راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻨﯿﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی  -اھﻤﯿﺖ آﮔﺎھﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺻﺤﺒﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن و اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﮫ درد ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﺨﻮاھﺪ ﺧﻮرد .ﮔﺮﭼﮫ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﺮان ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .آﮔﺎھﯽ
از ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد واﻗﻒ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ .طﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﮭﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ و آزار و اذﯾﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻤﻨﻮع و ﺟﺮم اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاف ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺘﮭﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﮐﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮال ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺑﺰاری ﻣﮭﻢ در دﺳﺖ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﺘﮭﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﺮاف و
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را در ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﮫ ﭼﻮن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه،
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺮار زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه
ﺣﮑﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاف ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
اﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻗﺮار ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
از اﻗﺪام ﺑﮫ آزادی ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻗﺮار ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺗﻮدﯾﻊ ﯾﮏ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﮫ
ﮐﺴﺐ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده آن ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎوران ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭘﺮواﻧﮫ ﮐﺴﺐ ،ﻣﺘﮭﻢ را آزاد
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪن ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺎﯾﯿﺎن ،ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﺰام ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﮫ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ را اراﯾﮫ داد و دﯾﻮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه و دﯾﻦ ﻧﺪارد ،دﺳﺘﻮر دارد ﺗﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮐﮫ راه را
ﺑﺮای ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و روش ﭘﯿﮕﯿﺮی آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺣﻘﺸﺎن اﺟﺤﺎف ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎز
ھﻢ طﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺿﺮر ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﺪی وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻮرد او اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

