفاً اوالً اين تابلوها و نوش��ته هاي تهديدآميز و غيرقانون��ي را از دِر 
منازلمان جمع كنيم، ثانياً در صورت مش��اهده پارك خ��ودروي مزاحم 
در مقابل دِر پاركينگ )و نه دي��وار منزل يا مقابل مغ��ازه( از پليس ۱۱0 
درخواست انتقال خودرو را نماييم و اگر صاحب خودرويي هستيم كه مواجه 
با خسارت )اعم از آسيب زدن به برف پاك كن ها يا الستيك ها يا...( شديم 
خونسردي خود را حفظ كنيم و در صورت داشتن زمان و حوصله كافي و 
خصوصاً عدم پشيماني خسارت زننده، با اطمينان كامل نسبت به تماس با 

۱۱0 و آغاز شكايت اقدام نماييم. 
*دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي
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