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  تراژدي تيراندازي دراتوبوس
  حقوقدان -اميرفيض

چاقو) مدتی است بحث جرائد اخير که حکايت قتل يک جوان مسلح به اسلحه سرد ( واقعه ناگوار
گرچه موضوع کارسياسی درحيطه عمل اينجانب نيست ولی به مالحظه حضور درشبيه  ،ورسانه ھاست

   .نرا فضولی نشناختآن ميتوان آ

موضوع پرونده به  ،دمش ه جنائی بوکالت تسخيری متھمی منصوبدرسالھای جوانی ازسوی دادگا
   .اختصار چنين قابل تعريف است

دربازارچه مروی ويايکی ازبازارچه ھای خيابان ری شاگرد يک قصابی که مرد جوانی بود با مشتری 
درگيری لفظی پيدا ميکند صاحب قصابی که وارد مغازه ميشود يک سيلی به صورت شاگرد خود 

نھا ازمغازه فراروبه بازارچه آ ،مشتری حمله ميکندشاگرد مغازه باکارد قصابی به قصاب و ،ميزند
ان ھمچن دجوان مسلح به کار ،دکانداران به بيرون ميريزند ،وياھوارميکشند وکمک ميطلبند ،يندآمي

 د او بافاصلهنعره ميکشد وبافحش ھای رکيک  قصاب ومردم رابه دعوا دعوت ميکند ومردم ھم گرداگر
   .جمع ميشوند

درجه دارپليس ميرسد مردم اوراترغيب به دستگيری شاگرد قصاب ميکنند  دراين بين يک پاسبان ويا
   .پليس مزبور بااستفاده ازسالح کمری به مقابله اوميرود وبايک تيرمتھم به زمين می افتد وميميرد

دادگاه خواستار حضور کارشناس پليس شد ازشھربانی کل کشور افسری درجلسه دادگاه حاضر وبه 
  .داد ودرنھايت رای دادگاه درعباراتی به قرارزير صادرگرديددادگاه توضيح  

رام کردن وستگيری وخلع سالح مقتول استفاده آنظربه اينکه متھم ازتعليمات واقدامات الزم برای 
ئين نامه راکه مقرر داشته  درصورت لزوم بايد ھدف تيراندازی آنکرده ونظربه اينکه  متھم رعايت 

  .ه است لذا محکوم ميگرددازکمربه پائين باشد نکرد

 ۵٠در ،سال قبل است ونشان ميدھد که درايران پادشاھی من ۵٠اين جريان که عرض شد مربوط به 
ن وبرخورد با متھمين آاستفاده ازسالح  کمری وکم وکيف  بائين نامه ھای الزم دررابطه آسال قبل 

   .مسلح وجود داشته است

ولی مسلم است که نظام حقوقی  ،چيست ووچه ميگويدئين نامه ھای پليس کانادا آبنده نميدانم که 
  .سال کشورما عقب تر نيست ۵٠برپليس کانادا از

. سالح پليس دردست پليس پليس بايک شخص ھفت تيرکش که درفيلمھا ديده ميشود تفاوت دارد
گرم  اي سالح سرد وچه  ،. نخستين تعليمات پليس خلع سالح فردمسلح استنيست دردست قانون است

راستفاده ازسالح گرم پليس راه حل مسئله بود تعليمات مخصوص پليس منحصرا محدود به اگ و
   .تيراندازی وھدف گيری بود نه عمليات وتجربيات وتخصص ھای الزم برای مھار متھم
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 نشان ميدھد ناشی از ضعف وترس تيراندازی پليس درتراژدی اتوبوس ويا خشونتی که پليس به متھم
   .ی استوبيعرضگی وبی تجرب

 برای جبران کمبود بکار است که د زھریخشونت اغلب بعنوان پا< ؛يکی ازروانشناسان ميگويد
. استفاده ازخشونت منبع غرور ودفاع ازافتخاروموضع ومقام است ومخصوصا برای مردانی ميرود

  که خشونت رامايه مردانگی ميدانند>

اين چيزی  ،لح به چاقومياندازدتيربه يک جوان سرکش مس ٩يا  ٨درفاجعه اتوبوس درتورنتو پليس 
زيرا درھمان تيراول مصدوم ازحرکت بازميماند جز ترس وضعف وعدم کنترل پليس نيست 

رس اال ت !وقادرنخواھد بود که به پليس صدمه ای برساند  ديگر چه نيازی به تيرھای بعدی بوده است
   .ويا نشان دادن قھرمانی ومايه مردانگی

ترونيکی کلھای ديگر باسالح ا تير بوسيله پليس ٩پس ازاصابت جريان گوياست که جوان مقتول 
اين جريان دريک اتوبوس خالی ازمسافرومحيط محدود برای پليس کانادا   Teaser..روبرو ميشود

که يک کشوردمکرات وپيشرفته است بسيارباعث سرشکستگی وشرمساری است  جادار ھمچنان که 
شونت عليه زنان بمناسبت ابراز خشونت عليه نوامبررابعنوان روز رفع خ ٢۵سازمان ملل متحد روز

دولت کانادا نيز روز فاجعه مزبور رابنام روز مھارخشونت  ،ت داديسه خواھر درکشور دومينيکن رسم
   .پليس ثبت ورسميت بدھد

حقوق کيفری کانادا قائل به اعدام جنايتکارنيست وحبس باھدف تاديب محکوم را مجرای حکم جنائی 
صورت چگونه ميتوان يک پليس بدون اينکه مسلم باشد که متھم قصد جان قرارداده است دراين 

پليس راداشته ويا معلوم شود که متھم سالم بوده وياخير واينکه متھم قصد خودنمائی داشته اورا با 
   .تيراعدام کند ٩

ھا ئيمريکاآورد> آرامش ميآخشونت < ؛خشونت دونظريه جاری است يکی اينکه ميگويد دررابطه با 
عبارت مزبور ازبيان يکی از ( ،ن کشورآرتش آن کشور وچه آازاين نظريه پيروی ميکنند چه پليس 

  > ستمريکاآفرماندھان بزرگ ارتش 

> اين نظريه درکشورھای اسکانديناوی وانگليس وردآ، خشونت ميخشونت< ؛نظريه ديگر اينکه
   .درگذشته مراعات ميشده

ا يآرامش ابدی است ولی آالبته که ميشود زيرا مرگ نوعی  ،رامش نميشودآ بخشونت بھيچوجه سب
  .؟ البته که خيررمش استآن نوع آجامعه بدنبال 

 ،ميکند که مدام درپی جبران است ،خشونت ايجاد يک حالت انتقام وشکست شخصيت درخشونت شده
بران جرميشوند بمناسبت ترس ازخشونت پليس وواينکه مالحظه ميشود که خرابکاران ھرروز مسلح ت

   .سرشکستگی ھائی است که ازخشونت پليس کشيده اند

يک خانم جوان کم وزن بعلت تخلف رانندگی مواجه باپليس ميشود پليس يک مرد سنگين وزن که 
 ، اسلحه نيم باز، دستبد وفرستندهپليس مجھز به جليقه ضد گلوله د،الاقل سه برابر وزن متخلف رادار

 اين از هرانند ،يل ھم حتما سالح ھای ديگرھم تعبيه شده استمخصوص است ودرصندوق عقب اتومب
پليس به زور   ،يدآنھم درجاده خارج ازشھر وحشت ميکند وازاتومبيلش بيرون نميآھيبت پليس 

وخشونت متوسل ميشود ودراين ضمن طبق معمول وارتباط پستی چند اتومبيل پليس ديگر ھم 
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ن زن می آن راننده جوان زن باشد به روی آن برابر وز ١٠سرميرسد وچندين مرد که جمعا شايد 
يش ن بآزنند برای چه برای خالفی که جريمه يافتند وبافشاربه سروصورت وبدن او دستبند به او م

   .ازيکصد دالرنيست

ک دختر يبريا يک پليس تعليم ديده قادرنيست که آ ،ور وخشونت پروراستآاين خشونت پليس نفرت 
   .ن پليس شايسته لباس ومقام پليسی نيستآاگر نه  ،مسلط شودبدون توسل به خشونت جوان 

متھم درھرشرائطی که باشد نسبت به متانت پليس  ،پليس بايد معرف معرفت ومتانت وشخصيت باشد
   .متانت وخونسردی وصحبت با متھم کارسازمشکالت است نه خشونت .واکنش مساعد نشان ميدھد

اصال پليس شھری چه نيازی به داشتن سالح  ،ن بخوبی ديدنمونه اين بديھی را درگروگان گيری ميتوا
ليس پ ،اسلحه پليس قانون واحترام جامعه به قانون است ،پليس نيازی به اسلحه ندارد ،کمری بازدارد

وبرخی افراد تصور ميکنند که پليس است که امنيت شھر رابرقرارساخته است خير امنيت شھررا 
   .يکند نه پليسروح اطاعت مردم به قانون تامين م

اگرمردم يک شھر تماما دست به خشونت وقانون شکنی بزنند پليس 
باتمام قدرت قادر به جلوگيری نيست بنابراين اگر شھرھا ازنعمت 

رامش برقراراست تربيت عمومی واحترام به قانون است که امنيت آ
   .رابرقرارساخته است نه قدرت پليس

 ناسی وروانکاوی وطرز برخورد با متخلفين رادارد متانت وپليس نياز به ديدن يک دوره کامل روانش
رامش وبرخورد انسانی پليس با متخلفين وحتی جنايتکاران بدون ترديد دررفتار متقابل کسانی که آ
ھد  مار نشان ميدآبھمين دليل است که  ،به پليس ھستند کارگشا خواھد بودماده ابراز خشونت نسبت آ

   .ھا ھستند برخورد ھا ومقاومت ھای متخلفين بمراتب کمتراست خانم يسدرھنگامه ھائی که افسران پل


