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يك قانون خوب مغفول مانده مورد استفاده قرار گرفت
درس عبرت براي دشمنان طبيعت 

 گندم زمانی 
همه ما كم و بيش شاهد پرت شدن زباله از خودرو به بيرون هستيم، به خصوص ته سيگارهايي 
كه دشمن طبيعت هستند. آيا مي دانيد كه مطابق قانون، اگر مأموران پليس راهنمايي و رانندگي 
خودرويي را مشاهده كنند كه از داخل آن زباله  اي به بيرون ريخته مي شود، حق جريمه و اعمال 

قانون اين خودرو را دارند؟!
در واقع قانونگذار بهتري��ن ابزار براي جلوگيري از اين عمل را اعمال قانون دانس��ته  اس��ت تا از 
محيط زيست حمايت كند اما كمتر مواقعي شاهد آن بوده ايم يا حداقل از ديگران اعمال چنين 
جريمه هايي را شنيده ايم.  در خبرها آمد كه با راننده اي كه زباله را به بيرون پرت كرده برخورد شده 
است. احسان باقري پور، سرپرست پارك ملي خشكي- دريايي بوجاق كياشهر از معرفي فردي كه از 
داخل خودرو زباله به خيابان پرتاب كرده بود، خبر داد و گفت: پس از انتشار فيلمي در فضاي مجازي 
مبني بر اينكه فردي زباله ها را از خودروی خود در خيابان اصلي پرتاب مي كرد، با پيگيري هاي اداره 
حفاظت محيط زيست و دستور رئيس حوزه قضايي بندر كياشهر وی به مراجع قضايي احضار و 

محكوم به جزاي نقدي شد. 
وي افزود: جرايمي از اين دست تهديد عليه بهداشت عمومي است و برابر با ماده ۶۸۸ قانون مجازات 

اسالمي و با عنايت به ماده ۲۰ قانون مديريت پسماند جرم محسوب مي شود. 
افزون بر اين طبق م��اده ۲۰۶ آيين نام��ه راهنمايي و رانندگي مصوب 13۸4 ريختن شيش��ه ، 
بطري ، ميخ ، سيم ، حلبي ، مايعات لزج و چرب ، نخاله هاي ساختماني و زباله ، مصالح ساختماني ، 
شست وشوي وس��ايل نقليه ، ايجاد موانع و به طوركلي هر عملي كه باعث سد راه و ايجاد خطر و 
انحراف وسايل نقليه از مسير حركت باشد، روي راه ها، شانه جاده ها و حريم قانوني آنها ممنوع  است . 
اين ماده قانوني در ادامه مي افزايد: همچنين ريختن هرگونه زباله ، ضايعات و اشيا، آب دهان و مانند 
آن از درون خودرو به وسيله راننده يا سرنشينان ممنوع است .  سال13۸۶ نيز »طرح ساماندهي 
راهكارهاي حقوقي و اجرايي برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحاي غيرمجاز و نامناسب 
پسماندها در فضاها و معابر عمومي شهر« به تصويب رسيد. بر اساس اين طرح رانندگاني كه از 
خودروها زباله در شهر پرتاب كنند تا سقف 35 هزار تومان جريمه مي شوند. همچنين جرايمي براي 

تخليه زباله در محل هاي غيرمجاز و نيز راننده هاي زباله ريز تعيين شده است. 
طبق آنچه در جدول جرايم رانندگي سال14۰1 آمده است پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، 
اشيا، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر مشمول جريمه 3۰هزار توماني است.  
شهرونداني كه در يك جامعه زندگي مي كنند بايد بدانند در قبال حقوق شهروندي كه به آنها تعلق 
مي گيرد، چه تكاليفي دارند. يكي از مهم ترين تكاليف شهروندان رعايت نظافت و پاكيزگي شهر و 
به عبارت بهتر جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند. اين خود شهروندان هستند كه بايد مكلف 
به رعايت پاكيزگي محيط زيست باش��ند اما در نهايت شكسته شدن قفل اعمال قانون و در نظر 
گرفتن جريمه در اين زمينه براي افرادي كه به درستي به تكاليف و وظايف شان عمل نمي كنند، 

ضروري به  نظر مي رسد. 

طبق تصميم ديوان عدالت اداري، ممنوعيت 
اشتغال دانشجويان دكترا در خارج از اوقاتي 
كه موظف به حضور در دانش�گاه هستند، 

مغاير با قانون شناخته و باطل شد. 
ش��وراي عال��ي برنامه ري��زي عل��وم پزش��كي 
 )ph. D( تيرماه13۹۷ تحصيل در مقطع دكترا
را تمام وقت دانس��ت و هر گونه اش��تغال غير از 
تحصيل براي دانشجو را ممنوع كرد. اين مصوبه 
تا جايي س��ختگيري كرده بود كه عدم اشتغال 
دانش��جو بايد در زم��ان ثبت نام احراز مي ش��د. 
همچنين افراد ش��اغل ملزم به ارائ��ه مأموريت 
آموزش��ي يا مرخصي بدون حقوق بودند، حتي 
اگر در هر مرحله اي از تحصيل مشخص مي شد 
اطالعات ارائه ش��ده از سوي دانش��جو در مورد 
وضعيت اشتغال نادرست است، قبولي فرد لغو و 
از ادامه تحصيل وي جلوگيري مي شد. كم نبودند 
دانشجوياني كه در اين مدت اخراج شده بودند! 
اين مصوبه مورد شكايت برخي دانشجويان قرار 
گرفت و به ديوان عدالت اداري ارجاع داده شد. در 
شكايت مطرح شد كه هزينه 4 ميليوني در نظر 
گرفته شده براي دانش��جويان دكترا بدون حق 
اشتغال با توجه به خط فقر 14 ميليون توماني، 
اين افراد را ب��راي تأمين هزينه ه��اي زندگي با 
مشكل مواجه كرده است، به خصوص كه بيشتر 
دانشجويان مقطع دكترا، متأهل بوده و ناچار به 
اشتغال هس��تند.  تلخي ماجرا تا جايي بود كه 
دانشگاه علوم پزشكي كرمان اسامي دانشجويان 
دكترای شاغل را به وزارت بهداشت ارسال كرد 
و خواس��تار اخراج آنها شد. اين درخواست مورد 
اعتراض دانشجويان و وساطت وزارت بهداشت 
قرار گرفت، اما در نهايت دانشگاه تصميم گرفت 
دانشجويان دكترای شاغل ورودي13۹۸ و بعد 
از آن را اخراج كند.  مدي��ر كل حقوقي و تنظيم 
مقررات وزارت بهداشت در پاسخ به اين شكايت 
گفت: دوره دكترای تخصصي )ph. D( يكي از 
باالترين مقاطع تحصيلي آموزش��ي دانشگاهي 
است كه به اعطاي مدرك مي انجامد و اين مقطع 
مجموعه اي از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و 
فناوري است. به دليل اهميت اين مقطع تحصيلي 
و مس��ئوليت هاي دانش��جويان دكترا در زمينه 
آموزش دانش��جويان مقاطع تحصيلي پايين تر 
و فعاليت هاي پژوهشي، هر گونه اشتغال غير از 
تحصيل براي اين دانشجويان ممنوع اعالم شده 
است.  هيئت عمومي پس از بررسي اين شكايت 
و پاسخ وزارت بهداشت تصريح كرد كه تحصيل 
حقي بنيادين براي عموم شهروندان بوده و منع 
آن فقط با مجوز قانوني امكانپذير است. همچنين 
بر اس��اس اصل۲۸ قانون اساسي، هر كس حق 
دارد ش��غلي را كه مايل اس��ت و مخالف اسالم، 

مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، انتخاب 
كند.  در ادامه حكم ديوان آمده است كه آيين نامه 
آموزشي دوره دكترای تخصصي )ph. D( مصوب 
تيرماه13۹۷ از جهت ايجاد ممنوعيت اشتغال 
براي دانشجويان مقطع دكترا در زمان هايي كه 
موظف به حضور در دانش��گاه نيستند، خارج از 
حدود اختي��ار مرجع تصويب كننده آن اس��ت، 
چراكه مانع اش��تغال دانش��جويان به مشاغلي 
مي شود كه تعارضي با تحصيل تمام وقت آنها در 
مقطع دكترا ندارد، به همين دليل خالف قانون 
شناخته ش��ده و ابطال مي ش��ود.  دكتر محمد 
مهاجري، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستری 
در گفت وگو با خبرنگار »جوان« به جزئيات اين 
حكم و تطابق آن با قانون اساسي اشاره كرده است 

كه در ادامه مي خوانيد.

در خصوص ابطال مصوب��ه مربوط به ممنوعيت 
اشتغال دانشجويان دكترا اتفاق خوبي به لحاظ 
حقوقي افتاده است. دادنامه 1۰3۶مورخ هشتم 
ش��هريور14۰1 از طرف هيئ��ت عمومي ديوان 
عدالت اداري بن��د يك ذيل م��اده5۰ آيين نامه 
آموزش��ي دوره دكترای تخصصي PHD مصوبه 
شصت و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي 
علوم پزشكي مورخ ۹۷/4/۲4 را ابطال كرد. بند 
يك ش��امل قواعد و مقررات دس��ت و پا گير بود 
و مشكالت بس��ياري را براي دانش��جويان دوره 
دكترا ايجاد مي كرد. دانشجويان محصل در دوره 

تحصيالت تكميلي عمدتاً ازدواج مي كنند و داراي 
فرزند مي شوند و بايد وارد عرصه كار شوند، حتي 
اگر دانشجو وارد عرصه كار اقتصادي نشود يا به 
استخدام دولت درنيايد، به هر حال ممكن است 
كه دانش��جو براي فعاليت هاي خود در نهاد هاي 
پژوهشي يا پژوهشكده ها و انديشكده ها مشغول 
كار ش��ود و حقوق دريافت كند، بر همين اساس 
اين مصوبه و بند ابطال شده ممنوعيتي نامعقولي 

را ايجاد كرده بود. 
طبق بند يك ذيل ماده5۰ اش��اره ش��ده بود كه 
تحصيل در مقطع دكترا تمام وقت است و دانشجو 
حق اشتغال به كار ندارد، در حالي كه در عمل دوره 
دكترا به لحاظ مدت زماني كه از دانشجو مي گيرد 
شايد در طول هفته دو روز باشد، به اين صورت كه 
حتي تمام وقت هم نيست و در واقع ۲/5 روز است 
كه همين زمان كوتاه به دانش��جو امكان فعاليت 
پژوهشي هم مي دهد و مي تواند از اين وقت براي 
برگزاري كالس هاي آموزشي يا سمينار استفاده 
كند، به خصوص بعد از اتمام دوره آموزشي و شروع 
دوره پژوهشي كه همزمان با دوره تصويب رساله 
مي ش��ود، در عمل حضور دانشجو در دانشگاه به 
صفر مي رسد و بايد مشغول پژوهش باشد و رساله 
دكترای خود را به ن��گارش درآورد. تحصيل در 
دوره دكترا گاهي پنج سال به طول مي انجامد و 
با توجه به ممنوعيت اشتغال مشخص نيست كه 
هزينه هاي معيشت اين فرد چگونه تأمين شود! 
يك دانشجوی حدوداً ۲5 تا 3۰ساله خود بايد كار 

كند و هزينه ها را تأمين كند. 
مهاجري در ادام��ه تحليل خود از اي��رادات اين 
مصوبه توضي��ح مي دهد: اين مصوب��ه به لحاظ 
منطق حقوقي م��ورد حمايت دانش��جوها نبود 
و حتي به لحاظ عملي بس��ياري از دانش��جويان 
مش��غول كار بودند اما اعمال فشار به افرادي بود 
كه در ارگان ه��اي دولتي مش��غول كار بودند و 
مرخصي ب��دون حقوق نمي رفتن��د و مأموريت 
آموزشي دريافت نمي كردند و همچنان در حال 
تحصيل بودند و در بسياري از موارد دانشگاه اين 
افراد را اخراج و حتي در محل كار با آنها برخورد 

انضباطي مي كرد. 
طبق گفته هاي وي اين قانون تأثيري بر كيفيت 
تحصيلي دانش��جويان نخواهد داشت و فراغت 
بيش��تر و كيفيت بهتر درس خوان��دن يك نگاه 

ظاهري است. 
مهاجري ب��ه مغايرت هاي قانوني مصوبه اش��اره 
داش��ت و تصريح كرد: ممنوعيت اشتغال با حق 
تحصيل و حق اشتغال كه به صورت مشخص در 
قانون اساسي آمده در تعارض و تقابل بود. جاي 
خوشحالي اس��ت هيئت عمومي ديوان عدالت 
اداري در رأي خود اعالم كرده اس��ت به موجب 
بندهاي مرتبط در قانون اساس��ي و به رسميت 
شناختن و اساسي س��ازي حق بر تحصيل، فرد 
مي تواند تحصيل كند. افزون بر اين دستگاه هاي 
دولتي بايد خرسند باشند كه نيروي كار آنها قصد 
ادامه تحصيل دارد و درصدد افزايش دانش خود 

در عرصه اشتغال مورد نظر است. 
از سوي ديگر طبق اصل ۲۸قانون اساسي هر كس 
مي تواند شغلي داشته باشد كه خالف مباني اسالم 
يا حقوق عمومي نباشد، در نتيجه جواز اشتغال 
جزو اصول معتبر و مباني قانون اساس��ي است و 
اعمال هر نوع ممنوعيت براي دانشجويان دكترا 
نيازمند قانون و قانونگذاري است. اين ممنوعيت، 
سلب كردن حقوق اساسي اشخاص است، البته 
بايد تأكيد كرد چالش هاي قانوني دانشجويان زياد 
بوده و با همين قانون بسياري از دانشجويان اخراج 
شدند، در نتيجه حذف اين قواعد كمك مي كند 
دانشجو در عين تحصيل و اشتغال به ارتقاي علمي 

كشور كمك كند. 
اين حقوقدان قوانين و قواعد دوره دكترا را نيازمند 
پااليش دانست و در همين رابطه خاطر نشان كرد: 
اگر مي خواهيم به لحاظ معيشتي كمكي پرداخت 
شود، بايد متناسب با ش��رايط اقتصادي باشد و 
كمك هزين��ه 4 ميليون تومانی به لحاظ حقوقي 

هم مبنايي ندارد. 
به اعتقاد محمد مهاجري ديوان عدالت اداري در 
موارد متعدد اثبات كرده است به حقوق مردم و 

شهروندان اهميت مي دهد. 

مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضائيه از صدور 
سند رسمي براي جزاير سه گانه خبر داد و گفت: 
دستگاه قضايي اقدامات مؤثر و قاطعي در جهت 
تثبيت مالكيت رس�مي جزاير تن�ب كوچك و 
بزرگ و ابوموسي انجام داده است. سازمان ثبت 
اس�ناد و امالك كشور براي اين س�ه جزيره به 
نام دولت جمهوري اسالمي ايران سند رسمي 
مالكيت صادر كرده است. فاطمه عسگري نژاد، 
داور دعاوي و پژوهشگر ارشد حقوق بين الملل 
توضيحات جامعي را درباره حق حاكميت ايران 
در اس�ناد بين المللي و نيز حدنگاري جزاير به 
»جوان« ارائه كرده است كه در ادامه مي خوانيد. 

حدنگاري)كاداستر( فهرست مرتب شده اطالعات 
مربوط به قطعات زمين اس��ت كه مش��خصه هاي 
زمين مانن��د اندازه، كاربري، مش��خصات رقومي، 
ثبتي ي��ا حقوقي به نقش��ه بزرگ مقي��اس اضافه 
 شده اس��ت. مطابق تعريف فدراسيون بين المللي 
نقش��ه  برداری)اف اي جي(:حدنگاري)كاداس��تر( 
فهرست مرتب شده اي از اطالعات مربوط به قطعات 
زمين اس��ت كه در داخل مرزهاي جغرافيايي يك 

كشور است و به طور رسمي به ثبت مي رسند. 
بر اس��اس طرح كاداس��تر ايران )اولين بخشنامه 
سازمان ثبت متعلق به س��ال های 1334، 13۶۸ 
و13۷4 و قان��ون جامع حدنگار مص��وب 13۹3( 
دستگاه هاي مرتبط ملزم به تهيه و ثبت اطالعات 
مربوط به مشخصه هاي زمين از جمله مشخصات 
جغرافيايي و حقوقي جهت صدور س��ند مالكيت 
شدند.  توجه به سيستم هاي مديريتي زمين و تهيه 
كاداستر يكي از شاخصه هاي توسعه كشور و اثبات 
مالكيت به عنوان عامل پيش��گيرانه و جلوگيري 
از فساد و دس��ت اندازي ديگران نس��بت به اموال 
غيرمنقول اس��ت و مجامع بين الملل��ي از جمله 
سازمان ملل و بانك جهاني در فهرست راهكارهاي 
توسعه و اولويت برنامه ريزي كشورها قرار داده اند. 

خليج فارس حدود 13۰جزيره دارد كه تنب بزرگ، 

تنب كوچك و ابوموس��ي از جمله آنها هستند. از 
زمان هاي پيش، تابعيت اكثريت جمعيت جزاير، 
ايراني و به ن��ام قوم هاي معروف ايراني منتس��ب 
بوده اند و مطابق قانون 13۰4 احوال شخصيه ايران، 
تمامي ايرانيان ساكن در سرزمين هاي ايران از جمله 
جزاير مزبور، داراي تابعيت ايراني بوده و شناسنامه 
ايراني اخذ كرده اند. دولت استعماري بريتانيا طي 
س��ال هاي 1۹۰3 تا 1۹۷1 با اس��تناد به سه اصل 

حقوقي »سرزمين بالصاحب«، »مالكيت مشاع« و 
»قاعده مرور زمان« و با انگيزه غارت اندوخته هاي 
ملي و زيرزميني ايران، منطقه خليج فارس و جزاير 
س��ه گانه، تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي را 
اشغال كرد. در حقوق بين الملل عنوان شده است 
اگر كشوري بر سرزميني س��لطه پيدا كند، با اين 
شرط كه آن س��لطه بدون چالش و اعتراض باشد، 
آن دولت مي تواند مدعي حاكميت بر آن سرزمين 
باشد، زيرا اعتراض يك كشور و وجود مدعي ديگر 
مانع از حاكميت بر آن مي شود. بر اين مبنا، درباره 
جزاير سه گانه بايد گفت كه دولت ايران از همان آغاز 
اشغال، اعتراض كرده است؛ امري كه چندين بار با 
يادداشت هاي ديپلماتيك و اقدامات عملي از دوران 
مظفرالدين شاه قاجار تكرار ش��ده و ايران بر حق 

حاكميت تاريخي خود تأكيد كرده است. 
در نقشه ترسيم شده وزارت جنگ انگليس و وزارت 
خارجه انگليس در نامه مورخه1۸۸۸.م كه به وزارت 
خارجه ايران ارسال داشته، جزاير تنب، ابوموسي و 
سيري جزو خاك ايران تعيين و اين جزاير به رنگ 

خاك داخل ايران ترسيم شده اند. 

اولين قانون كه درباره حق حاكميت بر درياها وضع 
شد، قانون »تيررس توپ« بود كه در سال1۷۰۲.م 
وان بينكر شوك، قانونگذار هلندي آن را پيشنهاد 
ك��رد. به نظ��ر وي، اگر چ��ه دريا متعل��ق به همه 
ملت هاس��ت، ولي هر كش��وري به اندازه تيررس 
توپ، بايد بر آب هاي ساحلي خود حاكميت داشته 
باشد. اين قانون بيش��تر هدف پدافندي داشت و 
به ويژه از نظر دولت انگلس��تان جهت جلوگيري 
از تهديد دزدان درياي��ي، داراي اهميت بود. پس 
از انتقاد برخ��ي دولت ها، برخي كش��ورها عرض 
آب هاي س��رزميني خود را از س��ه تا ش��ش مايل 
و حتي 1۲مايل افزاي��ش دادند. جامع��ه ملل در 
سال1۹3۰.م جهت جلوگيري از اين هرج ومرج ها 
و قلمروطلبي بيش از حد كشورها بر سر آب هاي 
سرزميني، كنفرانس حقوق درياها را برگزار كرد، 
سپس بر اساس س��ه كنوانسيون، س��ازمان ملل 
متحد در سال هاي 1۹5۸.م و 1۹۶۰.م در ژنو و در 
سال 1۹۸۲.م در شهر مونتيگوبي)جامائيكا(، عرض 
دريايي سرزميني بين حداقل سه و حداكثر 1۲مايل 

دريايي تعيين شد. 
با توجه به اين قانون، تمام��ي آب هاي بين جزاير 
قش��م، الرك، هرمز، هنگام و الوان، با بدنه كشور 
يكي شده و جزو آب هاي داخل محسوب مي شوند. 
اين موضوع در اسناد سازمان ملل ثبت و نگهداري 
شده است، بنابراين اگر از آخرين حد جزر از جزيره 
قشم، عرض درياي س��رزميني را تا 1۲مايل ادامه 
داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم 1۲مايل 
ادامه دهيم، در واقع فاصله اي��ن دو جزيره، كمتر 
از ۲4مايل است. همين امر در مورد تنب كوچك 
و ابوموس��ي نيز صادق اس��ت و درياي سرزميني 
ايران، به صورت يكپارچه تا 1۲مايلي جنوب جزيره 

ابوموسي ادامه دارد. 
اس��ناد تاريخي نش��ان مي دهد جزاير ابوموسي و 
تنب از زمان هاي قديم جزو قلم��رو ايران بوده اند. 
اين جزاير در سده هاي 1۸ و 1۹ميالدي به صورت 
مس��تقيم، تحت صالحيت و واليت لنگه كه خود 

بخش��ي اداري از اس��تان فارس بود، اداره مي شد. 
شواهد حاكميت ايران بر اين جزاير، در اسناد رسمي، 
اسناد تاريخي، كتابچه هاي راهنماي دريانوردي، 
سالنامه ها، نقشه هاي سياس��ي و كارتوگرافيك، 
گزارش هاي رسمي و اداري وزارت خارجه انگليس 
و اداره امور هندوستان بريتانيا، در طول سده هاي 
هفدهم و هجدهم و قرن نوزدهم به چشم مي خورد. 
جزاير ابوموسي و تنب، در نقشه لرد كرزن، در تاريخ 
1۸۹۲.م و نقشه اداره مساحي هندوستان، به تاريخ 
1۹۸۷.م و كتابچه هاي راهنم��اي دريانوردي در 
خليج فارس چ��اپ 1۸۶4.م و گزارش هاي دولت 
انگليس، در سال هاي ۷۶_1۸۷5.م، به عنوان قلمرو 

ايران درج شده اند. 
همچني��ن در دس��امبر 1۹4۸.م س��ر. اي. بكت 
مشاورحقوقي وزارت خارجه انگليس طي بررسي 
و اعالم نظر نسبت به وضعيت حقوقي جزاير تنب 
و ابوموسي اظهار كرد: ايران طي سال هاي -1۸۸۷

1۸۸۰.م بر جزاير تنب و ابوموسي حاكميت داشته 
و از آنجا كه اين جزاير، به طور تاريخي مانند كيش 
و قشم، آباد و مسكوني بوده است، احراز حاكميت 
بكت، سندي است كه خود انگليسي ها ارائه كرده اند. 
با توجه به اينكه قديمي ترين سند مكتوب و تأييد 
شده درباره حاكميت ايران و براساس اصل استاپل 
كه خاس��تگاهش حقوق انگلوساكسون و كامن ال 
و از اصول كلي پذيرفته ش��ده و عامل ثبات روابط 
بين المللي و جلوگي��ري از بي نظم��ي در حقوق 
بين الملل مي باش��د؛ قاعده اي كه ناشي از استاپل 
حقوقي يا ناش��ي از رفتار و مبتني بر انصاف باشد، 
از ط��رح دوب��اره دعوی منع ش��ده اس��ت)قاعده 
عدم اس��تماع انكار بعد از اقرار در حقوق ايران( و با 
توجه به پذيرش حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، 
دولت انگلي��س نمي تواند پذيرش قبل��ي خود را 
نقض يا منع كند، بنابراين مثبت حاكميت ايران بر 
جزاير سه گانه بوده و بنا بر اسناد تاريخي، حقوقي و 
بين المللي مالكيت ايران بر سرزمين هاي داخلي 

محتوم و قطعي است. 

ممنوعيت اشتغال دانشجویان دکترا صراحتًا 

 

مغایر با قانون اساسی بود

محمد مهاجري، حقوقدان در گفت وگو با »جوان« مغايرت هاي قانوني ممنوعيت اشتغال دانشجويان دكترا را تشريح كرد

چرا حدنگاري جزاير سه گانه انجام شد؟

طبق بن�د يك ذيل ماده50 اش�اره 
شده بود كه تحصيل در مقطع دكترا 
تم�ام وقت اس�ت و دانش�جو حق 
اشتغال به كار ندارد، در حالي كه در 
عمل دوره دكترا به لحاظ مدت زماني 
كه از دانش�جو مي گيرد ش�ايد در 
طول هفته  2/5 روز است كه همين 
زمان كوتاه به دانشجو امكان فعاليت 
پژوهشي هم مي دهد و مي تواند از 
اين وقت براي برگزاري كالس هاي 
آموزشي يا س�مينار استفاده كند

اسناد تاريخي نشان مي دهد جزاير 
ابوموس�ي و تنب از زمان هاي قديم 
جزو قلمرو ايران بوده اند. اين جزاير 
در س�ده هاي 1۸ و 1۹مي�الدي ب�ه 
صورت مستقيم، تحت صالحيت و 
واليت لنگه كه خود بخش�ي اداري 
از اس�تان فارس بود، اداره مي ش�د

محیط زیست

گشت مجازی

حامد نيكونهاد، استاديار دانشگاه قم در توئيتي درباره روز اربعين نوشت: در زيارت 
اللَِة)و جانش را  اربعين مي خوانيم: َو بََذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْسَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَِة َو َحْيَرةِ الضَّ
در راه تو بذل كرد تا بندگانت را از جهالت و سرگرداني گمراهي برهاند.( جامعه اربعين ساخته 
اهل تعقل و خردورزي است.قضاوت هاي عجوالنه احساسي )حتي نسبت به سوءتدبيرها(، تير 
در تاريكي است كه فقط گمراهي را عايد ذهن هاي پريشان مي كند.دستگاه حكمراني براي 
راهبري مردم، هم بايد عاقالنه رفتار كند و هم خردورزي را تعميق بخشد. حكمراني عقل مدار، 
با راه زنان آزادانديشي )هرچند در لباس روش��نفكرمآبي( مبارزه مي كند، اسير جوزدگي و 
هوچي گري رسانه اي نمي شود و با شيوه هاي مردم مدار و مردم بنياد تصميم گيري و شفافيت 

حداكثري و آگاهي افزايي مستمر، ساختن سرنوشت را به دستان صاحبان حق مي سپارد.

محمد فراهاني س�ردبير خبرگزاري ميزان در رش�ته توئيت�ي تأمل برانگيز  
نوشت: جزئيات جديد از پرونده باند قاچاق انسان كه دختران ايراني را به مراكز فحشا 
در اربيل عراق مي فروختند. زهرا صديقي )ساره( و الهام چوبدار دختران را در اروميه و 
نقاط ديگر ابتدا براي سفر به اربيل ترغيب و سپس از طريق روسپيگري آنها را به منبع 
درآمد خود تبديل مي كردند. سهيال مرتضايي در آرايشگاه زنانه اي به نام »خاتون ايراني« 
اقدام به تشكيل شبكه قوادي كرده بود و در ازاي نگهداري از دختران و قوادي، 5۰درصد 
از مبلغ دريافتي از فس��اد را دريافت مي كرد. نفر چهارم اين بان��د فردي به نام عليرضا 
فرجاد كياس��ت. وي در ابتدا با زني به نام دالرام يكي ديگر از سرشبكه هاي قوادي در 
اربيل ارتباط برقرار مي كند و به دليل تسلط به زبان هاي عربي، كردي و تركي استانبولي 

دختران ايراني را در اختيار مراكز فحشا و افراد خارجي قرار مي داده. 
مهدي كشت دار در همين باره نوش�ت: زهرا صديقي و الهام چوبدار با همدستي 
فردي به نام سهيال مرتضايي كه از او به عنوان يكي از اولين و قديمي ترين سرشبكه هاي 
سازمان يافته فساد ياد مي شود، قربانيان را از سراسر كشور به دام انداخته و به مراكز فساد 

و فحشا در يكي از كشورهاي منطقه مي بردند.  مرتضايي شبكه قوادي داشته است.

سيدامير سياح با انتشار عكسي از دادگاه زورگير خيابان نيايش نوشت: سزاي 
زورگير قمه كش، اعدام است. سزاي انحصارگر يقه سفيدي كه راه شغل و درآمد جوا ن ها 

را بسته چيست؟ تقريباً هيچ.

حس�ين صارمي كارب�ر توئيتري با 
انتش�ار عكس�ي از حمي�د ن�وري 
نوش�ت: ش��ده يك روز خودتان را در 
اتاقي حبس كنيد، ببينيد چه مشقتي 
دارد؟ حميد ن��وري هزار وصدمين روز 
را در زندان انفرادي س��وئد مهد حقوق 

بشر گذراند.

محم��ده�ادي ذاكر حس���ين، 
دانش آموخت�ه حق�وق كيف�ري 
بين الملل�ي از دانش�گاه تيلب�رگ 
هلند و مدير مركز حق�وق كيفري 
بين المللي اي�ران در توئيتر خود با 
انتشار عكسي نوشت: صهيونيست ها 
فقط به سرزمين تجاوز نمي كنند و تنها 
خاك را به اشغال درنمي آورند، بلكه به 
حريم فرهنگ و باورها نيز يورش مي برند، 

اين آزادي مذهب سوزان و مداراستيز. 

بررسي حق حاكميت ايران در اسناد بين المللي

نيره ساري 
  گزارش


