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شهرنوشت

الیحه »اصالح قانون به کارگیری 
سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح 
در موارد ضــروری« در حالی پس از 
تصویب در کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی، به زودی در صحن 
علنی مجلس مطرح می شود که یکی 
از واکنش برانگیزترین لوایح مجلس 
در سال های اخیر بوده است. الیحه ای 
که بسیاری آن را شمشــیر دو لبه ای 
می دانند که در صــورت تصویب هم 
امکانی اســت در دفاع بهتر از حقوق 
شهروندی و هم مجوزی برای پایمال 
کردن آن. وجهی که هــر کدام از آنها 
حتــی در ماه ها و روزهــای اخیر هم 
ما به ازاهای نگران کننده ای داشــته 
است و نمی توان به راحتی آنها را نادیده 
گرفت؛ از مواردی چــون تیر اندازی 
گشت  ارشــاد به خانواده ای در پارک 
پردیسان به بهانه رعایت حجاب گرفته 
تا مرگ یک مامور نیروی انتظامی به 
دست افراد شــرور در استان فارس به 

دلیل منع استفاده از سالح.
 بسیاری از منتقدان الیحه در دست 
بررســی، معتقدند این قانون هر چند 
می تواند به ماموران در برقراری نظم 
و قانون و امنیت کمک کند تا در مقابل 
متخلفان با پشــتوانه و اقتدار بهتری 
بایستند، اما شواهد بسیاری هم وجود 
دارد که دال بر پایمال شــدن حقوق 

شهروندی است.
دیروز متن کامــل الیحه اصالح 
قانون به کارگیری ســالح توســط 
مأمورین نیروهای مســلح در موارد 
ضروری منتشر شد و در آن به مفاد و 

موارد استفاده قانونی از اسلحه اشاره 
شده است. به این بهانه به بررسی این 

الیحه قانونی می پردازیم.

قانونفعلیچهمیگوید؟
قانون فعلی به کارگیری اســلحه 
چندان قدیمی نیست و آخرین بار در 
۱۸ دی ۱۳۷۳ تصویب شد. با این حال 
در شهریور سال ۱۳۹۵، دولت حسن 
روحانی الیحه اصــالح این قانون را به 
مجلس دهم فرستاد که به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی رفت 
و مســکوت ماند. اما پس از انتخابات 
مجلس یازدهم، الیحه در سال ۱۳۹۹ 
دوباره در دســتور کار قرار گرفت و با 
روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی 
با اعمال تغییراتی بر الیحه دولت قبلی 
از اواخر پاییز سال ۱400 کار روی آن 

آغاز شد.
اما در حــال حاضر قانــون در این 
خصوص برای مامــوران امر چه حد 
و حدودی برای اســتفاده از ســالح 
قائل است و قرار است این قوانین چه 

تغییراتی کند؟
ماده یک قانون فعلی می گوید که 
»حمل و به کارگیری ســالح توسط 
ماموران نیروهای مســلح«؛ مشمول 
نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، نیروی انتظامی و ماموران 

مسلح وزارت اطالعات می شود.
براساس ماده دو این قانون، مامور 
مسلحی که حق تیراندازی دارد باید 
دارای شرایطی باشــد تا بتواند عمل 
خود را توجیه کند؛ اول آنکه سالمت 
جسمانی و روانی متناسب با ماموریت 
محوله را داشته باشد، دوم آموزش های 
الزم را در راســتای ماموریت هــای 
محوله دیده باشد. سوم در به کارگیری 
ســالحی که در اختیار وی گذاشته 

شده است تسلط کامل داشته باشد و 
در آخر اینکه کامال با قانون و مقررات 
مربوط به به کارگیری سالح نیز آشنا 
باشد. الزم به ذکر است مامورانی که با 
رعایت مقررات این قانون مبادرت به 
به کارگیری سالح کنند از این جهت 
هیچ گونه مســئولیت جزایی یا مدنی 

نخواهند  داشت.
در ماده ســه این قانون، آمده که 
مامور مســلح در مواردی می تواند از 
سالح خود استفاده کند که اوال برای 
دفاع از خود در برابر کسی باشد که با 
سالح ســرد یا گرم به وی حمله کرده 
اســت. امکان دفاع شــخصی ممکن 

نباشد.
در حالی که این قانون در مواردی 
مثــل حفظ اماکــن حیاتــی )مثل 
ســازمان انرژی اتمی، پاالیشگاه ها، 
فرودگاه ها، نیروگاه های اتمی، مرکز 
اسناد ملی(، امنیتی، نظامی و انتظامی 
)مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز 
فرماندهی و ســتاد، پاســگاه، پایگاه 
و انبار ســالح یا مهمات(، تیراندازی 
برای جلوگیری و مقابله با اشــخاصی 
که از مرزهای غیرمجــاز قصد ورود یا 
خروج را دارند و به اخطارهای ماموران 

توجه نمی کنند، دست ماموران را بازتر 
گذاشته است، اما در بسیاری از موارد 
دیگر چنان با ابهام روبروســت که در 
عمل دستان ماموران برای استفاده از 

سالح بسته است.

کداممواردتغییرمیکند؟
در الیحه کنونــی عبارت مأموران 
نیرو های مســلح در عنوان قانون، به 
»مأموران مســلح« تغییر پیدا کرده 
است و عالوه بر نیرو های مسلح، »سایر 
اشخاصی که به موجب قانون مجاز به 
حمل سالح باشند« هم باید بر اساس 
شرایط جدید قانون به کارگیری سالح 
عمل کنند. در پیش نویس دولت، اگر 
»افرادی که از ســوی مراجع قانونی 
برای حفاظت از خود مسلح شده اند« 
جرمی مرتکب شــوند، در شرایطی، 
مطابق با قانــون مجازات اســالمی 
مجازات نخواهند شــد. همچنین در 
مواردی که اســتفاده آن ها از اسلحه، 
دفاع »مشروع« تشخیص داده شود، 
نیازی به پرداخت دیــه نخواهد بود. 
این الیحه عالوه بر مأموران انتظامی، 
به افراد مجاز به حمل سالح هم اجازه 
داده تا برای دفاع از خود، در برابر کسی 
که با سالح ســرد یا گرم به آنان حمله 
کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این 
پیش نویس، »برای دستگیری سارقان، 
راهزن  ها، گروگان گیرهــا، آدم رباها، 
زورگیر ها یا قدرت نمایان با سالح سرد 
و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سالح 
و مهمات، قاتالن و کســانی که اقدام 
به ترور یا تخریب یــا انفجار کرده اند« 
به مأموران اجازه اســتفاده از ســالح 

داده شده است.
همچنین اگر ایــن مجرمان »در 
حال فرار باشــند« یا »اقدام به مقابله 
کننــد«، مأموران حــق به  کارگیری 

سالح دارند. در حالی که قانون کنونی به 
مأموران اجازه می دهد برای دستگیری 
بازداشت شدگان و زندانی های در حال 
فرار، درصورتی که »اقدامات دیگر برای 
دســتگیری آن ها ثمری نداشته«، از 
سالح استفاده کنند، الیحه اصالحی 
این قانون، برای »شورش های داخل 
زندان« هم مجوز استفاده از سالح را 

به مأموران می دهد.

نگرانیازاستفادهنابجااز
اسلحه

باوجودآنکه مقامات رسمی هدف 
اصالحیه مجلس را برداشتن موانع از 
نیرو های مســلح برای دفاع شخصی 
از خود می دانند، امــا این اصالحات 
واکنش هایی در شبکه های اجتماعی 
به دنبال داشــته اســت. کاربران این 
شبکه ها معتقدند باز گذاشتن دست 
نیرو های نظامی برای استفاده از سالح 
به خشونت این نیرو ها دامن خواهد زد.
به تازگی فیلمی درباره تیراندازی 
مأموران گشــت ارشــاد به یک زن و 
شوهر در پارک پردیســان تهران به 
بهانه مناسب نبودن حجاب زن منتشر 
شــده که واکنش هایی را بــه دنبال 

داشته است.
ایــن در حالی اســت کــه برخی 
نگران هســتند که تجمعات پرتکرار 
بازنشســتگان و معلمان و تجمعات 
اعتراضی مختلفی که ایــن روزها به 
دالیل گرانی و مشکالت اقتصادی بر 
پا می شود و بر اساس حقوق شهروندی 
ذکر شده در قانون اساســی است، با 
وجود چنین مجوزهایی برای افرادی 
خاص، به خشونت کشــیده و باعث 
تضییع حقــوق شــهروندی و حتی 
آسیب به شــهروندان شــود. در این 
شرایط نه تنها نمی توان انتظار داشت 
که قانون باعث افزایش امنیت شــود 
که خــود عاملی برای اخــالل در آن 

خواهد بود.

ایناسلحه
برایشلیکنیست

بهمن ماه ســال گذشــته بود که 
انتشار فیلمی دلخراش از جان باختن 
یک مامور نیروی انتظامی در شــیراز 
به دست دو فرد شرور دوباره ماجرای 
استفاده از ســالح را بر ســر زبان ها 
انداخــت. مرگ این مامــور در حالی 
واکنش  برانگیــز شــد که بســیاری 
می گفتند؛ چرا او در جریان درگیری 
با این افراِد قمه به دست، از اسلحه اش 

استفاده نکرد و در نتیجه جان باخت؟
البته پاســخ به این پرسش برای 
بســیاری واضح بــود. قانــون چنان 
دست و پای ماموران را بسته که همه 
کادری های نیروی انتظامی و سربازان 
وظیفه اغلب این توصیه را از با سابقه ها 
و درجه دارانشــان شنیده اند که »این 

اسلحه برای شلیک نیست«.
این اتفاق تلخ اما ابعاد جدیدی به 
ماجرا داد. این بــار واکنش ها نه تنها 
در بین مردم و کاربران فضای مجازی 
فــراوان بود که حتی بین مســئوالن 
کشوری هم بازتاب گسترده ای داشت، 
به طوری که بسیاری با اشاره به اینکه 
ماموران حفــظ امنیــت در نیروی 
انتظامی با محدودیت هــای فراوان 

قانونی مواجه هستند خواهان اصالح 
قانون برای جلوگیری از اتفاقات تلخی 

از این دست شدند.
این موضوع البته به شکلی دیگر در 
استفاده محیط بانان از سالح گرم در 
برابر قاچاقچیان چوب و شــکارچیان 
غیرمجاز هم تکرار می شود به طوری 
که بعضا استفاده از اســلحه از سوی 
این ماموران به صدور حکم اعدام آنها 
هم منجر شده است و حتی بر اساس 
آمار اعالم شده عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس »در ۳ سال گذشته، ۵0 
نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از 

سالح، مجبور به پاسخگویی شدند«.

شلیکهایاشتباه
هر چند به دنبــال حادثه مرگ 
مامور نیــروی انتظامی در اســتان 
فــارس، تالش هــا بــرای افزایش 
اختیارات ماموران نیروی انتظامی و 
سایر نیروهای مسلح افزایش یافت 
اما برخی هم نســبت به اســتفاده 
نادرست از اسلحه از سوی ماموران 
هشــدار می دهند. ایــن در حالی 
است که گاهی شــهروندان به دلیل 
آنچه »شلیک اشــتباهی« ماموران 
عنوان می شود، کشــته می شوند. 
حادثه تیراندازی مامــوران نیروی 
انتظامی به خودروی پژوی40۵ در 
روز 2۹ دی ماه امسال یکی از آخرین 
نمونه هاست. شلیکی که گفته شد به 
دلیل نبود مدارک، ماشین را تحت 
تعقیب قرار دادند و در جریان تعقیب 
۱۵ تیر شلیک شد که منجر به مرگ 
یک کودک هفت ساله و زخمی شدن 

دختر دیگر خانواده شد.
همچنین آبان  ماه امســال پلیس 
اهواز به زنی جــوان در جریان تعقیب 
سارقان به اشتباه شلیک کرد و موجب 
مرگ او شــد. با این حال برخی قانون 
استفاده از اسلحه را با تناقضات فراوان 
همــراه می داننــد و معتقدند، گاهی 
مامــوران آموزش هــای الزم بــرای 
استفاده درست از اسلحه را ندیده اند 
و همین موضوع اشتباه در استفاده یا 

عدم استفاده از آن را باال برده است.
با وجود همه این موارد بســیاری 
نگرانند که تغییر در این قانون نگرانی ها 
را برای دفاع از نظم امنیت باال نخواهد 
برد و تنهــا از گروه هــای خاص برای 
انجام رفتارهای خشن در جامعه دفاع 
خواهد کرد. این در حالی است که به 
نظر می رسد توانمندتر کردن نیروی 
انتظامی و سایر ضابطین در برخورد با 
مجرمانی در سطوح اشرار یا قاچاقیان 
نیازی به تغییر قانون ندارد بلکه به جای 
آن می توان روی مهارت ها و تجهیزات 
مأموران نیرو های انتظامی تمرکز کرد.

انتشارمتنالیحة»اصالحقانونبهکارگیریسالح«ونگرانیازرویکرددوگانةمحتملآن

دفاع از حقوق شهروندی یا تضییع آن؟
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آتش سوزی در هورالعظیم دلیل 
دود غلیظ در چهار شهر خوزستان 

مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت خوزســتان گفت: 
دود ناشــی از آتش سوزی در 
بخــش عراقــی هورالعظیم 
چهار شهرستان را فراگرفته و 
پیش بینی می شود غلظت آلودگی هوا در ساعات آینده 
افزایش یابد. به گزارش ایرنا، دیروز محمدجواد اشرفی بیان 
کرد: انتشار دود در شهرستان های اهواز، دشت آزادگان، 
هویزه و حمیدیــه مربوط به آتش ســوزی در نیزارهای 
بخش عراقی تاالب هورالعظیم اســت که از جمعه شب 
)2۷ خرداد(آغاز شده است. وی افزود: با توجه به سرعت 
و جهت باد انتظار داریم پراکنش دود در ساعات آینده در 

منطقه بیشتر شود.
    

وزیربهداشت:
 ارز ترجیحی داروها
 فعاًل حذف نمی شود

 وزیر بهداشت با بیان اینکه 
سیاســت دولت این است که 
ارز ترجیحی همچنــان برای 
دارو اعمال شود، گفت: اگر قرار 
باشد ارز ترجیحی دارو حذف 
شود باید مابه تفاوت در اختیار بیمه  ها قرار بگیرد. به گزارش 
انتخاب، بهرام عین  اللهی در برنامه صبح بخیر ایران، افزود: 
درباره دارو معتقدم باید به سمتی حرکت کنیم که پرداخت 
اغلب هزینه دارو توسط مردم صورت نگیرد و با همین نگاه 
بحث بیمه ها را دنبال می کنیم. وی با بیان این که در هیچ 
جای دنیا این طور نیست که مردم به داروخانه ها بروند و 
دارو تهیه کنند؛ افزود: تجویز دارو باید توسط پزشک صورت 
بگیرد و سیستمی باشدکه عمده هزینه دارو را بپردازد و این 

سیستم همان بیمه ها هستند.
    

کنکور تا ۳ سال آینده
حذف خواهد شد

عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی از حذف کنکور 
تا سه سال آینده خبر داد و گفت: 
مافیای کنکور باعث شــده که 
برخی افراد هزاران میلیارد تومان 
به جیب بزنند. به گزارش تسنیم، علیرضا سلیمی افزود: 
مسئوالن مربوطه قول داده اند که تا سه سال آینده کنکور 
حذف شود البته هر ساله نسبت معدل نسبت به سال قبل 
افزایش پیدا کرده اما علی رغم این تصمیمات نگرانی هایی 
نیز وجــود دارد چراکه برخی از دانش آموزان مســتعد 

توانایی های مالی نداشته و بی عدالتی  رخ می دهد.
    

خودکشی
پزشک اورژانس آبادانی

پیوند عالمه، پزشک اورژانس بیمارستان های آبادان 
با پریدن از طبقه هشــتم برج 
ساحلی اروند، به زندگی خود 
پایان داد. به گزارش تســنیم، 
حال عمومی این پزشک طب 
اورژانس هنــگام انتقــال به 
بیمارستان بسیار وخیم بود و لحظاتی پس از انتقال جان 
باخت. تحقیقات در خصوص جزئیات دقیق علت این حادثه 

و خودکشی پزشک آبادانی توسط پلیس در جریان است.
    

مسمومیت گسترده 
در دانشگاه زنجان

رییس دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علــوم پایــه زنجان 
خبر از مســمومیت گروهی از 

دانشجویان این دانشگاه داد.
به گزارش ایرنا، بابک کریمی 
با بیان اینکه مشکل به وجود آمده به خیر گذشته است، 
اظهار داشت: فرآیند درمان همه دانشجویان بجز یک نفر به 
صورت سرپایی انجام شد و تنها یک مورد بستری داشتیم.

وی تصریح کرد: بررسی های مختلفی در حال انجام 
است و اگر علت بیماری دانشجویان، مسمومیت غذایی 

باشد، پیمانکار شدیدا مجازات خواهد شد.
    

تصادف زنجیره ای
 ۳۰ دستگاه خودرو در اصفهان

رئیس پلیس راه اســتان 
اصفهان از تصادف زنجیره ای 
۳0 دستگاه خودرو در کمربندی 
شــرق اصفهان به علت ریخته 
شدن مواد روغنی بر سطح جاده 
خبر داد. سرهنگ اصغر زارع گفت: یک کامیون تانکردار 
حامل مواد روغنی که مخزن آن سوراخ شد و در حال نشت 
آن بر سطح جاده بود شناسایی و متوقف شد و راننده آن 

برای انجام تحقیقات به یگان انتظامی انتقال یافت..

از گوشه و کنار 

جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران از وجود ۱۳ هزار و ۵۵0 معلول 
شدید پشت نوبت برای دریافت حق پرستاری خانواده  محور خبر داد و گفت: اعتبارات 

قطره ای است و تناسبی با تعداد زیاد متقاضیان دریافت خدمات ندارد.
الهه ســعادتی، با بیان اینکه حق پرســتاری در دو عنوان »حق پرستاری خانواده 
محور« و »حق پرستاری معلوالن آسیب نخاعی« به مددجویان تحت پوشش پرداخت 
می شود، به ایسنا گفت: حق پرستاری خانواده محور برای افراد دارای معلولیت شدید و 
خیلی شدید )براساس نتایج کمیسیون ارزیابی و تشخیص شدت معلولیت( به افراد ارائه 
می شود که در این بخش نوع معلولیت مالک نیست و بر نیاز به مراقبت و نگهداری فرد 
معلول تاکید است اما حق پرستاری معلوالن آسیب نخاعی صرفا مختص مددجویان 
دارای آسیب نخاعی است. جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با بیان 
اینکه حق پرستاری ها ماهانه به صورت مســتمر به حساب مددجویان واریز می شود، 
افزود: در حال حاضر چنج هزار و ۵22 نفر از افراد تحت پوشش حق پرستاری خانواده 

محور را با رقمی معادل یک میلیون تومان به صورت ماهانه دریافت می کنند.

ســعادتی با اشــاره به اینکه حدود 40 درصد از افراد واجد شــرایط از خدمت حق 
پرستاری خانواده محور بهره مند هستند، گفت: در حال حاضر نیز ۱۳ هزار و ۵۵0 نفر 
از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پشت نوبت دریافت حق پرستاری هستند 
و هنوز برای پرداخت آن تامین اعتباری نشــده اســت. البته در این زمینه اقدامات و 
رایزنی هایی انجام شده است، اما این تامین اعتبار به صورت قطره ای است و تا به دست 

بهزیستی استان برسد به تعداد افراد پشت نوبت اضافه می شود.
جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: ممکن است روزانه ۳0-

40 نفر به تعداد افرادی که حق پرستاری دریافت می کنند، اضافه شود اما ورودی های 
معلولیت شدید و خیلی شدید زیاد است و باتوجه به اینکه تعداد پشت نوبتی ها در حال 

افزایش است میزان اعتبار چندان جوابگو نیست.
وی در خصوص وضعیت پرداخت حق پرستاری به معلوالن آسیب نخاعی نیز توضیح 
داد و یادآور شد: در این زمینه نیز هیچ پشــت نوبتی وجود ندارد و در حال حاضر ۵۳۷ 
نفر فرد دارای معلولیت آسیب نخاعی ماهانه یک میلیون تومان حق پرستاری دریافت 

می کنند. سعادتی با اشــاره به میزان پرداخت حق پرستاری در سال ۱40۱ بیان کرد: 
میزان مبلغ حق پرستاری در سال جاری باید به تصویب هیات وزیران برسد. قاعدتا به 
دلیل اینکه مجری کار هستیم پیشنهاد ما باالتر است، اما پیشنهاد بهزیستی حدود ۶0 

درصد افزایش بوده که باید منتظر نظر و تصویب هیات وزیران باشیم.

تأمیناعتباراتقطرهایاست؛

۱۳ هزار و ۵۵۰ معلول شدید، پشت نوبت دریافت حق پرستاری

سعیدهعلیپور


