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کنوانســـیون یا به ترجمه فارســـی آن پیمان نامه جهانی حقـــوق افراد معلول،
نخستین معاهده بینالمللی مصوب سازمان ملل متحد در قرن  21است .این
پیمان نامه که در سال  2006به تصویب سازمان ملل رسید از مارس سال بعد
 2007جهت امضای کشـــورهای مختلف رونمایی شـــد و با سرعتی بینظیر در
مقایسه با پیمان نامههای جهانی ،به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان
ملل متحد رســـید .خوشـــبختانه کشـــور ما نیز در ســـال  2008با امضا و سپس
تصویب این کنوانسیون در مجلس شـــورای اسالمی به این پیمان نامه ملحق
شـــد البته ایران از جمله معدود کشـــورهایی در جهان بود که پیش از تصویب
کنوانســـیون قانـــون ملی حمایت از حقـــوق افراد معلول را تصویـــب کرده بود
امـــا الحاق به پیمـــان نامه جهانی افراد معلول عمالً گامـــی بلند و بیبدیل در
تثبیت و تحقق حقوق بیش از یک میلیارد انســـان اســـت که بهدلیل رویارویی
با محدودیتهای مختلف در توانمندیهای حرکتی ،حســـی ،ذهنی ،روانی یا
توأمـــان فرد معلول یا به تعبیر کمتر رنج آور آن توانخواه یا توانیاب محســـوب
میشـــود ،محتوای این پیمان نامه مشـــتمل بر  50ماده ،در برگیرنده شـــقوق
مختلف حقوق افـــراد معلول از جمله ضرورت دســـترسپذیری محیط ،حق
برخـــورداری از آموزش هـــای عمومی و عالی ،برخـــورداری از امکانات درمانی
و توانبخشـــی ،برخـــورداری از امکانات ورزشـــی ،دسترســـی برابر بـــه خدمات
فرهنگـــی ،حقوق اجتماعی برابر با ســـایر آحاد جامعـــه در عرصههای رفاهی
و اســـتخدامی و ســـایر نیازهای شـــهروندان معلول مانند سایر شـــهروندان هر
کشـــور است .اما گذشـــته از تأکید پیمان نامه بر جنبههای مختلف حقوق برابر
شهروندان معلول آن چه جوهر این پیمان نامه را تشکیل میدهد رفع هر گونه
تبعیض علیه حقوق برابر افراد معلول اســـت .در واقـــع رویکرد محتوایی این
پیمان نامه برخالف گذشـــته مبتنی بر رویکرد توانبخشی پزشکی افراد معلول
نیســـت بلکه تأکید بر حقوق انســـانی و برابر شـــهروندان معلول در مقایسه با
سایر شهروندان و تکلیف دولت های ملحق به پیمان نامه مبنی بر ممانعت از
اعمال تبعیضهای جدید علیه حقوق به رسمیت شناخته شده افراد معلول
و در کنار آن حذف تبعیضهای موجود اســـت .این هدف از راه الزام کشورهای
عضـــو به ارائه گـــزارش های ادواری در خصوص پیشـــرفت تحقق حقوق افراد
معلـــول به کمیته اجرایی دبیرخانه کنوانســـیون در ژنو اســـت که پـــس از ارائه
گزارش کشورها کمیته این گزارش ها را بررسی و در خصوص چگونگی پیشبرد
حقوق افراد معلول از کشورهای عضو پرسش کرده ،خواهان رفع ابهامات شده
و در نهایت توصیههایی را در این زمینه ارائه میدهد .خوشـــبختانه نخســـتین
گزارش کشـــورمان در ســـال  2013به کمیته اجرایی کنوانسیون ارائه شد و طبق
روال پیش گفته کمیته نیز با اســـتقبال از اقدامات انجام گرفته در ایران نسبت
به پیشرفت حقوق معلوالن در ایران ،ضمن گوشزد کردن نقایص و کمبودهای
موجود توصیههایی را در راســـتای هدف محوری کنوانســـیون ارائه کرد ،پس از
ارائه این گزارش دبیرخانه پیشـــبرد کنوانســـیون توسط مراجع ملی کنوانسیون
در ایران یعنی ســـازمان بهزیســـتی و بنیاد شـــهید و امور ایثارگـــران با همکاری
ســـازمانهای غیردولتی افراد معلول تشـــکیل شـــد که همانطور که از نام آن
مشـــخص اســـت محور فعالیتها ،طراحی نقشـــه راه ،اجرا و پیشبرد محتوای
کنوانســـیون حقوق افراد معلول در کشـــور ،تحقق هماهنگی بهرهگیری از کلیه
ظرفیتهای اجرایی جهت پیشـــبرد حقوق این افراد ،شناســـایی تبعیضهای
موجـــود در خصوص حقوق افراد معلول و طراحـــی و اجرای اقدامات مؤثر در
جهت رفع این تبعیضهاســـت .برگزاری نخســـتین کارگاه آمـــوزش تعامل با
حقـــوق افراد معلـــول در روندهای قضایی برای  38تـــن از قضات محترم قوه
قضائیه از اســـتانهای مختلـــف گام مؤثری در جهت اعمـــال توجه درخور به
شرایط و حقوق افراد معلول در روندهای دادرسی است اما افزون از این هدف
مهم بهرهگیری از ظرفیتهای قضایی کشور از طریق حساسیت زایی در میان
دادستانها و قضات کشور به منظور دفاع از حقوق افراد معلول در عرصههای
مختلف و ممانعـــت از اعمال تبعیض علیه حقوق این افـــراد در این کارگاه و
اقدامات بعدی دبیرخانه کنوانسیون است .واقعیت آن است که عالوه بر قانون
جدید حمایـــت از حقوق معلوالن مصوب  1396و ابالغی رئیس جمهوری در
اردیبهشت  1397که همراستا با کنوانسیون بر شناسایی و تحقق وجوه مختلف
حقوق شهروندان معلول تأکید دارد ،آنچه در عمل موجب نگرانی شهروندان
معلول و انگیزه فعالیت ســـازمانهای مدنی این افراد اســـت اجرای قوانین و
گردن نهادن دستگاههای مختلف اجرایی به قوانین حمایتی از حقوق معلوالن
و اجرای تکالیف محوله به آنها در چارچوب این قوانین است.
متأســـفانه تلقی رایجی در میان کارشناســـان و حقوقدانان کشـــور وجود دارد که
حرف آخر آن ،این اســـت که در کشـــور قوانین خوب و مطلوب بســـیار داریم اما
در مقام اجرا با مشـــکالت عدیده روب ه روییـــم .تحقق محتوای قوانین حمایتی
از حقوق شـــهروندان معلول نیز از این حکم کلی مســـتثنی نیســـت ،گذشته از
مشـــکالت چگونگـــی تأمین بودجه احـــکام قانون حمایت از حقـــوق معلوالن
بویژه در شـــرایط کنونی کشور ،مشکل عدم پاســـخگویی دستگاههای اجرایی در
خصوص تکالیفشان بر اساس قوانین حمایتی ،رویکردهای مختلف و سلیقهای
دستگاهها در مورد رعایت افراد معلول ،نا آگاهی بسیاری از دستگاهها از احکام
قوانین موجود آنچه حاصل این مجموعه عوامل بازدارنده است ،عدم پیشرفت
مطلوب حقوق شهروندان معلول کشـــور به رغم وجود قوانین حمایتی است.
یکی از ظرفیت های موجود در جهت الزام دســـتگاهها به اجرای احکام قوانین
حمایتی در خصوص حقوق افراد معلول مرتبط با این دســـتگاهها ،بهرهگیری
از ظرفیت قضایی حمایت دادســـتانها بهعنوان مدعی العموم در کشور است
اینکه دادستانها بر اساس درخواست تشکل های مدنی افراد معلول به نیابت
از آنها در مواقعی که ظن اعمال تبعیض علیه این افراد و به عبارت دیگر نقض
این حقوق در میان است به دادخواهی از آنها وارد عمل شود و وفق قوانین کشور
رعایـــت حقوق افراد معلول را از دســـتگاههای اجرایی طلب کنند .این ظرفیت
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر از دادستانها بهعنوان مدعی
العموم در کشور درخواست نشده است از این امکان دادخواهی جهت حفاظت
از حقـــوق افراد معلول اســـتفاده شـــود .دســـتگاه اجرایی که مکلـــف به رعایت
سهمیه ســـه درصد استخدام افراد معلول اســـت و با وجود افراد معلول واجد
شرایط برای مشـــاغل استخدامی به بهانههای مختلف از استخدام آنها سر باز
میزند .نهادهای عمومی مســـئول دسترسپذیری شـــهری که به رغم سالها
فعالیت تشـــکل های افراد معلول ،آگاهی از الزامـــات قانونی در جهت تحقق
این امر خطیر همچنان از اجرای تکالیف خود در جهت دسترسپذیری معابر
و ساختمان های عمومی ،سامانههای حمل و نقل عمومی و عدم صدور پایان
کار برای ابنیهای که ضوابط دســـترس گریزی افراد معلول را رعایت نمیکنند،
شانه خالی میکنند و عمالً استیفای حقوق مسلم افراد معلول را مانع شده یا به
عقب میافکنند ،فقط با توصیه و خواهش به مســـئولیت خود واقف نمیشوند
بلکه میتوان و باید با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قضایی این دستگاهها را
نسبت به رعایت حقوق  15درصد از جمعیت کشور که به نوعی دچار معلولیت
هستند واداشت ،بخشی از فرهنگسازی عمومی در جهت پیشبرد قوانین ایجاد
رویههای قضایی برای بازداشـــتن مسئوالن از کوتاهی و تخلف نسبت به تحقق
حقوق معلوالن است.
مـــاده  66آیین دادرســـی کیفری نیـــز بر این حـــق تأکید نهاده اســـت البته باید
تشـــکلهای مدنـــی افراد معلول متوجه این ظرافت باشـــند که هـــر کوتاهی در
اجرای قوانین حمایتی از افراد معلول به معنی تخلف از قانون قابل دادخواهی
در روندهای قضایی نیســـت به همیـــن دلیل باید در شناســـایی این تخلفات و
چگونگی پیگیری آنها در دستگاه قضایی از مشاوره حقوقدانان بهره گرفت اما در
اینکه این ظرفیت میتوان به پیشبرد حقوق افراد معلول در کشور کمک بسزایی
نماید تردیدی نیست.

در نشست « حقوق افراد دارای معلولیت در روند دادرسی » مطرح شد
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حقوق افراد دارای معلولیت در روند دادرسی زمینه ساز کارگاه تخصصی شد که به
همت مرکز آموزش قوه قضائیه و اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه و ســـازمان
بهزیستی کل کشور و با حضور ،مصباح انصاری رئیس اداره توسعه اجتماعی اداره
کل حقوق بشـــر و زنان وزارت امورخارجه ،حسین نحوینژاد معاونت توانبخشی
بهزیستی کل کشور ،جواد طهماســـبی دادیار دیوان عالی کشور ،سید علی کاظمی
مشاور حقوقی قوه قضائیه ،تعدادی از نمایندگان تشکلهای غیر دولتی معلوالن
و بیش از  50قاضی از سراسر کشور برگزار شد.
در ابتـــدای ایـــن کارگاه دو روزه
حسین نحوی نژادمعاونتوانبخشیسازمان
بهزیستی با اشاره به جمعیت یک میلیون و
 560هزار نفری شهروندان دارای معلولیت
گفت«:طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی
در ســـال  2011حدود 15درصـــد از جمعیت
جامعه دچار ناتوانی هستند اما ما این مساله
را خیلـــی بزرگ و نگران کننـــده نکردیم چرا
که معتقدیم با بزرگ کردن مشکل ،افرادی
که میخواهند برای حل یا تسهیل مشکالت
این گروه اقدام کنند عقب نشـــینی میکنند.
براســـاس اعتقادات جهـــان غـــرب ،امروزه
افـــرادی هم که دچار میگرن هســـتند و برای
بهبـــود باید چنـــد ســـاعت در محیطی تنها
باشـــند هم ناتوان شمرده میشـــوند .اما ما
در سازمان بهزیســـتی رویکردی واقع گرایانه
به این امر داشـــتیم به این صورت که افرادی
معلول خطاب میشوند که معلولیتشان
ظاهر یا بارز شده است و این ناتوانی شرایطی
را در زندگـــی ایـــن افراد رقـــم زده که نیازمند
خدمات توانبخشی و درمانی هستند.
بر اســـاس ایـــن طبقهبنـــدی حـــدود دو
درصد از جامعه ما دچار معلولیت هستند.
ی اســـت که ما
اهمیت این دو درصد به قدر 
را دور هم جمع کرده تـــا به حقوق این افراد
در محاکم قضایی رســـیدگی کنیم .از این دو
درصد حدود 38درصد بانـــوان و  62درصد
را آقایان تشـــکیل میدهند .این امر نشان از
کاهش معلول زایی و افزایش معلولیتها بر
اثر بیماریهای مزمن و تصادفات دارد .طبق
آمار بیشترین حجم معلولیتها را معلوالن
جســـمی_ حرکتی تشـــکیل میدهند که در
تردد مشکل دارند».
وی در ادامـــه صحبتهایش با اشـــاره به
رکن اصلی توانمندســـازی گفت«:دسترسی
رکن اصلـــی در توانمندســـازی افراد معلول
است .دسترسی فقط وجود رمپ و آسانسور
و باالبر نیســـت .دسترســـی یعنی اگـــر روزی
نابینایی وارد شـــهرداری ،بانکها ،دادســـرا،
مراکز درمانی و ...شـــد بتواند بدون دســـتیار
به امور روزانه خود رســـیدگی کند یا اگر فردی
ناشـــنوا وارد دســـتگاههای قضایی شد بتواند
حرفش را به دیگران به راحتی منتقل کند.
طی بررسی قانون مدنی در سال 1307در
مواد  102و  103زبان اشـــاره را وسیله تفهیم و
تفاهم و به رســـمیت شناختند .متأسفانه ما
نتوانســـتیم در مرکز پژوهشهای مجلس و
کمیسیونها زبان اشـــاره را وارد قانون جدید
حمایت از حقوق معلوالن کنیم».
نحوینـــژاد با اشـــاره به اینکه ناشـــنوایی
بدترین نوع معلولیت است ،بیان کرد«:فرد
ناشـــنوا  ۷۰درصد قـــدرت ارتباطـــیاش را با
جامعه از دست میدهد .با وجود اینکه تنها
راه ارتباطی این افراد در جامعهای که بتوانند
حرف دلشـــان را بزنند یا از حقوق خود دفاع
کنند ،زبان اشاره است ،نتوانستهایم این زبان
را در قانون جدید وارد کنیم».
موضـــوع دیگـــری که بایـــد مـــورد توجه
قضات قرار گیرد بیماران روانی مزمن هستند
که 20سال پیش مسئولیت نگهداری و درمان
این افراد به بهزیستی سپرده شد .آن زمان در

جدول سازمانی به تعداد انگشتان یک دست
هم روانپزشک نداشتیم اما طی این سالها
با کمک بخش غیردولتی  11هزارو  500تخت
برای این افراد ایجاد کردیم .حال مشـــکل ما
بـــا تعریف بیماران مزمن اســـت .قضات در
مواجهه با این افراد دستور میدهند باید این
گروه را به بهزیستی منتقل کنند.
ëëمراکز بهزیســـتی درمانی و توانمندســـازی
است
طبـــق آمار ســـال  87میان ایـــن بیماران
روانـــی مزمـــن حـــدود هـــزار نفـــر مرتکـــب
جرمهایی مثل قتل شـــده بودنـــد .حال چه
تضمینی اســـت که این افراد هنگامی که در
کنار دیگر بیماران قرار دارند به آنها آســـیب
نرســـانند .باید مرزی بین حاد و درمان پذیر
ایجاد شـــود و دستگاههایی که وظیفه درمان
این افـــراد را برعهـــده دارند پـــای در میدان
بگذارند.
معاون توانبخشـــی ســـازمان بهزیســـتی
کل کشـــور با تأکید بر توجه به مجامع حقوق
بشری و هویت فردی و اجتماعی افراد دارای
معلولیت در جمع قضات بیان کرد«:یکی از
نکات مورد توجه برای کمیته ناظر بر اجرای
کنوانســـیون حقوق افـــراد دارای معلولیت،
مستقر درســـازمان ملل رعایت حقوق افراد
دارای معلولیت است که در مواد «5برابری
و عـــدم تبعیـــض»«10 ،حـــق حیـــات»،
«12شناســـایی در پیشـــگاه قانون»«13 ،حق
دادخواهـــی»«14 ،آزادی و امنیـــت فردی»،
«15آزادی از شـــکنجه یـــا مجـــازات یـــا رفتار
ظالمانه»«16 ،آزادی از اســـتثمار ،خشـــونت
و سوءاســـتفاده» و همچنیـــن در نظر گرفتن
مجازات در ماده  5و ماده  15قانون حمایت
از حقوق معلوالن برای عدم مناسبسازی و
عدم اشتغال معلوالن در دستگاههای دولتی
که بـــه این موارد توجه و تأکید خاصی شـــده
است».
مصبـــاح انصـــاری رئیس اداره توســـعه
اجتماعی اداره کل حقوق بشر و زنان وزارت
امورخارجـــه در بخـــش دیگر ایـــن کارگاه به
بحث دسترسی برای افراد دارای معلولیت
پرداخت و گفت«:موضوع دسترســـی به دو
بخش فیزیکی و غیرفیزیکی تقســـیم شـــده
اســـت .بحـــث دسترســـی را با یک ســـؤال از
قضات شـــروع میکنم کـــدام یک محاکمی
دارید مناسبســـازی شـــده و ساختمانی که
فرد دارای معلولیت بـــه راحتی در آن تردد
کنـــد؟ آیا ورودی ســـاختمان دادگســـتریها
برای معلوالن ویلچرســـوار مناســـب است؟
آیا داخل ســـاختمان آسانســـور بـــا ظرفیت
حمل ویلچر وجود دارد؟ آیا ســـرویسهای
بهداشـــتی مناســـب بـــرای معلـــوالن در
دادســـراها وجـــود دارد؟ در ایـــن زمینـــه نه
تنها در محاکـــم قضایی بلکه در کل کشـــور
مشـــکل داریم .برای حل ایـــن معضل باید
هر مدیری در بخش خودش مناسبسازی
را در نظـــر بگیـــرد و فضای مناســـب را برای
همه اقشار جامعه ایجاد کند .در قانون برای
عدم دسترســـی مجازات درجه  5تا درجه 8
پیشبینی شده است».
وی بـــا اشـــاره بـــه مثالـــی برضـــرورت

مناسبســـازی در محاکم قضایی تأکید کرد
و گفـــت«:در مجتمـــع های قضایـــی اصول
مناسبســـازی رعایـــت نشـــده اســـت و فرد
جانباز یـــا معلولی کـــه میخواهـــد وارد این
مکان شـــود حتی اگـــر این ســـاختمان دارای
آسانســـور هم باشـــد اما باید از تعداد زیادی
پله جلوی در ورودی عبور کند تا به آسانســـور
داخل ساختمان برسد .حال باید چند جوان
و خیر پیدا شوند سرو ته ویلچر فرد را گرفته و
او را وارد سالن کنند .در مجتمعهای قضایی
عموماً چند ســـاعت وقت صرف میشود تا
طـــرف به نتایجی در پروندهاش دســـت پیدا
کند حـــال دراین زمان اگر نیاز به اســـتفاده از
سرویسبهداشتیداشتهباشدبایدچکارکند.
اگر اتاق قاضی مربوطه طبقه چهار ساختمان
باشد ،این فرد معلول چطور میتواند بدون
وجود آسانسور از سد پلهها عبور کند .در اکثر
قوانین به موضوع دسترسپذیری تأکید شده
اما متأسفانه اجرا نشده است».
بعـــد از صحبتهـــای نماینـــده وزارت
امورخارجـــه درایـــن کارگاه نوبت به نماینده

چیزی باقـــی ماند و فضایی بود به معلوالن
دهیم.
ëëدر کنوانســـیون حق جدیدی به معلوالن
عطانشدهاست
افراد معلول همان حقوقی را میخواهند
که همه مردم دارند .بهعنوان مثال اگر همه
آمـــوزش میبینند و تحصیـــل میکنند فرد
دارای معلولیت نباید بواسطه معلولیتش از
تحصیلمحرومشود.تمامحرفکنوانسیون
آن اســـت که ضد تبعیض کار کنیـــم .اگر ما
میگوییـــم فرد معلول دارای حقوق اســـت
دارای مســـئولیت هم اســـت و اگـــر روزی در
جایگاه متهم به جرمش رســـیدگی میشود
بایـــد حقوقش بهعنوان یک انســـان رعایت
شود .اگر برای معلول قرار زندان صادر شده
است باید تا پایان دوره محکومیت به زندان
برود اما باید شـــرایط آن زندان مناسب این
فرد باشـــد .اگر در زندان سرویس بهداشتی
مناسب او نباشد این فرد چگونه در آن زندان
دوام آورد؟
معینـــی با اشـــاره بـــه چهـــار مـــاده اول

دسترسی رکن اصلی در توانمندسازی افراد معلول است.
دسترسی فقط وجود رمپ و آسانسور و باالبر نیست .دسترسی
یعنی اگر روزی نابینایی وارد شهرداری ،بانکها ،دادسرا ،مراکز
درمانی و ...شد بتواند بدون دستیار به امور روزانه خود رسیدگی
کند یا اگر فردی ناشنوا وارد دستگاههای قضایی شد بتواند
حرفش را به دیگران به راحتی منتقل کند

معلـــوالن رســـید تا از مشـــکالت این قشـــر و
حقوقشـــان صحبـــت کند .ســـهیل معینی
مدیرعامل انجمنباورورئیسکمیتهمراجع
ملی اجرای کنوانســـیون حقـــوق معلوالن از
اهـــداف کنوانســـیون حقوق معلـــوالن بیان
کرد«:دیدگاههای مختلفی در جامعه وجود
دارد مبنی بر اینکه وقتی هنوز افراد عادی در
استفاده از مکانهای عمومی ،سرویسهای
بهداشـــتی ،حمل و نقـــل و ...مشـــکل دارند
چـــه کار میتـــوان برای معلوالن کـــرد .وقتی
حرف از اســـتفاده از مترو و بیآرتی میشـــود
مســـئوالن میگویند«:مـــردم عـــادی هم با
ســـختی و ازدحام جمعیت در وسایل حمل
و نقل روبه رو هســـتند و با فشـــار سوار و پیاده
میشوند چه طور میشود جای مخصوصی
را برای معلوالن در نظر گرفت ».وقتی حرف
از برابری میزنیم این دید اســـت که مشکل
ایجاد میکند .قرار نیست اول افراد سالم در
صف دریافـــت خدمت قرار گیرنـــد بعد اگر

کنوانســـیون حقوق افـــراد دارای معلولیت
گفـــت«:کل تعهداتـــی کـــه دولتهـــا دارند
در دو بخـــش خالصه میشـــود ،اول اینکه
مانع وقوع تبعیضهای جدید شوند و دوم
تبعیضهای موجـــود را حذف کننـــد و این
امر باید در همه زمینههای حقوق معلوالن
رعایت شود.
معلـــوالن ســـه انتظـــار از دســـتگاههای
حقوقـــی قضایی کشـــور دارند :یـــک رعایت
حقوق افراد معلول در شکل رسیدگیها در
قوه قضائیه به این معنا که وقتی فرد معلول
به علت عدم مناسبسازی نمیتواند وارد
دادگاه شـــو د شأن این شهروند آن نیست که
چهار نفر پیدا شوند و ویلچرش را تا طبقات
باال ببرنـــد ،حال برای حل این مشـــکل چه
راهـــکاری وجـــود دارد که حقوق ایـــن افراد
رعایت شود .مورد بعدی صدور احکام و آرا
است که با توجه به انواع معلولیت میتواند
برایفردمعلولشدتبیشتریداشتهباشد.

قضات باید معلوالن و شرایط و مشکالتشان
را بشناسند تا رأی عادالنه تری را صادر کنند.
مورد سوم آن است که فرد معلول در مکان
دیگری دچار مشکل میشود و حقوقی را که
دولت و قانون برایـــش تعیین کرده پایمال
میشود .برای توضیح بیشتر باید بگویم در
کشـــور قوانینی داریم که الزم االجراســـت و
دستگاههای مختلف در اجرای آن و رعایت
حق معلوالن تخلف میکنند .حال ســـؤالی
که ایجاد میشـــود آن اســـت که آیا میتوان
از ظرفیت قضات نظام قضایی در پیگیری
حقوقی که به رســـمیت شناخته شـــده و در
قانـــون وجود دارد اســـتفاده کرد؟ قضات به
چه شکل میتوانند برای دستیابی معلوالن
به حقوقشان دراین زمینه کمک کنند».
مدیرعامل انجمن باور دسترسپذیری
را یکی از ارکان زیرســـاختی زندگی معلوالن
بیان کـــرد و گفت«:اگر من نابینا نتوانم از در
منزل به علت نبود مناسبسازی خارج شوم
دیگـــر آموزش و اشـــتغال و تفریح شـــوخی
تلقی میشـــود .پس به تبـــع آن نمیتوانم
به هیـــچ یک از حقوق سیاســـی ،اجتماعی،
فرهنگـــی و اقتصـــادی خـــودم برســـم مگر
آنکه پیشـــرفت دســـترسپذیری در کشـــور
ایجاد شـــود .بنابراین در همه جای دنیا حق
دسترسپذیری بهعنوان پیش شرط تحقق
سایر حقوق در نظر گرفته شده است و تحقق
آن جزو الزامات اولیه همه دولتهاست.
دســـترسپذیری برای ما بـــه دو بخش
تقســـیم میشـــوند اول دســـترسپذیری
فیزیکی و دوم دسترسپذیری غیر فیزیکی.
امروزه هر کســـی نتواند از کامپیوتراســـتفاده
کند بیســـواد محســـوب میشـــود .بنابراین
دسترســـی به منابع اطالعاتـــی و ارتباطاتی
بخشی از دسترسپذیری غیر فیزیکی است
که در تحقق حقوق اجتماعی افراد معلول
نقش بسیاری دارد».
در ادامه این کارگاه برای آشـــنایی بیشتر
قضات بـــا پروندههـــای قضایـــی معلوالن
چندیـــن پرونده توســـط جواد طهماســـبی
دادیار دیوان عالی کشـــور بازخوانی و جلسه
دادگاهـــی با حضـــور معلوالن شبیهســـازی
شد .در بازخوانی پروندهها به مواردی اشاره
شد که قاضی میتوانست برای فرد معلول
یـــا اعضـــای خانـــوادهاش طبق مـــاده 502
آیین دادرســـی کیفری ،مجـــازات جایگزین
صادر کند .در این ماده آمده اســـت «هرگاه
محکومعلیه به بیماری جســـمی یـــا روانی
مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید
بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود ،قاضی
اجرای احکام کیفری با کســـب نظر پزشکی
قانونی تا زمان بهبودی ،اجرای مجازات را به
تعویق میاندازد .چنانچه در جرایم تعزیری
امیـــدی بـــه بهبودی بیمـــار نباشـــد ،قاضی
اجرای احکام کیفـــری ،پس از احراز بیماری
محکومعلیه و مانع بـــودن آن برای اعمال
مجازات ،با ذکر دلیل ،پرونده را برای تبدیل
به مجازات مناســـب دیگر با در نظر گرفتن
نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده
رأی قطعی ارسال میکند.
تبصره  -هـــرگاه هنگام اجرای مجازات،
بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات
فوریت داشـــته باشـــد ،قاضی اجرای احکام
کیفری ،ضمن صدور دســـتور توقف اجرای
آن ،طبق مقررات این ماده اقدام میکند».
در نمونههای بازخوانی شده پرونده خواهر
و بـــرادری که هـــردو بیماریاماس شـــدید
دارند مورد بررســـی قرار گرفت .پدر خانواده
فوت کرده است و مادر سرپرست آنهاست و
بهخاطر بدهی مالی راهی زندان شده است
و این دو نفر بـــا توجه به وخامت معلولیت
وعدم وجود مراقب شرایط سختی را دارند.
همچنین در ایـــن کارگاه به بازخوانی پرونده
حسین خســـروی پرداخته شـــد که بهخاطر
عدم رابط ناشـــنوای آشـــنا به زبان محلی و
ناآگاهی این ناشـــنوای بیســـواد به موضوع
جرم و دادگاه این فرد محکوم به اعدام شده
بود .برای شبیهســـازی ایـــن موضوع متهم
ناشـــنوای دیگری را برای حضـــور در دادگاه
شبیهســـازی شـــده حاضر کردند تـــا پرونده
او بررســـی شـــود .این فرد ناشـــنوا با دست و
پای بســـته در جایـــگاه متهم قـــرار گرفت و
از او خواســـته شـــد تا از خود دفـــاع کند حال
آنکه فرد ناشـــنوا برای صحبـــت کردن باید
از دســـتانش اســـتفاده کند که دراین لحظه
قاضی دســـتور به باز کردن دســـتبند دستان
این معلول داد .این ناشـــنوای بیسواد هیچ
درک درستی از مفهوم جرم و جنایت ،متهم
شـــدن و دادگاه نداشت و مترجم زبان اشاره
هم نمیتوانست به او بگوید اگر مطالبش را
درست منتقل نکند متضرر و محکوم خواهد
شد.
بعد از بازخوانی و شبیهســـازی پروندهها
در روز پایانـــی کارگاه دو تصمیـــم از ســـوی
جمع گرفته شد که نیاز به پیگیری و تصویب
دارد .یـــک ایجـــاد دادگاه ویـــژه معلوالن که
فضای محیطی آن برای حضور افراد دارای
معلولیـــت مناسبســـازی شـــود و قضات و
کارکنان آن شعبه بهطور کامل آموزشهای
ویژهای را دریافت کنند و دیگری تدوین آیین
نامه دادرسی ویژه معلوالن است که باید این
دو ایده با کمک مسئوالن در قوههای مجریه
و قضائیه پیگیری و عملیاتی شود.

