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گفت وگوی ۲ وکیل با «شرق» در پی بررسی ابعاد حقوقی تیراندازی در متروی تهران

چالش های حفاظت از امنیت شهروندان

حضور مأموران در مترو با قوانین جاری سنخیت ندارد
عبدالصمد خرمشــاهی، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو 
کانون وکالی مرکز، در گفت وگو با «شــرق» و در پاســخ به این 
پرســش که طبق برخی تصاویر و کلیپ های منتشر شده از روز 
سه شــنبه و چهارشــنبه هفته قبل، مأمورانی در مترو حضور 
داشــتند که به مســافران و معترضان تیراندازی می کردند، آیا 
حضور با سالح و تیراندازی به شهروندان در چنین فضایی مثل 
مترو توجیه قانونی دارد؟ می گوید: پاســخ منفی است. یکی از 
ملزومات حفظ حقوق شهروندی، حقوق دفاعی متهم است و 
این حقوق در تمام دنیا به ویژه در کشورهایی که دادرسی نوین 
دارند، پذیرفته شده است. در قانون اساسی ما و در قانون آیین 

دادرسی کیفری نیز همین طور است. 
بر اســاس این قانون، ضابطین تکالیف و وظایفی دارند که 
تصریح شــده و طبیعتا تمام آن کســانی که حقوق خوانده اند 
با این مفاهیم آشــنایی دارند و در قانون آیین دادرسی کیفری 
آنها تصریح شده است. درســت است که تحقیقات مقدماتی 
یــا برخورد با جرائم از اهمیت خاصی برخوردار اســت و باید 
رعایت شود، اما از طرفی هم رعایت حقوق دفاعی متهم اصل 

است. 
همچنیــن تکالیفی که ضابطین بر عهده دارند، بر اســاس 
آنچه در قوانین الزم االجرا در قانون آیین دادرســی کیفری که 
بیشــتر بر حقوق متهمان تصریح شده و همین طور بر وظایف 

ضابطین قوه قضائیه، چــون در هر حال ضابطین قوه قضائیه 
تکالیفی دارند که باید رعایت شــود و اگر از این موازین تخلف 
کنند، ضمانت اجرائی آن برخورد قانونی است و در قانون آیین 
دادرسی کیفری درباره تکالیف و وظایف ضابطین قوه قضائیه 
در مــاده ۲۸ این قانون تصریح شــده که ضابطین قوه قضائیه 
مأمورانی تحت نظــارت و تعلیمات مقام قضائی درخصوص 
کشــف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمــع آوری ادله وقوع جرم 
یا جلوگیری از فرار و مخفی شــدن متهم هستند که به موجب 

قانون اقدام می کنند.
 این وکیل اضافه می کند: این به موجب قانون تعریف های 
خاص خودش را دارد و در مواد بعدی این قانون یعنی از ماده 
۲۸ به بعد، به صورت شفاف ذکر شده که مقام قضائی باید به 
صورت شفاف و روشن به ضابطین دادگستری اعالم کند، مگر 
در مواردی که جرم مشــهود است که آن  هم مقررات خاصی 
می طلبد. بنابراین آنچه در قانون است با این اقدامات تناسبی 
ندارد. در قانون به کارگیری ســالح مشــخص شده که در چه 
شرایطی می توان از آن سالح اســتفاده کرد. بنابراین آنچه به 
آن اشــاره کردید (موضوع حضور مأموران و استفاده از سالح 
در متــرو) با هیچ کدام از قوانینی که در محاکم جاری اســت، 

سنخیت ندارد.
حقوق شهروندان نباید  خدشه دار شود

محمدصالح نقــره کار، وکیل پایه یک دادگســتری و عضو 

کانــون وکالی مرکــز، در گفت و گو با «شــرق» دربــاره ابعاد 
حقوقــی حضــور مأموران اسلحه به دســت و تیرانــدازی در 
متــروی تهران می گوید: بــر مبنای اصل ۲۲ قانون اساســی، 
حیثیــت، جان، مال، تمامیت جســمی و معنوی شــهروندان 
از هرگونــه تعرض مصون اســت و بر اســاس اصل ۹ قانون 
اساســی حتی به نــام امنیت نمی توان حقــوق و آزادی های 
مشــروع شــهروندان را ســلب کرد. قانون گذار اساسی ما با 
نــگاه آرمان خواهانــه انقالبی ســال ۱۳۵۷ مبــادرت به منع 
مطلق روش های ترذیلی (شکنجه) و تفتیشی و نیز وضعیت 
فوق العاده نظامی نموده اســت و شاید استثناهایی در قانون 
اساســی وجود داشــته باشــد که با منع مطلق مواجه باشد، 
از جمله همین رفتارهای ترذیلی که مقنن اساسی ما داللت بر 
نوعی از حکمرانی انسان مدارانه و متکی بر حمایت از حقوق 

همه شهروندان کرده است.
ایــن وکیل اضافه می کند: در مدلــول اصل ۱۴ و ۱۵ قانون 
اساســی در این زمینه حائز اهمیت اســت. حــال نکته ای که 
وجود دارد، در نحوه مواجهه پلیس با شهروندان در وضعیتی 
که فوق العاده قلمداد می شــود یا به نوعی مالحظات امنیتی 
و انتظامی برای اداره شــهر در شرایطی که بخشی از جامعه 
بــه کنش ها یا واکنش هــای اعتراضی دســت زده اند، در این 
زمینه الزمه اقدامات فراجا و ضابطین، اقدام بر اساس موازین 

قانونی و رعایت حقوق شهروندی است. 

با این بحث، رفتارهایی که نشانگر نقض حقوق شهروندی، 
عزت و کرامت شــهروندان باشــد، به هیچ وجــه قابل توجیه 
نیست. با این تأکید که بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی 
کیفری، ضابطین باید تحــت تعالیم و آموزش مرجع قضائی 
باشــند تا رعایــت حقوق شــهروندی در کنار انجــام وظایف 
انتظامــی و امنیتی زمینه ای برای نقض حق ها را فراهم نکند. 
امــروزه ما با جنبش های مدنی حامی حقوق شــهروندان در 
ارتباط با اعمال قدرت هســتیم. در این خصوص دو موضوع 
حائز اهمیت اســت. اول اینکــه نیروهــای انتظامی، نظامی 
و امنیتی مطلقا نباید فاقد هویت و شناســنامه باشــند؛ یعنی 
نیروی لباس شــخصی نمی تواند زمینه ایفای وظایف امنیتی 
را فراهــم کند؛ چراکه امکان تعقیــب و دادخواهی نظارت و 
مواجهه شــهروندی بــا نیروهایی که فاقد هویت مشــخص 
پلیسی هستند، دچار چالش خواهند شد. لذا فعالیت نیروهای 

فاقد هویت مشخص در این زمینه حائز اهمیت است.

نقره کار ادامــه می دهد: نکتــه دوم اینکه کاربســت قوه 
قهریه و اعمال نظم عمومی بر امنیت شــهروندی که یکی از 
مهم ترین مصادیق حق خواهی شهروندان و کار ویژه نهادهای 
انتظامی و فراجا ســت باید با رعایت اصل کرامت شهروندی 
این تکلیف اعمال شــود. هر چند ناجا مکلــف به ایجاد نظم 
و امنیت عمومی اســت، اما در این رهگــذر قانون گذار اجازه 
نداده تا با وســایل قهریه روش های تند که تداعی شکنجه را 
می نمایــد، اقدامات ناروایی به نام قــدرت و نظم عمومی به 

عمل آورد.
 راهبرد پلیس قضائی یا تحــت تعالیم قضائی قرار گرفتن 
نیروهای ضابط از این جهت اســت که ایفــای وظایف حفظ 
امنیــت قرین با تکلیف آموزش حقوق شــهروندی و مراعات 
حقوق انســانی باشــد و از این جهــت ما نباید بــرای انجام 
یــک وظیفــه انتظامــی، یــک تکلیف و رســالت انســانی را 

به محاق ببریم.

نسترن فرخه: کلیپ و تصاویری که از روزهای قبل منتشر شد، نشان می داد عده ای با لباس مأمور در متروی تهران به سمت مسافران و معترضان تیراندازی می کنند که همین موضوع منجر به ترس برخی 
شــهروندان شــد. با وجودی که طبق قوانین مندرج در قانون، حفظ امنیت جانی و معنوی هر شهروند وظیفه دولت ها بوده، سؤال شایان پرسش این است که آیا حضور مأموران و استفاده از سالح در 

فضایی همچون مترو، توجیه قانونی و حقوقی داشته است؟ موضوعی که دو وکیل پایه یک دادگستری به ابعاد مختلف آن اشاره کرده اند.

حقوق شهروندی مجموعه حقوق بنیادینی هستند که فرد به عنوان شهروند از 
آن برخوردار اســت، که اصل آزادی مشروع، اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، 
حق دسترســی به دادگاه صالح و... از جمله این حقوق هستند که در کشور ما هم 
قانون گذار در قانون اساسی به طور ویژه مورد توجه قرار داده است و هم مجلس 
شورای اســالمی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
از آنها پاســداری کرده اســت. هر انســان فارغ از هر اندیشــه، قومیت و زبانی که 
دارد، انســان است و به عنوان بشر، دارای شأن و مرتبه انسانی است؛ به همین دلیل 

نمی توان با هر بهانه ای کرامت انسانی او را خدشه دار کرد.
از طرفــی هــر فرد در هر جامعه ای که هســت، یک ســری حق هــای بنیادین 
و ضــروری دارد کــه الزم اســت از طــرف دولــت و حکومــت رعایــت و حفظ 
شــود. از این رو ما در ایــن مقاله به بیان مفهــوم حقوق شــهروندی پرداخته ایم 
و پــس از آن نــگاه قانون گذار اساســی ایران را بــه این موضوع نشــان داده ایم 
و در آخــر قانــون احترام بــه آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی را 

بررسی کرده ایم.
حقوق شهروندی چیست؟

حقوق شــهروندی، مجموعه حق هایی است که هر انســان به عنوان شهروند 
از آنها برخوردار اســت و الزم است که از ســوی دیگران، یعنی دیگر شهروندان و 
دولت رعایت شــود؛ اما قبل از آنکه بدانیم حقوق شهروندی چه حقوقی هستند، 
باید بدانیم شــهروند کیست؟ شــهروند بنا به تعریفی، کسی است که از حقوق و 
امتیازات اعطا شــده در قانون اساسی برخوردار باشــد که در حقیقت شهروندی، 
جایگاهــی اجتماعی اســت که در آن فرد از یک طــرف از آزادی بیان و برابری در 
برابر قانون برخوردار اســت و از طرف دیگر حق مشارکت سیاسی یعنی حق رأی 

و تشکیل حزب و صنف و... .
 حقــوق شــهروندی از جهاتی می تواند به حقوق بشــر مربوط باشــد، به این 
صورت که افرادی که در یک ســرزمین زندگی می کنند، به جهت انســان بودن، از 
حقوق برابری برخوردار باشند و همچنین به دلیل اینکه نوع بشر یک سری حقوق 

اولیه را داراست، حقوق شهروندی توسعه پیدا می کند.
حقوق شهروندی در قانون اساسی

حقوق شــهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشور ها پذیرفته شده است که 
بارزترین و مهم ترین نمود آن قانون اساســی اســت که در اصول خود موارد زیر را 

یادآور می شود:
اصــل ۳۲: هیچ کس را نمی توان دســتگیر کرد؛ مگر به حکــم و ترتیبی که قانون 
معین می کند. در صورت بازداشــت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا 
به متهم ابالغ و تفهیم شــود و حداکثر تا ۲۴ ســاعت پرونده مقدماتی به مراجع 
صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از 

این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصــل ۳۴: دادخواهی حق مســلم هر فرد اســت و هرکس می توانــد به منظور 
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کنــد، همه افراد ملت حق دارند این گونه 
دادگاه ها را در دســترس داشته باشــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به 

موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
اصل ۳۵: در همه دادگاه ها طرفین دعــوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند 
و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشــند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل 

فراهم شود.
اصل ۳۷: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود؛ مگر 

اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل ۳۸: هرگونه شــکنجه برای گرفتن اقرار یا کســب اطالع ممنوع است. اجبار 
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی 

فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصــل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کســی که به حکم قانون دســتگیر، بازداشــت، 

زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصــول ذکر شــده، حقــوق بنیادینــی هســتند که هــر شــهروند بایــد از آن 
برخــوردار باشــد. در راســتای ایــن اصول، مجلس شــورای اســالمی در ســال 

۱۳۸۳ قانونــی تحــت عنــوان قانون احتــرام بــه آزادی های مشــروع و حفظ 
حقــوق شــهروندی تصویب کرده اســت کــه ما در بخــش بعد به بررســی آن 

خواهیم پرداخت.
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این قانون متشکل از یک ماده واحده است که در ۱۵ بند توضیح داده شده است 
و در راستای حفظ آزادی های مشــروع افراد به عنوان شهروند تکالیفی را بر همه 
محاکم عمومی، انقالب و نظامی،  دادســراها و ضابطــان قوه قضائیه بار می کند. 
این تکالیف در جهت حفظ حق های بنیادین افراد است و به این صورت بیان شده 
اســت: کشــف جرم و تعقیب آن، تحقیقات مربوط به آن، صدور قرار تأمین و قرار 
بازداشت موقت، باید بر اساس قوانین باشد و حتما با دستور شفاف قضائی بوده و 
هرگونه سلیقه شــخصی و اعمال خشونت نباید در آنها دخیل شود؛ چرا که افراد 
آزادند و ســلب آزادی آنها به هر دلیل باید با رعایت شأن و کرامت انسانی صورت 
گیرد. این قانون اصل را بر برائت گذاشــته اســت؛ یعنی فرض اولیه این است که 
افراد بی گناه اند؛ مگر به وســیله دالیل محکم اثبات شــود و تا زمانی که در دادگاه 
صالح رأی به یکی از محکومیت های مباشــر، معاون و شــریک جرم رأی مســتند 
بــه مواد قانونی صادر نشــود، فرد باید امنیت کافی خود را دارا باشــد و تا قبل از 
آن بی گناه اســت. بر اساس اصل منع دســتگیری، افراد پس از دستگیری باید حق 
برخورداری از وکیل و کارشــناس داشته باشند، همچنین پرونده در اسرع وقت به 
مراجع صالح ارســال شده و دســتگیری به خانواده آنها اطالع داده شود. در روند 
دستگیری و بازجویی باید احترام به متهم و شأن انسانی او رعایت شود و از بستن 
چشم و بقیه اعضای بدن و همچنین تحقیر آنها خودداری شود. به طور خاص در 
بازجویی وضعیت نباید به صورت آزار دهنده باشد؛ به طوری که سر متهم پوشانده 
شــود یا با نشستن پشت سر متهم یا بردن او به مکان های نامعلوم انجام گیرد. در 
تحقیقات و بازرســی هایی که انجام می گیرد، باید تا حــد امکان حریم خصوصی 
افراد رعایت شــود و از پرسش های بی ربط پرهیز شود؛ همچنین از تعرض به اشیا 

و اموالی که ربطی به جرم یا متهم ندارد، خودداری شود.

یکشنبه
۲۹ آبان  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۵

خـبـر  بـرگـزیـده

گفت وگوی دادستان کل کشور با تعدادی از 
دستگیر شده های اخیر  در مشهد

به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه حجت االسالم والمسلمین منتظری با اشاره 
به تالش بی وقفه دشــمن بــرای ویرانی ایران اســالمی گفت: شــاهد یک جنگ 
تمام عیار ترکیبی علیه مردم ایران هستیم؛ اما آنها همواره از استقامت و پایمردی 

این ملت بزرگ شکست خورده اند و این بار نیز مأیوس خواهند شد.
منتظری با اشاره به روحیه جهادگر مردم ایران افزود: صدام می خواست ظرف 
یک هفته تهران را فتح کند؛ اما در کنار ابرقدرت های جهان هشــت سال زمین گیر 
شد. دادستان کل کشور گفت: دشمن برای این آشوب ها از مدت ها قبل برنامه ریزی 
و تقسیم کار کرده بود؛ اما آحاد ملت فهیم و با بصیرت ایران راه خود را از آنها جدا 

کردند و همین مطلب دشمن را درمانده و عصبانی کرده است.
منتظری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در مشهد 
گفت: همان گونه که رهبری معظم فرمودند این گونه اقدامات ضد انسانی بی پاسخ 
نخواهد ماند و دســتگاه قضائی در راســتای مجازات عوامــل چنین جنایت هایی 

ان شاءاهللا به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
بر اســاس این گزارش، در این بازدید، دادستان کل کشور به همراه محمدحسین 
درودی، دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان رضــوی و جمعی از مقامات 
قضائــی، انتظامــی و امنیتی با حضــور در بخش های مختلف محــل نگهداری 
اغتشاشــگران دستگیر شــده با تعدادی از آنهــا از جمله فردی که به تأسیســات 
مخابراتی آســیب رســانده بود یا فردی که با پوشــش خانــواده در تجمعات به 
شهروندان و رهگذران آسیب رسانده بود، گفت وگو کرده و بر اجرای دقیق ضوابط، 

قوانین و مقررات تأکید کرد.
 براساس این محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقالب مشهد با تشریح 
اقدامات انجام شــده از کار جهادی و تالش مضاعــف نیروهای انتظامی، نیروهای 
اجرائی، امنیتی، بســیجیان دالور و قضات در مسیر برقراری نظم و امنیت تقدیر و 

تشکر کرد و گفت: رمز موفقیت ما حضور مقتدرانه مردم در صحنه است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ورزشی در کره ماه انجام شد- دست شکسته ... گردن 
اســت- ماده ژالتینی حفره چشــم ۱۱- پرداخت وجه 
به حســاب بانکی- باالپوش بلند مردان قدیم- اهلی، 
مطیــع ۱۲- شــرط  اول رانندگی- کارمنــد امور مالی 

۱۳- موضــوع، مطلب- موزه مینیاتور ایران- شــماره 
ســاختمان ۱۴- به هوش باش- عزیــز و ارجمند- در 
آستانه مرگ ۱۵- بی دغدغه- موازنه دارایی و بدهی- 

همدست بی دست  افقی: 
 ۱- غذای شــب- هارمونیک- شهری در استان 
زنجان ۲- ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند- 
شتر عربی- متوجه ۳- پرجاذبه ترین رویداد ورزشی 
دنیا ۴- ســنگ ســخت- گذرگاه- نشانه ۵- بتی در 
عصــر جاهلی- جناح لشــکر- فریاد شــادی- مزه 
خرمالو ۶- روستای زادگاه استاد شهریار- دامپزشک 
۷- دارای پدر و مادری از دو نژاد مختلف- پایتخت 
بولیوی- هر فصل کتاب ۸- با میخ و تخته سروکار 
دارد- مــاه چهارم میالدی- فیلســوفان ۹- امر به 
یافتن- غده ســرطانی- کتابی تألیف شیخ مرتضی 
انصــاری ۱۰- التهــاب درونی- محرم اســرار ۱۱- 
پیش درآمد آشــغال- میوه ترش شــده و فاســد- 
قانع شــده- ضمیر اول شــخص مفرد ۱۲- گهواره- 
پناهــگاه- افســرده ۱۳- نویســنده آمریکایی رمان 
گتســبی بزرگ ۱۴- همراه- خودروی فرانســوی- 
سوبسید ۱۵- صاحب شــغل و مقام- حالی شدن- 

بستنی چوبی 
عمودی: 

۱- حس بویایی- خــوراک- اتاق کوچک ۲- به 
وجود آوردن- زیبایی و آراســتگی- خانه بزرگ ۳- 
آرامگاه- ویرانی- فرشــته شب اول قبر ۴- معادل 
فارســی مونیتور- درســت و حســابی ۵- متحیر- 
پول فلزی- صندوق حمل جســد ۶- گویند حبیب 
خداســت- پاندول- از اقالم صادراتی کشــورمان 
۷- اســکی مارپیچ- از نیروهای سه گانه ارتش ۸- 
از یاران امام حسین(ع)- ســودمند و پرثمر- آتش 
۹- فرزند نتیجه- خط کوفــی ایرانی ۱۰- این بازی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۶۸      طراح: بیژن گورانی
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از حقوق شهروندی چه می دانیم؟
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