
 شدگان در تظاهراتهای کشتهنکات کاربردی برای خانواده

های انتقادی در ایران گزارش توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهراتتاکنون موارد قابل

شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سالح گرم 

در حقوق ایران تیراندازی مأموران مسلح در اند. کنندگان شلیک کردهبه روی تظاهرات

ها دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مأمورانی که برخالف تظاهرات

. در اندکنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کردهقانون اقدام به تیراندازی می

 زیم.پردااین نوشته کوتاه به بررسی این مقررات می

بر طبق قوانین، مأموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سالح گرم را دارند. یکی از این 

موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست، قوانین 

در کارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح اند. قانون بهتعریف مشخصی ارائه نداده

ضوابطی را برای استفاده از سالح مشخص کرده است.  ۱۳۷۳موارد ضروری مصوب سال 

ترین اصلی که این قانون در نظر گرفته، اصل ضرورت است. بدین معنی که مأموران مسلح مهم

این قانون به  ۵و  ۴ها ماده توانند شلیک کنند. در مورد تظاهراتفقط در شرایط اضطراری می

ها از سالح داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامیمأموران اجازه 

مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل «مقرر کرده است:  ۴خود استفاده کنند. ماده 

ح، کارگیری سالهایی که بدون بههای غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامیراهپیمایی

کارگیری سالح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق نباشد، حق به پذیرمهار آنها امکان

 شرایط زیر دارند:

قبل از  -قبالً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب  -الف 

اشد. حجت شده بکارگیری سالح اتمامکارگیری سالح، با اخاللگران و شورشیان نسبت به بهبه

حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین  ۴های موضوع ماده تشخیص ناآرامی - ۱تبصره 

که فرماندار استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و درصورتی

یاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد معاون س

در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق  - ۲تبصره  نمود.

کارگیری سالح مشمول این ماده مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به



روشنی اشاره کرده است که مأموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده به این ماده» باشند...می

که وضعیت کنترل نشود، از سالح استفاده کنند و ضمنًا به تظاهرکنندگان کرده و درصورتی

های های غیرمسلحانه است. در مورد راهپیماییهشدار بدهند. این ماده در مورد تظاهرات

 :ستمقرر کرده ا ۵مسلحانه ماده 

های غیرقانونی مسلحانه و مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی«

اند های مسلحانه مجازند از سالح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفها و شورشناآرامی

به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سالح و 

 »ی مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.آور جمع

کارگیری سالح نداشته باشند، ای جز بهدر تمامی حاالت فوق الزم است که مأموران اوالً چاره

ه تیراندازی کمر ب -تیراندازی کمر به پايين. ج -تیر هوایی. ب -ثانیًا در صورت امکان مراتب: الف

 )۳ماده  ۳ت نمایند. (تبصره باال را رعای

ه گناه شناختکه مأموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بیدرصورتی

اما اگر مأمور ) ۱۲نشود، هیچ مسئولیتی بر عهده مأمور و سازمان متبوع وی نخواهد بود (ماده 

لح بدون رعایت قوانین و برخالف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مأمور مس

صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، به

قانون جرائم  ۴۱شود. ماده خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می

نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است: 

مأموریت برخالف مقررات و ضوابط عمدًا مبادرت به تیراندازی هر نظامی که در حین خدمت یا «

که شود و درصورتینماید عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می

گردد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می منجر به قتل یا جرح شود عالوه بر مجازات مذکور،

باشد به  ۱۳۷۵/۳/۲قانون مجازات اسالمی مصوب  )۶۱۴و () ۶۱۲و چنانچه از مصادیق مواد (

 »مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مأمور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند، اما 

 گناه شناخته شود.قربانی در محاکم دادگستری بی

ابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه چنانچه تیراندازی مط – ۱تبصره 

مال الگناه باشد، دیه از بیتو خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی



کارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح در قانون به ۱۳پرداخت خواهد شد. طبق ماده 

با رعایت مقررات این قانون سالح بکار گیرند و درنتیجه  که مأموراندرصورتی«موارد ضروری: 

گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی

بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و 

ن منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار ای را به ایساله بودجهدولت مکلف است همه

 »نیروهای مسلح قرار دهد

های اخیر الزم است در شدگان در تظاهراتشده، خانواده کشتهبا توجه به مطالب گفته

گرچه این   .دادسرای نظامی علیه نیروی انتظامی شکایتی تحت عنوان قتل عمد مطرح کند

انجام دهد، اما بهتر است قبل از دفن قربانی سریعًا دادسرا الزم است خود تحقیقات الزم را 

شناسی شود. همچنین اگر شاهدی وجود دارد در شکایت شده و تقاضای کالبدشکافی و اسلحه

های محل صورت امکان این شاهد به دادگاه معرفی شده و از دادسرا خواسته شود دوربین

دم تمایل دادسرای نظامی به ها مشکل اصلی عگونه پروندهحادثه بررسی شود. در این

تحقیقات کامل است. بدون انجام تحقیقات دقیق معموالً امکان اینکه خانواده قربانی بتوانند 

عنوان قاتل معرفی کنند دشوار است. همچنین احراز عمدی بودن شلیک نیز مأمور خاصی را به

 .آسان نیست


