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قا ر
قوانیــن حمایتــی، تضمیــن کننــده زندگــی امــن بــرای گروه هــای آســیب پذیر 
ــه گروه هــای در معــرض  ــن امــکان را ب ــی ای ــح حمایت ــه اســت. لوای در هــر جامع
آســیب می دهــد کــه کاســتی های زندگــی خــود را بــه حداقــل برســانند. قوانیــن 
حمایتــی بــا هــدف کاهــش ناتوانــی و نیــز تقویــت توانایی هــای گروه هــای کم تــوان 

ــد.  ــن می گردن تدوی
ــا  ــتند. دولت ه ــت هس ــرادی دارای معلولی ــیب پذیر اف ــای آس ــی از گروه ه یک
ــا دیگــر  ــر ب ــا تدویــن و تصویــب لوایــح و قوانیــن، شــرایط زیســت براب موظفنــد ب

شــهروندان را بــرای آنهــا میســر ســازد.
ــوالن» از  ــوق معل ــت از حق ــع حمای ــون جام ــار در ســال ۱۳۸۳ «قان ــن ب اولی
ســوی مجلــس شــورای اســالمی بــه تصویــب رســید. ولــی قانــون جامــع حمایــت 
ــرا بــه صــورت طرحــی بــود کــه  از حقــوق معلــوالن ضمانــت اجرایــی نداشــت زی
ــه یکــی از  ــی ک ــود، در حال ــدگان در مجلــس مطــرح شــده ب توســط خــود نماین
الزامــات قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن ضمانــت اجرایــی آن اســت و 
ایــن مهــم در صورتــی اتفــاق می افتــاد کــه قانــون فــوق بــه عنــوان یــک الیحــه 
ــا  ــب آن، وزارتخانه ه ــا تصوی ــا ب ــود ت ــتاده ش ــس فرس ــه مجل ــت ب ــوی دول از س
ــرف  ــا از ط ــون بعده ــوند. آن قان ــرای آن ش ــه اج ــف ب ــدد موظ ــای متع و نهاده
ــری  ــورد بازنگ ــر م ــراد صاحــب نظ ــتی، تشــکل ها، ســمن ها و اف ــازمان بهزیس س
قــرار گرفــت و پیش نویــس جدیــدی بــرای آن تهیــه شــد. پیش نویــس جدیــد نیــز 
در کمیســیون های بهداشــت و درمــان، کمیســیون اجتماعــی، کمیســیون برنامــه و 
بودجــه، کمیســیون محاســبات و عمــران، کمیســیون اقتصــاد و کمیســیون قضایی 

و حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

ــه کســانی  ــول ب ــدان دور واژه معل ــه چن ــه در گذشــته ن ــر اســت ک الزم به ذک
اطــالق می شــد کــه یــا دچــار ضعــف حرکتــی بودنــد یــا از ضعــف قــوای ذهنــی 
رنــج مــی برنــد، در حالــی کــه در حــال حاضــر کلیــه کســانی کــه بــه نوعــی دچــار 
کاســتی های جســمی و یــا روانــی دراز مــدت و غیــر قابــل درمــان هســتند و نیــز 

ــد. ــوالن قــرار می گیرن ســالمندان جملگــی در گــروه معل
 چنانکــه در کشــورهای توســعه یافتــه اگــر فــردی از کــم شــنوایی حتــی یــک 
گــوش یــا نابینایــی حتــی یــک چشــم هــم در رنــج اســت و یــا دارای بیماری هــای 
ــوالن  ــا غیــر مــادرزادی العــالج هســتند، ایــن افــراد در گــروه معل مــادرزادی و ی

ــد. ــرار می گیرن ق
درنتیجــه «قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن» نیازمنــد لحــاظ کــردن 
همــه مــواردی اســت کــه بــا تعریــف امروزیــن واژه معلــول همخوانــی داشته باشــد، 

سرمقاله
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و از آنجایــی کــه ایــران بــه کنوانســیون بیــن المللــی حقــوق افــراد دارای معلولیــت 
ــت  ــز مطابق ــا اصــول کنوانســیون نی ــن ب ــن قوانی ــه ای پیوســته، ضــرورت دارد ک

داشته باشــد.
مطالعــه «قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلولیــن» بــه مــا نشــان مــی دهد 
ــالمت  ــه س ــش بیم ــه پوش ــف ب ــا را موظ ــاده ای، بیمه ه ــه ۳۵ م ــن الیح ــه ای ک
ــا رعایــت اســتانداردهای روز نمــوده اســت. حتــی بیمــه  افــراد دارای معلولیــت ب
کل خدمــات توانبخشــی ماننــد فیزیوتراپــی، کاردرمانــی، گفتاردرمانــی و شــنوایی 

درصــورت تصویــب ایــن الیحــه تحــت پوشــش بیمه هــا قــرار خواهنــد گرفــت. 
همینطــور مــاده ای از ایــن الیحــه، اختصــاص بــه مناسب ســازی بــرای 
ــوز،  ــدور مج ــی ص ــتگاه های متول ــن دارد و دس ــرک معلولی ــردد و تح ــهیل ت تس
مکلفنــد ضوابــط و مقــررات شهرســازی و معمــاری بــرای افــراد دارای معلولیــت و 

ــد. ــرار دهن ــوز ق ــدور مج ــات ص ــرایط و الزام ــتانداردها را در ش اس
از دیگــر مــوارد مهــم ایــن الیحــه معافیــت یکــی از فرزنــدان والدینــی اســت 
ــی  ــه پیش بین ــن الیح ــای ای ــی از بنده ــه در یک ــتند ک ــت هس ــه دارای معلولی ک

شده اســت.
از دیگــر نقــاط قــوت ایــن الیحــه توجــه خــاص بــه کارآفرینــی و تامین اشــتغال 
بــرای افــراد دارای معلولیــت اســت کــه از نیازهــای مبــرم هــر انســانی، چــه ســالم 

و چــه توانیــاب اســت.
تامیــن مســکن ارزان قیمــت بــرای توانیابــان و حمایــت قضایــی و تســهیالت 
ــه  ــتخدامی ب ــای اداری و اس ــت و حمایت ه ــن معیش ــا وتامی ــرای آنه ــی ب مالیات
اضافــه برنامه هــای پیشــگیرانه از بــروز معلولیــت از جملــه نقــاط قــوت ایــن الیحــه 

اســت.
عــده ای بــر ایــن عقیده انــد کــه ایــن الیحــه بــا یــک الیحــه حمایتــی جامــع و 
مانــع کــه کلیــه بایدهــا و نبایدهــای افــراد دارای معلولیــت را پوشــش دهــد فاصلــه 
زیــادی دارد. درخصــوص ایــن نظــر همینقــدر مــی تــوان گفــت کــه ایــن الیحــه، 
اولیــن الیحــه ای اســت کــه بــه طــور کارشناســانه بــه مســئله توانیابــان ونیازهــای 
آنهــا توجــه کرده اســت در نتیجــه می تــوان از ایــن الیحــه بــه عنــوان یــک میثــاق 
ملــی بــرای حمایــت از کلیــه کســانی کــه دارای معلولیــت جســمی و روانی هســتند 
ــن امــکان وجــود دارد کــه کاســتی های آن را  ــز ای ــه مــرور زمــان نی ــرد و ب ــام ب ن
ــر افزودنی هــای آن افــزود. کلیــه لوایــح حمایتــی درسراســر جهــان از  کاهــش و ب
ــا گــذر زمــان و تغییرنیازهــا و امکانــات بــه  یــک متــن مــادر آغــاز گردیده انــد و ب

متنــی جامــع تبدیــل شــده اند.
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اقدامـات  مسـیر  لطفـًا  دکتـر!  آقـای 
انجام شـده در خصـوص بازنگـری قانـون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن کـه 
حـاال به عنـوان الیحه در مجلس شـورای 
اسـالمی منتظـر تصویـب شـدن اسـت، 
بـرای  ضرورتـی  چـه  دهیـد.  توضیـح 

وجود داشـت؟ قانـون  ایـن  بازنگـری 
حقـوق  از  حمایـت  جامـع  قانـون 
معلوالن در سـال ۱۳۸۳در مجلس شـورای 
اسـالمی بـه تصویـب مجلـس رسـید اما با 
گـذر زمان معلوم شـد کـه نواقصـی در این 
قانـون وجـود دارد. سـه ایـراد مهـم به این 
قانـون گرفتـه شـد؛ یکـی اینکه ایـن قانون 
ضمانـت اجرایـی نداشـت چـون به صـورت 
طـرح توسـط خـود نماینـدگان در مجلـس 
دوم  نبـود.  الیحـه  و  بـود  مطـرح  شـده 
اینکـه بعـد از گذشـت یک دهـه، مطالبات 
و  شـده   متفـاوت  معلولیـت  دارای  افـراد 
نیازهایشـان فـرق کرده بـود پـس الزم بـود 
کـه درخواسـت  های جدیدشـان هـم دیـده 

شـود. سـوم اینکـه در این مدت، ایـران به 
کنوانسـیون بین المللـی حقـوق افراد دارای 
معلولیت پیوسـته بود و ضرورت داشـت که 
ایـن قوانیـن بـا کنوانسـیون هـم مطابقـت 
داده شـود. به همین خاطـر بازنگری قانون 
حمایـت از حقـوق معلـوالن در دسـتور کار 
قـرار گرفـت. شـروع ایـن بازنگـری از طرف 
از  سـری  یـک  بـود.  بهزیسـتی  سـازمان 

تشـکل  ها، سـمن  ها و افـراد صاحب نظـر از 
گـروه هـدف، بـا برگـزاری جلسـاتی متعدد 
در سـازمان بهزیسـتی، پیش نویـس اولیـه 
پیش نویـس  ایـن  کردنـد.  تهیـه  را  قانـون 
بـه وزارت تعـاون رفـت. وزارت تعـاون بـاز 
دعـوت  صاحب نظـران  و  سـمن ها  از  هـم 
بـه عمـل آورد و پیش نویـس جدیـدی تهیه 
شـد. ایـن پیش نویـس جدیـد کـه بیـش از 
۷۰ مـاده داشـت، بـه کمیسـیون اجتماعی 
دولـت رفت. کمیسـیون اجتماعـی یک زیر 
کمیسـیون داشـت کـه سـازمان بهزیسـتی 
در  قوانیـن  ایـن  داشـت.  شـرکت  آن  در 
ایـن زیـر کمیسـیون بـاز هـم چکـش کاری 
شـد تـا اینکه بـه صحـن اصلی کمیسـیون 
اجتماعـی دولـت رسـید. هیـات دولـت در 
کمیسـیون اجتماعـی، اعـالم کـرد که یک 
سـری از ایـن قوانین از وظایـف ذاتی دولت 
اسـت و نیـازی بـه قانـون نـدارد. بنابرایـن 
به صـورت  را  آن  از  مـاده  بیست وهشـت 
یـک مصوبـه، از زیـر گـروه قانـون جامـع 

دکتـر حسـین نحـوی نـژاد، معاونـت توانبخشـی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور اسـت. او پزشـک اسـت و 
دکتـرای تخصصـی سـالمندان را دارد. دکتـر نحوی نژاد 
حـوزه  در  مختلـف  مدیریت هـای  در  طوالنـی  سـوابقی 
بهزیسـتی داشـته  و از سـال ۱۳۹۰ در سـمت معـاون 
نقـش  ایفـای  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی 
می کنـد. بـا ایشـان در مـورد مسـیری که قانـون جامع 
حمایـت از حقـوق معلوالن طی کـرد تا بـه الیحه حقوق 
معلـوالن کـه در شـرف مطـرح شـدن در صحـن علنی 
مجلـس شـورای اسـالمی اسـت رسـید، بـه گفت وگـو 

نشسـتیم کـه می خوانیـد. 

 شروع بازنگری در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، 
از طرف سازمان بهزیستی بود 

 معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور؛

پیشنهاد ما این بود که به هر نحوی 
که می  شود یا در قالب بیمه و یا 

حتی به صورت پرداخت مستقیم، 
کل خدمات توانبخشی افراد 

دارای معلویت؛ مانند فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، گفتاردرمانی و 

شنوایی سنجی تحت پوشش بیمه 
قرار گیرد 
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جملـه  ایـن  از  مناسب سـازی   کـرد.  جـدا 
بـود و قـرار شـد یـک شـورای نظـارت و 
هماهنگـی، وظیفـه نظـارت بر اجـرای این 
مصوبـات را برعهـده بگیرد. بقیـه بندهای 
قانونـی هـم در قالـب الیحـه بـه مجلـس 
فرستاده شـد. متأسـفانه این قانـون دوپاره 
شـد، درحالی کـه هـم، سـمن های حـوزه 
معلولیـت و هـم بهزیسـتی معتقـد بودنـد 
کـه همـه اجـزای ایـن قانـون در قالب یک 

قانـون واحـد بایـد بـه تصویب برسـد.

چـرا ایـن نهادها بـا دوپاره شـدن قانون 
مخالـف بودند؟

چـون ممکـن بـود دولـت هـای بعدی 
از  و  نباشـند  پایبنـد  مصوبـات  ایـن  بـه 
طرفـی تعهـدی کـه دولـت بـرای قوانیـن 
مصـوب قائل اسـت، شـاید بـرای مصوبات 
تنهـا  بنابرایـن  نداشته باشـد.  داخلـی 
به صـورت  قانـون  ایـن  مـاده  بیسـت وپنج 
الیحـه بـه مجلـس قبل فرسـتاده شـد. در 
مجلـس، یـک کمیسـیون مشـترک بـرای 
بررسـی ایـن مـواد قانونـی تشـکیل شـد و 
الیحـه ای را بـا سـی  ویـک مـاده تدویـن 
کـرد. این سـی ویک مـاده بار مالـی زیادی 
را بـر دولـت تحمیـل می  کـرد برای تسـریع 
قالـب  در  شـده  اصـالح  الیحـه  درکار، 
اصـل هشـتادوپنج بـرای شـورای نگهبـان 

فرستاده شـد.

اصـل  مـورد  در  توضیحـی  لطفـًا 
دهیـد؟ هشـتادوپنج 

ایـن  وپنـج  هشـتاد  اصـل  معنـای 
اسـت کـه بعضـی  اوقـات کمیسـیون های 
مجلـس می  تواننـد قانونـی را مسـتقیمًا و 
بـدون اینکـه در صحـن مجلس ارائه شـود 
نگهبـان  شـورای  بـرای  و  کننـد  تصویـب 
و  هشـتاد  اصـل  کـه  قوانینـی  بفرسـتند. 
پنجـی می  شـود به صـورت آزمایشـی اجـرا 
می  شـود. ولـی شـورای نگهبـان دو ایـراد 
کلـی بـه ایـن الیحـه گرفـت؛ یکـی اینکـه 
مجلـس نمی توانـد اختیـار قانون گـذاری را 
به شـخص یـا هیاتـی واگذار کنـد. مجلس 
ایـن  می  توانـد  ضـروری  مـوارد  در  فقـط 
کار را انجـام دهـد و چـون مـا یـک قانون 
جامـع قبلی داشـتیم، عمـًال ضرورتی نبود 
کـه این قانون هشـتاد و پنجی شـود. پس 
بایـد در صحـن مجلـس مطـرح و تصویـب 
به صـورت  چـون  طرفـی  از  و  می شـد 
نافـی  عمـًال  شـده بود،  تصویـب  آزمایشـی 

قانـون قبلـی بـود.
ایـراد دوم شـورای نگهبـان ایـن بـود 

ایجادشـده،  قانـون  در  کـه  تغییراتـی  کـه 
دسـت کاری در الیحـه دولـت و تحمیل بار 
مالـی بـر دولـت اسـت. بـه همیـن خاطر، 
مجلـس  بـه  را  الیحـه  نگهبـان  شـورای 
برگردانـد. ایـن اتفاقات مصادف با تشـکیل 
مجلـس  در  دوبـاره  شـد.  جدیـد  مجلـس 
جدیـد کمسـیون مشـترکی بـرای بررسـی 
دارای  افـراد  حقـوق  از  حمایـت  الیحـه 
از  نمایندگانـی  و  گرفـت  شـکل  معلولیـت 
کمسـیون بهداشـت و درمـان، کمسـیون 
برنامـه  وبودجـه،  کمسـیون  اجتماعـی، 
کمسـیون محاسـبات، کمسـیون عمـران، 
کمسـیون اقتصـادی و کمسـیون قضایی و 
حقوقـی بـا نماینـدگان سـمن ها، تشـکیل 
ایـن  برگزارگردیـد.  نشسـت هایی  و  شـد 
ادامـه  بهزیسـتی  سـازمان  در  جلسـات 
پیـدا کـرد. در جلسـه نهایـی که بـا حضور 
نماینـدگان  بهزیسـتی،  سـازمان  ریاسـت 
مجلـس و نمایندگان دسـتگاه های ذیربط 
مـاده ای  سـی  ودو  الیحـه  شـد،  تشـکیل 
تدویـن و بـه مجلـس فرسـتاده شـد. اداره 
نظـرات  الیحـه  ایـن  بـر  مجلـس  قوانیـن 
الیحـه  ایـن  بنابرایـن  داشـت،  اصالحـی 
برگشـت  مشـترک  کمسـیون  بـه  مجـددًا 
حضـور  بـا  کمیسـیون  کمیتـه  زیـر  در 
نماینـده حقوقی کمیسـیون، ریاسـت دفتر 
حقوقی سـازمان بهزیسـتی، رئیـس کانون 
ریاسـت  نماینـده  و  معلـوالن  تشـکل  های 
سـازمان، جلسـاتی برگـزار گردیـد. بعـد از 
مـورد  نظـرات  متعـدد  جلسـات  برگـزاری 
بررسـی و اعمـال قـرار گرفـت و نهایتًا یک 
شـد.  تدویـن  مـاده ای  سـی وپنج  الیحـه 
ایـن همـان قانون سـی ودو مـاده ای هیات 

دولـت اسـت کـه بـا تغییـرات جزیـی بـه 
مجلس فرستاده شـده و در حـال حاضر در 
اختیـار کمسـیون مشـترک بررسـی الیحه 
حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت 
قـرار دارد. امیدواریـم بـا پیگیری هایـی که 
سـمن  های معلـوالن انجـام می دهنـد، بـه 
زودی بـه صحـن مجلـس فرسـتاده شـود.
بـه پیش بینـی شـما ایـن قانـون چـه 

زمانـی بـه صحـن مجلـس مـی  رود؟
روز  تـا  کـه  اسـت  ایـن  بـر  تصمیـم 
معلـوالن  جهانـی  روز  آذرمـاه،  دوازدهـم 
بـه صحـن مجلـس برسـد. ولـی روی ایـن 
اسـت  ایـن  مهـم  نداریـم.  اصـرار  تاریـخ 
را  معلـوالن  مطالبـات  کـه  الیحـه ای  کـه 

شـود. تصویـب  باشـد  پاسـخگو 

این الیحه نسـبت بـه قانون جامع سـال 
۸۳ چـه برتری  هایی دارد؟

 در چندیـن مـورد برتـری  دارد. یکـی 
اینکـه بـرای کارفرمایانـی کـه افـراد دارای 
معلولیـت را بـه کار می  گیرنـد مزایایـی در 
نظـر گرفته اسـت. مثـًال بخشـی از حقـوق 
ایـن افـراد را دولـت می  پـردازد. تاکیـد بـر 
ایجـاد صنـدوق فرصت  هـای شـغلی هم از 
برتری هـای ایـن الیحـه اسـت. قبـًال افراد 
دارای معلولیـت، برای گرفتن وام   اشـتغال 
نیـاز بـه ضامن داشـتند. این صنـدوق هم 
بـرای کارفرمایـان کـه افـراد معلولیـت را 
معلوالنـی  بـرای  هـم  و  می  گیرنـد  کار  بـه 
کـه می  خواهنـد از وام هـای خود اشـتغالی 
اسـتفاده کننـد، فرصت هـای خوبـی ایجاد 
صنـدوق  اجرایـی  آیین نامه هـای  می  کنـد. 
مـورد  اسـت.  آمـاده  شـغلی  فرصت  هـای 
دیگـری کـه در ایـن قانـون بـه آن توجـه 
زمینـه  در  بیمـه  خدمـات  ارائـه  شـده، 
معلولیـت  دارای  افـراد  بـرای  توانبخشـی 
اسـت. در قانـون قبلـی خدمـات بیمـه ی 
توانبخشـی بر عهده وزارت تعاون گذاشـته 
جدیـد  قانـون  در  درصورتی کـه   شـده بود 
ایـن خدمـات بر عهـده وزارت بهداشـت و 
درمـان قـرار دارد. البتـه مـا در قالب بیمه 
ارائـه  توانبخشـی  خدمـات  نمی توانیـم 
طـرف  از  سیاسـت گذاری  ایـن  و  دهیـم 
شـورای عالـی بیمـه اسـت. پیشـنهاد مـا 
ایـن بـود کـه بـه هـر نحـوی کـه می  شـود 
یـا در قالـب بیمـه و یـا حتـی به صـورت 
پرداخـت مسـتقیم کل خدمات توانبخشـی 
فیزیوتراپـی،  مثـل  معلویـت  دارای  افـراد 
کاردرمانـی، گفتاردرمانی و شنوایی سـنجی 

تحـت پوشـش بیمـه قـرار گیـرد.
مـورد  در  کـه  هـم  قوانینـی 
دیـده   قانـون  ایـن  در  مناسب سـازی ها 

از موارد مهمی که در این قانون 
دیده شده، تشکیل شورای 

عالی معلوالن است که زیرنظر 
ریاست جمهوری، نمایندگان 

وزارتخانه ها و سازمان  های مختلف و 
با حضور نمایندگان معلوالن برگزار 

می  شود 
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برتـری  قبلـی  قوانیـن  بـه  نسـبت  شـده ، 
دارد. از مـوارد مهمـی کـه در ایـن قانـون 
دیده شـده، تشـکیل شـورای عالی معلوالن 
ریاسـت جمهوری،  زیرنظـر  کـه  اسـت 
سـازمان  های  و  وزارتخانه هـا  نماینـدگان 
مختلـف و بـا حضـور نماینـدگان معلـوالن 
متولـی  عالـی  شـورای  می  شـود.  برگـزار 

اسـت. قانـون  ایـن  اجـرای 
ایـن  کـه  دارنـد  عقیـده  بعضی  هـا 
قوانیـن خیلـی بلنـد پروازانـه اسـت و بـه 
بـا  آن  تصویـب  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 
شـما  نظـر  اسـت.  شـده  روبـه رو  تاخیـر 

؟ چیسـت
چـون دولـت خـودش ایـن الیحـه را 
فرسـتاده ، پـس حتمـًا هزینه  هایـش را هم 
در نظـر گرفته اسـت. امیدواریم بـا تصویب 
بـه  موقـع قانـون، قبـل از اینکـه اصالحیه 
بودجـه سـال آینـده داده می  شـود، بودجه 

ایـن الیحـه نیـز منظور شـود.

و  تنظیـم  در  بهزیسـتی  سـازمان  نقـش 
تدویـن ایـن الیحـه چگونـه بوده اسـت؟
نشسـت  های  و  جلسـات  از  بسـیاری   
سـازمان  در  الیحـه  ایـن  بـه  مربـوط 
بهزیسـتی برگـزار شـد. بهزیسـتی همیشـه 
غیردولتـی،  سـازمان  های  پیشـنهادات  از 
در  هـدف  گروه  هـای  و  سـمن  ها 
کرده اسـت.  اسـتقبال  برنامه ریزی هایـش 
ما یـک انجمن عالی سـمن  ها در سـازمان   
بهزیسـتی داریـم کـه شـامل انجمن  هایـی 
هسـتند کـه از بهزیسـتی مجـوز گرفته انـد 
کار  دارنـد.  همـکاری  بهزیسـتی  بـا  یـا  و 
ایـن انجمـن ایـن اسـت کـه نظرات سـایر 
انجمن  هـا را بـه اطالع بهزیسـتی برسـاند. 

بـه  بهزیسـتی  سـازمان  در  عالـی  انجمـن 
ایـن دلیـل ایجـاد شـد کـه مـا هنـوز یک 
نداریـم.  کشـور  در  انجمن  هـا  از  شـبکه 
انجمن  هایـی کـه در شهرسـتان  ها هسـتند 
از ایـن طریـق اطالعات خود را به سـازمان 
بهزیسـتی انتقـال می  دهنـد. در تدوین این 
الیحـه، نمایندگانـی از ایـن انجمـن عالـی 
مثـل  بـزرگ  انجمن  هـای  نماینـدگان  و 
انجمـن نابینایـان و انجمـن ناشـنوایان و 

داشـتند. حضـور  دانشـگاه  اسـاتید 

 بـه نظـر شـما الیحـه ای که تدوین شـده 
را  معلـوالن  مطالبـات  می  تـوان  اسـت 

جوابگـو باشـد؟
کـه  نمی شـد  اگـر  می  توانـد.  حتمـًا 
سـازمان آن را پیگیـری نمی کـرد. قوانیـن 

خیلـی خوبـی در الیحه دیده شـده کـه اگر 
صددرصـد مطالبـات معلـوالن را جوابگـو 
بخـش  کـه  کـرد  ادعـا  می تـوان  نباشـد، 
عمده ای از مطالباتشـان را دیده اسـت. اگر 
داشته باشـد،  وجـود  کاسـتی هایی  هنـوز 
و  الحاقیـات  طریـق  از  می شـود  بعـدا 
متمم  هایـی بـه آن اضافـه کرد. هـم اکنون 
کانون سراسـری تشـکل های معلوالن، در 

حـال تدویـن الیحـه الحـاق هسـتند.

آیا در این قانون معلوالن طبقه بندی شده اند؟
در مـاده یک ایـن قانـون، معلولیت ها 
این کـه  تشـخیص  ولـی  تعریف شـده اند. 
معلولیت فرد، شـدید اسـت یا خیلی شدید 
یـا متوسـط یـا خفیف بـر عهده کمسـیون 
بهزیسـتی اسـت. در بحـث مالیـات و حق 
شـدید  معلـوالن  دسـتمزد،  و  پرسـتاری 
دولـت  تعریف شـده اند.  شـدید  غیـر  و 
معلـوالن  بـه  کـرده  موظـف  را  خـودش 
شـغل  فاقـد  کـه  شـدید  خیلـی  و  شـدید 
بـا  مطابـق  مسـتمری  هسـتند  درآمـد  و 
را  کار  وزارت  دسـتمزد  و  حقـوق  حداقـل 
هـم  شـدیدی  معلـوالن  البتـه  بپـردازد. 
داریـم که سـرکار می  روند و دارای شـغل و 

هسـتند. درآمـد 
امیـدوارم کـه ایـن الیحـه بـه صحـن 
و  برسـد  تصویـب  بـه  بیایـد،  مجلـس 
اعتباراتـش در بودجـه سـال جدیـد دیـده 
شـود. البتـه ایـن کار پیگیـری سـمن  ها، 
فراکسـیون  های  و  مجلـس  نماینـدگان 
از  کـه  اسـت  والزم  می طلبـد  را  مختلـف 

شـود.   پیگیـری  هـم  رسـانه  ها  طریـق 

دولت خودش را موظف کرده به 
معلوالن شدید و خیلی شدید که 

فاقد شغل و درآمد هستند، مستمری 
مطابق با حداقل حقوق و دستمزد 

وزارت کار را بپردازد
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الیحـه  روی  پیـش  چالش  هـای  میزگـرد   
قانـون حمایت از حقـوق افـراد دارای معلولیت در 
تاریـخ ۹۶/۷/۱۸بـا حضـور آقایـان محمـد صابری 
وکیـل دادگسـتری و دانشـجوی دکتـرای حقوق، 
دکتر کامران عـاروان، مدیرعامـل جامعه معلولین 
طاهـری  آزاده السـادات  دکتـر  خانـم  و  ایـران 
حقوقـدان و عضو هیـأت علمی دانشـگاه و خانم 
سـردبیر  و  روانپزشـک  رسـولیان،  مریـم  دکتـر 
نشـریه توانیـاب و آقایان سخن سـنج، مدیر روابط 
عمومـی مجتمـع رعد و دشـتی و اعضـای هیات 
تحریریه نشـریه توانیاب در محل مجتمع آموزشـی 

نیکـوکاری رعـد برگزار شـد.

 قانون به تنهایی نمی تواند مشکالت را حل  کند، 
هر چقدر هم که کامل باشد

 در میزگرد بررسی چالش های پیش روی الیحه  قانون حمایت از حقوق معلوالن مطرح شد؛

اولیـن سـوال از طـرف خانـم دکتـر مریم 
رسـولیان، اینگونـه آغاز شـد.

دکتـر رسـولیان: اولیـن سـوال ایـن اسـت 
کـه به نظر شـما ضـرورت بازنگـری در قانون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن مصوبـه 
در  ضعف  هایـی  چـه  و  بـود  چـه  سـال ۸۳ 
ایـن قانـون وجـود داشـت کـه ایـن بازنگری 

اهمیـت پیـدا کرد؟
دکتـر عـاروان : واقعیـت این اسـت کـه در 
پشتوانه سـازی  آن  از  بخشـی  قانـون  بحـث 
الزم  بسـترهای  ایجـاد  آن  دیگـر  بخـش  و 
تـا  شـود  ایجـاد  بسـترهایی  یعنـی  اسـت. 
بـه  قانـون  شـود.  حـل  مسـائل  یک سـری 
تنهایـی نمی توانـد خیلـی از مسـائل را حـل 
کنـد ولـی می  توانـد بسـترهایی ایجـاد کنـد 
کـه مشـکالت به مرورزمان حل شـوند. البته 
از طرفـی هـم نبایـد غلو کـرد که ایـن قانون 
جامـع اسـت و قرار اسـت همه مشـکالت را 
حـل کنـد. ولـی اکثـر قوانیـن بعـد از مدتی 
نیـاز بـه اصالح پیـدا می  کننـد. بحـث دیگر 
بحـث تاثیـرات روانی قانـون اسـت. وقتی از 
قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن صحبت 
می شـود، فـرد دارای معلولیـت ایـن حس را 

پیدا می  کند که کسـی هسـت که او را ببیند 
و از لحـاظ روانـی برایـش یـک وجهـه مثبت 
دارد. شـما اگـر بـه کمپین  هـای حمایـت از 
حقـوق معلـوالن و گروه  هـای مختلفـی کـه 
تشکیل شـده سـر بزنیـد می  بینیـد کـه ایـن 
بـار روانی بـرای افـراد دارای معلولیت خیلی 
قـوی اسـت و فکـر می  کننـد اگر ایـن قانون 
تصویـب شـود یـک بهشـت بریـن بـرای آنها 

بـه  نیـاز  به هرحـال  ولـی  می  کنـد.  ایجـاد 
اصـالح قانـون جامـع وجـود داشـت. قانون 
جامـع مقـداری بـا تعجیـل اصالح شـد و به 
مجلـس آمـد چون بـار اولـی بود کـه چنین 
قانونـی مطـرح شـده بود. نـه سـازمان  های 
و  دولتـی  سـازمان  های  نـه  و  غیردولتـی 
نـه سـازمان بهزیسـتی هنـوز تجربـه کافـی 
نداشـتند. وقتـی این قانـون در مرحلـه اجرا 
قـرار گرفـت، در قسـمت  های مختلـف مثـل 
بحـث مناسب سـازی و ضمانت هـای اجرایی 
آن، در بحـث اشـتغال، در بحـث تحصیـل 
و حتـی در بحـث بودجـه بـا مشـکل روبه رو 
اجـرای  متولـی  کسـی  چـه  این کـه  شـد. 
تک تـک ایـن مـوارد می  شـد، بهزیسـتی بـا 
این همـه سـازمان  های قدرتـر از خـودش و 
وزارتخانه  هـای دیگـری که از او حرف شـنوی 
نداشـتند. چـه کار می  توانسـت بکنـد؟ بایـد 
قبـول کـرد کـه جایـگاه قانونـی بهزیسـتی 
ایـن  بـود.  دیگـر  سـازمان  های  از  پایین  تـر 
دالیلـی بود که احسـاس شـد که ایـن قانون 
می  توانـد جامع  تـر و کامل  تـر از ایـن باشـد و 
می  توانـد ضمانـت اجرایی بیشـتر و قوی  تری 
داشـته باشـد تـا بتوانـد مشـکالت بچه  ها را 

محمد صابری: مهم تر از همه این ها، 
بحث فرهنگی است. یعنی آیا آن 
کارفرما و همکاران آمادگی پذیرش 

افراد دارای معلولیت را در محیط کار 
دارند؟ در الیحه جدید به این مسائل 

دقیق تر پرداخته شده است 
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بشود.  شـامل 
خانـم دکتـر طاهـری: تـا جایـی کـه مـن 
بـا قانـون جامـع آشـنایی دارم بایـد بگویـم 
کـه بـه نظـرم اصـالح قانـون جامـع ازایـن  
قانـون  ایـن  در  کـه  بـود  موردنیـاز  جهـت 
تنهـا به بیـان یک سـری اهداف اکتفا شـده 
را  عملیاتـی  و  اجرایـی  راهکارهـای  و  بـود 
ارائـه نداده بـود. البتـه شـاید نبایـد از هیـچ 
قانونـی انتظار داشـت که لزومـًا راهکارهای 
عملیاتـی هـم ارائـه بدهـد. ولی بـا توجه به 
حـوزه کاری مـن کـه بحث اشـتغال اسـت، 
و  افـراد  همـه  بـرای  کـه  حقـی  به عنـوان 
شـامل  را  معلولیـت  دارای  افـراد  طبیعتـًا 
می  شـود، بایـد بگویـم کـه مثـًال در قانـون 
اولیـه گفته شـده بـود کـه کلیـه دسـتگاه  ها 
سـه  بایـد  غیردولتـی  چـه  و  دولتـی  چـه 
درصـد از سـهمیه اسـتخدامی خـود را بـه 
افـراد دارای معلولیت اختصـاص دهند. این 
در حالیسـت کـه اولیـن چیـزی کـه از یـک 
قانـون انتظـار می رود این اسـت که ضمانت 
اجرایی داشـته باشـند و در اینجا این سـوال 
پیـش می  آمد که اگر دسـتگاهی به تکلیفش 
عمـل نکنـد، چه اتفاقـی می  افتد؟ یـا اینکه 
ایـن تکلیـف چگونـه باید عملی شـود؟ فقط 
گفته شـده بـود کـه سـه درصـد از سـهمیه 
اسـتخدامی بایـد بـه کسـانی کـه معلولیت 
دارنـد تخصیص یابـد. در حالیکـه می  دانیم 
اگـر قرار باشـد افـرادی که معلولیـت دارند، 
در فضاهـای کاری مختلـف بـه کار گرفتـه 
شـوند اول بایـد مناسب سـازی بـرای حضور 

آنهـا صـورت بگیرد.

دکتـر رسـولیان: قانـون گفته سـه درصد 
دارای  افـراد  از  بایـد  اسـتخدام  ها  از 
معلولیـت باشـد، آیا بایـد همـه راهکارها 
را هـم می گفـت یـا می شـد جزییـات در 
دولـت  هیـات  کـه  بعـدی  آیین نامه  هـای 
می  خواسـت آن را اجرایی کند ذکر شـود؟

دکتـر طاهری: حق با شماسـت. ما از قانون 
انتظـار نداریـم که همـه جزییـات اجرایی را 
و  آیین نامه  هـا  اگـر  ولـی  کنـد.  مقـرر  هـم 
در  تکلیـف  شـیوه  های  و  دسـتورالعمل ها 
قانـون ذکـر می شـد، می  توانسـت بخشـی 
از ایـن نقـص را جبـران کنـد. ولـی واقعیت 
ایـن اسـت کـه هدفـی کـه در ایـن قانـون 
تعریف شـده بـود خیلـی دقیـق نبـود. کمـا 
اینکـه در تجربـه کشـورهای دیگـر دیده ایـم 
کـه چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت. یعنـی 
نمی  کنـد.  کفایـت  سـهمیه  تعییـن  صـرف 
بـرای  را  جامـع  الیحـه  ایـن  وقتـی  مـن 
حضـور در یـک جلسـه مطالعـه می کـردم، 
متوجـه شـدم کـه در بحث اشـتغال سـعی 
کـرده کـه فقـط زمینه  هـا دیده شـود. یعنی 
بیشـتر از اینکـه یک تکلیف بـر عهده بخش 
خصوصـی بگـذارد، سـعی می  کنـد کـه این 
زمینه  هـا را جـوری فراهـم کنـد کـه ایـن 

اتفـاق خودبه خـود بیفتـد، مثـًال از طریـق 
اعطـای مشـوق  های مالیاتـی و مـواردی از 
ایـن اسـت. برداشـت مـن این اسـت که در 
بحـث اشـتغال قانـون خیلـی اهدافش کلی 
بـود. حتـی کلی  تـر از اینکـه آیین نامه هـای 
بعـدی بتواننـد نقص هـا را جبـران کننـد.

دکتـر رسـولیان: در واقع الزم بـود قانون 
وارد جزییـات هم بشـود؟

دکتـر طاهـری: دقیق  تـر از اینکـه بگوییـم 
بایـد وارد جزییات می شـد، بایـد بگوییم که 
الزم بـود اهـداف را واقعی تـر می دید. صرف 
اینکـه دولت بـه کارفرمای بخـش خصوصی 
بگویـد تـو مکلفـی سـه درصـد از سـهمیه 
اسـتخدام  هایت را بـه افـراد دارای معلولیت 
اختصـاص دهـی ایـن اتفـاق نمی  افتـد. این 
دارای  افـراد  مـورد  در  فقـط  نـه   روش  هـا 
معلولیـت کـه در مـورد بقیـه افـرادی کـه 
اشـتغال آنهـا بـا چالش  هایـی روبه رو اسـت 
هـم وجـود دارد. مـا می  بینیـم کـه در دنیا 
می شـود،  اسـتفاده  دیگـری  روش  هـای  از 
مثـًال در مـورد اشـتغال زنان هم بـه همین 

اسـت. صورت 

دکتـر رسـولیان: یعنـی اگـر مـا قانـون 
کامل  تـری بنویسـیم بـاز هم ایـن نقص در 
آن هسـت. پـس بـا دسـتورالعمل چیزی 

نمی  شـود؟ درسـت 
دکتـر طاهـری: نـه لزومـًا. ولـی مثـًال در 
الیحـه حقوق معلـوالن گفته شـده  که دولت 
مشـوق  های مالیاتـی می  دهـد، حـق بیمـه 
پرداخـت  را  دسـتمزد  از  درصـد  پنجـاه   و 
تشـویقی  شـیوه  های  ایـن  وقتـی  می  کنـد. 
کارفرمایـان  خواه ناخـواه  می شـود،  مطـرح 
تشـویق می شـوند که افـراد دارای معلولیت 
را اسـتخدام کننـد. البته فقـط همین کافی 
حمل ونقـل  امکانـات  اگـر  مثـًال  نیسـت. 
دارد  معلولیـت  کـه  کسـی  نباشـد  فراهـم 
کار  محیـط  بـه  را  خـود  می توانـد  چگونـه 

بحـث  این هـا،  همـه  از  مهم تـر  برسـاند؟ 
و  کارفرمـا  آن  آیـا  یعنـی  اسـت.  فرهنگـی 
دارای  افـراد  پذیـرش  آمادگـی  همـکاران 
معلولیـت را در محیـط کار دارند؟ در الیحه 
جدیـد بـه ایـن مسـائل دقیق تـر پرداختـه 
شـده اسـت. ولـی چیـزی کـه بـه نظرمـن 
خیلـی مهـم بود و شـاید اولین نکتـه  ای بود 
کـه ایجـاب می  کرد کـه قانون حتمـا اصالح 
شـود و قانون جدیدی نوشـته شـود این بود 
کـه مبنای قانون در دیدگاه قانون مشـخص 
قانـون  معلـوالن  حـوزه  در  وقتـی  نبـود. 
نگاهمـان  نـوع  ببینیـم  بایـد  می  نویسـیم، 
نسـبت بـه جامعـه هدفمـان چیسـت؟ آیـا 
صرفًا یـک نگاه حمایتی اسـت؟ ولی رویکرد 
ما توانمندسـازی اسـت و ایده ما این اسـت 
کـه باید افـرادی که معلولیـت دارند توانمند 
شـوند و جامعـه هم آماده شـود تـا ضعف  ها 
و نقایـص فیزیکـی و فرهنگی کـه در جامعه 
وجـود دارد را برطـرف کند. بـرای اینکه یک 
فـرد دارای معلولیـت بتوانـد مثـل یـک فرد 
تندرسـت در جامعـه فعالیت کنـد، کار کند 
و از امکانـات جامعـه اسـتفاده کنـد، بایـد 
رونـد تولیـد و چرخـه اقتصـادی اجتماعـی 
جامعـه اصـالح شـود. ایـن در قانـون جامع 
حمایـت از حقـوق معلوالن مشـخص نبود و 
راهـکار مشـخصی را در پیـش نگرفتـه بود. 
البتـه انتظـار هـم نیسـت کـه قانون گـذار 
بیایـد و بگویـد کـه مـاده یک این اسـت که 
معلـول بایـد در جامعـه مشـارکت داشـته 
باشـد و مـا اصًال نـگاه حمایتـی الزم نداریم 
و فقـط دنبـال برابـری فرصت  هـا هسـتیم!

ایـن بایـد در مقـررات دیده شـود و باید 
از ال بـه ال و از مـاده بـه مـاده و سـطر بـه 
سـطر قانـون و سیاسـت  ها، منظـور شـود. 
وجـود  الیحـه  در  دیـدگاه  ایـن  نظـرم  بـه 
داشته اسـت. به خصـوص کـه بـا شـناختی 
کـه از تدوین کننـدگان آن داریـم می  دانیـم 
کـه ایـن دیـدگاه را دارنـد و سـعی کرده انـد 
در متنـی که می  نویسـند این دیـدگاه را القا 
کننـد. حـاال این کـه چقـدر این متـن قانون 
قابل اجراسـت و این کـه آیا باید حتمـًا قانون 
نوشـته شـود که این اتفاق بیفتـد، اینکه آیا 
ایـن مقـررات جزیی که در حـوزه حمل ونقل 
قانـون  به محـض  شده اسـت  گذاشـته   و... 
شـدن اجرایـی می  شـود و یا حتی به سـمت 
آن حرکـت می  کنـد یـا نـه، بحـث دیگـری 

است. 
محمـد صابـری: در بحـث مشـوق  های قرار 
داده شـده برای اختصاص سـهمیه اشـتغال 
بایـد  کردنـد،  اشـاره  آن  بـه  کـه  معلـوالن 
گفـت دولتی که امـروز چند میلیـارد تومان 
بـرای حـق بیمـه  ای سـهم قانونـی کارگران 
بدهـکار اسـت اگـر حـاال بیاید یـک مقرری 
تصویـب کنـد و تعهـدی بـه تعهـدات دولت 
اضافـه کنـد واقعـًا چـه اتفاقی می  افتـد؟ آیا 
مشـکل در عمـل حـل می  شـود؟ آیـا واقعـًا 

دکتر طاهری: وقتی می  گوییم که 
افراد دارای معلولیت حق دسترسی 

به فرصت  های شغلی دارند 
یعنی آنها هم مانند سایر افراد 

بر اساس توانمندی  ها و سلیقه و 
خواسته هایشان باید به فرصت  های 

شغلی دسترسی داشته باشند 
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حـق بیمـه  ای پرداخـت می  شـود؟ دولت که 
نمی  توانـد حـق بیمـه عـادی خـودش یعنی 
سـهم بیسـت درصدی اش را پرداخـت کند و 
به صنـدوق تأمیـن اجتماعی بدهکار اسـت 
حـاال یک تعهـد اضافه  ای هم بـرای خودش 
بـار کـرده اسـت بحـث ایـن اسـت کـه باید 
قانـون را طـوری بنویسـیم کـه اگـر به جـای 
صدتـا تعهـد تنهـا یک تعهـد را بـرای دولت 
یـا بخش خصوصـی بار می  کنـد آن یک تعهد 
اجرا شـود. دوسـتانی کـه در جامعـه مدنی 
فعالیـت می  کننـد یـک نکتـه  ای می  گویند و 
حرف درسـتی هم هسـت می  گوینـد ما باید 
قانـون را تصویـب کنیـم و بعـد آن رامطالبه 
کنیـم. ولـی یک سـری چیزهـا بـا مطالبـه 
درسـت نمی  شـود. آنجـا که بحـث فرهنگی 
مطـرح  تبعیـض  بحـث  کـه  آنجـا  و  اسـت 
اسـت، با مطالبه گری و اسـتمرار در فعالیت 
مدنـی درسـت می  شـود. ولـی در جایـی که 
دولـت  وقتـی  اسـت  مطـرح  مالـی  بحـث 
پـول نـدارد، شـما هرچقـدر هـم مطالبـه 
کنیـد و هرچقـدر فشـار بیاورید چـه اتفاقی 
چـه  دیگـر  بخش  هـای  در  مگـر  می  افتـد؟ 
اتفاقـی افتـاد؟ در قانون  هـای مختلـف مـا 
تعهـدات مالـی بر دولـت بـار کرده ایم خیلی 
از ایـن قوانیـن اجرانشـده و قابل اجـرا هـم 
نیسـت. البته حسـن ایـن قانون نسـبت به 
قوانیـن دیگری که تصویب شـده ایـن بود که 
در قالـب الیحه تدوین شـده اسـت. وقتی که 
دولـت خـودش در الیحـه ای که بـه مجلس 
می فرسـتد تعهـدی را بـر عهـده می  گیـرد، 
فـرض بـر این اسـت کـه منابـع مالـی آن را 
هـم دیـده اسـت. یعنـی اگـر از زمانـی کـه 
الیحـه بـه مجلـس داده می شـود تـا زمانـی 
یک زمـان  می  شـود  قانـون  و  تصویـب  کـه 
معقولـی پیش بینـی شـود، یعنـی می  توانـد 
را  بخش  هایـی  ولـی  کننـد.  اجرایـی  را  آن 
کـه بعضـی از گروه  هـا بـا البی گـری و در از 
خـارج مجلـس اضافـه کردنـد و بـار مالـی 
بـرای دولت دارد، مشـخص اسـت کـه اجرا 
نمی  شـود چون دولـت نمی  توانـد آن را اجرا 

 . کند

کـه  داسـتان  ایـن  رسـولیان:  دکتـر 
دولـت نمی  توانـد اجرایـی کنـد، از زاویـه 
واقع بینانـه کامـًال درسـت اسـت ولـی از 
طـرف دیگر دولـت بایـد اولویت بندی کند 
و منابـع مالـی خود را مدیریـت کند. یعنی 
اگـر بیمـه معلـوالن اولویـت دولت باشـد 
بایـد از جایـی دیگـر بزنـد و ایـن منابع را 
تأمیـن کنـد. یک وقـت می  گوییـم خیلـی 
از ایـن مطالبـات ایده آل گرایانـه اسـت و 
حقوقـی  حداقـل  می  گوییـم  یک وقـت 
اسـت کـه افـراد دارای معلولیـت مثـل 
بقیـه افـراد جامعه بایـد از آنهـا برخوردار 
باشـند. این برتـری برای آنها نیسـت بلکه 
حقی اسـت که تامیـن نشـده. باالخره هر 

طرح و الیحـه جدیدی یک بـار مالی دارد. 
ایـن بـار مالی بـا مدیریـت منابع یـا تغییر 
آیـا  می  شـود.  دیـده  اولویت بندی هـا  در 
چون دولـت به تأمیـن اجتماعـی بدهکار 
اسـت مـا نبایـد ایـن مطالبـات را دنبال 

؟ کنیم
آقـای صابری: اجـازه دهید چنـد دقیقه در 
مـورد وضعیـت مالـی دولت و بحـث حقوق 
عمومـی توضیـح بدهـم. شـکی نیسـت که 
اجتماعـی  تأمیـن  و  رفاهـی  سیاسـت  های 
دنیـای  در  اسـت.  دولـت  وظیفـه  اولیـن 
در  کـه  هـم  را  دولـت  کوچک تریـن  امـروز 
نظـر بگیریـم، بعـد از بحـث تأمیـن بودجـه 
نظامـی و بودجه  هـای جاری دولـت، تأمین 
بخش  هـای رفاهـی بـه عهـده دولت اسـت. 
امـا نکتـه این اسـت که دولـت ایـران امروز 
در چه جایگاهی ایسـتاده اسـت؟ می  خواهم 
شـما را به سـخنرانی رئیس جمهور، امسـال 
از  می  خواسـت  کـه  زمانـی  مجلـس  در 
کابینـه اش دفـاع کنـد و در آنجـا یک سـری 
عـدد و رقم را راجع بـه وضعیت مالی دولت 
و تعهداتـی کـه دولت از سـال  های قبل دارد 
را مطـرح کند بگوید. متأسـفانه در کشـورما 
بـار بخـش عمـران بـر عهـده دولت اسـت. 
اگـر یـک جـاده روسـتایی یـا شـهری یا یک 
سـاختمان یـا یـک پـروژه عمومـی در ایـن 
کشـور باید سـاخته   شود، توسـط دولت باید 
انجـام شـود. بـه هـر دلیـل هنوز شـرایطی 
فراهـم نشـده کـه بخـش خصوصـی در این 
حـوزه سـرمایه گـذاری کنـد. همچنیـن در 
درمـان  و  بهداشـت  و  حمل ونقـل  بخـش 
هـم بـار بزرگـی بـر دوش دولـت اسـت کـه 
بایـد بـه بخش خصوصـی واگذار شـود. پس 
دولـت مجبور اسـت کارکنان زیادی داشـته 
باشـد و بـه افراد زیـادی حقوق دهـد. اینها 
هزینه  هـای جـاری اسـت و دولـت نمی  تواند 
بودجـه آن را تأمیـن نکنـد. یعنی مـا نیاز به 

اصـالح نظـام مالـی عمومی مـان داریـم. 
این کـه می  گویـم ایـن الیحـه قابل اجـرا 

وظیفـه  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  نـه  نیسـت 
دولـت نیسـت بلکـه وظیفـه ذاتـی دولـت 
سیاسـت  های رفاهـی اسـت و اگـر دولـت 
بحـث  بایـد  نکنـد  هـم  دیگـری  کار  هیـچ 
برنامه  هـای رفاهـی را پیگیـری کنـد. امـروز 
ده  در  اجـرا  بـرای  می  نویسـم  قانونـی  اگـر 
سـال آینـده نیسـت، قوانیـن باید ظـرف دو 
هفتـه قابلیـت اجرایـی داشـته باشـند. اگر 
سـند راهبـردی بـود، اشـکالی نداشـت که 
اجرایـش بـه سـال های بعـد موکـول شـود. 
مثـًال در ایـن سـند راهبـردی بگوییـم کـه 
دولـت بایـد تـا بیسـت سـال آینـده همـه 
حـق بیمـه معلـوالن را پرداخت کنـد، یعنی 
اشـتغال افـراد دارای معلولیـت را تسـهیل 
کنـد، دولـت مالیـات نگیـرد و حـق بیمـه 
ایـن افـراد را پرداخت کند، دسـتمزد آنها را 
پرداخـت کنـد. شـما می دانید که دسـتمزد 
بخـش  در  کـه  معلولیـت  دارای  فـرد  یـک 
خصوصـی کار می  کنـد را اگـر دولت بخواهد 

بدهـد چـه هزینـه  ای اسـت؟ 

می  خواهید  شما  درواقع  رسولیان:  دکتر 
بگویید که این مطالبات مقداری آرمان گرایانه 

است؟
صابـری: مـن می  خواهـم بگویـم جـای این 
مطالبـات در قانـون نیسـت بلکـه در سـند 
راهبـردی اسـت. یعنی باید سـندی نوشـته 
شـود که در آن گفته شـود که ما در بیسـت 
سـال آینـده یـا در ده سـال آینـده بایـد بـه 
ایـن نقطه برسـیم. پـس از اآلن باید شـروع 
کنیـم، بـرای هـر سـال  برنامـه بنویسـیم، 
قانـون را اصـالح کنیـم، یعنـی نظـام مالی 
بایـد اصالح شـود تا بـه این اهداف برسـیم.

دکتـر رسـولیان: یعنـی شـما می  فرمایید 
کـه چـون از زمانـی کـه قانـون تصویـب 
می  شـود، بایـد بعـد از دو هفتـه قابل اجرا 
باشـد پـس باید به صـورت سـند راهبردی 

نوشته شـود؟
صابـری: بلـه. به نظـر من ایـن قانـون باید 
در چارچـوب سـند راهبردی نوشـته شـود.

طاهـری  دکتـر  خانـم  رسـولیان:  دکتـر 
یـا  افراط گرایانـه  مـورد  در  شـما  نظـر 
آرمان گرایانـه بـودن ایـن الیحه چیسـت؟

دکتـر طاهری: وقتـی می  گوییم یـک بحثی 
آرمان گرایانـه یـا افراطـی اسـت یعنـی بایـد 
سـطح انتظارات را پاییـن بیاوریم. ولی آقای 
صابـری منظورشـان ایـن نبود. منظورشـان 
ایـن بـود که ایـن راه بـرای تامیـن مطالبات 
آرمان گرایانـه  لفـظ  نیسـت.  درسـتی  راه 
بـودن یـا افراطـی بـودن یـک وجهـه منفی 
دارد و مثـل ایـن اسـت کـه داریم قانـون را 
زیـر سـوال می  بریـم. درصورتی کـه ایـن حق 
افـراد دارای معلولیـت اسـت و هیچ کس هم 
در مـوردش شـکی نـدارد. بحثـی کـه آقای 

دکتر عاروان : افرادی که معلولیت 
دارند، از جریان  های فرهنگی و 

قانونی و سازمانی جلوتر حرکت 
می  کنند. یعنی اگر این قانون  ها 
تصویب هم نشوند، ما راه  های 

دیگری برای رسیدن به اهداف خود 
پیدا می  کنیم
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صابـری مطـرح می  کننـد، در همـه گروه  هـا 
می  تواند مطرح باشـد. در بحـث کودکان در 

بحـث آموزش وپـرورش و ... 
وقتـی می  گوییـم نظـام آموزش وپرورش 
چگونـه  بگوییـم  بایـد  نیسـت  کارآمـد  مـا 
می شـود کارآمـد شـود؟ اصـالح آن چگونـه 
اسـت؟ یکـی از مهم ترین راه  هـای اصالح آن 
ایـن اسـت کـه معلمـان از درآمـد مناسـبی 
برخـوردار باشـند کـه ایـن هـم بـار مالی به 
کـه  هـم  دولـت  می  کنـد.  تحمیـل  دولـت 
پـس  دهـد،  انجـام  را  کار  ایـن  نمی  توانـد 
ایـن مشـکل همچنـان ادامه پیـدا می کند. 
پـس در همـه حوزه  هـا وقتـی کـه وضعیـت 
داریـم  انتظـار  آنچـه  بـا  دولـت  اقتصـادی 
فاصلـه دارد، طبیعتـًا اصـالح در امـور بـه 
تاخیـر می افتـد. ولـی بحثـی کـه در ادبیات 
شده اسـت،  شـناخته  مفهومـی  حقوقـی 
بحـث تبعیـض مضاعـف اسـت. یعنـی اگـر 
بـرای بعضـی از گروه  هـا شـرایط تبعیض آمیز 
ایـن  معلولیـت  دارای  افـراد  بـرای  اسـت، 
تبعیـض مضاعـف اسـت. مـن از ایـن زاویه 
بـا آقـای صابـری مخالفتـی نـدارم. آنچـه 
مـا را در اینجـا جمـع کـرده ایـن اسـت که 
می  خواهیـم ببینیـم چرا تصویـب این قانون 
ایـن قدر طوالنی شـده و پیش نرفته اسـت؟
 می  خواهـم بگویـم صـرف تصویـب این 
قانـون مـا را به جایـی نمی  رسـاند و در ایـن 
موضـوع مـن هـم با جنـاب صابـری همدل 
هسـتم. آنچـه می  خواهـم بـه صحبت  هـای 
ایشـان اضافـه کنـم این اسـت که مـا عالوه 
بـر تامیـن منابـع اقتصـادی، بـه تصحیـح 
احتیـاج  حـوزه  ایـن  در  باورهـا  و  نگاه  هـا 
داریـم کـه شـاید جایـش در قانون نباشـد و 
به صـرف تصویـب قوانیـن اتفاقـی نیفتد. در 
ایـن حـوزه بیشـتر از هـر چیـز بـه تصحیـح 
احتیـاج  رویکردهـا  و  باورهـا  نگاه هـا، 
معلـوالن  اشـتغال  از  وقتـی  مثـًال  داریـم. 
کـه  دیـده ام  عمـل  در  می  کنیـم  صحبـت 
همه ذهنشـان به سـوی یک سـری مشـاغل 
سـطح پاییـن مـی  رود که نیـاز بـه هیچ گونه 
این طـور  درحالی کـه  ندارنـد،  تخصصـی 
نیسـت. وقتـی می  گوییـم کـه افـراد دارای 
معلولیـت حـق دسترسـی بـه فرصت  هـای 
شـغلی دارنـد یعنـی آنهـا هـم ماننـد سـایر 
افـراد بـر اسـاس توانمندی  هـا و سـلیقه و 
خواسته هایشـان بایـد به فرصت  های شـغلی 
دسترسـی داشـته باشـند نه اینکه همیشـه 
بـرای آنهـا مشـاغل سـطح پاییـن را در نظر 
بگیریـم و به توانمندیهـای آنها توجه نکنیم. 
قانون نویسـی  در  حتـی  اوقـات  گاهـی 
نگاهـی  چنیـن  هـم  بودجـه  تخصیـص  و 
آقـای  گفتـه  بـه  یعنـی  اسـت.  تأثیرگـذار 
صابـری انگار یک جـور لطف و ترحم اسـت، 
وظیفـه  و  اسـت  وظیفـه  ایـن  درحالی کـه 
بایـد اجرا شـود. منتهـی اینکه ایـن وظایف 
چقـدر اجرایـی می  شـود، مـن هم با ایشـان 

بخـش  فقـط  قانـون  کـه  هسـتم  موافـق 
کوچکـی از منظور وظایفی کـه دولت دارد را 
مطـرح می کنـد و نبایـد تصور کنیـم که اگر 
ایـن قانـون فـردا در مجلس تصویب شـود، 
دارای  افـراد  مشـکالت  همـه  پس فـردا  از 
معلولیـت حل می  شـود. کما اینکـه در همه 
حوزه هـا هـم بـه همیـن صـورت اسـت و 
اصـًال این طـور نیسـت کـه با تصویـب قانون 
قـرار اسـت کـه مشـکالت حـل می شـود. 

دکتر رسـولیان: نکتـه  ای که به آن اشـاره 
کردیـد خیلـی مهـم اسـت. منتهـی اآلن 
بحـث بر سـر ایـن اسـت کـه پیش نویس 
اگـر  نوشته شده اسـت.  قانـون  یـک 
آرمان گرایانـه  قانـون  یـک  می  گوییـم 
حقـوق  بـردن  زیرسـوال  منظـور  اسـت 
افـراد دارای معلولیت نیسـت، منظورمان 
ایـن اسـت کـه ایـن قانـون بـرای اجرایی 
صحبتـی  اسـت.  آرمان گرایانـه  شـدن 
کـه آقـای صابـری کردنـد ایـن بـود کـه 
حقشـان اسـت و بایـد باشـد ولـی مگـر 
همـه افـراد غیرمعلـول و تندرسـت بـه 
همـه حقوقشـان می  رسـند؟ ولـی اینکه 
ایـن قانـون آرمان گرایانـه اسـت بـه ایـن 
معناسـت کـه زمینـه اجرایـی آن وجـود 
نـدارد. آیـا باورتـان این اسـت؟ آیا شـما 
فکـر می  کنیـد این عاملـی بـرای طوالنی 
شـدن پروسـه تصویب و اجرایی شدن این 
قانـون بـود ؟ می  خواهـم بـه این سـوال 
برسـم که باوجـودی کـه دولت با شـور و 
شـوق دنبـال آن بـود و آن را شـروع کرد، 
پس چـرا ایـن قانـون یک دفعه مسـکوت 

؟ ند ما
دکتـر عـاروان: البتـه اگـر زمانـی کـه ایـن 
الیحـه بـه مجلـس رفتـه اسـت را حسـاب 
کنیـم می  شـود دو سـال. ولـی اگـر از قبـل 
از آن حسـاب کنیـم مـدت بیشـتری طـول 
ایـرادات  اگـر  مـن  نظـر  بـه  کشیده اسـت. 
شـورای نگهبـان را نـگاه کنیـم می  بینیـم 
کـه مجلـس عمـًال اشـتباه کرده اسـت. در 
واقـع حـق با شـورای نگهبان بـود. در حوزه 
معلـوالن خیلـی مـوارد قانونـی بایـد سـریع 

انجام شـوند چـون معلوالنی داریـم که توان 
مالی بـرای خوابگاه  های خصوصـی را ندارند 
و مراکـزی مثـل کهریـزک هـم آنهـا را قبول 
نمی  کنـد یا دچار فرسـودگی در کارشـده اند 
و بیـش از این نمی  تواننـد کار کنند و منتظر 
تصویـب این قانون هسـتند. بـرای این افراد 
ثانیه  هـا هـم مهـم اسـت ولـی بـه هـر حال 
آن شـکل و شـیوه را مجلـس بایـد رعایـت 
چارچـوب  در  بایـد  قانونـی  هـر  و  می  کـرد 

خـودش پیش بـرود.
دکتـر طاهـری: مـن نمی  توانـم به طورقطع 
بگویـم کـه آیـا منطبـق با واقـع نبـودن آن 
باعث شـده اسـت که روند آن طوالنی شـود 
و یا عوامل دیگری در آن دخیل بوده اسـت. 
چـون ممکـن اسـت خیلـی قوانیـن دیگری 
هـم در ایـن سـال  ها تصویب شـده باشـد که 
لزومـًا زمینه  هـای اجرایـی اش فراهـم نبوده 
ولـی تصویب  شده اسـت. شـاید اگـر تصویب 
می  شـد مـا بعـد از ۵ سـال دورهـم جمـع 
می  شـدیم و می  گفتیـم چرا اجرا نشـد و من 
آنجـا می  گفتـم کـه ایـن قانـون واقع بینانـه 
نبـود و زمینه هـای اجرایـی اش فراهم نبوده 
اسـت! مـن فکـر می  کنـم در بحـث تصویب 
ایـن قانون عوامل دیگری دخیل بوده اسـت 
کـه بنـده به عنـوان یـک فـرد دانشـگاهی و 
آقـای صابـری به عنـوان یـک فعـال حقـوق 
معلـوالن نمی  توانیـم بـه آن جـواب بدهیم. 
تصویـب  فرآینـد  درگیـر  کـه  کسـانی  بایـد 
بودنـد، جـواب دهنـد. خیلـی مواقـع لوایح 
به واسـطه تغییـر دولـت یـا تغییـر مجلس با 
تأخیـر انجـام می  شـوند. سرنوشـت خیلـی 
از لوایـح بـه همیـن صـورت بـوده اسـت، 
نـه اینکـه بـا ایـن قانـون مخالفتـی وجـود 
داشـته باشـد. اگـر جـواب ایـن سـوال را از 
جایـی مثـل مجلـس یـا نهادهـای درگیـر 
در قانون گـذاری جسـتجو کنیـم، شـاید بـه 

جـواب دقیق  تـری برسـیم. 
اقـای صابـری: آنچـه کـه خانـم دکتـر بـا 
تردیـد گفتنـد را من می  خواهم بـا اطمینان 
غیرواقع بینانـه  مـورد  در  بگویـم.  بیشـتری 
بـودن بایـد بگویم که اتفاقًا مجلس همیشـه 
غیرواقع بینانـه  قانون  هـای  تصویـب  دنبـال 
اسـت و ایـن هـم ایـراد نظـام قانون گـذاری 
ماسـت. ولـی مشـکلی کـه دررونـد تصویب 
ایـن قانـون رخ داد، ایـن بـود کـه مجلـس 
کـرد.  هشـتادوپنجی  اصـل  را  قانـون  ایـن 
همـه قوانیـن کشـور باید در صحـن مجلس 
تصویب شـوند و نمایندگان هم باید شـخصًا 
در صحن حضورداشـته باشـند و نمی  توانند 
بـه کسـانی وکالـت بدهنـد کـه به جایشـان 
رأی بدهنـد. امـا یـک اسـتثنا وجـود دارد 
و آن کـه مجلـس می  توانـد تصویـب بعضـی 
از قوانیـن را بـر عهـده کمیسـیون تخصصی 
خـود مجلس بگذارد و کمیسـیون آن قانون 
را بـرای یـک دوره آزمایشـی تصویـب کند تا 
وقتی کـه دوره آزمایشـی تمـام شـد، آن وقت 

آقای صابری: در قانون اولیه اجرای 
قوانین کامًال برعهده بهزیستی 

بود ولی در الیحه  ای که به مجلس 
فرستاده شده، یک شورای عالی 
معلوالن با ریاست رئیس جمهور 

اجرای این وظایف را برعهده دارد که 
اتفاق بسیار مفیدی است
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در صحـن مجلـس مطـرح و تبدیـل بـه یک 
قانـون دائمی شـود. مجلس قانـون حمایت 
از حقـوق معلـوالن را اصـل هشـتادوپنجی 
کـرد. یعنی گفتند فعـًال به صورت آزمایشـی 
باشـد. اولین سـوال ایـن بود کـه قانونی که 
ده، بیسـت سـال طـول می  کشـد تـا اجـرا 
شـود و به اسـتاندارهایش برسـد، آزمایشـی 
اجراشـدنش بـه چـه معنـا اسـت؟ اجـرای 
آزمایشـی بـرای ایـن اسـت کـه چهـار، پنج 
سـال قانـون اجرا شـود، ضعف  هایـش دیده 
و در قانـون دائمـی برطـرف شـود. ولـی در 
قانـون حمایـت از حقوق معلـوالن که در آن 
به مناسب سـازی سـاختمان ها اشـاره شـده 
را کـه نمی  تـوان از فردایـش اجرایـی کـرد، 
چـون نیـاز به هـزار و یـک تغییـر دارد. پس 
چنیـن قانونـی را نباید آزمایشـی اجرا کنند. 
بـه هـر حـال بـه دلیـل ایراداتی که شـورای 
نگهبـان گرفتـه اسـت اآلن ایـن الیحـه در 
کمیسـیون ویژه مجلس برگشـت داده شـده 
و قـرار بـر ایـن اسـت کـه ایـرادات شـورای 
نگهبـان را برطرف کنند و دوباره به شـورای 
نگهبان بفرسـتند. اما در رونـد قانون گذاری 
بـا توجـه بـه اینکـه سـال ۹۴ این قانـون به 
مجلس داده شـده و با ایراد شـورای نگهبان 
مواجه شـده اسـت، هنـوز خیلی دیر نشـده 
اسـت، چـون در ایـن مـدت مجلـس هـم 

تغییـر کرده اسـت. 

دکتـر رسـولیان:  ایراد مشـخص شـورای 
نگهبـان چـه بوده اسـت؟

آقـای صابـری: ایـراد عمـده آن بـار مالـی 
بعضـی از مـواد اسـت کـه در کمیسـیون به 
الیحـه دولت اضافه شده اسـت. آنچـه را که 
دولـت خـودش پذیرفته بود و مکلـف به اجرا 
آن اسـت و بـار مالـی آن هم چـون بر عهده 
دولـت اسـت و او پذیرفتـه مشـکلی نـدارد، 
امـا مجلـس حـق نـدارد بـرای دولـت بـار 

مالـی ایجـاد کند.
دکتـر طاهری: دغدغـه  ای که من براسـاس 
صحبت  هـای آقـای صابـری دارم این اسـت 
کـه اگـر خیلـی نگـران بـه تعویـق افتـادن 
رونـد تصویـب این الیحه باشـیم و بـه دنبال 
سـرعت بخشـی به آن باشـیم، گاهی از این 
تسـریع  ها چیـز خوبـی بیـرون نمی  آیـد. در 
ایـن عجلـه کردن هـا گاهـی فقـط ایـرادات 
مـواد  گاهـی  ولـی  می  شـوند  برطـرف 
دسـتکاری هـم می  شـوند که خوب نیسـت. 
به هر حال قانون نویسـی کار سـختی اسـت. 
انتخـاب الفـاظ و انتخـاب مسـیرهایی کـه 
بایـد قانون را به سـمت اجرایی شـدن ببرد، 
بسـیار دشـوار اسـت و اگر دقـت الزم اتفاق 
نیفتـد، بعـدا بـا مشـکالت بیشـتری روبه رو 
می  شـویم کـه نـه تنهـا مشـکالت جامعـه 
معلـوالن کـم نمی  شـود بلکـه بیشـتر هـم 

می شـود.

 باسـتانی: بـا توجه به اینکه شـما عزیزان 
هـر دو حقوقـی هسـتید، بـه نظـر شـما 
اصـوًال نـوع قانـون نویسـی ایـن الیحـه 

بوده اسـت؟ حرفـه ای 
دکتـر طاهـری:  راسـتش وقتی ایـن قانون 
نکتـه  قانون نویسـی  لحـاظ  از  خوانـدم،  را 
خاصـی در آن ندیـدم و از حیث نـگاه حاکم 
بـر قانـون شـخصا آن را پسـندیدم و نـوع 
نـگارش آن را نسـبت به قانون جامع  بیشـتر 
قبـول دارم. فکـر می  کنـم دقـت بیشـتری 
در آن وجـود داشـته و نـگاه حاکـم بـر آن 
تـا حـدی تصحیـح شده اسـت. در الیحـه به 
بسـترها بیشـتر توجـه شـده و خیلـی کلـی 
نیسـت. مثـًال فقـط نگفتـه کـه حمل ونقل 
شـهری بـرای افـراد دارای معلولیـت وجـود 
داشته باشـد، بلکـه در مـوارد مختلـف نحوه 
و چگونگـی آن را هـم بیـان کرده اسـت. یـا 
در بحـث دسترسـی سـاختمان  ها، در بحث 
اشـتغال، در بحـث آموزش و فرهنگ سـازی 

بـه ایـن مسـائل توجه شده اسـت.
اجـرای  اولیـه  قانـون  در  صابـری:  آقـای 
قانـون کامـًال برعهـده بهزیسـتی بـود ولـی 
در الیحـه  ای که به مجلس فرسـتاده شـده، 
ریاسـت  بـا  معلـوالن  عالـی  شـورای  یـک 
رئیـس جمهـور اجرا ایـن وظایـف را برعهده 

دارد کـه اتفـاق بسـیار مفیـدی اسـت.

دکتـر رسـولیان: شـما می  گویید کـه روح 
چـون  می  پسـندید  را  قانـون  بـر  حاکـم 
اجراییـات را دیـده اسـت. ولـی سـوال 
خانـم باسـتانی یـک طـرف دیگـرش این 
اسـت کـه به عنـوان مـدل قانون نویسـی 
کـه معمـوًال در الیحه  هـا دیـده می  شـود 
غیرحقوقـی  فـرد  یـک  به عنـوان  گاهـی 
در  الیحـه  ایـن  کـه  می  کنـی  احسـاس 
جاهایـی  در  اسـت،  آیین نامـه  جاهایـی 
مقـررات اسـت و در جاهایـی هـم قانـون 

اسـت. یعنـی توضیحـات اجرایـی زیـادی 
در آن دخیـل شـده اسـت. آیـا این حس 

درسـت اسـت؟
دکتـر طاهـری: شـاید ایـن نکتـه مثبتـی 
باشـد. مـا قوانینـی داریـم کـه قـرار بـوده 
ظـرف شـش مـاه تـا یـک سـال آیین نامـه 
اجرایـی  اش نوشـته می شـد ولی سـی سـال 
از تصویـب قانـون گذشـته و هنـوز آیین نامه 
اجرایـی آن نوشـته نشـده اسـت! شـاید این 
کـه مسـائل اجرایـی هـم در قانـون دیـده 
شـده حداقل بتوانـد از این قبیل مشـکالت 
جلوگیـری کند. شـاید بایـد این مسـائل در 
بعـدی  دسـتورالعمل  های  و  آیین نامه  هـا 
می  آمـد ولـی از ایـن جهت که فی نفسـه این 
مشـکل را کم می  کند، شـاید مثبت باشـد.
آقـای صابری: به نظر من شـاید ایـن قانون 
نوشـته می شـود  قوانینـی کـه  بـه  نسـبت 
غیرمتعـارف باشـد ولـی غلـط نیسـت. باید 
کـه  ببریـم  سـمت  ایـن  بـه  را  قانون گـذار 
در  وقت  هـا  خیلـی  مـا  بنویسـد.  شـفاف 
قوانیـن خیلی مهم  تـر، این مشـکل را داریم 
کـه قانـون شـفاف نیسـت. قانون گـذرا باید 
یـک بـار بـرای همیشـه طـوری قانـون را 
بنویسـد که در اجرا با مشـکل روبه رو نشود. 
دلیـل دیگـری که مجبور شـدند ایـن قانون 
را به این شـکل بنویسـند این اسـت که مگر 
مـا چنـد نفر متخصـص حقوق معلـوالن در 
کشـور داریـم؟ تعدادشـان زیاد نیسـت. این 
قانـون قـرار اسـت در سراسـر ایـران اجـرا 
شـود و مـا می  دانیـم کـه همیشـه در عمل 
آنچـه از یـک قانـون اجرایی می شـود، تغییر 
مجریـان اسـت و آنهـا هسـتند کـه قانـون 
را تعبیـر و اجـرا می  کننـد. آنچـه کـه اجـرا 
می  شـود، فهـم ایـن افـراد از قانـون اسـت. 
در قوانیـن بیـن بخشـی آن هـم در حـوزه 
معلـوالن، در دانشـگاه  ها اصـًال متخصـص 
در  نـدارد.  وجـود  معلـوالن  حقـوق  در 

11پـــــــــرونده

13
96 

تان
مس

،   ز
66 

ماره
ش



دانشـگاه  ها درس حقوقـی معلـوالن نداریـم 
و تـا آنجـا کـه مـن می  دانـم حتـی بـرای 
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد حقوق بشـر 
هـم درس حقـوق معلوالن نداریـم. یعنی در 
ایـن حـوزه متخصص نداریم. پـس مجبوریم 
جـوری قانـون بنویسـیم کـه آنقـدر شـفاف 
و روشـن باشـد کـه بـا تفسـیرهای عجیـب 
و غریـب و احیانـا تحریـف در مرحلـه اجـرا 
مواجـه نشـویم. بـه نظر مـن این چیـز بدی 
قانون نویسـی مان  در  همیشـه  مـا  نیسـت. 
ابهـام وجـود دارد. پس حاال اگـر یک قانون 
بـه صورت شـفاف و بـا جزییات نوشته شـود 

از آن اسـتقبال می  کنیـم. 
آقـای دشـتی: آقـای دکتـر بندپـی چندی 
پیـش در مصاحبـه  ای اعـالم کرده انـد کـه 
الیحـه حقـوق معلوالن با همکاری سـمن  ها 
اصـالح شـده و به مجلس رفتـه و پیش بینی 
کرده انـد که تـا ۱۲ آذرماه بـه صحن مجلس 
بـرود. نکتـه  ای کـه بـه ذهنـم می  رسـد این 
اسـت کـه پیش نویـس الیحـه خـوب بـود 
چون توسـط دوسـتان سـمنی به ویژه دکتر 
صابری که به حقوق مسـلط هسـتند تنظیم 
و بـه دولـت ارایـه شـد. ولـی الیحـه  ای کـه 
بـه مجلـس رفت خود دوسـتان سـمنی هم 
می  دانـد کـه واقعًا قابـل اجرا نیسـت، چون 
بـار مالی بسـیار سـنگینی دارد. این سـوال 
بـرای خـود مـا پیـش آمـده کـه از نوشـتن 
پیش نویـس تا ارسـال آن به دولت و ارسـال 
آن بـه مجلـس چـه پیـش آمـد کـه ایـن بار 
مالی اضافه شـد؟ شـاید سـکوت یک سـال 
و نیمـه دولـت هـم بـه همیـن خاطـر بـود 
کـه کمتـر پیگیـری کنـد تـا ایـن قانـون به 
صحـن مجلـس نـرود. چـون تصویـب ایـن 
قانـون بـار سـنگینی را بـه دولـت تحمیـل 
می  کنـد. شـاهد هسـتیم کـه واریـز یارانه ها 
در بیسـت و پنجـم هرماه چقـدر برای دولت 
سـخت اسـت. در چنیـن اوضاعـی چطـور 
دولـت می  خواهـد بـا قانونـی که چنیـن بار 
سـنگین مالی بـه او تحمیل می کنـد روبه رو 
شـود. سـوالی که از آقـای صابـری دارم این 
از  کامل  تـر  قانـون  پیش نویـس  کـه  اسـت 
شـکل کنونی بـود. وقتی به دولت فرسـتاده 
شـد دولـت گفـت یک سـری از ایـن قوانین 
اجرایـی اسـت و احتیاج نیسـت بـه مجلس 
بـرود. ولـی شـما می  دانیـد کـه دوسـتان 
دارای معلولیـت ایـن بخـش را هـم از دولت 
نمی  تواننـد مطالبـه کننـد. دوسـتان دارای 
یـک  بـا  معلـوالن  سـمن  های  و  معلولیـت 
نارضایتـی روبـه رو شـدند که چـرا دولت این 
قانـون را دو تکـه کـرد و بخشـی را برعهـده 
دولـت گذاشـت؟ همین اآلن هـم می  بینیم 
اسـمًا  کـه  بخش  هـا  ایـن  از  بسـیاری  کـه 
قانـون اسـت و دولـت هـم تایید کـرده ولی 
شـان  حقـوق  گرفتـن  از  معلـوالن  دسـت 

اسـت. کوتاه 
آقـای صابـری: قانـون را وقتـی بـدون نظر 

یـک  نمی  شـود.  اجـرا  بنویسـند،  مجـری 
مثـال سـاده می  زنـم کـه نه بـار مالـی دارد 
و نـه چیـز دیگـری. اآلن بیـش از یک سـال 
و نیـم اسـت کـه مجلـس در قانـون برنامـه 
توسـعه کشـور تصویـب کـرده اسـت کسـی 
کـه خدمـت سـربازی نرفتـه اسـت می تواند 
الزم  یعنـی  بگیـرد.  رانندگـی  گواهینامـه 
نیسـت بـرای گرفتـن گواهینامـه رانندگـی 
کارت پایـان خدمـت داشـت. ایـن قانون نه 
بـار مالـی می  خواهـد و نـه سـازوکار اجرایی 
و فقـط بـا یـک بخشـنامه انجـام می  شـد، 
ولـی سـتاد کل نیروهـای مسـلح اجرایـش 
جایـی  در  بگویـم  می  خواهـم  نمی  کنـد. 
کـه مجـری راضـی نباشـد و نخواهـد آن را 
اجـرا کنـد، ایـن الیحه و قانـون قطعـًا اجرا 
نمی  شـود. این اتفاقی اسـت که در بسـیاری 

می  افتـد. اتفـاق  کشـور  عرصه  هـای  از 
دکتـر طاهـری: مـن می  خواهـم در ادامـه 
صحبت  هـای آقای صابـری بگویـم اگر کمی 
امیدوارانه  تـر بـه موضوع نـگاه کنیم. ممکن 
اسـت که قانون صـد درصد اجرا نشـود ولی 
همین که نوشـته می شـود و نقـاط ضعفش 
ایـن  اگـر  اسـت.  خـوب  می شـود  دیـده 
الیحـه بـه هـر حـال تصویـب شـود و حتـی 
همیـن اتفاقاتی کـه آقای صابـری می  گویند 
هـم بیفتـد و مثـًال در شـدیدترین حالتـش 
در  پرونده  هایـی  و  شـود  اسـتیضاح  وزیـری 
دیـوان عدالـت اداری مطـرح شـود، باالخره 
باعـث می شـود کـه مسـئولین موضع گیری 
الیحـه  ایـن  تصویـب  گفت وگـو   کننـد.  و 
بـاب بحـث را در بیـن گروه  هـای مختلـف 
بـاز می  کنـد. نمی  گویـم صددرصـد تحقـق 
پیـدا می  کنـد ولـی مسـیرهایی را هموارتـر 
می  کنـد. مـن اصـوًال در ایـن قبیل مسـایل 
خیلـی امیـدوار هسـتم. همانطور کـه گفتم 
مـا نیـاز بـه تصحیح نـگاه داریم کـه کار یک 
می  گوینـد  کـه  ایـن  نیسـت.  روز  دو  و  روز 

مجـری هـم موافق نیسـت به همیـن خاطر 
اسـت کـه او هم نگاه صحیحی نـدارد و فکر 
می  کنـد دارد لطـف و ترحـم می  کنـد. فکـر 
نمی کنـد کـه وظیفـه قانونـی  اش اسـت. به 
نظـرم اگـر ایـن اتفاقاتـی کـه آقـای صابـری 
مـدت  دراز  در  بیفتـد،  هـم  می  گوینـد 

می  توانـد موثـر باشـد. 
دکتـر عـاروان: بـه نظـر مـن بخش  هـای 
اصلـی قانون بـا واقعیت مطابقـت دارد و در 
بسـیاری از کشـورها قوانین را در بخش  های 
دارنـد  توانبخشـی  و  بهداشـتی  آموزشـی، 
ایـن  از  عقب تـر  کـه  هسـتیم  مـا  ایـن  و 
جریان  ها هسـتیم. حـال اینکه مـا همه این 
مطالبـات را آرمانـی تلقـی کنیـم، پـس کی 
می  خواهیـم بـه واقعیت  هـا برسـیم. یعنـی 
بایـد پنجـاه سـال دیگـر یا سـی سـال دیگر 
هـم منتظر بمانیم، یا همین اآلن درسـتش 
کنیـم؟ بـه نظـر مـن آرمان  هـا را می  تـوان 
بـه واقعیـت تبدیـل کـرد، اگـر بسـترهایش 
ایجـاد شـود و اگر تـالش جمعـی و فرهنگ 
سـازمانی در ایـن حـوزه ایجاد شـود، خیلی 
کـرد.  اجرایـی  می تـوان  را  آرمان هـا  آن  از 
زمانـی بـود کـه دکتـر نابینـا نداشـتیم ولی 
وقتـی آقـای خزائلـی دکتـر شـد دیدنـد که 
امکان پذیـر اسـت. زمانـی می  گفتنـد مگـر 
می  شـود یـک معلـول ویلچری مهنـدس راه 
و سـاختمان بشـود و دیدنـد کـه ایـن اتفاق 
افتـاد! بـه عبارتی خود افـرادی که معلولیت 
دارنـد، از جریان  هـای فرهنگـی و قانونـی و 
سـازمانی جلوتـر حرکـت می  کننـد. یعنـی 
اگـر ایـن قانون  هـا تصویـب هـم نشـوند، ما 
راه  هـای دیگـری بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

خـود پیـدا می  کنیـم

رضاسـخن سـنج: در مـورد اشـکالی کـه 
آقـای صابـری فرمونـد کـه قانـون جامع 
سـال ۸۳ ناظـر بـر چشـم انداز و سـند 
درسـت  دقیقـا  ایـن  نبـود،  باالدسـتی 
از  حمایـت  قانـون   ۸۳/۲/۱۶ در  اسـت. 
حقوق معلوالن تصویب شـد و در ۸۷/۷/۶ 
هم کنوانسـیون حقـوق معلـوالن تصویب 
گردیـد. یعنی بـه عبارتـی می  تـوان گفت 
کـه قانون باید ناظر بر کنوانسـیون باشـد. 
حـال حاضـر آیـا یک سـند یا چشـم انداز 
باالدسـتی وجـود دارد که الیحه براسـاس 

آن تنظیـم شـده باشـد یـا خیر؟
دکتر صابری: کنوانسـیون در دسـامبر ۲۰۰۶ 
تصویـب شـد و در تاریخ مـارچ ۲۰۰۷ که برابر 
بـا فروردیـن ۸۶ بـود، الزم االجرا شـد. اآلن 
مـا کنوانسـیون حمایـت از حقـوق معلوالن 
را داریـم و کسـانی کـه ایـن کنوانسـیون را 
تدویـن کرده انـد اسـتانداردهای بین المللـی 
و قوانیـن خارجـی را مدنظـر قـرار داده انـد. 
آنچـه کـه مـن در مـورد چشـم انداز و سـند 
باالدسـتی عـرض کردم این بود که بسـیاری 
از مفـاد ایـن قانـون مفادی هسـتند که باید 

دکتر طاهری: اگرچنانچه چنین 
الیحه  ای اجرایی شود این فرصت 

را به ما می دهد که از پتانسیل و 
توانمندی افراد دارای معلولیت 
استفاده کنیم. این خودش یک 

سرمایه غنی و ارزشمند را به ما اضافه 
خواهد کرد. در واقع جامعه  ای که از 
همه نیروهایش استفاده نمی  کند، 
خود به خود با دست خودش این 

سرمایه  ها را از بین می  برد 
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در یک سـند راهبـردی پیش بینی شـوند نه 
در یـک قانـون. یعنی خیلـی از چیزهایی که 
مـا در قانـون می  نویسـیم، در واقـع قانـون 
نیسـتند بلکه سـند راهبردی اسـت که باید 
در همین قالب نوشـته شود و بعد به صورت 
قانـون تدویـن شـود. ایـن یـک اسـتاندارد 
قانون گـذاری  در  کـه  اسـت  بین المللـی 
کشـور مـا هـم انجـام می  شـود ولـی هنـوز 
در هیـچ حـوزه  ای اتفـاق نیفتـاده اسـت. به 
ایـن سـمت رفته انـد ولـی هنوز جـا نیفتاده 
اسـت. حتـی فکـر می  کنـم ایـراد شـورای 
شـدن  هشـتادوپنجی  اصـل  بـه  نگهبـان 
ایـن الیحـه هـم مبتنـی بـر سیاسـت  های 
کلـی قانون گـذاری بوده اسـت کـه درمجمع 
تشـخیص مصلحـت تصویب شـده و توسـط 
آنجـا  در  یعنـی  شده اسـت.  ابـالغ  رهبـری 
مشـخص شـده کـه چـه مقـررات و قوانینی 
باید سـال هشـتادوپنجی شـود. اآلن به این 
سـمت رفته ایـم کـه سیاسـت  های کلـی در 
مقـداری  اینکـه  بـرای  مختلـف  حوزه هـای 
از آشـفتگی نظـام حقوقی مـان کمتـر شـود 
را بنویسـیم. ولـی در ایـن الیحـه بـا توجـه 
بـه کنوانسـیون و مقـررات و اسـتانداردهای 
بـا  و  اسـت  شـده  تدویـن  کـه  بین المللـی 
توجـه بـه اینکـه دوسـتانی کـه آن را تدوین 
بـه  و  هسـتند  آشـنا  موضـوع  بـا  کرده انـد 
بنابرایـن  ایـران،  در  تجربیاتشـان  واسـطه 
مجموعـه ای از دانـش بین المللـی و تجربـه 
دخالـت  متـن  ایـن  تدویـن  در  داخلـی 

داشته اسـت. 
می خواهـم  کـه  نکتـه  دو  طاهـری:  دکتـر 
اضافـه کنم، یکی در مـورد نهاد متولی قانون 
اسـت. در ایـن الیحـه، شـورای عالـی دیـده 
شـده که می  تواند وجه متمایز و برجسـته آن 
نسـبت به قانون باشـد. نکته دوم اینکه ما از 
ابتـدای بحـث خیلی روی مباحـث اقتصادی 
صحبـت کردیـم و طبیعـی هم هسـت چون 
اجـرای ایـن الیحـه، بـار سـنگینی خواهـد 
داشـت. منتهـی مـن می  خواهم سـوی دیگر 
ایـن قضیه را هـم ببینـم؛ اگرچنانچه چنین 
الیحـه  ای اجرایـی شـود ایـن فرصـت را به ما 
می دهـد کـه از پتانسـیل و توانمنـدی افـراد 
دارای معلولیـت هـم اسـتفاده کنیـم. ایـن 
خـودش یک سـرمایه غنـی و ارزشـمند را به 
مـا اضافه خواهد کـرد. در واقع جامعه  ای که 
از همـه نیروهایش اسـتفاده نمی  کنـد، خود 
بـه خـود با دسـت خـودش این سـرمایه  ها را 
از بیـن می  بـرد. در مـورد همـه گروه  هایی که 
در معـرض تبعیض هسـتد، این بحث مطرح 
اسـت. مثـًال جامعه  ای کـه از نیـروی زنانش 
اسـتفاده نمی  کنـد، یعنـی دارد سـرمایه  اش 
را از دسـت می دهـد. همین طـور در مـورد 
افـراد دارای معلولیـت هـم این مثـال صدق 
می  کنـد. افـراد دارای معلولیـت افراد بسـیار 
توانمنـد و باهوشـی هسـتند. پـس خـوب 
اسـت کـه ما روی دیگر قضیـه را هم ببینیم. 

چنیـن  تصویـب  کـه  اسـت  درسـت  اینکـه 
الیحـه  ای بـار مالـی تحمیل می  کنـد ولی اگر 
روزی اجرایی شـود فرصت بسـیار ارزنده  ای را 
در اختیـار جامعـه قرار خواهـد داد که بتواند 

از همـه نیروهایـش اسـتفاده کند. 

دکتر عـاروان:در بحث تصویـب قانون چند 
نکتـه الزم اسـت که گفته شـود. یکی اینکه 
ایـن قانـون یـک قانـون دولتـی به حسـاب 
می  آیـد، یعنی وزارتخانه مسـئول آن اسـت. 
حتـی آن قسـمتی کـه هیـات دولـت جـدا 
کـرد و بـه تصویـب رسـاند، کامـًال دولتـی 
بـود. همیـن قانـون جامـع را هـم کـه نگاه 
کنیـد دقیقـا حالـت و شـکل دولتـی دارد. 
ایـن در حالیسـت که در جامعـه یک جریانی 
در حـال رشـد اسـت. واقعیـت ایـن اسـت 
کـه بخش  هـای غیردولتـی قوی تر می  شـوند 
در حالـی کـه ایـن قانـون بـرای آنهـا هیـچ 
پیش بینـی نکرده اسـت. مثـًال یـک اسـتخر 
اگـر فـرد دارای معلولیتـی را راه نـداد، چـه 
بایـد کرد؟ یـک دانشـگاه غیرانتفاعی بگوید 
کـه مـن نمی  خواهـم کسـی کـه معلولیـت 
دارد در اینجـا درس بخوانـد. آنجـا را چـه 
اسـت  طبقه بنـدی  هـم  یکـی  می  کنیـم؟ 
بین المللـی  طبقه بنـدی  براسـاس  کـه 
شـامل  کـه  اسـت،  شـده  دیـده  عملکـرد 
معلـول خفیـف، معلـول متوسـط و معلـول 
می شـود.  شـدید  خیلـی  معلـول  و  شـدید 
ولـی مـوارد قانونـی در اکثـر مواقـع شـامل 
معلـوالن شـدید و خیلـی شـدید شـده اند، 
و معلـوالن متوسـط و خفیـف شـامل اکثـر 
قوانیـن نشـده اند. در حالـی کـه معلـوالن 
متوسـط و خفیـف از لحـاظ جمعیتـی هـم 
خیلـی بیشـتر هسـتند و هـم این افـراد در 
جامعـه کار می  کننـد. و چـون کار می کنند، 
بـه مـرور زمان دچـار معلولیت  هـای ثانویه و 
فرسـایش جسـمی خواهند شـد. بـرای این 
افـراد هیچ حقـی در قانون دیده نشـده و به 
نوعـی حـذف شـده اند. گفته شـده کـه این 
قانـون بـار مالـی دارد. در حالیکـه افـرادی 
کـه معلولیـت شـدید و خیلـی شـدید دارند 
کـه خیلی مواقـع از خانـه خارج نمی شـوند 
و از هواپیمـا و قطـار اسـتفاده نمی  کننـد. 
بیشـتر آنهـا در مراکـز نگهـداری هسـتند و 
عمـال قسـمتی از قانـون حالت معطـل پیدا 
می  کنـد. ایـن یکـی از نگرانی  هـا نسـبت به 
ایـن قانون اسـت. نکته سـوم اینکـه انواع و 
اقسـام چنیـن قوانینـی در جامعه مـا وجود 
در  حقوقـی  فکـر  کـه  می  دانیـم  ولـی  دارد 
مسـئوالن ما وجود ندارد. یعنی هنوز بسـتر 
فرهنگـی بـرای اجرای قانـون وجـود ندارد. 
درسـت اسـت کـه ما نگـران تصویـب قانون 
هسـتیم ولـی بایـد نگـران ایـن حواشـی ها 

باشـیم.  همه 

در انتهـای میزگرد خانم دکتر رسـولیان با 
جمع بنـدی مباحـث مطرح شـده از طرف 

شـرکت کنندگان ادامـه دادند: 
در این میزگرد چند سوال مورد بحث قرار 
گرفت؛ یکی اینکه ضرورت این اصالحیه چه 
بود و اینکه قانون سال ۸۳ چه اشکالی داشت 

که به دنبال قانون کامل تری رفتیم؟
 بـه نظر می  آید از نظـر همه متخصصان 
امـر ضرورت بازنگـری وجود داشـت و دلیل 
عمـده  اش ایـن بـود کـه قانـون سـال ۸۳ 
خیلـی کلـی بـوده و در آن بـه شـیوه ها و 
روش  ها اشـاره نشـده بود. از طرفی سازمان 
متولـی اجـرای قانـون بهزیسـتی بـود. بـه 
همیـن دلیـل بـه نظـر می  آمـد کـه قانـون 
ضمانـت اجرایی  اش بسـیار کم بـود و خیلی 

از بخش  هـا در آن دیـده نشـده بـود. 
سـوال دوم این بود که آیـا این الیحه  ای 
کـه داده شـد بلنـد پروازانـه اسـت یـا نـه؟ 
از نظـر همـه شـرکت کننـدگان ایـن قانون 
بلندپروازانه نیسـت و درواقع ضرورتی اسـت 
کـه بایـد برایـش تالش کنیـم. ایـن حقوقی 
اسـت کـه بایـد بـه آن برسـیم. اگرچـه در 
بخـش مالـی شـاید از عهـده تـوان دولت با 
توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کنونـی خـارج 
باشـد ولـی در واقـع اهـداف واقـع بینانـه و 
انسـان دوسـتانه  ای اسـت که باید بـه دنبال 

باشـیم.  تحققش 
ایـن  کـه  بـود  ایـن  دیگـر  سـوال 
قانون نویسـی چقـدر حرفـه ای بـوده اسـت؟ 
بـه نظـر می  آید کـه در جاهایـی از این الیحه 
نسـبت به قانون  هـای قبلی خیلـی زیاد وارد 
آیین نامه  هـا  و  دسـتورالعمل  ها  و  جزییـات 
شـده کـه مشـخصا آقـای صابـری و خانـم 
کـه  بـود  ایـن  نظرشـان  طاهـری  دکتـر 
ایـن نقطـه قـوت قانـون اسـت و روح کلـی 
حاکـم بـر ایـن قانـون خیلـی اجرایی  تـر و 
جزیی  تـر اسـت و تکلیـف را بهتـر مشـخص 
همـه  کـه  نـکات  یک سـری  اسـت.  کـرده 
بـه آن اشـاره داشـتند ایـن بـود کـه قانـون 
بـه تنهایـی مشـکل مـا را حـل نمی  کنـد و 
هرچقـدر هـم خـوب باشـد بحـث فرهنگی 
و نگـرش کار فرهنگی بسـیار اهمیـت دارد. 
اینکـه ایـن قانون فی ذاتـه می  توانـد برایمان 
گروه  هـای  و  بیـاورد  دنبـال  بـه  سـازندگی 
صـورت  بـه  را  جامعـه  افـراد  از  بیشـتری 
رسـمی وارد جامعـه کنـد. ولی بایـد بدانیم 
پذیـرش  و  آن  توسـعه  و  فرهنگـی  کار  کـه 
قانـون خیلـی الزم اسـت. نکته دیگـر اینکه 
تـا وقتی کـه آن فضای فرهنگـی در حداقلی 
وجـود نداشـته باشـد، کسـی دنبـال قانون 
نمـی  رود. پس این فضا وجود داشـته اسـت 
رسیده اسـت،  اینجـا  بـه  قانـون  ایـن  کـه 
ولی  ترویج و توسـعه آن کار آن گروهی اسـت 
کـه پیشـگام ایـن مسـاله بوده انـد. بنابراین 
پـس از تصویـب قانـون ایـن افـراد نبایـد در 
خانـه بنشـیند، بلکـه تـازه اول کار اسـت!  
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بـه نظـر شـما قانـون جامـع حمایـت از 
و  شـده  بازنگـری  کـه  معلـوالن  حقـوق 
اکنـون به صـورت الیحـه بـه مجلـس ارائه 
شـده اسـت، چـرا تاکنـون بـه تصویـب 

نرسیده اسـت؟ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه معلـوالن یکـی 
هسـتند.  دنیـا  در  اقلیت  هـا  بزرگ تریـن  از 
در کشـور مـا نیـز بـه همین گونـه اسـت و 
مذهبـی  اقلیت  هـای  از  حتـی  آنهـا  تعـداد 
در  متأسـفانه  ولـی  اسـت.  بیشـتر  هـم 
مجلـس شـورای اسـالمی توجـه به مسـائل 
از  الیـه  آخریـن  در  معلولیـت،  دارای  افـراد 
توجهـات قـرار دارد. ایـن در حالیسـت کـه 
حتـی اقلیت  هـای مذهبـی مثـل زرتشـتیان 
و کلیمیـان هـم نماینـده دارنـد ولـی افـراد 
دارای معلولیـت نماینـده ای ندارنـد. بـه نظر 
مـن یکی از چالش  هـای فراروی افـراد دارای 
معلولیت برای تصویب حقوقشـان این اسـت 
کـه فریادرسـی نداشـته و کسـی از جنـس 

خودشـان در مجلـس حضـور نـدارد. 

پـس پراختـن بـه تصویـب قانـون بـرای 
حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت 

چگونـه آغـاز شـد؟ 
پیشـینه تصویـب قانـون جامـع حمایت 
حقـوق معلـوالن به تحصنـی برمی گـردد که 
جمعـی از توانیابان در مقابل مجلس شـورای 

اسـالمی در سـال ۱۳۸۲ برگـزار کردنـد. من 
بـه عنـوان حامـی معنوی ایـن افراد بـه آنها 
پیوسـتم. بعـد از مدتـی معاونـت پارلمانـی 
مجلـس در جمـع حضـور پیـدا کـرد و قـول 

تصویـب قانـون حمایـت از معلـوالن را داد.
قانـون  کلیـات   ۸۲ سـال  زمسـتان  در 
بـه  را  معلـوالن  حقـوق  از  حمایـت  جامـع 
دولـت ارائـه دادیم. ولـی دولت ایـن طرح را 
بـه خاطر بـار مالی اش نپذیرفـت. بنابراین ما 
بـا حمایت ریاسـت وقت سـازمان بهزیسـتی 
بـه  طـرح  به صـورت  را  آن  شـدیم  موفـق 
مجلـس ارائـه کنیـم. مجلـس کلیـات آن را 
در نیمـه دوم سـال ۸۲ به صـورت یک فوریتی 
پذیرفـت ولـی ایـن طـرح در آرشـیو بایگانـی 
شـد. پـس  از پیگیری هـای فـراوان، باالخره 
در سـال ۸۳ ایـن قانـون شـانزده مـاده ای 

به صـورت طـرح در مجلـس ششـم مطـرح و 
تصویب شـد. اشـکال ایـن قانـون از اول این 
بـود کـه به صـورت طرح بـه تصویب رسـید. 
وقتـی قانونی به صـورت طرح تصویب شـود، 
داشته باشـد،  مالـی  بـار  دولـت  بـرای  اگـر 

شـورای نگهبـان آن را رد می  کنـد.
بـه همیـن دلیـل بـا رایزنی  هایـی  کـه با 
ریاسـت و اعضـای شـورای نگهبـان انجـام 
دادیـم، از آنهـا خواهـش کردیـم که نسـبت 
بـه قانـون نظـری ندهند. چـون اگـر قانونی 
شـورای  و  شـود  تصویـب  مجلـس  توسـط 
نگهبـان نظـری در مـورد آن ارائـه ندهـد، 
قانـون  بـه  خـود  بـه  خـود  روز  ده  از  پـس 
تبدیـل می  شـود. به هرحال ایشـان پذیرفتند 
کـه در شـورای نگهبـان نظـری نسـبت بـه 
قانـون ندهنـد. چـون ایـن قانـون به صورت 
طـرح بـود و بـه شـورای نگهبـان رفته بـود، 
ایـن  کـه  کردیـم  سـنگینی  رایزنی  هـای 
قانـون بـه مجلـس برگـردد و تصویب شـود. 
بسـیاری از دوسـتان از ایـن پروسـه اطالعی 
ندارنـد و نمی داننـد کـه چقـدر در این قضیه 

شده اسـت.  زحمت کشـیده  
به هرحـال ایـن قانـون به عنـوان قانـون 
دولـت  بـه  معلـوالن  حقـوق  از  حمایـت 
ابـالغ شـد، البتـه در مـاده شـانزدهم قانون 
درصورتی کـه  دولـت  کـه  بـود  گفته شـده 
بودجـه داشـت ایـن قوانین را اجـرا می کند.

دکتــر علــی همــت محمــود نــژاد، رییــس 
ــن اســت. او  ــوق معلولی ــاع از حق ــن دف انجم
ــت از  ــع حمای ــوق جام ــن حق ــاالن تدوی از فع
ــوالن  ــوق معل ــه حق ــوالن و الیح ــوق معل حق
ــد  ــب می باش ــر تصوی ــس منتظ ــه در مجل ک
اســت. بــا او در مــورد چگونگــی تدویــن ایــن 

ــو نشســتیم. ــه گفــت و گ قوانیــن ب

این الیحه بهتر است با هر شکلی تصویب شود

 این که یکسری از موارد قانون جامع 
اجرایی شد، اتفاق خوبی بود ولی با 

آرمان  های ما تفاوت داشت
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آیا این اشکال قانون نبود؟
قبـول  دولـت  کـه  می دانسـتیم  مـا   
نمی کنـد کـه این قانـون به صـورت الیحه در 
مجلـس مطـرح شـود، پـس بایـد به گونه ای 
ملغـی  قانـون  کل  کـه  می کردیـم  ارائـه  آن 
نشـود. متأسـفانه مواد قانونی زیـادی وجود 
دارد کـه دانـش عمومـی  مـا نسـبت بـه آنها 
خیلـی کـم اسـت. ولی بـه هر حـال تصویب 
ایـن قانون بـرای آن زمان اتفـاق بزرگی بود.
بـا  کـه  پسـرانی  مثل اینکـه؛  قوانینـی 
کننـد،  ازدواج  معلولیـت  دارای  دختـران 
مجانـی  یـا  می  شـدند.  معـاف  سـربازی  از 
بـودن شـهریه دانشـجویان، رایـگان شـدن 
اتوبوس  هـای بـی آر تی برای آنها و گذاشـتن 
پـالک مخصـوص برای ماشـین   افـراد دارای 
بـه  بـود.  قانـون  همیـن  از  هـم  معلولیـت 
هـر حـال این کـه یک سـری از مـوارد قانـون 
جامـع اجرایـی شـد، اتفـاق خوبی بـود ولی 
بـا آرمان  هـای مـا تفـاوت داشـت. بـه ایـن 
صـورت بـود که یـک سـال کـه وزارتخانه ای 
پـول داشـت کار را انجـام می  داد و در سـالی 
که پول نداشـت الزامی در کار نبود و خودش 
را موظـف به اجـرای آن نمی کـرد. به همین 
دلیـل بود کـه توانیابان نخبه و سـازمان  های 
مردم نهـاد در حـوزه معلـوالن بـه ایـن فکـر 
الیحـه  به صـورت  قانـون  ایـن  کـه  افتادنـد 
بـه مجلـس ارائه شـود کـه ضمانـت اجرایی 
داشته باشـد. فکـر می کنـم چهارمین سـالی 
اسـت کـه ایـن قانـون در حال چکـش کاری 
اسـت. این اقدامات از سـال ۹۲ شـروع شـد 
و تغییراتـی در قانـون داده شـد. وقتـی کار 
در بهزیسـتی تمـام شـد، بـه اداره حقوقـی 
فرسـتاده  دولـت  بـه  بعـد  و  رفـاه  وزارت 
شـد. دولـت ایـرادی بـه آن گرفـت و دوبـاره 
برگشـت داده شـد. باز یک سـال کارشناسان 
و سـازمان  های مردم نهـاد روی ایـن قانـون 
فرسـتادند.  دولـت  بـه  دوبـاره  و  کارکردنـد 
و  فرسـتاد  مجلـس  بـه  را  آن  هـم  دولـت 
مجلـس فعلـی به جـای اینکـه مـوارد قانونی 
را مطـرح کنـد آن را دفعتـًا تصویـب کـرد. 
این دفعـه شـورای نگهبـان بـه نـوع تصویـب 
از  برخـی  متأسـفانه  گرفـت.  ایـراد  قانـون 
افـرادی کـه معلولیـت دارند و صاحـب نفوذ 
هسـتند بـه دلیـل دانـش پاییـن خـود فکـر 
می کننـد هرچـه بـه مواد ایـن الیحـه اضافه 
کننـد، بهتـر اسـت. درحالی کـه الیحه حتی 
ارزش  داشته باشـد  کـه  هـم  یک بنـد  اگـر 
حقوقـی دارد. مثـًال دربنـدی از ایـن الیحـه 
آمده اسـت کـه حداقـل مسـتمری توانیابـان 
مسـتمری  و  حقـوق  حداقـل  معـادل  بایـد 
قانـون کار باشـد. خب این مبالغ بسـیار زیاد 
اسـت ولی متأسـفانه عـده ای نسـبت به این 
مسـائل بی توجـه هسـتند. مـن بـه کسـانی 
می  کننـد  چکـش کاری  را  الیحـه  ایـن  کـه 
افـراد  منافـع  کار  ایـن  چـون  دارم  انتقـاد 
دارای معلولیـت را بـه خطـر می  انـدازد. اگـر 

الیحـه مرتبـًا دسـتکاری شـود از روح حاکم 
بـر آن خـارج می  شـود. شـورای نگهبـان هم 
به دقـت مراقبـت می  کنـد که الیحه بـا طرح 
متفـاوت باشـد. مثـًال وقتـی می  گوییم فالن 
خدمـات بـه توانیابان شـدید و خیلی شـدید 
داده شـود، ایـن یعنـی حـدود سـیصد هزار 
نفـر تحـت پوشـش قـرار می گیرند، ولـی اگر 
کلمه شـدید و خیلی شـدید برداشـته شـود، 
ایـن تعـداد به یک میلیـون و پانصد هـزار نفر 
می رسـد! مـا باید متوجه امکانـات و ظرفیت 
دولـت هـم باشـیم. نبایـد از دولتـی کـه تـا 
یک بـاره  نـداده  خدماتـی  هیچ گونـه  دیـروز 
بخواهیـم کـه بـه پنج میلیـون نفـر خدمات 
ارائـه کنـد. چـه نیازی بـه تعیین مسـتمری 
بـرای توانیابـی کـه خـودش حقـوق می گیرد 
اسـت؟ مسـتمری باید به کسـی تعلق بگیرد 
کـه دولـت از تأمیـن شـغل بـرای او عاجـز 

اسـت و یـا ازکار افتـاده باشـد.
بـه نظـر مـن جامعـه معلـوالن بایـد بـه 
دنبـال مطالبـه حقـوق قانونـی خـود باشـد 
نـه فراتـر از آن. مثـًال دسـترس پذیری حـق 
ماسـت. رفـع تبعیـض حـق ماسـت، برابری 
حـق ماسـت، ایجاد شـرایط رقابت مسـاوی 

در دانشـگاه حـق ماسـت.
یـک فـرد نابینا بایـد بتواند در دانشـگاه 
بـا یـک فـرد بینـا رقابـت کنـد. بـرای یـک 
ناشـنوا هـم همینطـور. درحالی کـه تبعیض 
افـراد  بـرای  وحشـتناکی  به طـور  آموزشـی 
دارای معلولیـت وجـود دارد و منافـع آنها را 
بـه خطـر می  انـدازد. در مـدارس بایـد رابـط 
ناشـنوا وجـود داشته باشـد و امکاناتی وجود 
داشته باشـد کـه فرد ناشـنوا بتوانـد خودش 

را سـطح مناسـب برسـاند.

می شـود کمـی از مـواردی کـه بـه تعبیـر 
شـما پیگیریش نادرست اسـت، نام ببرید؟
 مثـًال اعـالم جمعیت آماری کسـانی که 
معلولیـت دارنـد. بعضی هـا می  گوینـد ایـن 
قانـون باید بـرای همه افـراد دارای معلولیت 
باشـد. ولـی هـر توانیابـی بایـد متناسـب با 
سـطح معلولیتـش و عمـق و شـدت آن از 
خدمـات ایـن قانـون بهره منـد شـود. اگـر 
مسـتمری  و  حقـوق  از  اسـت،  ازکارافتـاده 
برخـوردار باشـد، اگـر بسـتر گراسـت از حق 

فـرد  یـک  اگـر  شـود،  برخـوردار  پرسـتاری 
داشـته  اشـتغال  توانایـی  معلولیـت،  دارای 
باشـد، بایـد بتوانـد از حـق ۳ یـا ۵ درصـد 
اشـتغال دولتـی برخـوردار شـود، نـه اینکـه 
بگوییـم ایـن فـرد هـم از حـق پنج درصـدی 
اشـتغال برخـوردار باشـد و هـم مسـتمری 
بگیـرد! همان طـور کـه گفتـم افـرادی کـه 
توسـط گروه  هـای خاصی حمایت می  شـدند، 
را  قانـون  و  کردنـد  رفت وآمـد  مجلـس  در 

کردنـد. دسـت کاری 
به هرحـال مـا جلسـات زیـادی در جهت 
رفـع این مشـکالت برگزار کردیـم و تغییرات 
اگـر  کـه  امیدواریـم  گرفـت.  انجـام  خوبـی 
مجلـس می  خواهد بـه مناسـبت روز جهانی 
معلـوالن بـه آنها عیـدی بدهد ایـن الیحه را 

کند.  تصویـب 

در الیحه جدید اسـتخدام  های دولتی سـه 
درصـد اسـت یا پنج درصد اسـت؟

 چون در دولت خصوصی سـازی شـده و 
اسـتخدام  های دولتـی در حـال جمع شـدن 
اسـت، سـه درصـد یـا پنـج درصـد فرقـی 
نمی کنـد. نـگاه مـن ایـن اسـت کـه دولـت 
بایـد از کارگاه  هـای خصوصـی حمایـت کنـد 
تـا آنهـا توانیابـان را به کارگیرنـد. در قانـون 
گفته شـده کـه کارفرمایانـی کـه افـراد دارای 
حـق  از  می  کننـد  اسـتخدام  را  معلولیـت 
بیمـه معـارف می  باشـند و دولت حـق بیمه 
آنهـا را می دهـد. یـا کسـانی کـه ایـن افـراد 
را اسـتخدام می  کننـد متناسـب بـا درصـد 
معلولیـت، جبران عـدم کارایی بگیرند. یعنی 
دولـت این جبـران عدم کارایـی را به کارفرما 
بدهـد. یـا وام  های حمایـت از خوداشـتغالی 
و وام  هـای کارفرمـای در ایـن قانـون تصویب  
شده اسـت. اگـر ایـن الیحـه تصویـب شـود، 
در ایجـاد اشـتغال و رونـق کسـب وکار افـراد 
دارای معلولیـت اثـرات زیـادی دارد. خوبـی 
ایـن قضیـه ایـن اسـت کـه دولـت خـودش 
ایـن الیحـه را پذیرفتـه و مـا در سـال  های 
آینـده بـاز فرصـت داریـم کـه بـه ایـن قانون 
متمـم اضافـه کنیم. بـه هر حال هـر قانونی 
هرچقدر هم مترقی باشـد، بیش از ده سـال 
نمی توانـد جوابگـو باشـد. کمـا اینکـه در ده 
سـال آینـده نمی دانیـم چه اتفاقـی در دانش 
بشـری و در حقـوق بشـری خواهـد افتـاد؟ 
بنابرایـن جامعـه معلـوالن نسـبت بـه ایـن 
الیحـه بایـد بسـیار خوش بیـن باشـد. من از 
کمپین  هایـی که در حمایـت از تصویب قانون 
تشـکیل شـد، تشـکر می  کنـم. افـراد زیادی 
سـمن  های  و  معلولیـت  دارای  نخبـگان  از 
مربوطـه زحمـت کشـیدند، رفتنـد و آمدنـد 
و در جلسـات مختلـف در وزارت رفـاه، در 
سـازمان  در  و  مجلـس  پژوهش  هـای  مرکـز 
بهزیسـتی شـرکت کردنـد. ایـن  یـک رشـد 
بـرای جامعـه معلـوالن اسـت کـه از تصویب 

 باید متوجه امکانات و ظرفیت دولت 
هم باشیم. نباید از دولتی که تا دیروز 

هیچ گونه خدماتی نداده یک باره 
بخواهیم که به پنج میلیون نفر خدمات 

ارائه کند! 
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ایـن  آمـد.  به وجـود  اولیـه  قانـون  همـان 
قانـون کمک کـرد کـه آنهـا درس بخوانند، 
آگاه شـوند و در جامعه وارد شـوند و حاال به 
ایـن نتیجـه برسـند که قانـون اولیـه ناقص 

اسـت واحتیـاج بـه اصـالح دارد. 

در الیحـه چه امتیازاتی نسـبت بـه قانون 
اولیـه در نظر گرفته شـده اسـت؟

مالیاتـی    معافیت  هـای  الیحـه،  در 
توانیابـان، تـا سـه برابـر حقـوق و دسـتمزد 
بلیـت  قانـون  ایـن  در  شده اسـت.  منظـور 
نیم بهـای هواپیمـا و قطـار بـرای توانیابـان 
و همراهانشـان آمده اسـت. در ایـن قانـون 
بـرای کارفرمایانـی که افـراد دارای معلولیت 
را به کارگیرنـد، امتیـازات بیشـتری در نظـر 
گرفتـه  شده اسـت. بـرای همسـران آنها هم 
امتیازاتـی در نظر گرفته شـده و برای مودیان 
مالیاتـی کـه بـرای توانیابان هزینـه می  کنند 
تشـویق  هایی در نظـر گرفته شـده اسـت. در 
دسـترس پذیری  و  مناسب سـازی  خصـوص 
هـم تصمیماتـی گرفتـه  شده اسـت. در ایـن 
قانـون بـه تشـکیل شـورای عالـی معلـوالن 
صراحتًا اشاره شـده و در صورت تشـکیل این 
شـورا وظیفـه پیگیری عمل شـدن به قانون 
بـر عهـده همیـن شـورا خواهـد بـود. حـق 
پرسـتاری، حـق مسـتمری و هزینـه ایاب و 
ذهـاب هـم در این قانـون دیده شده اسـت. 
البتـه در قانـون قدیـم هـم بـود ولـی 
فرقـش ایـن اسـت که ایـن قانـون به صورت 
الیحـه اسـت و الیحـه بـرای دولت الـزام آور 

است.

آیا ایـن الیحه بـرای دولت بار مالـی ایجاد 
؟ نمی کند

بـار مالی دارد ولی دولت پذیرفته اسـت 
کـه از چـه محلـی این بودجـه و بـار مالی را 
تأمیـن کند. یعنـی دولت پیش بینـی الزم را 
در مـورد تأمیـن بودجـه ایـن الیحه داشـت 

اسـت که آن را پذیرفته اسـت. 

پیش بینـی شـما در مـورد زمـان تصویـب 
؟ چیسـت  الیحه 

بکنـم  خاصـی  پیش بینـی  نمی توانـم   
ولـی بسـیار مشـتاقم کـه بـه زودی تصویـب 
به طـور  شـود،  تصویـب  اگـر  کـه  شـود. 
بهداشـتی،  وضعیـت  قابل مالحظـه ای 
آموزشـی  و  اقتصـادی   ، روانـی  رفاهـی، 
توانیابـان را تحت شـعاع قـرار خواهـد داد.

چنانچـه ایـن قانـون در مجلـس تصویب 
شـود شـورای نگهبان آن را تائید می  کند؟

تامیـن  بـرای  الزم  مالحظـات  تمـام 
ایـن  در  نگهبـان  محتـرم  شـورای  نظـرات 
زیـادی  جلسـات  شده اسـت.  دیـده  الیحـه 
مرکـز  و  نگهبـان  شـورای  کارشناسـان  بـا 
بـا  گذاشـته ایم.  مجلـس  پژوهش  هـای 
حقوقـی،  مسـائل  بـه  وارد  و  نخبـه  افـراد 
ایـن  بـرای  کردیـم.  برگـزار  نشسـت هایی 
چـه  جلسـه  دویسـت  از  بیـش  الیحـه 
به صـورت محلـی و چـه به صـورت ملی، چه 
در مجلـس و چـه درجاهـای دیگـر برگـزار 
کرده ایـم. کلمـات، واژه  هـا و نحـوه صـرف 
آنهـا جـوری نوشته  شـده کـه نظـر شـورای 

کنـد. تأمیـن  را  نگهبـان 

در مصاحبـه ای که در اواخـر دوران مجلس 
قبلـی با آقـای دکتر علی صابری داشـتیم 

ایشـان عقیده داشـتند که بهتر اسـت هر 
چـه زودتـر این الیحـه تصویب شـود حتی 

قبـل از اینکه ایرادات آن برطرف شـود.
همـه نخبـگان و  کسـانی کـه در ایـن 
مـورد آگاهـی و دانـش دارنـد ایـن عقیـده 
را داشـتند و دارنـد کـه ایـن الیحـه بهتـر 
اسـت بـا هـر شـکلی تصویـب شـود. البتـه 
تـا  کرده ایـم  سـعی  گفتـم  کـه  همان طـور 
جایـی کـه ممکـن اسـت تغییراتـی در آن 
ایجـاد کنیـم. گروه  هـای هدف را مشـخص 
کرده ایـم، کسـانی کـه در سـایه قرارگرفتـه 
بودنـد و ممکـن بـود حقـوق افـراد دارای 
معلولیـت را نقـض کننـد را آورده ایم و حتی 
در قانـون آورده ایـم کـه وزارت دادگسـتری 
موظـف اسـت کـه حقـوق مدنـی ایـن افراد 
را احصـا کنـد و بـرای تصویـب بـه مجلـس 
ارائـه بدهد. یعنـی وزارت دادگسـتری و قوه 
قضاییـه را هـم وادار کرده ایـم کـه الیحـه ای 
بـرای حقـوق مدنی معلـوالن ارائـه کند. در 
حـال حاضر مـن مایل نیسـتم کـه کلمه ای 
بـه این قانـون اضافـه شـود. امیـدوارم این 
قانـون بـا همیـن شـکل و همیـن محتـوا 
هرچـه زودتـر تصویـب شـود. مـن بـا توجه 
بـه مطالعـات زیـادی کـه در تدویـن الیحـه 
داشـته ام و بـا توجه بـه اینکه دسـت اندرکار 
ایـن قانـون بوده ام هیـچ انتقادی از کسـانی 
فقـط  و  نمی پذیـرم  هسـتند  منتقـد  کـه 

منتظـر تصویـب آن هسـتم.

سخن آخر:
انتظـار مـن ایـن اسـت کـه با توجـه به 
قانـون  تصویـب  روز  آذر  دوازده  روز  اینکـه 
اساسـی اسـت در عیـن حـال روز جهانـی 
معلوالن هم اسـت مجلس شـورای اسالمی 
بـا تأسـی از قانـون اسـالمی الیحـه حمایت 
از حقـوق معلـوالن را بـرای حمایـت از افراد 
دارای معلولیـت و ارتقـاء کیفیت زندگی آنها 

کند.  تصویـب 
 

دسترس پذیری حق ماست. رفع 
تبعیض حق ماست، برابری حق 

ماست، ایجاد شرایط رقابت مساوی 
در دانشگاه حق ماست
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الزامات حقوقی اشتغال افرادی که معلولیت دارند
آزاده السادات طاهری  

دکتری حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه

اشـتغال یـک حق انسـانی اسـت. حقی کـه در اسـناد گوناگون 
اقتصـادی،  حقـوق  بین المللـی  میثـاق  جملـه  از  بشـری  حقـوق 
اجتماعـی و فرهنگـی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. مـاده ۶ 
میثـاق، حـق هرکس را در دسـتیابی به فرصت شـغلی آزاد و مولد و 
نیـز تکلیـف دولت هـا را در بسترسـازی بـرای تحقق این حـق اعالم 
مـی دارد. در میثـاق، تفاوتـی میان هیـچ یک از افـراد در بهره مندی 
از ایـن حـق نیسـت و همـگان باید چنیـن فرصت هایـی را در اختیار 

داشته باشـند. 
حق اشـتغال، حقی مسـتقل و در عین حال ابـزاری برای تحقق 
سـایر حقوق بشـری اسـت. اشـتغال پاسـخگوی نیازهـای متعددی 
اسـت. فرصـت حضـور در جامعـه و ادغـام در محیط های شـغلی را 
بـه فـرد داده و حـس مفید بـودن را بـه او منتقل می کنـد. در عین 
حـال ایـن فرصـت را بـه جامعـه مـی دهـد تـا از توانایی هـای همـه 
افـراد بهره منـد شـود. از سـوی دیگـر بـا درآمـد ناشـی از کارکـردن 
اسـت کـه فـرد بایـد بتوانـد بـه سـایر نیازهـا از قبیـل بهداشـت و 
مسـکن و آمـوزش و تغذیـه پاسـخ دهـد. از ایـن رو اشـتغال نقشـی 
محـوری در تحقـق حقـوق انسـانی دارد و در محـور تـالش جهـت 
بـرآوردن حـق همـه گروه هـای انسـانی جـای می گیـرد. بـه بیـان 
دیگـر هـر فـرد یـا گروهـی کـه از ایـن حـق انسـانی خـود بی بهـره 
بمانـد، از دسـتیابی بـه سـایر حقـوق و تامیـن سـایر نیازهـای خود 
هـم بازخواهـد مانـد و این مسـاله با کرامت و شـان انسـان مغایرت 
دارد. لـذا در مبـارزه بـا تبعیـض، اشـتغال یکـی از مهم تریـن حقوق 

است.  انسـانی 
«افـراد دارای معلولیـت» یکـی از گروه هـای در معـرض تبعیض 
در اشـتغال هسـتند. تبعیـض را تمایـز خودسـرانه و غیرموجهـی 
دانسـته اند کـه براسـاس علـل و عوامـل مختلفـی ممکـن اسـت 
حـادث شـود. جنسـیت و نـژاد، عمدتـا دو عامـل مهـم در وقـوع 
تبعیـض هسـتند. امـا متاسـفانه همـه عوامـل بـه ایـن دو منحصـر 
نیسـتند. قومیـت، عقایـد سیاسـی و مذهبـی، خاسـتگاه اجتماعی 
و نیـز معلولیت هـا عوامـل دیگـری هسـتند که بـه تجربه دیده شـده 
زمینه سـاز تبعیـض هسـتند و ممکـن اسـت برخـی گـروه هـا را در 
برخـورداری از حقوقشـان بـا موانـع جـدی مواجـه سـازد. تبعیـض 
ممکـن اسـت در مرحلـه اسـتخدام و شـروع بـه کار و یـا در طـول 
کار و در شـرایط کار (از قبیـل سـاعات کار، دسـتمزد، مرخصـی ها 
و ...) اتفـاق افتـد. تبعیـض ممکن اسـت آشـکارا و مسـتقیمًا گروه 
یـا گروه هایـی را هـدف قـرار داده و از حقـوق طبیعـی محرومشـان 
کنـد، امـا گاه تبعیـض غیرمسـتقیم بـوده و آثـارش بـه محرومیـت 
منجـر می شـود. بنابراین مبارزه با تبعیض در اشـتغال کار دشـواری 
اسـت که بـرای وصول به آن اقدامـات متعدد از ابعـاد گوناگون الزم 
اسـت؛ هدفـی که سـازمان بیـن المللـی کار نظر به اهمیـت و نقش 
محـوری اشـتغال در زندگـی انسـان، به شـکل های گوناگـون به آن 

توجـه داشته اسـت. 

بـا ایـن مقدمـه در سـطرهای پیـش رو الزامـات و بایسـته های 
تامیـن فرصت هـای شـغلی برابـر بـرای افـراد دارای معلولیـت بـا 

تاکیـد بـر راهکارهـای حقوقـی مـورد بازخوانـی قـرار می گیـرد:

حضـور افـراد دارای معلولیـت در جامعه و نیز اشـتغال آنان 1 «مناسب سـازی» یکـی از مهم تریـن مفاهیمی اسـت که با 
پیونـد می خـورد. مقصـود از مناسب سـازی به بیان سـاده آن اسـت 
کـه محیـط و شـرایط به ترتیبـی تغییر یابنـد که حتی االمـکان برای 
چنیـن فـردی مناسـب بـوده و حضـور و فعالیـت وی در محیـط بـا 
موانـع جـدی مواجه نشـود. مناسب سـازی در این مفهـوم به حضور 
برابـر افـراد دارای معلولیـت در فرصت های شـغلی و تامین نیازهای 
آنهـا می انجامـد. مناسب سـازی در دو شـکل می توانـد حضور فردی 
کـه معلولیـت دارد را تسـهیل و تضمیـن کند: نخسـت آن دسـته از 
اقداماتـی که مسـتقیما بـه انجام وظیفـه حرفه ای مربوط نمی شـود 
و بیشـتر مربـوط بـه تسـهیل حضور این افـراد در محیط کار اسـت. 
مناسب سـازی محیـط از حیـث رفت و آمـد، نوع راهروهـا و درها و 
محـل  و  بهداشـتی  سـرویس  نیـاز،  مـورد  عالئـم  نصـب  و  پله هـا 
اسـتراحت مناسـب و ... اسـت. به این منظور، کلیـه محل های کار 
بایـد مـورد بازبینـی قـرار گیرند و با ایـن مالک ها بازسـازی و تجدید 
بنـا گردنـد و در سـاختمان های جدیـد و در دسـت سـاخت ایـن 
مـوارد بایـد بـه کار گرفتـه شـود. می تـوان صـدور مجـوز بـرای یک 
کارگاه و یـا تخصیـص یـک سـاختمان بـه اداره دولتـی را منـوط به 
رعایـت ایـن شـرایط نمـود. همچنیـن بـا در نظرگرفتـن ضمانـت 
اجراهـای مالـی و صنفـی بـرای کارفرمایـی - بـه ویـژه در بخـش 
خصوصـی- کـه این مـوارد را در تجهیز محل کار مراعـات نکند، می 
تـوان از پیـاده شـدن ایـن مقررات اطمینـان حاصل کرد. اما دسـته 
دوم اقداماتـی هسـتند کـه مسـتقیما به شـغل مورد نظـر مرتبطند. 
گاهـی بـا برخی تغییرهـای کوچک که عمدتـا هزینه چندانـی نیز به 
دنبـال ندارنـد می توان یـک حرفه را بـه ترتیبی تغییـر داد که فردی 
کـه معلولیـت دارند هـم بتواند به راحتـی به محل کار برسـد. تغییر 
ارتفـاع در دسـتگاه ها، اسـتفاده از عالئم هشـداردهنده صوتی برای 
نابینایـان، تغییـر در سـاعات کار بـرای برخی گروه هـا را می توان در 
زمـره تغییـرات الزم بـرای مناسب سـازی یـک شـغل دانسـت. یکی 
دیگـر از امکاناتـی کـه می توانـد محیـط کار را بـرای افـراد توانیـاب 
مناسب سـازی کنـد حضـور یـک دسـتیار در کنـار آنها اسـت. البته 
پیـش از تمـام ایـن تغییـرات در محیـط کار، مناسب سـازی وسـایل 
حمـل و نقـل عمومی، پیـاده راه هـا در خیابان و به طـور کلی فراهم 
کـردن شـرایط رفـت و آمد پیش شـرط حضور فرد معلـول در محیط 

کار بوده و الزامی است.
عـالوه بـر مـوارد فـوق کـه بیشـتر بـا متناسـب سـازی فیزیکی 
محـل کار مرتبـط اسـت -و غالبـا در متـون مربوط به اشـتغال افراد 
دارای معلولیـت ذیـل عنـوان مناسـب سـازی صرفـا بـه آن اشـاره 
مـی شـود- نـوع دیگـری از مناسب سـازی نیـز ضـروری اسـت کـه 
می تـوان آن را «مناسـب سـازی روانـی» نامیـد. مقصـود آن اسـت 
کـه عـالوه بـر تسـهیالت و امکانـات فیزیکـی کـه بایـد حضـور فرد 
توانیـاب در محـل کار را ممکـن نماینـد، فضـای روانـی و معنـوی 
آن نیـز بایـد بـرای او متناسـب باشـد. گاه حضـور افـراد توانیاب به 
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ویـژه بـه دلیـل ارائه تسـهیالت ممکن اسـت 
بـا مقاومت های سـایر افـراد و همـکاران آنها 
مواجـه شـود. غالبـا افـراد اطالعـات صحیح 
و دقیـق و علمـی پیرامـون نحـوه برخـورد بـا 
فـردی کـه معلولیـت دارد، را ندارنـد و ایـن 
سـبب می شـود کـه حتی اگـر فضـا از لحاظ 
فیزیکـی مهیـا باشـد، وی نتوانـد به سـادگی 

بـه محیـط وارد گـردد و در آن کار کنـد.

«اختصاص سـهمیه و رزرو مشاغل»:  برمی آیـد 2 عنـوان  از  کـه  همان گونـه 
مقصود این اسـت که درصـدی از فرصت های 
شـغلی برای افـراد توانیاب درنظرگرفته شـده 
و در هـر شـرایط بـه آنهـا واگـذار شـود. ایـن 
زیرمجموعـه  را  آن  می تـوان  کـه  تدبیـر 

«تبعیـض مثبـت» شناسـایی کـرد در بسـیاری از کشـورهای جهان 
سـابقه داشـته و کاربرد آن نـه فقط محدود به افـرادی که معلولیت 
دارنـد، بلکـه با هـدف اعطـای فرصت های برابـر به کلیـه گروه های 
آسـیب پذیـر از جملـه زنان اسـت. چنـد نکته در تخصیص سـهمیه 
بـه افـراد توانیاب حائز اهمیت اسـت: اولین مالحظـه تعیین درصد 
مناسـب اسـت. ایـن پرسـش مهم مطرح اسـت کـه با چـه ترتیب و 
فرمولـی می تـوان محاسـبه کـرد کـه چند درصـد از مشـاغل به این 
افـراد اختصـاص یابد؟ همچنین در تعیین سـهمیه بیـم این می رود 
کـه تنهـا برخی مشـاغل خاص کـه نیاز بـه مهارت و دانـش خاصی 
ندارنـد بـرای افـرادی کـه معلولیـت دارنـد در نظرگرفتـه شـوند. 
چالـش بزرگ تـر تعییـن ضمانت اجرا بـرای افراد خاطـی از تخصیص 

این سهمیه ها است. 

«بـه کارگیـری ابزارهـای حقـوق کار علیـه تبعیـض در  اشـتغال افـراد توانیـاب»: حقـوق کار کـه هـدف خـود را 3
حمایـت از کارگـر در برابـر کافرمـا تعریف کرده اسـت ابزارهایی را در 
طول سـالیان پدیـد آورده تا سـازگار با این رویکرد حمایتی باشـند. 
ایـن ابزارهـا می توانـد در مبـارزه بـا تبعیـض بـه طـور عـام و بـا 
تبعیـض علیـه افـراد معلـول بـه طور خـاص کارآمـد باشـند. از این 

میان می توان به عنوان مثال به چند مورداشاره کرد:
۳-۱: بازرسـی کار: بازرسـان کار، مامورانـی آمـوزش دیـده و 
مجـرب هسـتند کـه با اختیـارات خاص بـه سرکشـی از کارگاه های 
گوناگـون مشـمول قانـون کار مبـادرت می کنند و چگونگـی رعایت 
موازیـن حقـوق کار را بررسـی نمـوده و در صورت نیـاز تذکرات الزم 
را داده و یـا حتـی بـا طـی فرایندهـای قانونـی می تواننـد کارگاه 
خاطـی را بـه تعطیلـی بکشـانند. چنانچـه وظیفـه مشـخصی برای 
بازرسـان کار در توجـه بـه وضعیـت اشـتغال افـرادی کـه معلولیت 
دارنـد، رعایت سـهمیه های اسـتخدامی و نیز مناسب سـازی محیط 
در نظـر گرفتـه شـود، بازرسـی کار می تواند بـدل به ابـزاری کارامد 

در منـع تبعیـض علیـه افـراد معلول در اشـتغال باشـد. 

۳-۲: بنگاه هـای کاریابـی: کاریابی هـا یکـی از موضوعات مورد 
توجـه سـازمان بین المللـی کار هسـتند؛ بـه ویـژه از ایـن حیث که 
رابـط و واسـطه جویندگان کار و کارفرمایان بـوده و عملکرد صحیح 
آنهـا می تواننـد رونـد ورود نیروی جویـای کار به بازار کار را تسـهیل 
و تسـریع نمایـد. از ایـن رو سـازمان در مراحـل گوناگـون مختصات 
خاصـی را بـرای فعالیـت ایـن بنگاه ها پیـش بینی کرده اسـت. ارائه 
آمـوزش هـای خـاص بـه شـاغلین بنگاه هـای کاریابـی، دقـت در 
محتـوای آگهی هـای شـغلی کـه ممکـن اسـت متضمـن تبعیض در 
اشـتغال باشـد و نیـز مناسب سـازی محیـط کاریابی هـا می توانـد 
ابـزاری سـودمند بـرای افـراد توانیـاب در دسـتیابی بـه فرصت های 

شـغلی در نظـر گرفته شـود.

۳-۳: مرجـع رسـیدگی بـه شـکایات از 
تبعیـض: دادخواهـی حـق مسـلم هـر فـرد 
اسـت و محاکـم بایـد پاسـخگوی دادخواهی 
افـراد باشـند. نظـر بـه ویژگی هـای خـاص 
بـرای  خـاص  مراجعـی  اصـوًال  کار  حقـوق 
رسـیدگی بـه دعـاوی کارگـر و کارفرمـا در 
می یابـد.  اختصـاص  مختلـف  کشـورهای 
در  تبعیـض  از  بتـوان  کـه  مراجعـی  وجـود 
اشـتغال بـدان شـکایت بـرد یکـی دیگـر از 
الزامـات حقوقـی منع تبعیض اسـت. اگرچه 
بایـد توجـه داشـت کـه در دعـاوی مرتبـط 
بـا تبعیـض در اشـتغال به ویـژه در تبعیـض 
در دسترسـی بـه فرصت های شـغلی اساسـا 
اثبـات دعوای امری دشـوار اسـت؛ چون چه بسـا کارفرمـا در به کار 
نگرفتـن فـرد بـه علـت و بهانه دیگـری (همچـون تجربه یـا مهارت 
انـدک) متوسـل شـود و صراحتـا عامـل تبعیض(همچون جنسـیت 
یـا معلولیـت) را مانعـی در اسـتخدام معرفـی نکنـد. نکتـه قابـل 
توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه چـون بـا ممانعـت از ورود افـرادی که 
معلولیـت دارنـد به بازار کار ممکن اسـت رابطـه کارگری-کارفرمایی 
کار  حقـوق  خـاص  مراجـع  بسـا  چـه  نشده باشـد،  برقـرار  هنـوز 
صالحیـت رسـیدگی بـه این دعـاوی را نداشـته باشـند و پیش بینی 
مرجعـی اختصاصـی بـرای رسـیدگی به شـکایات ناشـی از تبعیض، 

اسـت.  ثمربخش تـر 
آن چـه پیشـتر در بـاب الزامـات اشـتغال معلوالن به آن اشـاره 
شـد همگـی در پرتـو قانونگـذاری و سیاسـتگذاری معنـا یافتـه و 
اجرایـی می شـوند. قانـون یکـی از مهم تریـن لـوازم اسـت کـه بـا 
داشـتن ضمانـت اجـرای قدرتمنـد می توانـد پشـتوانه و تضمیـن 
حقـوق افـراد دارای معلولیـت باشـد. وجـود یـک سیاسـت جامـع 
منـع تبعیـض در جامعـه کـه در پی فراهـم آوردن فرصت هـای برابر 
ایـن  از  هریـک  بـرای  و  باشـد  آسـیب پذیر  گروه هـای  کلیـه  بـرای 
گروه هـا لـوازم خـاص را پیش بینـی نمایـد، بی تردیـد بـه مبـارزه با 
تبعیـض در بهره منـدی از کلیـه حق هـا و از جملـه حـق اشـتغال 
سـرعت بیشـتر و کارآیـی باالتـر خواهـد بخشـید. پیش بینـی برخی 
سیاسـت هـای تشـویقی بـرای کسـانی کـه توانیابـان را اسـتخدام 
می کننـد از جملـه معافیت هـای مالیاتـی یـا اعطـای جوایـزی بـه 
کارفرمایـان برگزیـده نیـز خـود می تواند ایـن سیاسـت ها را به پیش 
برانـد. همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه میـان اشـتغال و آموزش 
پیونـدی ناگسسـتنی وجـود دارد و بی تردید آموزش مقدمه اشـتغال 
اسـت و هـر گروهـی کـه از آمـوزش محروم بمانـد نخواهد توانسـت 
بـه فرصت هـای شـغلی مطلـوب و برابـر دسـت یابـد؛ لـذا بخشـی 
از سیاسـت جامـع منـع تبعیـض بایـد ناظـر بـه منـع تبعیـض در 
دسترسـی بـه آمـوزش باشـد. آموزش هـای مناسـب می توانـد ایـن 
فرصـت را در اختیـار افـرادی کـه معلولیـت دارند قرار دهـد تا فقط 
بـه برخـی مشـاغل خاص محـدود نشـوند، بلکـه بتواننـد مطابق با 
خواسـت، توانمندی هـا و عالئـق خـود شـغلی را آزادانـه برگزیننـد.
بـود  امیـدوار  می تـوان  سیاسـت هایی  چنیـن  اتخـاذ  پرتـو  در 
حـق  و  داشـته  دسترسـی  شـغلی  فرصت هـای  بـه  هـم  توانیابـان 
اشـتغال آنهـا در مفهـوم مقـرر در اسـناد بین المللی تضمین شـود. 
اگرچـه ممکـن اسـت اجرای ایـن تدابیر بـا برخی هزینه هـای مادی 
مواجـه بـوده و یـا بـا برخـی مقاومت هـا مواجـه شـود (کـه عمدتـا 
محصـول ناآگاهـی و ناآشـنایی بـا حقـوق انسـان هـا اسـت) لیکن 
نبایـد از خاطـر بـرد کـه اشـتغال حـق هر فـرد اسـت و هـر دولتی 
مکلـف اسـت کلیـه اقدامـات الزم را متناسـب بـا نیـاز هـر گـروه 

جهـت بهره منـدی آنهـا ا ز ایـن حـق مسـلم معمـول دارد. 

در شهرهای بزرگ همه شهروندانش 
با سختی زندگی می کنند ولی آن هایی 
که دچار مشکالت جسمانی هستند، 

با سختی های بیشتری دست به 
گریبانند، چون آنها در انتهای لیست 

اهمیت قرار می  گیرند! 
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 الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

تصویـب الیحـه حمایت از حقـوق افـراد دارای معلولیت، یکی از 
مهم تریـن دسـتاوردهای نظـام جمهـوری اسـالمی ایران اسـت که با 
تشـخیص نیاز هـای اولیـه افـراد دارای معلولیـت، بـر تحقـق حقوق 
حقـه آنـان تاکیـد داشـته اسـت. علی رغـم بهبـود نسـبی و قابـل 
مالحظـه در آسـایش و آرامـش گـروه هـدف و ارتقاء سـطح خدمات 
حمایتـی و توانبخشـی افـراد دارای معلولیـت، قانـون جامع حمایت 
از حقـوق معلـوالن مصـوب ۱۳۸۳ نتوانسـته انتظـارات و توقعـات 
هـزاران ا نفـر از شـهروندان دارای معلولیت را برآورده سـازد و موانع 
عمـده فـراروی آنـان را رفـع نماید. لـذا به منظـور رفـع موانع پیش 
رو، انطبـاق مفـاد قانـون تحـوالت کشـور به ویـژه در رابطه بـا نظام 
اداری و تسـهیالت اسـتخدامی ، اسـتفاده از ظرفیت هـای بالقـوه و 
بالفعل کشـور در بهبود سـطح زندگـی افراد جامعـه ی هدف، ایجاد 
تمهیـدات و اقدامـات الزم توسـط دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط با 
توجـه بـه وظایـف و مسـئولیت های آنـان، حـذف مـوارد بازدارنـده 
بـرای اجـرای مطلـوب و ارایـه راهکارهـای مناسـب بـرای نیازهـای 
مغفـول مانـده در قانـون قبلـی، الیحه زیـر برای طی مراحـل قانونی 

می شـود. تقدیم 

فصل اول-کلیات

ماده۱-تعاریف
اسـاس  بـر  کـه  اسـت  شـخصی  معلولیـت  دارای  فـرد  الـف: 
طبقه بندی هـای بیـن المللـی انـواع معلولیت در سـازمان بهداشـت 
جهانـی با تایید کمسـیون پزشکی-توانبخشـی و تعییـن نوع و تعیین 
شـدت معلولیـت سـازمان بهزیسـتی کشـور در اثر اختالل و آسـیب 
جسـمی، حسـی، ذهنـی، روانـی و یا توام بـا محدودیـت قابل توجه 
و مسـتمر در فعالیت هـای روزمـره ی زندگـی و مشـارکت اجتماعـی 

اسـت. مواجه 
تبصره-چگونگـی تشـکیل کمسـیون های پزشـکی –توانبخشـی 
تعییـن نـوع و شـدت معلولیـت و صـدور کارت معلولیـت بـرای فرد 
دارای معلولیـت بـر اسـاس آییـن نامـه ای خواهـد بود که ظرف سـه 
مـاه پـس از ابـالغ ایـن قانـون، توسـط وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی بـا همـکاری وزارتخانه هـای بهداشـت، درمـان و آموزش 

پزشـکی کشـور تهیـه و بـه تصویـب هیئـت وزیران می رسـد.
ب: وزرات: وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ: سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت: دسـتگاه های مشـمول: دسـتگاه های اجرایـی موضـوع ماده 
(۵) قانـون مدیریت خدمات کشـوری، قوه ی قضائیـه، قوه ی مقننه، 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و شـورای نگهبان و سـازمان ها و 
موسسـات وابسـته وتابعـه آنهـا وکلیه سـازمان ها و شـرکت هایی که 
بـه نحـوی از انحـاء از بودجـه عمومی دولـت اسـتفاده می کنند و یا 

قسـمتی از بودجـه آن هـا توسـط دولت تامیـن می گردد.
تبصره-دسـتگاه های مشـمول ملـزم بـه اجـرای تکالیـف مقـرر 

در قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن و ایـن قانون (حسـب 
می باشـند. مـورد) 

فصل دوم-مناسب سازى، دسترس پذیرى و تردد و تحرك

مـاده۲- شـهرداری ها مکلفنـد از صدور پروانه احداث، بازسـازی 
و پایـان کار بـرای سـاختمان ها و اماکـن بـا کاربـردی عمومـی از 
جملـه مجتمع هـای تجـاری، اداری، درمانی و آموزشـی کـه ضوابط 
و اسـتانداردهای مصـوب دسـترس پذیـری افـراد دارای معلولیـت 
بازسـازی  و  احـداث  در  و  خـودداری  باشـند،  نکـرده  رعایـت  را 

معابرعمومـی مناسـب سـازی شـده حمایـت نماینـد.
ماده۳- وزارت خانه های راه و شهرسـازی کشـور و شـهرداری ها 
موظفندحسـب مـورد نسـبت بـه مناسب سـازی و دسـترس پذیری 
کلیـه پایانه هـا، ایسـتگاه ها، تاسیسـات سـامانه ها و نـاوگان حمـل 
و نقـل درون شـهری و بـرون شـهری منطبـق با اسـتانداردهای بین 
بـرای  عمومـی  نقـل  حمـل  سـامانه های  دسـترس پذیری  المللـی، 
دسترسـی افـراد دارای معلولیـت و اقـدام و امـکان بهره منـدی ایـن 
افـراد از نـاوگان حمـل و نقـل زمینـی، دریایـی و هوایـی را فراهـم 
بـا  صحیـح  و  علمـی  همیـاری  جهـت  را  خـود  کارکنـان  نماینـدو 

مسـافرین دارای معلولیـت آمـوزش دهنـد.
تبصره۱-شـهرداری ها مکلفنـد جهـت امـکان تـردد افـراد دارای 
معلولیت هـای شـدید، سـامانه های حمـل و نقـل ویـژه افـراد دارای 
معلولیـت را بـا تجهیـز نـاوگان خودروهـای مناسـب سـازی شـده 
ایجـاد نماینـد. دولـت مکلـف اسـت در تشـکیل ایـن سـامانه ها بـه 

شـهرداری های فاقـد اعتبـارات الزم، کمـک نمایـد.
شـدید  معلولیت هـای  دارای  افـراد  ۲-اسـتفاده  تبصـره 
ازسـامانه های حمـل و نقـل ریلی و اتوبوس رانی درون شـهری دولتی 
و عمومـی رایـگان و اسـتفاده این افراد از سـامانه های برون شـهری 
ریلـی، هوایـی و دریایـی دولتـی و عمومـی غیـر دولتـی نیـم بهـاء 
اسـت. وزرات مکلـف اسـت جهـت اجـرای ایـن تبصـره نسـبت بـه 
پیـش بینـی اعتبـارات الزم در لوایـح بودجـه سـاالنه اقـدام نمایـد.

فصل سوم-خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی
ماده ۴- وزارت مکلف اسـت پوشـش بیمه سـالمت افـراد دارای 
معلولیـت تحـت پوشـش سـازمان را بـه گونـه ای تامیـن نمایـد که 

شـامل خدمـات توانبخشـی –پزشـکی مـورد نیـاز این افراد باشـد.
مـاده۵- سـازمان مکلف اسـت بـا الویـت حمایت از نگهـداری و 
مراقبـت از افـراد دارای معلولیت بـه ویژه افـراد دارای معلولیت های 
اعصـاب و روان، کـم توانان ذهنی، جسـمی و حرکتی شـدید و افراد 
دچـار معلولیت هـای چندگانـه در کانـون خانـواده از طریـق ارائـه 
خدمـات آموزشـی و مشـاوره ای بـه خانواده هـا بـه منظـور همیاری 
صحیـح آنـان بـا افـراد دارای معلولیـت و پرداخـت حق پرسـتاری یا 
مددکاری به سرپرسـت، همسـر یا قیـم این افراد، خدمـات مراقبتی 
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و نگهـداری از افـراد دارای معلولیـت از طریق مراکز وابسـته به خود 
یـا حمایـت از مراکز بخـش غیـر دولتی(خصوصی، تعاونـی، خیریه و 

تشـکل های مردم نهـاد) تامیـن نماید.
تبصـره۱- میـزان کمـک هزینـه بابت پرداخـت حق پرسـتاری یا 
مـددکاری موضـوع ایـن مـاده، متناسـب با نـوع و شـدت معلولیت 
فـرد دارای معلولیـت، تعـداد ایـن افـراد در هـر خانواده و بر اسـاس 
هزینه هـای متعـارف نگهـداری و مراقبـت از افـراد دارای معلولیـت 
و متناسـب بـا تـورم سـاالنه و میـزان کمـک هزینـه پرداختـی بـه 
مراکـز بخـش غیردولتـی هر سـاله با در نظـر گرفتن نرخ تمام شـده 
خدمـات و نـرخ تـورم سـاالنه توسـط وزرات بـا همـکاری سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور تهیـه و بـه تصویـب هیـات وزیـران 

رسـد. می 
تبصـره ۲- خدمـات و کمـک هزینـه موضـوع این مـاده و تبصره 
(۱) بـه سـالمندان نیازمنـدی کـه به تشـخیص سـازمان در آسـتانه 

معلولیـت قـرار می گیرنـد، تسـری می یابـد. 

فصل چهارم- امور ورزشى، فرهنگى، هنرى و آموزشى

مـاده ۶- اسـتفاده افـراد دارای معلولیـت از مراکـز، تاسیسـات 
و خدمـات ورزشـی دسـتگاه های دولتـی و شـهرداری های کشـور بـا 

الویـت کارکنـان متبـوع رایگان اسـت. 
مـاده ۷- افراد دارای معلولیت نیاز مند واجد شـرایط در سـنین 
مختلـف می تواننـد بـا معرفـی سـازمان از آمـوزش عالـی رایـگان در 
واحدهـای آموزشـی تابعـه وزارت خانه های آموزش و پـرورش، علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، بهداشـت،درمان و آمـوزش پزشـکی و دیگـر 
دسـتگاه های دولتـی و نیـز دانشـگاه آزاد اسـالمی و سـایر مراکـز 

آمـوزش عالـی غیـر دولتی بهـره منـد گردند. 
تبصـره –آییـن نامـه اجرایـی ایـن مـاده توسـط وزات علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، وزارت بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی، 
دانشـگاه آزاد اسـالمی و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور تهیه 

و بـه تصویـب هیـات وزیـران می رسـد.

فصل پنجم - کار آفرینى و اشتغال

مصـوب  اعتبـارات  قالـب  در  اسـت  مکلـف  وزارت   -۸ مـاده 
جویـان  مـدد  و  معلـوالن  شـغلی  فرصت هـای  صنـدوق  سـازمان، 
بهزیسـتی را ایجـاد کنـد و اساسـنامه آن را ظـرف سـه مـاه پـس از 

ابـالغ ایـن قانـون بـه تصویـب هیئـت وزیـران برسـاند.
مـاده۹- کارفرمایـان بخش غیـر دولتی که افـراد دارای معلولیت 
جویـای کار را در مراکـز کسـب و کار خود اسـتخدام کنند،  با رعایت 
شـرایط زیـر از یارانـه حقوق و دسـتمزد افراد دارای معلولیت شـاغل 

اسـتفاده خواهند کرد.
معلولیـت  دارای  فـرد  بـا  کارفرمـا  اسـتخدامی  قـرارداد  مـدت 

شـاغل بایـد حـدود یـک سـال باشـد.

۱۰-حقـوق و دسـتمزد فـرد دارای معلولیـت شـاغل بـر اسـاس 
مصوبات شـورای عالی کار و سـایر قوانین و مقررات مربوط از سـوی 

کار فرمـا پرداخت شـود.
سـایر مزایـای قانونـی تصریح شـده در قانـون کار( مزایای رفاهی 

کارگـران ) بـه فرد دارای معلولیت شـاغل پرداخت شـود. 
تبصـره ۱- منظـور از فـرد دارای معلولیـت جویـای کار در ایـن 
قانـون،  فـرد معلولی اسـت که توانایـی انجام کار داشـته و مهارت ها 

و آموزش هـای الزم بـرای اشـتغال را کسـب نمـوده باشـد.

تبصـره ۲- منظـور از یارانـه حقـوق و دسـتمزد عبـارت اسـت 
از؛ پرداخـت حداکثـر پنجـاه درصـد حقـوق و دسـتمزد ماهانـه فرد 
دارای معلولیـت شـاغل بـا توجـه بـه نـوع معلولیـت از محـل برنامه 
اعتباراتـی کـه ذیل ردیف اعتبـاری وزارت در قوانین بودجه سـنواتی 

گردد. مـی  درج 
دارای  فـرد  هـر  بـرای  دسـتمزد  و  حقـوق  یارانـه   -۳ تبصـره 
معلولیـت شـاغل در بخـش مزد بگیـری غیردولتی تا پنج سـال قبل 

باشـد می  پرداخـت 
تبصـره ۴- آییـن نامـه اجرایـی ایـن مـاده ظرف سـه مـاه پس از 
ابـالغ ایـن قانـون توسـط وزارت تهیـه و بـه تصویـب هیئـت وزیران 

رسـد. می 
مـاده ۱۰- کار فرمایانـی کـه در مراکـز کسـب کار خـود، افـراد 
دارای معلولیـت جویـای کار را اسـتخدام نماینـد، مشـروط بـر آن 
کـه مـدت قـرارداد اسـتخدامی آنان بـا فـرد دارای معلولیت شـاغل 
حداقل یک سـال باشـد باتوجـه به تعـداد افـراد دارای معلولیتی که 
اسـتخدام کرد ه انـد، از پرداخـت حق بیمه سـهم کارفرمایـی در قبال 
افـراد دارای معلولیـت جذب شـده معافنـد. هم چنین افـراد دارای 
معلولیتـی کـه بـه صورت خـود اشـتغالی یـا در کارگاه های اشـتغال 
خانگـی مشـغول بـه کار می باشـند حسـب مـورد از پرداخـت حـق 
بیمـه سـهم کار فرمابـا خویـش فرمـا معـاف مـی شـوند. حـق بیمه 
سـهم کارفرمایـی بـا خویـش فرمایی ایـن گونـه افراد، توسـط دولت 

تامیـن و پرداخـت خواهد شـد.
تبصـره ۱- آییـن نامـه اجرایی این ماده توسـط وزارت با همکاری 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور تهیـه و بـه تصویـب هیئت 

رسـید.  خواهد  وزیران 
ماده ۱۱– سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور مکلف اسـت، 
راسـًا یـا بـا جلـب مشـارکت بخـش غیـر دولتـی اقـدام بـه پذیـرش 
و  مناسب سـازی  طریـق  از  و  نمـوده  معلولیـت  دارای  کارآمـوزان 
توسـعه مراکـز موجـود و بـا تاسـیس آموزشـگاه ها و مراکـز آمـوزش 
مهارت هـای فنـی و حرفـه ای افـراد دارای معلولیـت اقـدام نمـوده 
تخصصـی  تجهیـزات  تامیـن  و  الزم  حمایت هـای  ارائـه  ضمـن  و 
مهارت آمـوزی مناسـب با شـرایط کار آمـوزان دارای معلولیت، یارانه 
آمـوزش ایـن افـراد را در بودجـه سـنواتی خـود منظـور و پرداخـت 

. ید نما
همچنیـن این سـازمان مکلف اسـت بـه منظورتامیـن کیفیت و 
بازدهـی مطلـوب آموزش های فنی و حرفه ای افـراد دارای معلولیت، 
بـا اخذ مشـاوره های تخصصی سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی 
کشـور اسـتانداردها و نظـام نامـه جامع آمـوزش مهارت هـای فنی و 
حرفـه ای کارآمـوزان دارای معلولیـت را تدویـن و بـه مراکـز موضوع 

ایـن ماده ابـالغ نماید.

فصل ششم- مسکن

دسـتگاه های  سـایر  و  شهرسـازی  و  راه  وزارت   -۱۲ مـاده 
مربـوط مکلفنـد متناسـب بـا ارایـه تسـهیالت و اقدامـات حمایتـی 
از سـازندگان واحدهـای مسـکونی اعـم از انبوه سـازان، تعاونی هـا 
و بخـش خصوصـی، تعهـد الزم بـرای اختصـاص حداقـل ده درصـد 
واحد هـای مسـکونی احداثـی به افـراد دارای معلولیت فاقد مسـکن 
( بـا الویـت زوج هـای دارای معلولیـت ) بـه صـورت ارزان قیمـت و 
مناسب سـازی شـده بـا معرفی سـازمان توسـط سـازندگان مذکور و 

بـر اجـرای آن نظـارت نماینـد.
تبصـره ۱- نظـام بانکـی کشـور مکلف اسـت تسـهیالت اعتباری 
بلنـد مـدت مسـکن حمایتـی موضـوع این مـاده را بـرای یک بـار با 
نـرخ سـود ترجیحـی تامین و به افـراد دارای معلولیت تحت پوشـش 
سـازمان و یـا تعاونی هـا و موسسـات خیریـه مـورد تاییـد سـازمان 
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دهد.  اختصـاص 
تبصـره ۲– سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور اعتبـار مورد 
نیـاز جهـت پرداخـت مابـه التفـاوت نـرخ سـود چهـار درصـد و نرخ 
سـود مصـوب نظـام بانکی را بر اسـاس مطالبه سـاالنه بانک مرکزی 

در قانـون بودجـه سـاالنه منظور خواهـد نمود.
مـاده ۱۳- سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن موظـف اسـت زمین 
مـورد نیـاز احـداث واحدهـای مسـکونی افـراد دارای معلولیت فاقد 
مسـکن را به صـورت اجـاره بلند مـدت ( نود و نه سـاله ) تامین و در 
اختیـار افـراد مذکـور و یـا تعاونی ها و موسسـات خیریـه ای که برای 

آنـان مسـکن احداث مـی نمایند قـرار دهد.
مـاده ۱۴- افـراد دارای معلولیـت از پرداخـت هزینه هـای صـدور 
پروانـه سـاختمانی، آمـاده سـازی زمیـن عـوارض نوسـازی و هـم 
چنیـن حـق انشـعابات آب، بـرق، گاز و دفـع فاضـالب منطبـق بـا 
الگـوی مسـکن مصـوب شـهری یـا منطقـه ای معـاف می باشـند. 

تبصـره ۱- اسـتفاده از تسـهیالت موضـوع این مـاده، صرفا برای 
یـک واحد مسـکونی مجاز اسـت. 

تبصـره ۲-وزرات و سـایر دسـتگاه های اجرایی ذی ربـط موظفند 
اعتبـار مـورد نیـاز موضوع ایـن ماده را هرسـاله به سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی کشـور اعـالم نماینـد تـا در لوایح بودجه سـاالنه پیش 

بینی شـود.

فصل هفتم:فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهى هاى عمومى

مـاده ۱۵- وزرات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان تبلیغات 
دارنـده  نهادهـای  و  سـازمان ها  سـایر  و  شـهرداری ها  اسـالمی، 
امـکان  هزینـه،  اخـذ  بـدون  مکلفنـد  فیلـم،  نمایـش  سـالن های 
نمایـش تیزرهـای آموزشـی مـورد تایید سـازمان در خصـوص حقوق 
افـراد دارای معلولیـت و چگونگـی تعامـل بـا ایـن افـراد را فراهـم 

آورند.

مـاده ۱۶- سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران 
مکلـف اسـت حداقـل پنـج سـاعت از برنامه هـای خـود را هفتـه 
بـا  مـردم  آشـنایی  و  سـازمان  برنامه هـای  بـه  مناسـب  زمـان  در 
توانمندی هـای افـراد دارای معلولیـت اختصـاص دهـد و نسـبت به 
زیرنویسـی فیلم ها وبرنامه های شـبکه های مختلف سـیما، اسـتفاده 
از رابـط ناشـنوایان و نیـز بخـش توصیـف شـنیداری فیلم هـا جهت 

افـراد نابینـا اقـدام نماید.

فصل هشتم-حمایت هاى قضایى و تسهیالت مالیاتى

مـاده۱۷- مراجـع قضایـی مکلفند هنـگام نصب قیم بـرای افراد 
کم تـوان ذهنـی و مبتالیـان بـه بیماری هـای روانـی مزمـن، نظـر 
سـازمان را اخـذ کننـد. در مـواردی کـه فـرد واجـد شـرایطی بـرای 
پذیـرش قیمومـت وجـود نداشـته باشـد یـا ایـن سـمت را نپذیـرد 

دادگاه مکلـف اسـت سـازمان را بـه عنـوان قیـم تعییـن کنـد.
مـاده ۱۸- سـازمان مکلف اسـت حسـب درخواسـت فـرد دارای 
معلولیـت یـا قیـم وی (حسـب مـورد)، در پرونده هایـی کـه حق فرد 
دارای معلولیت به دلیل معلولیت(به تشـخیص سـازمان یاد شـده)، 
مـورد تعـرض قـرار گرفته یـا چنین ادعایـی مطرح اسـت، در دادگاه 
مربوطـه شـرکت نموده و بـه عنوان نماینـده فـرد دارای معلولیت با 

رعایـت ماده (۳۲)آیین دادرسـی مدنی محسـوب میشـود.
مـاده ۱۹- کانون وکالی دادگسـتری و مرکز مشـاوران حقوقیی، 
وکال و کارشناسـان قـوه قضائیـه مکلفنـد عـالوه بر الزامـات مندرج 
در قوانیـن مربوطـه، موارد اسـتفاده افـراد دارای معلولیـت از وکیل 

معاضدتـی را بـه کلیـه پرونده هـای مطروحـه اینگونه افـراد درمراجع 
قضایـی یـا شـبه قضایی تعمیـم دهند.

مـاده۲۰- صـد در صـد هزینه هـای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
کلیـه  سـازی  مناسـب  و  توسـعه  و  تجهیـز  و  احـداث  جهـت  در 
مراکـز توانبخشـی، نگهـداری و مراقبتـی، حرفـه آموزی، آموزشـی، 
کارآفرینـی، رفاهـی و مسـکن مـورد نیـاز افـراد دارای معلولیـت که 
مجـوز فعالیـت از سـازمان را کسـب نمـوده، بـا تاییـد سـازمان بـه 

عنـوان هزینـه قابـل قبـول مالیاتـی محسـوب می شـود.
مـاده ۲۱- پنجـاه درصـد حقـوق و مزایـا یـا دسـتمزد مشـمول 
مالیـات یکـی از اولیـاء افراد دارای معلولیت شـدید و خیلی شـدید، 
مادامـی کـه مسـئولیت پرداخت هزینه هـای مرتبط بـر معلولیت فرد 
بـر عهـده ی اولیـا باشـد، از پرداخـت مالیـات معـاف خواهنـد بود.

گواهـی تاییـد نـوع و شـدت معلولیـت افـراد مشـمول ایـن مـاده از 
سـوی کمیسـیون پزشـکی تشـخیص و نـوع و شـدت معلولیـت از 

طریـق سـازمان ارایه خواهدشـد.
تبصره-آییـن نامـه اجرایی این ماده توسـط وزارت امور اقتصادی 
و دارایـی ظـرف ۶ مـاه پس از ابـالغ قانون تهیه و بـه تصویب هیئت 

وزیران خواهد رسـید.

فصل نهم- معیشت و حمایت هاى ادارى و استخدامى

مـاده۲۲– دولـت موظـف اسـت کمـک هزینـه معیشـت افـراد 
را  درآمـد  و  فاقدشـغل  شـدید  و  بسیارشـدید  معلولیت هـای  دارای 
بـه میـزان حداقـل دسـتمزد سـاالنه تعییـن و اعتبـارات الزم رادر 
بودجـه سـاالنه ی کل کشـور منظـور نمایـد تـا از طریـق سـازمان 
بهزیسـتی کشـور بـه افـراد یـاد شـده پرداخت شـود. بانـوان کارمند 
دارای معلولیـت، بانـوان کارمنـد همسـر فـرد دارای معلولیـت یـا 
دارای فرزنـد دارای معلولیـت فاقد نگهداری فـرد دارای معلولیت در 
منزل (به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی- توانبخشـی)، از تسـهیالت 
مقـرر در قانـون خدمـت نیمه-وقـت بانـوان و اصالحـات بعـدی آن 
بـا اسـتفاده از حقـوق و مزایـا ی کامـل بهـره مند خواهد شـد و در 
صورتی کـه فرزنـد دارای معلولیت فاقد مادر باشـد، پدر یا سرپرسـت 
قانونـی وی و شـاغلین مـرد دارای همسـر دارای معلولیت به شـرط 
نگهـداری فـرد دارای معلولیـت در منـزل (به تشـخیص کمیسـیون 
پزشـکی سـازمان)، با یک چهارم کسـر سـاعات کارهفتگی از حقوق 

و مزایـای کامـل اسـتفاده خواهـد نمود. 
مـاده ۲۳-دسـتگاه های مشـمول مکلفنـد سـاعات کار روزانـه 
شـاغلین دارای معلولیت هـای شـدید و خیلـی شـدید را حداکثـر دو 

سـاعت در روز کاهـش دهنـد.

فصل دهم-نظارت و منابع مالى

مـاده۲۴- بـه منظور شـفاف سـازی منابع مالی اختصـاص یافته 
بـرای اجـرای این قانـون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی مکلـف اسـت نسـبت بـه ایجـاد ردیـف ذیل 
فصـل رفـاه اجتماعـی متناسـب بـا عناویـن فصـول ایـن قانـون در 

لوایـح بودجه سـنواتی اقـدام نماید.
مـاده ۲۵- بـا الزم االجـرا شـدن ایـن قانـو ن، قانـون جامـع 
حمایـت از حقـوق معلـوالن –مصـوب ۱۳۸۳-به اسـتثنای ماده (۲) 
و تبصره هـای (۱) و (۳) آن، تبصـره مـاده (۴)، بندهای(الف)، (ج)، 
و  مـاده(۱۱)  تبصره های(۱)و(۲)مـاده(۷)  ونیـز  (ز)  (و)،  (ه)،  (د)، 

می باشـد. ملغی االثـر  آن  ماده(۱۵)وتبصـره 
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مسـائل مرتبـط با حـوزه معلوالن و توجـه به آنهـا و ارائه راهکار 
بـرای آنهـا، پیشـینه ای دیرینـه داشته اسـت. اکثـر اقدامـات انجـام 
شـده از ناحیـه حکومت هـا، بـرای مـدت زمـان محـدودی بـوده و 
مشـمول همـه انـواع معلولیت هـا نبـوده و همـواره کاسـتی هایی در 
اجـرای ایـن فرمان هـا و دسـتورها نیز وجود داشـته اسـت. البته در 
خیلـی از دوران هـا همیـن هم موجود نبـود و افـراد دارای معلولیت 
بایـد بـا قبـول شـرایط تحمیلـی و بـر اسـاس "آنچـه کـه هسـت" 
می زیسـتند. تاریـخ معاصـر نشـان می دهـد کـه همـراه بـا تغییـر 
نگرش هـا نسـبت بـه انسـان و همزمـان بـا پیشـرفت های پزشـکی، 
مهندسـی و آموزشـی شـرایط جدیدی پیـش آمد که منجـر به تغییر 
وضعیـت و جایـگاه اجتماعـی ، فرهنگـی و اقتصـادی معلـوالن در 
جوامـع غـرب شـد و نتایـج ایـن حرکـت به سـایر کشـورهای جهان 

نیـز کـم و بیـش سـرایت نمود . 
بخـش مهمـی از ایـن اقدامـات در حـوزه نگهداری، توانبخشـی 
و پزشـکی بـود کـه منجـر بـه ارائـه خدمـات مختلـف بـه افـراد 
دارای معلولیـت شـد. حـوزه آمـوزش و فرهنگ سـازی نیـز بـرای 
ارتقـای سـطح فکـری ایـن افـراد تقویـت شـد و شـیوه های نوینـی 
بـرای پیشـبرد ایـن اهـداف آموزشـی بـه خصـوص بـرای نابینایان ، 

ناشـنوانایان و کم توانانـان ذهنـی ابـداع و اجـرا گردیـد. 
خیلـی از ایـن اقدامـات به صـورت محـدود و در مقیـاس انـدک 
آغـاز شـد و به تدریج گسـترش یافـت و الزم بود با روش هـای قانونی 
کـه حکومـت و مجالس قانونگـذار در نظر می گیرند، اجرایی شـوند. 
در کشـورهایی کـه قانـون در اولویـت قـرار گرفت، تدویـن و تصویب 
قوانیـن مرتبـط با حـوزه هـای مختلف معلولیـت برای حل مسـائل 
آنها و نیز برابرسـازی فرصت ها و ایجاد مشـارکت های مسـاوی برای 
آنهـا آغاز شـد و با ایجاد بسـترهای الزم و ضمانت هـای اجرایی، این 
قوانیـن در سـطح اسـتان ها و ایـاالت و بعـد در کل کشـور آغاز شـد 
و در سـال های بعـدی کـه فضـای مسـاعدتری فراهـم گشـت تالش 
بـرای تدویـن و تصویـب قوانین الزم االجـرای بین المللی آغاز شـد تا 
بـر ایـن اسـاس بتـوان شـرایط ایـده آل و حق برابـر را بـرای زندگی 
همـه معلـوالن جهـان اعمال شـده و بر حسـن اجـرای ایـن قوانین 

نظـارت کافـی و الزم را بنمایند .

وضعیت تاریخی قوانین و مقررات حوزه معلولیت در ایران 
در ایـران تدویـن قوانیـن ایـن حـوزه بـه دوره قاجـار برمی گردد 
کـه بیشـتر حـول فرمان هـای صـادره از سـوی حاکمـان وقـت بـود 
و بـر اسـاس درکـی کـه از افـراد دارای معلولیـت داشـتند، میـزان 
دوره  در  می شـد.  بیشـتر  آن  بـودن  الزم االجـرا  و  فرمان هـا  ایـن 
پهلـوی نیـز عـالوه بـر ایـن دسـتورات، قوانیـن مـوردی مجلس در 
ایـن زمینـه کارسـاز بوده اسـت. البتـه بیشـتر وظیفـه این حـوزه بر 
عهـده انجمن هـا و سـازمان هایی بـود کـه زیـر نظـر دربـار در ایـن 
حـوزه و بـرای گروه هـای مختلف افـراد دارای معلولیـت ایفای نقش 

می کردنـد. تصویـب قانـون تشـکیل انجمـن توانبخشـی در ۱۳۴۶ و 
برنامـه پنجـم پنـج سـاله عمرانـی کشـور در ۱۳۵۲ بخشـی از ایـن 

اقدامـات تقنینـی بود . 
 پـس از انقـالب و بـا توجـه بـه لـزوم توجـه بیشـتر به مسـائل 
اجتماعـی و بهبود اوضاع و شـرایط گروه های فرودسـت و ضعیف تر، 
ایـن قوانیـن و فعالیت هـای گسـترده و متمرکـز سـازمانی این حوزه 
قـوت و انسـجام بیشـتری بـه خـود گرفـت و تـالش  شـد تـا در این 

حـوزه بیـش از پیـش و مؤثرتر گام برداشـته شـود.
 اهـداف اصلـی حمایـت از حقـوق معلـوالن بـر پایـه مـوارد زیر 
اسـت تـا از ایـن طریـق بتـوان در زمان سـریع تر و به طور گسـترده تر 
بـه وضعیـت شایسـته تری بـرای معلـوالن کل کشـور دسـت یافت: 

شناساندن صحیح معلولیت به جامعه. ۱
 تغییر نگرش مسئولین و جامعه نسبت به معلولیت. ۲
حمایـت حقوقـی و مدنـی، رفـع تبعیـض و بـه دسـت آوردن . ۳

جایـگاه واقعـی افـراد دارای معلولیـت و احقـاق حقـوق مدنـی 
و رفـع مشـکالت حقوقـی یکسـویه و هماهنـگ کـردن خدمات 
متفرقـه کـه در جامعـه به صورت پراکنـده جهت حمایـت از این 

افـراد انجـام می گیـرد. 
ایجاد یک متولی خاص برای احقاق حقوق مدنی معلوالن. ۴
فراهـم نمـودن امنیـت اجتماعـی در محیط زندگـی کار و دفاع . ۵

از حقـوق مدنـی آنها
ایجـاد بخش هـای نگهـداری جهـت راهنمائـی و حل مشـکالت . ۶

اجتماعـی، خانوادگـی و اقتصـادی آنها
تالش برای ایجاد ثبات کاری افراد دارای معلولیت. ۷
تالش در جهت فعال سازی اجتماعی معلوالن. ۸
جمـع آوری و ایجـاد قوانیـن مـورد تأییـد در مورد حقـوق مدنی . ۹

معلـوالن و سـعی در جهـت بـه اجـرا درآوردن آنها در سـطح ملی
 بررسـی و انعکاس چگونگی پیشـرفت برخی کشـورها در جهت . ۱۰

حـل مسـائل حقوقی افـراد دارای معلولیت . 

پیـش از تدویـن و تصویـب قوانیـن جامـع، قوانیـن داخلـی و 
بیشـتر سـازمانی در زمینـه حمایت های مختلف از ایـن گروه موجود 
اسـت کـه در ضمـن دیگـر قوانیـن و یـا به طـور مسـتقل تدویـن و 
تصویـب شده اسـت. ، قانون نحوه بازنشسـتگی جانبـازان و معلوالن 
عـادی و مشـاغل سـخت و زیـان آور در سـال ۱۳۶۷، بخشـی از 
قانون اسـتخدام کشـوری (معروف به قانون ۳ درصد اسـتخدامی)، 
قانون تشـکیل سـازمان آموزش و پـرورش اسـتثنائی ۱۳۶۹ ، قانون 
معافیـت خدمـت وظیفـه عمومـی و قانون مقـررات مربـوط به ورود 
خـودروی سـواری در مـوارد خاص در سـال۱۳۷۰، بخشـی از قانون 
معافیـت مالیاتـی کلیه موسسـات شـاغل در امور مربـوط به حمایت 
و توانبخشـی معلوالن در سـال۱۳۷۴، بخشـی از قانون مالیات های 
مسـتقیم ۱۳۸۰، بخشـی از قانون سـاختار نظام جامـع رفاه ۱۳۸۴، 
بخشـی از قانـون برنامـه برنامـه دوم ، سـوم ، چهـارم و بخشـی از 

قانون، معلول و معلولیت
 مختصرى از وضعیت تاریخى قوانین و مقررات ملى و بین المللى حوزه معلولیت

دکترکامران عاروان 
مدیرعامل جامعه معلولین ایران
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قانـون تنظیـم مقـررات مالـی دولـت در سـال ۱۳۸۴ از ایـن دسـت 
هسـتند . در ایـن خصـوص آئیـن نامه هـا و مقـررات دیگـری نیز در 
حوزه هـای نگهـداری ، اشـتغال ، بازنشسـتگی ، بهداشـتی و بیمـه 

معلـوالن هـم تدوین و تصویب شـد. 
مأموریت هـای متعـددی بـرای سـازمان بهزیسـتی بـا عناویـن 
ارائـه  پیشـگیری،  یاریگـری،  نگهـداری،  توانبخشـی،  و  حمایـت 
خدمـات، آمـوزش و اصـالح ، تدویـن آیین نامـه و قوانیـن ، تربیت 
گـروه  بـرای  غیـره  و  ریـزی  برنامـه  متخصـص،  انسـانی  نیروهـای 
هـای هـدف خـود ؛ معلـوالن ، سـالمندان ، کـودکان عـادی و بی 
سرپرسـت، زنان خود سرپرسـت و آسـیب دیده اجتماعی ، معتادان 
، افـراد در معـرض آسـیب های اجتماعـی و از ایـن دسـت، تعریـف 

شـد. . 
قانـون جامـع حمایـت از حقوق معلـوالن با هدف ”طـرح تأمین 
حقـوق معلـوالن و ایجاد تسـهیالت الزم بـرای آنها " مشـتمل بر ۱۶ 
ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ در مجلس شـورای اسـالمی 
تصویـب گردیـد. ایـن قانـون كـه بـا لحـاظ مقـررات بین المللـی بـا 
عنـوان « جامع » به تصویب رسـید، مسـائل و مشـكالت این قشـر 
را در كانـون توجـه خـود قـرار داده و حـاوی مقررات بسـیار مفیدی 
در حمایـت از ایشـان بـود. ایـن قانون از سـه منظر اهمیت اساسـی 

دارد : 
الـف- قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن تقریبـًا تمـام 
ارگان هـا و سـازمان های دولتـی، نیمـه دولتـی، نهادهـای عمومـی 
وانقالبـی و حتـی بعضـًا خصوصـی و غیرانتفاعـی را درگیـر مسـائل 
معلـوالن و ملـزم بـه حمایـت فرهنگـی ، اقتصـادی ، اجتماعـی و 
آموزشـی آنهـا می نمایـد و نـگاه وسـیع و گسـترده ای بـه مسـائل 

افـراد دارای معلولیـت دارد.
 ب - قانـون مذكـور بعـد از چالش هایـی كـه سـال ها فـراروی 
كارو زندگـی افـراد دارای معلولیـت قـرار داشـت، با توجـه به تمامی 
مسـائل و مشـكالت ایشـان بـه تصویـب رسـید ولـی اجـرای تمـام 
مفـاد آن نیـاز بـه بسترسـازی و صـرف هزینـه هـای مالـی فـراوان 

داشـت .
ج- در ایـن قانـون بـه سـازمان بهزیسـتی بـه عنـوان متولـی 
احقـاق  بـرای  زیـادی  قانونـی  اختیـارات  کشـور  معلـوالن  قانونـی 
و اعـاده حقـوق افـراد دارای معلولیـت اعطـا شـد. در تکمیـل ایـن 
قانـون آییـن نامه هایـی در خصـوص مـواد ۲ (مناسـب سـازی) ، ۶ 
(شناسـایی و معافیـت معلـوالن) ، ۸ (آمـوزش) ، تبصـره ۴ مـاده ۹ 
(مسـکن معلـوالن) ، ۱۰ (کمـک هزینـه (یارانـه) قابـل پرداخـت به 
مراکـز غیردولتـی بابت نگهـداری، خدمات توانبخشـی، آموزشـی و 
حرفه آمـوزی معلـوالن) ، ۱۳ (نصـب و عـزل قیـم برای افـراد معلول 
و اسـتفاده از وکیل برای معلوالن) و ۱۴ (مالیات مراکز و موسسـات 
غیـر دولتـی حـوزه معلوالن) نیـز تدوین گشـت و به تصویـب هیات 

 . رسید  دولت 
اقدامـات مختلفـی بـرای اجـرای ایـن قانـون انجـام شـد ولـی 
موانـع و اشـکاالتی در رونـد اجـرای آن مشـهود بـود کـه علی رغـم 
نـام ”جامـع“ که قانـون با خود داشـت، نتوانسـت بـر مطالبات این 
افـراد جامـه عمـل بپوشـاند . مشـکالت اجرایـی و متولی گـری این 
قانـون، زیربـار نرفتـن تمـام ارگان ها و سـازمان ها به طـور یک پارچه 
در ایـن رونـد، مشـکالت بودجـه ای، کنـد بـودن روندهـای کاری 
سـازمانی، جدیـت ناکافـی مدیـران ارشـد، فقـدان بسـترهای الزم 
فرهنگـی و اجتماعـی و نیـز برخـی تفسـیرها و سـالیق دربـاره ایـن 
قانـون و غیـره موانـع جـدی بـود که بـا وجود ارزشـمند بـودن این 

قانـون بخش هـای مهمـی از آن به طـور کامـل اجرایـی نشـد .
الیحـه (برنامـه) جامـع ۶۶ مـاده ای حمایـت از حقـوق افـراد 
قـرار  تجدیدنظـر  مـورد  دهـم  دولـت  پایـان  در  معلولیـت  دارای 
گرفـت و بـا تغییـر دولـت هم چنـان بررسـی های آن تـداوم یافـت. 
در نهایـت بـا ۱۱ فصـل و ۲۵ مـاده در هیـات وزیـران بـه تصویـب 

رسـید و طـی الیحـه ای بـه مجلـس شـورای اسـالمی ارسـال شـد 
تـا پـس از تصویـب اجرایـی شـود. پـس از تصویـب در کمیسـیون 
مشـترک مـورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ بـه شـورای نگهبـان ارسـال شـد کـه 
ایـن شـورا در فروردیـن ۱۳۹۵ بـه علـت ایـرادات شـکلی در تصویب 
و نیـز مـوارد بودجـه ای آن را رد کـرد و مجـددًا در دوره مجلـس 
جدیـد، توسـط سـازمان بهزیسـتی و با یـاری گرفتـن از دیدگاه های 
سـازمان های غیردولتـی مـورد بازبینـی و رفع اشـکال قـرار گرفت و 
پس از بررسـی های نهایی توسـط کمیسـیون اجتماعـی و تلفیقی در 
شـهریور ۱۳۹۶ مقـرر شـد کـه در صحـن مجلس بـرای تأییـد نهایی 
مطـرح شـود. البتـه بخش هایـی از این قانـون (۲۸ ماده) بـه عنوان 
مصوبـه هیـأت دولـت در ۱۰ خـرداد ۱۳۹۴ بـه تصویـب رسـید که از 
شـهریور همـان سـال بـرای اجـرا به دسـتگاه هـا و وزارتخانـه های 

مربوطـه ابالغ شـد . 
منشـور حقـوق شـهروندی (آذر ۱۳۹۵) هـم جدیدتریـن قانـون 
در رابطـه بـا افـراد دارای معلولیـت اسـت کـه در کلیـت آن حقـوق 
شـهروندی معلوالن نیز تعریف، تقسـیم بندی و تعیین شـده اسـت. 
مـاده ۵ ایـن منشـور صریحًا بـه معلـوالن و تأمین نیازهـای درمانی 
و توانبخشـی آنهـا اشـاره دارد . آخریـن قانـون در رابطه بـا معلوالن 
مربـوط بـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگی  در سـال ۱۳۹۶ اسـت که 
بـرای نابینایـان دارای عصـای سـفید و افـراد دارای معلولیت، افراد 
كـم تـوان و ناتـوان دارای ویلچـر، اعـم از این كه از ویلچـر مكانیكی 
یـا برقـی اسـتفاده كنند، در عبـور از معابـر و پارک هـا در حكم عابر 

پیاده محسـوب می شـوند.

وضعیـت تاریخـی قوانیـن و مقـررات ملـی و بین المللـی درحوزه 
لیت معلو

در قـرن نوزدهم تدوین قوانین بیشـتر شـامل بخشـی از افرادی 
بـود کـه معلولیـت داشـتند و بـرای بهبود شـرایط زندگی آنهـا بود، 
تصویـب قوانیـن جدید برای نگهـداری بیماران ذهنی در سـال های 

۱۸۲۸ ، ۱۸۴۵ ، ۱۸۴۸ از ایـن جملـه بود .
بـا شـروع قـرن بیسـتم، تدویـن و تصویـب قوانیـن فراگیـر و 
فراملـی جدی تـر شـد و در ایـن خصـوص سـازمان های بین المللـی 
هم چـون جامعـه ملـل و بعـد سـازمان ملـل و سـازمان بین المللـی 

کار، نقـش مهمـی ایفـا کردنـد .

بیانیه و مصوبات بین المللی در این زمینه: 
اعالمیـه حقـوق کـودک ۱۹۲۴ (جامعـه ملـل)، اعالمیـه حقوق 
بشـر ۱۹۴۸، توصیه نامـه سـازمان بین المللـی کار در سـال ۱۹۵۵ 
در زمینـه بـاز توانـی شـغلی اشـخاص دارای معلولیت، کنوانسـیون 
حقـوق کـودک در سـال ۱۹۵۹، اعالمیـه حقـوق اشـخاص دارای 
معلولیـت  دارای  افـراد  حقـوق  اعالمیـه   ،۱۹۷۱ روانـی  اختـالالت 
۱۹۷۵، تعییـن سـال جهانـی معلـوالن ۱۹۷۶ بـا تاکید بر مشـارکت 
کامـل، تعییـن سـال جهانـی معلـوالن ۱۹۸۱، تعییـن دهـه جهانی 
معلـوالن (۱۹۹۲-۱۹۸۳) در ۱۹۸۲، مقاوله نامـه كنفرانس بین المللی 
كار مصـوب ۱۹۸۳ افزایـش فرصت های شـغلی و بـه كار گماری افراد 
دارای معلولیـت، تعییـن سـوم دسـامبر هـر سـال بـا عنـوان روز 
جهانـی معلـوالن در سـال ۱۹۹۳، تصویـب قوانیـن استانداردسـازی 
بـرای برابرسـازی فرصت هـا در مـورد افـراد دارای معلولیـت ۱۹۹۳، 
توصیه نامـه سـازمان بیـن المللـی کار مصـوب ۱۹۹۴ در خصـوص 
اسـتخدام کارگـران معلـول، بند ۱ مـاده ۲۳ اعالمیـه جهانی حقوق 
بشـر ( مصوب ۱۹۴۸) شناسـاندن حق اشـتغال و داشـتن کار برای 
همـه افـراد از جملـه معلـوالن، بنـد ۱ مـاده ۶ میثـاق بیـن المللی 
حقـوق اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگـی ( مصـوب ۱۹۶۶) الـزام 
دولت هـا، بـه رسـمیت شـناختن حـق کار بـرای همـه و اقدامـات 
مقتضـی بـرای ایـن حقـوق، مـاده ۳۲ کنوانسـیون حقـوق کـودک 
در  معلـول  و  سـالم  کـودکان  میـان  تفکیـک  شـدن  قایـل  بـدون 
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خصـوص کار کـودکان . 
تشـکیل   ،۱۹۷۳ در  آمریـکا  در  مجـدد  توان بخشـی  تصویـب 
در  معلولیـت  دارای  افـراد  فقـر  کاهـش  بـرای  معلولیـت  اتحادیـه 
حقـوق  بـرای  ملـل  سـازمان  اعالمیـه  صـدور  و   ۱۹۷۴ انگلسـتان 
معلـوالن در ۱۹۷۵ گام هـای محکـم و موثـری برای احقـاق حق آنها 

و بازگردانـدن آنهـا بـه زندگـی طبیعـی بـود.
در کشـورهای دیگـر نیـز فرآیند تدویـن و تصویـب قوانین جهت 
معلـوالن بـه انجام رسـید. در آمریکا قانـون موانع معمـاری ۱۹۶۸، 
قانـون معلولیت های رشـدی ۱۹۷۲، قانون توانبخشـی ۱۹۷ ، قانون 
آمـوزش افـراد دارای معلولیـت ۱۹۷۵، قانـون دسترسـی بـه حمـل 
و نقـل هوایـی ۱۹۸۴، قانـون امـکان رای دادن افـراد سـالخورده و 
معلـول ۱۹۸۴، قانون مسـکن مناسـب ۱۹۸۸ ، قانـون آمریکایی های 
معلـول (کنوانسـیون حقوق افـراد دارای معلولیـت در آمریکا) ۱۹۹۰ 

، قانـون ABLE ۲۰۱۴ ، تصویـب و اجرا شـد . 
قوانیـن افـراد دارای معلولیـت در آلمـان: مروری بر اسـتخدام، 
آمـوزش و حقـوق دسترسـی (بـه خدمـات و امکانـات) در مفـادی 
مفصـل و دقیـق و فراگیـر، تصویـب و اجـرا شـد . در ایتالیـا نیـز بر 
اسـاس قانـون اساسـی و نیـز حقـوق عمومـی در تمـام بخش هـای 
حقوقـی  و  قانونـی  حمایت هـای  معلولیـت،  دارای  افـراد  زندگـی 
اعمـال می گـردد و خدمـات متنـوع و مختلفـی برای بهبود شـرایط 

زیسـتی آنهـا انجـام می پذیـرد . 

در سـال ۱۹۸۱ برای نخسـتین بار، سـال جهانی معلوالن اعالم 
شـد. در ایـن زمان حدود ۲۰۰ میلیون فـرد دارای معلولیت در جهان 
وجود داشـت . سـازمان بین المللی معلوالن (DPI) تشـکیل شـد و 
در سـنگاپور نخسـتین کنگـره خـود را برگزار کـرد . مهم ترین نتیجه 
بـرای اعـالم سـال بین المللـی معلـوالن، در سـال ۱۹۸۱، «برنامـه 
اقـدام جهانـی دربـاره معلـوالن»(۱) بـود كـه در قطعنامـه ۳۷/۵۲ 
مـورخ ۳ دسـامبر ۱۹۸۲ مجمـع عمومی به تصویب رسـید و وظایف 
عمـده ای را بـرای مراجـع حکومتی نسـبت بـه معلـوالن تعیین کرد 
. مجمـع عمومـی سـازمان ملـل درسـال ۱۹۸۳ ، از ایـن سـال تـا 
سـال ۱۹۹۲ را دهـه معلـوالن اعالم کـرد و دولت ها مکلـف به انجام 
اقدامـات اساسـی بـرای حـل مسـائل معلولین کشـور خود شـدند. 
سـازمان ملـل حقـوق بشـر مخصـوص معلـوالن را در ۱۹۸۴ اصالح 
و تدویـن نمـود . "گردهمایـی جهانـی كارشناسـان بـرای بازنگـری 
در اجـرای برنامـه اقـدام جهانـی دربـاره معلـوالن" در اواسـط دهـه 
معلـوالن از طـرف سـازمان ملـل متحـد، در سـال ۱۹۸۷، در شـهر 
اسـتكهلم تشـكیل شـد. در گردهمایـی فـوق پیشـنهاد شـد اصـول 
راهنمـا تدویـن شـود تـا اولویت هـا بـرای اقـدام در سـال های بعـد 
را مشـخص كنـد. مبنـای آن اصـول می بایسـت شناسـایی حقـوق 
معلـوالن باشـد. آن گردهمایـی متعاقبـا توصیه كـرد مجمع عمومی 
بـرای تهیـه متـن پیش نویـس كنوانسـیون بین المللـی، حـذف كلیه 
اشـكال تبعیـض علیـه معلـوالن كـه تـا پایـان دهـه معلـوالن بـه 
تصویـب كشـورها برسـاند و كنفرانسـی ویـژه تشـكیل دهـد. ایتالیا 
پیش نویـس متـن كنوانسـیون را تهیـه و بـه جلسـه چهـل و دوم 
از  دیگـری  پیش نویـس  نیـز  سـوئد  كـرد.  تقدیـم  عمومـی  مجمـع 
كنوانسـیون را بـه اجـالس چهـل و چهـارم مجمـع عمومـی تقدیـم 
كـرد. بـا ایـن حـال در هیچ یـك از دو اجـالس فوق درباره مناسـب 
بـودن چنیـن كنوانسـیونی اجمـاع حاصـل نشـد. از نظـر بسـیاری 
از نماینـدگان اسـناد موجـود مربـوط بـه حقـوق بشـر می توانسـت 

حقـوق برابـر بـا اشـخاص دیگر را بـرای معلـوالن تضمیـن كند.

شـورای اقتصـادی و اجتماعـی بـه تبعیـت از مذاكـرات مجمـع 
عمومـی در نخسـتین اجـالس عـادی سـال ۱۹۹۰ خـود، سـرانجام 
موافقـت كـرد توجه خـود را بر تدوین یك سـند بین المللـی متفاوت 
متمركـز كنـد. شـورا با قطعنامـه ۱۹۹۰/۲۶ مورخ ۲۴ مـه ۱۹۹۰ خود 

به كمیسـیون توسـعه اجتماعی اجازه داد در سـی و دومین اجالس 
خـود ایجـاد گـروه كاری ویـژه از كارشناسـان دولتـی، بـا بودجـه 
دربـاره  اسـتاندارد  مقـررات  تدویـن  بـرای  داوطلبانـه،  كمك هـای 
یكسان سـازی فرصت ها بـرای كودكان، جوانان و بزرگسـاالن معلول 
را بـا همـكاری نزدیك كارگزاری هـای تخصصی، دیگـر نهادهای بین 
دولتـی و سـازمان های غیردولتـی، بـه ویـژه سـازمان های معلـوالن 
بررسـی كنـد. شـورا همچنیـن از كمیسـیون درخواسـت كـرد متن 
آن مقـررات را بـرای بررسـی در سـال ۱۹۹۳ و برای تسـلیم به چهل 
و هشـتمین اجـالس مجمـع عمومی نهایـی كند. بحث هـای بعدی 
در كمیتـه سـوم مجمـع عمومـی در اجـالس چهل و پنجم، نشـان 
داد بـرای ابتـكار جدیـد جهـت تدویـن مقـررات اسـتاندارد دربـاره 
وجـود  فراوانـی  حمایـت  معلـوالن  بـرای  فرصت هـا  یكسان سـازی 
دارد . درسـی و دومیـن اجـالس كمیسـیون توسـعه اجتماعی برای 
مقـررات اسـتاندارد، حمایـت تعداد زیادی از نمایندگان جلب شـد و 
بحث هـا به تصویـب قطعنامه ۳۲/۲ مورخ ۲۰ فوریه ۱۹۹۱ منجر شـد 
كـه كمیسـیون تصمیم گرفت براسـاس قطعنامه ۱۹۹۰/۲۶، شـورای 
اقتصـادی و اجتماعـی گـروه كاری ویـژه نامحـدود را ایجـاد كنـد. 
در ۱۹۹۲ بـرای بـار اول، روز سـوم دسـامبر (مصـادف بـا ۱۲ آذر) به 
عنـوان سـالروز تصویـب قانـون برنامه جهانـی در ارتباط بـا معلوالن 
، توسـط مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحد به عنـوان روز جهانی 
معلـوالن اعـالم شـد، تـا هـر سـال در ایـن موقـع برنامـه هایـی در 
سراسـر جهـان اجرا شـود . الیحه بین المللی حقوق بشـر، متشـكل 
از اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر ، میثـاق بین المللـی مربوطـه بـه 
حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی ، كنوانسـیون حقوق كودك 
و كنوانسـیون مربـوط بـه حـذف كلیه اشـكال تبعیض علیـه زنان و 
همچنیـن برنامـه جهانـی اقـدام دربـاره معلوالن، شـالوده سیاسـی 
"اصـول اسـتاندارد دربـاره برابرسـازی فرصت هـا بـرای  و اخالقـی 
معلـوالن" را تشـكیل می دهنـد. هـدف ایـن مقـررات تضمیـن ایـن 
امـر اسـت كـه دختـران، پسـران، زنـان و مـردان دارای معلولیـت، 
بـه عنـوان اعضـای جوامـع خـود بتواننـد حقـوق و تعهـدات برابـر 
بـا دیگـران داشـته باشـند. در تمامـی جوامـع دنیـا هنـوز موانعـی 
مانـع از اعمـال حقـوق و آزادی هـای معلوالن می شـود و مشـاركت 
كامـل آنـان را در فعالیت هـای جوامـع خود دشـوار می كنـد. انجام 
اقدامـات مناسـب بـرای حـذف چنیـن موانعـی از مسـئولیت های 
دولت هاسـت. معلـوالن و سـازمان های آنـان بایـد نقشـی فعـال به 
عنـوان شـركا در ایـن جریان ایفـا كننـد. برابرسـازی فرصت ها برای 
معلـوالن كمكـی ضـروری در تـالش عمومـی و جهانـی برای بسـیج 
منابـع انسـانی اسـت. ممكن اسـت الزم شـود بـه گروه هایـی مانند 
زنـان، كودكان، سـالخوردگان، فقیـران، كارگران مهاجر، اشـخاص 
بـا ناتوانی هـای دو یـا چندجانبـه ، مـردم بومی و اقلیت هـای قومی 
توجـه ویـژه معطـوف گـردد. بـه عـالوه تعـداد زیـادی آواره معلـول 

هسـتند كـه احتیاجـات ویـژه نیازمند توجـه دارند.

در عرصـه جهانـی، کمیسـیون حقـوق معلـوالن آغاز بـه کار کرد 
و در اعالمیـه پکـن ، حقـوق معلـوالن در قـرن جدیـد اعـالم شـد . 
تدویـن كنوانسـیون جهانـی حقوق معلـوالن در سـال ۲۰۰۱ میالدی 
بـا پیشـنهاد مکزیـک مـورد قبـول قـرار گرفـت. پیش نویـس نهایـی 
ایـن كنوانسـیون نیز در سـال ۲۰۰۶ میـالدی تهیه و در ۱۳ دسـامبر 
همیـن سـال در مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحد مصوب شـد. 
كنوانسـیون جهانـی حمایـت از حقوق معلوالن شـامل یـك مقدمه، 
۵۰ مـاده اصلـی و كلیات آن نیز دارای هشـت محور اساسـی اسـت. 

برخـی مفـاد اصلی ایـن کنوانسـیون : هـدف این کنوانسـیون، 
ارتقـاء ، حمایـت و تضمیـن بهره منـدی برابـر و کامـل افـراد دارای 
معلولیـت از کلیـه حقوق بشـر و آزادی های بنیادیـن و ارتقاء احترام 
نسـبت بـه منزلـت ذاتی آنها می باشـد. اصـول کلی این کنوانسـیون 
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عبـارت اسـت از: الـف) احتـرام بـه منزلـت ذاتـی، خـود مختـاری 
فـردی از جملـه آزادی انتخـاب و اسـتقالل افراد. ب) عـدم تبعیض 

پ) مشـارکت کامـل و موثـر و ورود در جامعـه 
ت) احتـرام بـه تفاوت هـا و پذیـرش افـراد دارای معلولیـت بـه 
عنـوان بخشـی از تنـوع انسـانی و بشـریت ث) برابـری فرصت هـا 
ج) دسـترس پذیـری چ) برابـری بیـن زن و مـرد ح) احتـرام بـه 
ظرفیت هـای قابـل تحـول کـودکان دارای معلولیـت و احتـرام بـه 
حقـوق کـودکان دارای معلولیـت در جهـت حفـظ هویـت خویـش.
متعهـد  عضـو  دولت هـای   ۱  : کنوانسـیون  کلـی  تعهـدات   
می گردنـد تحقـق کلیـه حقـوق بشـر و آزادی هـای بنیادیـن بـرای 
تمامـی افـراد دارای معلولیـت را بـدون هـر گونه تبعیض بـر مبنای 
معلولیـت تضمیـن و ارتقـاء دهنـد مـاده ۵ برابـری و عـدم تبعیض؛ 
مـاده ۶ زنـان دارای معلولیـت؛ مـاده ۷ کـودکان دارای معلولیـت 
؛ مـاده ۸ آگاه سـازی؛ مـاده ۹ دسترسـی؛ مـاده ۱۰ حـق حیـات؛ 
ماده۱۲شناسـایی برابـر در پیشـگاه قانون؛ ماده ۱۳حـق دادخواهی؛ 
مـاده ۱۴ آزادی و امنیت فردی؛ ماده ۱۶ آزادی از استثمار،خشـونت 
و سـوء اسـتفاده؛ مـاده۱۷ حمایـت از شـأن فـرد؛ مـاده ۱۸ آزادی 
تـردد و تابعیت؛مـاده ۱۹ زندگـی مسـتقل و حضـور در جامعه؛ ماده 
۲۰تحـرک شـخصی؛ مـاده ۲۱ آزادی بیـان و عقیـده و دسترسـی به 
اطالعـات؛ مـاده ۲۲ احتـرام بـه حریم خصوصـی؛ مـاده ۲۳ احترام 
بـه خانـه و خانـواده؛ ماده۲۴آمـوزش؛ ماده ۲۵ بهداشـت؛ ماده ۲۶ 
توانبخشـی و بازپـروری؛ مـاده۲۷ کار و اسـتخدام؛ مـاده۲۸ معیـار 
کافـی بـرای زندگـی و حمایـت اجتماعـی؛ مـاده۲۹ مشـارکت در 
زندگـی سیاسـی و عمومی؛ ماده ۳۰ مشـارکت در زندگـی فرهنگی، 
تفریـح، فراغـت و ورزش؛ ماده۳۱جمـع آوری آمـار و داده ها؛مـاده 
و  رفـاه  وزارت  ایـران  در  غیـره.  و  بین المللـی  همکاری هـای   ۳۲
تأمیـن اجتماعـی؛ سـازمان بهزیسـتی کشـور و بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران به عنـوان مراجـع ملـی موضـوع مـاده ۳۳ کنوانسـیون 
تعییـن گردیدنـد تـا بـا هماهنگـی یکدیگـر نسـبت بـه اجـراء مفـاد 

کنوانسـیون اقـدام نماینـد .

چشم انداز
بـی تردیـد اگـر همـگان در جهـت تغییـر ایـن وضعیـت کوشـا 
و یـک دل باشـند می تـوان فـارغ از هـر شـعار و شـور تبلیغاتـی، بـا 
اتـکا بـه قوانیـن داخلـی و بین المللی و ایجـاد بسـترهای زیربنایی و 
فرهنگ سـازی گسـترده و اسـتفاده از فن آوری هـای نویـن و فعالیت 
مسـتمر سـازمان ها بـه عنـوان بخش مهمـی از عملکردشـان و ارائه 
گزارش هـای واقعی از این عملکردها و آسـیب شناسـی های مسـتمر 
نسـبت بـه روندهای در حال انجام، شـاهد تحقق بسـیاری از موانع 
برابرسـازی و مشـارکت هـا و حضـور واقعـی معلـوالن در عرصه های 
مختلـف زندگـی باشـیم که بتوانـد به اسـتقالل و زیسـت اجتماعی 
عادالنـه آنهـا در جامعـه منجـر شـود . همچنیـن الزم اسـت عالوه 
بـر بخش هـای حکومتـی و دولتـی، بخـش خصوصـی نیز بر اسـاس 
قوانیـن و مقـررات و بـا بهره گیـری از تسـهیل گری ها و مشـوقات 
در ایـن ماجـرا نقـش مهم تـری ایفـا نماینـد. همچنیـن الزم اسـت 
آموزش هـای گسـترده در ایـن زمینـه بـرای کارگزاران ایـن مجموعه 
قوانیـن انجـام گیـرد و نیـز تـالش ویـژه ای به عمـل آیـد کـه ایـن 
مجموعـه قوانین بـدون تبعیض و بوروکراسـی میان همـه گروه های 
دارای معلولیـت و در همـه جغرافیـای ایـران اسـالمی دقیقـًا اجـرا 

گردد.
 عوامـل زیـر در جهـت تقویـت ایـن سیاسـت و آماده سـازی و 
اجـرا، مؤثـر خواهد بود : شـفافیت ، سـهولت درک و دامنه فراگیر ، 
مفـاد الزامی (و نه اختیاری) ، شـمول گسـترده و اسـتثنائات اندک 
، زمـان کافـی ، بودجـه کافـی ، کمـک های فنـی و درنظـر گرفتن 

پیامدهـا ، در صـورت عـدم اجرا.
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جامـع _  قانـون  کشـور،  بهزیسـتی  سـازمان  توانبخشـی  امـور  معاونـت 
حمایـت از حقـوق معلوالن ، تهران : سـازمان بهزیسـتی کشـور معاونت 

امـور توانبخشـی ، ۱۳۸۶. 
 _.http://iransdp ، معطوفی ، رضا ، مقاله ای در مورد معلولیت
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نظر رسمى شوراى محترم نگهبان
 در مورد الیحه حمایت از حقوق معلوالن

الیحـه حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیـت تقدیمـی دولـت، 
براسـاس  مشـترک  کمیسـیون   ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ مـورخ  جلسـۀ  در 
اصـل هشـتاد و پنـج بـه تصویـب رسـیده بوده و در جلسـه مـورخ 
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلـس شـورای اسـالمی در صحـن علنـی بـا پنـج 
سـال آزمایشـی بـودن آن موافقـت گردیـد. الیحه در جلسـه مورخ 
۱۳۹۵/۱/۲۵ در شـورای نگهبـان مـورد بررسـی قـرار گرفـت و نظر 

شـورا بـه شـرح ذیـل اعـالم گردید:
قابـل تفویـض نبـودن اختیار قانونگذاری به شـخص یـا هیأتی . ۱

دیگـر، مگـر در موارد ضـروری به کمیسـیون های داخلی طبق 
۸۵ اصل 

وجـود قانـون دائمـی مصـوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلـس شـورای . ۲
اسـالمی و گـردش امـور بـه طـور طبیعـی و عـادی 

نبـودن خـالء قانونـی مسـتوجب ضـرورت تصویـب آزمایشـی . ۳
ن نو قا

وجود ابهامات و اشکاالت عدیده در مصوبه. ۴

بـا فـرض نیـاز بـه تغییـر، بـه اصـالح و یا تکمیـل قانـون موجود . ۵
اکتفا شـود 

پاسـخ براي رفع ا يراد شـورا: با ارجاع مصوبه اعاده شـده ازسـوي 
شـوراي نگهبـان توسـط هيـات رئيسـه مجلـس بـه كميسـيون 
مشـترك وتصويـب مصوبـه ان درصحـن علنـي بـه صـورت دايمي، 
ايـراد شـوراي نگهبـان برمغايـرت مصوبـه بـا اصـل هشـتاد پنـج 

قانـون اساسـي مرتفـع خواهد شـد. 
امـا در کنـار نظـر رسـمی شـورای محتـرم نگهبـان، کارشناسـان 
پژوهشـکده شـورای نگهبان و نظـر داده اند که البته معلوم نیسـت 
تـا چـه انـدازه شـورای محتـرم نگهبـان نظریـات مشـورتی مذکور 
را وارد می دانسـته. بـا فـرض احتمـال وارد دانسـتن آن نظریـات 
توسـط شـورای نگهبـان، بـه چاره جویـی بـرای رفـع آن ایـرادات 

مبـادرت مي کنیـم.

بررسـی نظـر کارشناسـان پژوهشـکده در دو دسـته  کلیـات و 
جزییـات مـورد بررسـی قـرار می دهیـم: 

الـف- کلیـات: بـه نظـر کارشناسـان پژوهشـکده شـورای نگهبـان 
بـا توجـه بـه وجـود قوانیـن دائمـی، مصوبـه کمیسـیون داخلـی 

 گزارشى در مورد رفع؛
ایرادات شورای نگهبان از

اليحه حمايت ازحقوق افراد دارای معلوليت
دکتر خیراله شهبازی

پژوهشکده مجلس شورای اسالمی

الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۰ هیأت وزیران که در راستای اصالح و بازنگری و 
الحاقات الزم قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسالمی تصویب شده تقدیم 
مجلس شورای اسالمی شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ اعالم وصول گردید. جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون مشترک 
ارجاع گردید و نهایتًا کمیسیون در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ الیحه مذکور را با اضافه کردن اصالحات و اضافاتی تصویب 
نمود و متعاقبًا مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸، با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال 

موافقت نمود.
مجلس  محترم  ریاست  توسط  اساسی  قانون  محترم  شورای  اظهارنظر  جهت   ۱۳۹۵/۱/۱۵ تاریخ  در  مذکور  مصوبۀ 

شورای اسالمی ارسال گردید.
شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ مصوبۀ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسالمی تحت عنوان 
«الیحه حمایت از حقوق معلوالن» را مورد بررسی قرار داد و آن را به دلیل وجود قانون دائمی جامع حمایت از 
حقوق معلوالن و جریان يافتن امور مربوطه به طور طبیعی و فقدان خالء قانونی فاقد ضرورت برای تصویب آزمایشی 
دانست و لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و عالوه بر آن مصوبه کمیسیون را دارای ابهامات و اشکاالت 
عدیده دانست. در کنار نظر رسمی شورای محترم نگهبان کارشناسان پژوهشکده شورای محترم نگهبان اشکاالت 
ارزيابي  اساسی  قانون   ۸۵ و   ۷۵  ،۴۷  ،۴۶ اصول  با  جمله  از  مجلس  مشترک  کمیسیون  مصوبه  برمغایرت  عدیده 
كردند. البته مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز ایراداتی را بر چند مواد از مصوبه مجلس وارد کرد که مورد 
ایراد کارشناسان محترم پژوهشکده شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، لذا تالش خواهیم کرد تا به رفع ایرادات 
وارده مبادرت ورزیم. توضیح اینکه بدنبال دعوت معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، متخصصان و 
کارشناسان و انجمن های فعال معلوالن قرار شد يكي از کمیته ها به رفع ایرادات شورای نگهبان بپردازد، لذا کمیته 
رفع ایرادات شورای محترم نگهبان با توجه به ایرادات خود شورا و کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان مراتب را 

مورد برررسی قرار داد و مبادرت به رفع ایرادات به شرح زیر نمود:
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مجلـس بـه صـورت آزمایشـی فاقـد وصف «ضـروری» می باشـد 
و از ایـن جهـت مغایـر بـا اصـل ۸۵ قانـون اساسـی اسـت چون 
بـه قوانینـی ماننـد  «قانـون جامع حمایـت از حقـوق معلوالن» 
مصـوب ۱۳۸۳ و «قانون تصویب کنوانسـیون حقـوق افراد دارای 
معلولیـت» مصـوب ۱۳۸۷ معتبرند و به صـورت مفصل، حقوقی 
بـرای معلـوالن مشـخص کرده انـد و تکالیفـی را برعهـده دولـت 
گذاشـته اند. بـا ایـن مصوبه و بـه حکم مـاده ۱، قانون آزمایشـی 

۵ سـاله جایگزیـن قوانیـن دائمـی موجـود می گردد.
ثانیـًا بسـیاری از مـواد مصوبـه تکـرار شـده و اصالح مـواد قانون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن می باشـد در حالیکـه مجلس 
شـورای اسـالمی می توانسـت بـه جـای قانـون آزمایشـی، قانون 

موجـود را تکمیـل و اصـالح کند.

پاسخ براى ایرادات کلى:
در مـورد اول در صـورت تصویـب یـک بـه یـک مـواد مصـوب در 
کمیسـیون در صحن علنی مجلس شـورای اسـالمی و به صورت 
پژوهشـکده  کارشناسـان  توسـط  موجـود  اول  اشـکال  دائمـی 

شـورای نگهبـان منتفـی خواهد شـد.
در مـورد اشـکال دوم  بسـیاری از مـواد مصوبـه، تکـرار و اصالح 

مـواد قانـون جامـع از حقـوق معلوالن اسـت.
ب- جزئیات:

مـاده ۱- در تبصـره بنـد الـف ماده ۱ مصوبه کمیسـیون مشـترک 
مجلـس شـورای اسـالمی، تفویـض شـدن «چگونگـی تشـکیل 
کمیسـیون پزشـکی – توانبخشـی و تشـخیص نوع و تعیین شدت 
معلولیـت» بـه آئین نامـه مصـوب هیئـت وزیـران بدون مشـخص 
کـردن ضوابـط کلـی آن از سـوی قانونگـذار مغایر اصـل ۸۵ قانون 

اساسـی دانسـته شـده است:

پاسخ:
 در تبصـره مـاده ۱ قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن 
تشـکیل  اسـالمی،  شـورای  مجلـس   ۱۳۸۳/۲/۱۶ مصـوب 
کمیسـیون پزشـکی سـازمان بهزیسـتی بـرای تشـخیص افـراد 
دارای معلولیـت پیش بینـی شده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه در 
الیحـه تقدیمـی دولـت و مصوبـه کمیسـیون، وجـود متخصصان 
توانبخشـی  اضافـه شـده کـه منطقـی و موجـب برطـرف شـدن 
و  نـوع  تشـخیص  اینکـه  به عـالوه  می باشـد،   موجـود  نقایـص 
تعییـن شـدت معلولیـت نیـز افـزوده شده اسـت.  بنابرایـن در 
مصوبـه کمیسـیون از ایـن نظـر بـا قانـون فعلـی تفـاوت بـارزی 

وجـود نـدارد.

مـاده ۳: در تبصره ماده ۳ مصوبۀ کمیسـیون محترم، «اسـتفاده 
رایـگان افـراد دارای معلولیـت شـدید بـه اتفـاق یـک همـراه از 
سـامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسـرانی درون شـهری دولتی 
و عمومـی» و اسـتفاده نیم بهـا از سـامانه های برون شـهری ریلی، 
هوایـی و دریایـی «دولتـی، عمومـی و غیردولتـی» کارشناسـان 
سـامانه های «عمومـی» را بـه عنـوان شـرکت های خصوصی و نیز 
در ادامـه تبصـره وجـود سـامانه های بـرون شـهری مذکـور را در 
«بخـش غیردولتـی»  صریحًا مغایر اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسـی 
مبنـی بـر محترم بـودن مالکیـت شـخص و مالکیت اشـخاص بر 
حاصـل کسـب و کار خودشـان دانسـته اند. به عالوه بـه پیش بینی 

اعتبـار هـم توجـه کرده اند:

پاسخ:
بیـان  نگهبـان  شـورای  محتـرم  کارشناسـان  کـه  همچنـان   
کرده انـد، در مـاده ۴ قانـون فعلی هم بدون پیش بینـی اعتبارات 
اسـتفاده نیم بهـا معلـوالن اعـم از خفیـف، متوسـط، شـدید و 
خیلی شـدید از تسـهیالت مختلـف از جمله وسـایل حمل و نقل 
عمومـی دولتـی وجـود دارد ولی در مصوبه کمیسـیون مشـترک 
مجلـس وزارتخانـه مکلف بـه پیش بینی اعتبـارات الزم در بودجه 
سـاالنه شده اسـت ولـی متأسـفانه مصوبـه مجلـس تنهـا افـراد 
دارای معلولیـت شـدید و شـدید بـه بـاال بـه اتفاق یک همـراه را 
در برمی گیـرد، در حالی کـه افـراد دارای معلولیـت متوسـط البته 
بـدون همـراه هـم بـه چنیـن حمایتـی نیـاز مبـرم دارند. لـذا با  
وارد بـودن تذکـر کارشناسـان محتـرم در بیـان محـل اعتبـارات 
مـاده ۳ بـرای رفـع ابهـام و نیـز افـزودن افـراد دارای معلولیـت 

متوسـط بـه اصـالح تبصـره ۲ مـاده ۳ می پردازیـم:
تبصـره ۲ (مـاده ۳): اسـتفاده از افراد دارای معلولیت متوسـط و 
نیـز شـدید بـه بـاال به اتفـاق یـک همـراه از سـامانه های حمل و 
نقـل ریلـی و اتوبوسـرانی درون شـهری دولتـی و عمومـی رایگان 
می باشـد و اسـتفاده افراد دارای معلولیت متوسـط و  شـدید به 
بـاال بـه اتفـاق یـک همـراه از سـامانه های بـرون شـهری ریلـی، 
هوایـی و دریایـی دولتـی، عمومـی و غیردولتـی بـه صـورت  نیم 

خواهدبود. بهـا 
وزارت مکلـف اسـت جهـت اجـرای ایـن تبصـره بـه پیش بینـی 

اعتبـارات الزم در لوایـح بودجـه سـاالنه اقـدام نمایـد.

ماده ۴: متأسـفانه در دو الیحه دولـت، بیمه تکمیلی مورد غفلت 
واقـع شـده و تنهـا بیمـه سـالمت بـرای افـراد دارای معلولیـت، 
اعـم از خفیـف، متوسـط یـا شـدید و خیلـی شـدید مـورد توجـه 
واقـع شـد، که شـامل خدمـات توانبخشـی و پزشـکی اسـت. در 
عمـل چنیـن چیزی امـکان نـدارد، لـذا نمایندگان محتـرم عضو 
کمیسـیون مشـترک بیمـه تکمیلی را هـم عالوه بر پوشـش بیمه 
سـالمت امـا بـا محدودکـردن بـه افـراد دارای معلولیت بـه باال با 
شـرط نیازمنـد بـودن اضافـه کرده اند که کارشناسـان شـورا آن را 
موجـب بـار مالـی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسـی تلقـی نموده اند 
و نیـز تبصـره الباقـی هـم دارای بـار مالـی بـدون نحـوۀ تأمین آن 

آمده اسـت.

پاسخ: 
اوًال در مـاده پنـج قانـون فعلـی بیمـه خدمـات درمانـی نـه تنها 
افـراد دارای معلولیـت بلکـه افـراد تحـت سرپرستی شـان از حق 
بیمـه همگانـی برخـوردار هسـتند  و نیـز بیمـه تکمیلـی افـراد 
دارای معلولیـت اعـم از خفیف، متوسـط، شـدید و بـه باال مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
ثانیـًا: در الیحـه دولـت هـم بیمه سـالمت افـراد دارای معلولیت 
خدمـات  شـامل  کـه  به شـکلی  شده اسـت  ذکـر  عـام  به طـور 
توانبخشـی و پزشـکی هـم می باشـد بـا ایـن تفـاوت کـه بیمـه 
سـالمت نمی توانـد بـر آورنـده انتظـار موجـود در الیحـه باشـد. 
بنابرایـن بـا ابهـام از مـاده پنج قانـون فعلی و الیحـه دولت و نیز 
حـذف افـراد دارای معلولیـت خفیـف از پوشـش بیمـه تکمیلـی 
خطـر تبدیـل آنهـا به معلولیت متوسـط و شـدید بوجـود می آید. 
لـذا بـرای رفع ایـرادات موجود و پیش بینـی اعتبار بـرای ماده ۴ 
و تبصـره آن بـا افزایـش بـار مالی همراه اسـت. مـاده ۴ و تبصره 

آن بـه شـکل ذیـل درمی آید:
 وزارت مکلـف اسـت افـراد تحـت سرپرسـتی معلـوالن را تحـت 
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پوشـش بیمـه سـالمت قـرار دهـد و نیـز بیمـه سـالمت و بیمـه 
تکمیلـی افـراد دارای معلولیـت تحـت پوشـش سـازمان را بـه 
گونـه ای تأمیـن نمایـد کـه شـامل خدمات توانبخشـی- پزشـکی 

مـورد نیـاز ایـن افراد باشـد.
و  مشـاوره  هزینه هـای  قرارگرفتـن  پوشـش  تحـت  بـا  تبصـره: 
آزمایش هـای ژنتیک بـرای افراد دارای معلولیـت و بیماران مبتال 
بـه اختـالالت ژنتیکـی، انجـام ایـن مـوارد در افـراد فوق الذکـر 
قبـل از ازدواج اجبـاری اسـت و وزارت مکلـف اسـت اعتبـارات 
الزم بـرای اجـرای مـاده و تبصـره آن را در لوایـح بودجه سـاالنه 

نمایـد. پیش بینـی 

ماده ۵- کارشناسـان پژوهشـکده شـورای نگهبـان اضافه نمودن 
عبـارت «سـالمندان، ناتـوان» در مـاده ۵ بـه الیحـه دولـت را 
واجـد بـار مالـی تأمین شـان دانسـته ولی بـه علت وجـود عبارت 
سـالمندان در آسـتانه معلولیـت در تبصره ۲ مـاده ۵ الیحه دولت 
ایـراد مذکـور را مرتفـع می داننـد یا در بنـد ب که مشـابه بند الف 
مـاده ۳ قانـون فعلـی اسـت  و چون  توانبخشـی اعم از پزشـکی، 
اجتماعـی، آموزشـی و حرفـه ای در دنیـای امـروز اسـت و اضافـه 
شـدن عبارت های توانبخشـی پزشـکی نسـبت به پرداخـت قانون 
فعلـی فاقـد بندهـای پ و ت هـم بـه نوعـی در مـاده ۵ در قانون 
فعلـی وجـود دارد. لـذا ایرادات رفع شـده و همۀ ایـن  موارد  طبق 
قانـون فعلـی در چهارچـوب اعتبـارات مصـوب در قوانین سـاالنه 

می شـود. اجرایی 
در مجمـوع بـا انـدک تفاوت هـای مـاده ۵ بـا اصالحاتـی همـان 
مـاده ۱۰ فعلـی بنـد ب و نیـز بـا تفاوت هایـی هماننـد بنـد الـف 
مـاده ۳ فعلـی بنـد پ بنـد ج مـاده ۳ فعلـی و بنـد ت مصوبـه، 
مشـابه بنـد ب مـاده ۳ فعلـی اسـت لـذا بـرای رفـع ایـرادات در 
تبصره هـای ۱ و ۲، ۸۰ درصـد میـزان کمـک هزینـه یـا یارانـه 
پرداختـی بـه مرکـز توانبخشـی و ۳۰ درصـد نـرخ تمـام شـده 
خدمـات جهـت کمـک هزینـه نگهـداری و حـق پرسـتاری که در 

الیحـه دولـت نبودنـد حـذف می گـردد.

مـاده ۷: در ایـن ماده الـزام «مراکـز مهارت آموزی و نیز دانشـگاه 
آزاد و سـایر مراکـز آمـوزش عالـی غیردولتـی» بـه ارائـه خدمـات 
رایـگان آموزشـی به افـراد دارای معلولیت نیازمنـد  اعتبارات الزم 
بـا توجـه بـه ماهیـت خصوصـی و غیردولتـی آنها موجـب تضییع 
مالـی آن هـا و افـراد بـه غیـر تلقـی و لـذا مغایـر اصـول ۴۶ و ۴۷ 
قانون اساسـی مبنـی بر محترم بودن مالکیت شـخصی و مالکیت 
اشـخاص بر حاصل کسـب و کار و کارشناسـان پژوهشکده شورای 

نگهبان تلقی شـده اسـت:
پاسـخ مصوبه کمیسـیون مشـترک در واقع همان مـاده ۸ قانون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن مصـوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس 
شـورای اسـالمی و مشـابه الیحـه تقدیمـی دولـت بـه مجلـس 
می باشـد تنهـا تفـاوت بـارز مصوبـه کمیسـیون و الیحـه دولـت 
نسـبت بـه قانـون فعلـی عبـارت «سـایر مراکـز آموزشـی عالـی 
غیردولتـی» می باشـد که خـود از یک لحاظ رفع تبعیض نسـبت 
بـه دانشـگاه آزاد شـده اسـت. پـس با اضافـه کـردن «پیش بینی 
اعتبـارات الزم» در تبصـره مـاده ۷ مغایـرت بـا اصـول ۴۶ و ۴۷ 
قانـون اساسـی رفـع می شـود لـذا تبصـره مـاده ۷ به شـرح ذیل 

اصـالح می شـود:
علـوم،  وزارت  توسـط  مـاده  ایـن  اجرایـی  آیین نامـه  تبصـره: 
تحقیقـات و فنـاوری با همـکاری وزارت وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی، دانشـگاه آزاد اسـالمی، نماینده سـایر مراکز 

آمـوزش عالـی غیردولتی و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور 
از جملـه بـا پیش بینـی اعتبـارات الزم بـرای اجـرای ایـن مـاده 

توسـط وزارت تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد.

مـاده ۹- کمیسـیون مشـترک در مصوبۀ خود در تبصـره ۱ ماده ۹ 
نسـبت بـه الیحـه دولت در مـورد یارانه حقـوق و دسـتمزد عالوه 
بـر حداکثـر یارانـه پرداختـی موضـوع الیحـه دولـت حداقـل ۳۰ 
درصـد آن را نیـز پیش بینـی نموده اسـت کـه به نظر کارشناسـان 
پژوهشـکدۀ شـورای نگهبان چون مصوبۀ نماینـدگان امکان وضع 
یارانـه کمتـر از میـزان ۳۰درصـد از دولت گرفته منجـر به تحمیل 
بـار مالـی تأمین شـده به دولت گردیـده لذا مغایر اصـل ۷۵ قانون 
اساسـی اسـت. عـالوه بـر ایـن تبصـره ۴ مـاده ۹ مـورد اشـکال 
واقـع شـده کـه به دلیـل تهاتـر یارانـه پرداختی بـه کارفرمایـان با 

مطالبـات و مالیـات، مغایـر اصل ۵۳ تلقی شـده اسـت.

پاسخ: 
چـون درصـد پیش بینـی حداقل کمتـر از ۳۰درصد توسـط دولت 
بـا تذکـرات و اعتراضـات انجمن هـا و فعـاالن دارای معلولیـت 
آسـان تر اسـت و احتمـاًال بـا توجـه بـه پیش بینی یارانـه حقوق و 
دسـتمزدها حداکثـر ۵۰ درصد دسـتمزد و حقـوق احتماًال تعیین 
کمتـر از ۳۰درصـد اتفـاق نمی افتـد لـذا عبـارت «حداقـل سـی 
درصـد تـا» از سـطر اول تبصـره ۱ مـاده ۹ حـذف می شـود و در 

واقـع بـه الیحـه دولـت برمی گردیم.
نظـر بـه اینکـه احـکام مـورد اشـاره در تبصـره ۴ بـه نوعـی در 
تبصـره ماده ۹ آمده اسـت و امـکان پیش بینی سـاز و کار دیگری 
در ایـن رابطـه در آیین نامـه اجرایـی منـدرج در تبصـره ۳ مـاده 
۹ وجـود دارد، لـذا حـذف تبصـره ۴ چنـدان مشـکلی را ایجـاد 
نمی کنـد لذا پیشـنهاد می شـود تبصـره ۴ مـاده ۹ مصوبه مجلس 

گـردد. حذف 

مـاده ۱۰- در ایـن مـاده تبصره هـای ۱ و در ارتبـاط بـا معافیـت 
حـق بیمـه سـهم کارفرما یـا خویش فرمای افـراد شـاغل در مراکز 
توانبخشـی غیردولتـی تـا ۵۰درصـد در تبصـره ۱ در الیحـه دولـت 
نبوده اسـت و ایـن امـر موجـب کاهـش درآمـد عمومـی دولـت 
می شـود، لـذا مغایـر اصـل ۷۵ قانـون اساسـی تلقـی شده اسـت. 
چـون حفـظ ایـن تبصـره پیش بینـی اعتبـار در بودجـه سـاالنه 
موجـب عـدم پذیـرش اصالحـات دیگـر در الیحـه دولت می شـود 

لـذا بـا پیشـنهاد حـذف ایـن تبصـره موافق هسـتیم.
تبصـره ۲ مـاده ۹ پرداخـت حقـوق و مزایـای کارکنـان مراکـز 
مقـرر  یارانـه  بـه  منـوط  را  کار  قانـون  غیردولتـی،  توانبخشـی 
هشـتاد درصـدی در تبصـره ۱ مـاده ۵ نموده اسـت کـه ایـن امـر 
یـک نـوع گروگانگیـری حقوق و مزایـای کارکنان براسـاس قانون 
کار توسـط کارفرمـا اسـت کـه موجب تضییع آشـکار حقوق شـان 
می شـود. از طـرف دیگر به نظر کارشناسـان پژوهشـکده شـورای 
نگهبـان مغایـر اصـل ۷۵ اسـت و به دلیـل افزایـش بـار مالـی، 

پیشـنهاد می شـود تبصـره ۲ مـاده ۱۰ نیـز حـذف شـود.

مـاده ۱۲- تبصـره ۲ مـاده ۱۲ مصوبـۀ کمیسـیون مشـترک کـه 
بازنشسـتگی پـس از موعـد و بـا احتسـاب سـنوات ارفاقـی بدون 
شـرط سـنی و بـدون پرداخـت کسـور آن هـم بـا شـرط حداقـل 
شـاغل  معلولیـت  دارای  افـراد  خدمـت  سـابقۀ  تمـام  سـال   ۱۵
را  غیردولتـی  بخـش  و  قانـون  ایـن  مشـمول  دسـتگاه های  در 
پیش بینـی کـرده اسـت کـه واجد بـار مالـی تأمین نشـده گردیده 
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اسـت. لـذا مغایـر اصـل ۷۵ قانون اساسـی شـمرده شـده اسـت. 
از آنجـا کـه تبصـره ۱ مـاده ۱۲ موجـب افزایش سـقف سـنی برای 
واجدان شـرایط اسـتخدام معلوالن تا ۵ سـال شـده و در تبصره ۳ 
همیـن مـاده سـنوات خدمات ارفاقـی با توجه به شـدت معلولیت 
خفیـف، متوسـط، شـدید و خیلـی شـدید افـراد دارای معلولیـت 
بـه ترتیـب ۲، ۴، ۷ و ۱۰ پیش بینـی شـده و مـورد ایـراد هـم واقع 
نشـده پـس اهـداف تبصـره ۲ تا حـدودی حاصل شده اسـت لذا با 
حـذف تبصـره ۲ موافق هسـتیم ولـی به دلیـل اینکه مـاده ۱۲ به 
ویـژه خـود مـاده با الهام از مـاده ۷ قانون جامـع حمایت از حقوق 
معلـوالن علی الخصـوص بند الف مـاده ۷ تنظیم گردیده اسـت لذا 
در خـود مـاده بـا تغییر ۳درصد سـهمیه اسـتخدامی بـه ۵درصد 
به سـقف مذکـور جایگزیـن مـاده ۱۲ مصوبۀ مجلـس می کنیم که 

به شـرح ذیـل درخواهـد آمد:
مـاده ۱۲: دولت مکلف اسـت حداقل ۵ درصـد (۵٪) از مجوزهای 
اسـتخدامی (رسـمی، پیمانـی، کارگـری) دسـتگاه های دولتـی و 
عمومـی اعـم از وزارتخانه هـا، سـازمان ها، مؤسسـات، شـرکت ها 
و نهادهـای عمومـی و انقالبـی و دیگر دسـتگاه هایی کـه از بودجه 
عمومـی اسـتفاده می نماینـد یا مالکیت عمومی موضـوع اصل ۴۴ 
قانـون اساسـی بر آنها مترتب اسـت بـه افراد معلول واجد شـرایط 

اختصـاص دهد.

مـاده ۱۳- در مـاده ۱۳ افزایـش عبـارت «بـا احتسـاب بـدون 
دسـتمزد» در سـطر چهـارم موجـب ابهـام گردید و از سـوی دیگر 
ارائـه میـزان تسـهیالت متناسـب و اقدامـات حمایتـی در قبـال 
اختصـاص حداقـل ده درصـد واحدهـای مسـکونی به افـراد فاقد 
مسـکن معلـول با اولویـت زوج هـای دارای معلولیت را هـم دارای 
ابهـام شـمرده اند از طرفی چـون در الیحه وزارت راه و شهرسـازی 
و سـایر دسـتگاه های مربوطه مکلف به ارائه تسـهیالت و اقدامات 
مـاده ۱۳  موضـوع  مسـکونی  واحدهـای  سـازندگان  از  حمایتـی 
گردیده انـد. لـذا بـرای رفـع ابهـام و بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسـازی است 
پس بهتر اسـت برای بنیاد مسـکن انقلالب و سـایر دسـتگاه های 
مربـوط ذکـر شـود تـا مشـمول مصوبـه حتی بینـاد مسـتضعفان 
و دسـتگاه های دیگـر را هـم دربرگیـرد، از ایـن لحـاظ پیشـنهاد 
می شـود مـاده ۱۲ الیحـه دولـت جایگزیـن خـود مـاده ۱۳ مصوبۀ 

کمیسـیون مشـترک نشود.
ولـی ایـراد و ابهام تبصره های ۳ و ۴ مصوبۀ کمیسـیون مشـترک 
نیـز بـا پیش بینی اعتبـارات مـورد نیـاز در بودجه سـاالنه مرتفع 
گـردد لـذا در پایـان تبصـره ۴ پیشـنهاد می شـود عبـارات ذیـل 

اضافـه گردد:
تبصـره ۴: وزارت مکلـف اسـت اعتبـارات الزم بـرای اجـرای این 
تبصـره و تبصـره ۳ ایـن مـاده را در بودجـه سـاالنه پیش بینـی 

ید. نما

ماده ۱۴، موظف شدن سازمان ملی زمین و مسکن به دادن زمین 
رایگان عالوه بر افراد معلول فاقد مسکن در مصوبه مجلس شامل 
مراکز توانبخشی غیردولتی گردیده که در الیحه دولت هم نبوده است 
این امر به نظر کارشناسن شورای نگهبان موجب کاهش درآمدهای 
دولت بدون پیش بینی طریق جبران آن شده است لذا مغایر اصل 
۷۵ قانون اساسی است. بنابراین با حذف عبارت مراکز توانبخشی 
غیردولتی در سطرهای دوم و سوم ماده ۱۴ موافق هستیم که با 

این کار ایراد وارده کارشناسان شورای نگهبان بر طرف می شود.

توانبخشی  مراکز  شدن  اضافه  دیگر  بار   ۱۵ ماده  در   :۱۵ ماده 
غیردولتی همانند افراد دارای معلولیت در پرداخت هزینه صدور 
پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین 
الگوی  با  منطبق  فاضالب  دفع  و  گاز  برق  آب،  انشعابات  حق 
تشویق  جهت  می باشند.  معاف  منطقه  یا  شهری  مصوب  مسکن 
به سرمایه گذاری بخش خصوصی به ایجاد مراکز توانبخشی، ارائه 
تسهیالت مزبور به مراکز فوق منطقی به نظر می رسد لذا برای رفع 
مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل کاهش درآمد دولت 

بدون پیش بینی جبران آن، ساز وکار ذیل پیشنهاد می شود:
وزارت مکلف است بار مالی ناشی از اجرای این ماده را در لوایح 

بودجه ساالنه پیش بینی نماید. 

نبوده  دولت  تقدیمی  الیحه  در   ۱۸ ماده  که  آنجایی  از   :۱۸ ماده 
این  موضوع  اجرایی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  کردن  مکلف  لذا 
شهروندان  با  صحیح  تعامل  جهت  کارکنان  آموزش  برای  قانون 
قانون   ۷۵ اصل  مغایر  مالی،  بار  ایجاد  جهت  معلولیت  دارای 
اساسی شمرده شده است. هر چند در الیحه دولت در انتهای ماده 
صاحبان  و  شهرداری ها  و  کشور  شهرسازی،  و  راه  وزارتخانه ها   ۳
نقل  و  حمل  ناوگان  و  سامانه ها  تأسیسات  ایستگاه ها،  پایانه ها، 
درون شهری و برون شهری موظف شده اند کارکنان خود را جهت 
همیاری علمی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند 
که این قابل تعمیم به دستگاه های اجرایی دیگر نیز هست، با این 
همه با اضافه کردن پیشنهاد ذیل ایراد موجود که به ا نتهای ماده 

۱۸ اضافه شود قابل رفع است:
اعتبار الزم برای اجرای این ماده صرفه جویی در اعتبارات مصوبه 

ساالنه در بودجه دستگاه های مذکور تأمین خواهد شد.

ماده ۲۰: از آنجایی که فراهم نکردن رابط ناشنوایان جهت احیای 
حقوق افراد ناشنوا به هنگام حضور آنها در دادگاه ها و سایر مراکز 
متأسفانه  و  می شود  مذکور  افراد  حقوق  تضییع  موجب  دادرسی 
تبصره ماده ۲۰ مصوبه مجلس در الیحه دولت هم نبوده ولی به نظر 
کارشناسان شورای نگهبان موجب بار مالی می گردد لذا برای رفع 
این ایراد، عبارت ذیل به آخر تبصره ۲۰ اضافه می شود. تبصره ماده 
۲۰ اعتبار الزم از محل بوده و مصوبه ساالنه سازمان بهزیستی از 

این طریق تأمین می گردد.

معافیت  افزایش  نگهبان  شورای  کارشناسان  نظر  به   :۲۳ ماده 
مالیاتی حقوق و مزایا یا دستمزد و درامد افراد دارای معلولیت بیش 
از دو درصد مقرر الیحه دولت موجب گسترش معافیت مالیاتی و 
در نتیجه کاهش درآمد دولت می شود، لذا مغایر اصل ۷۵ قانون 
اساسی است که این قسمت از افزایش قابل حذف شدن نیست. 
ولی از آنجایی که افراد دارای معلولیت شدید و یا خیلی شدید کمتر 
شاغل هستند و یا توانایی کار دارند لذا از این نظر ماده مصوب 
بالموضوع خواهد بود. در حالی که افراد خفیف و متوسط بیشتر 
در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند با فرض جلوگیری 
از تحمیل بار مالی بیشتر، به بخش های مذکور و صرف نظر کردن 
از معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت خفیف حداقل باید افراد 
دارای معلولیت هم مشمول دستور ماده ۲۳ مصوبه مجلس شوند. 
ذیل  شرح  به  ماده  اول  سطر  فوق  پیشنهاد  گرفتن  نظر  در  با  لذا 

اصالح می گردد:

ماده ۲۳: پنجاه درصد حقوق و مزایا و یا دستمزد و درآمد، مشمول 
مالیات افراد دارای معلولیت متوسط و شاغل می شود.
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ماده ۲۵: هر چند در مورد جانبازان شاغل تا ۳ ساعت در روز 
و جانبازان ۷۰ درصد به باال در قوانین جاری کاهش ساعت کار 
دولتی  کارفرمایان  تشویق  برای  ولی  شده است  پیش بینی  روزانه 
شورای  کارشناسان  پنج  و  هفتاد  اصل  ایراد  رفع  و  غیردولتی  و 
مصوبه   ۲۵ ماده  جایگزین  دولت،  الیحه   ۲۳ ماده  مفاد  نگهبان 

کمیسیون مشترک مجلس شورای اسالمی می گردد.
ماده ۲۸: اینکه شرکت رئیس سازمان بهزیستی در جلسات شورای 
عالی اشتغال موضوع ماده ۲۸ مصوبه مجلس که متناظر ماده ۱۵ 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن هم است، با چه عنوانی 
عنوان  به  یا  و  است  رأی  حق  دارای  آیا  نیست  مشخص  و  است 
ناظر است؟ در حالی که در شوراهای دیگر هم چون شورای پول 
و  هستند  عضو  فرد  از  غیر  دیگری  مسئوالن  و  مقامات  اعتبار  و 
در مواردی پاسخگوی وزرا در مقابل مجلس هستند، واجد حق 
رفتار  معمول  طرق  به  مورد  این  در  و  شد  خواهند  شناخته  رای 

خواهد شد.

ماده ۳۰ – كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان ماده ۳۰ مصوب 
كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي را با سه اصل ۵۷، ۶۰ و 

۷۵ مغاير دانسته اند كه به رفع ايرادات.
به ماده مذكور مي پردازيم:

كميسيون - ۱ مصوبه   (۱) ماده  بند «ت»  موجب  به  كه  آن جا  از 
اجرايي  .... «دستگاه هاي  و  اسالمي  شوراي  مجلس  مشترك 
كشوري»، «مجمع  خدمات  مديريت  قانون  ماده (۵)  موضوع 
«كليه  و  نگهبان»  «شوراي  نظام»،  مصلحت  تشخيص 
سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي 
لذا  هستند  قانون  اين  مشمول  مي كنند»،  استفاده  دولت 
جهت   ۳ ماده  در  نظارت  و  هماهنگي  عالي  شوراي  تشكيل 
نظارت عاليه آن بر حسن اجراي كليه قوانين مربوط به افراد 
داراي معلوليت در واقع گسترش دامنه صالحيت آن بر ساير 
مراجع و نهادهاي ديگر كه ذيل قوه مجريه قرار ندارند مي شود 
لذا نظارت و سیاست گذاري آن بر ساير مراجع قانوني و قواي 

حاكم، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي به نظر مي رسد:

پاسخ: 
مورد  در  ماده  اين  موضوع  هماهنگي  عالي  شوراي  نظارت  اوًال 
معلوليت  داراي  افراد  به  مربوط  قوانين  اجراي  حسن  بر  نظارت 
مجمع  نگهبان،  شوراي  چون  نهادهايي  كردن  استثناء  و  است 
تشخيص مصلحت و يا قواي ديگر نوعي تبعيض ناروا ست حال 
جزاير  نهادها  و  قوا  تخصصي  و  اجتماعي  كار  تقسيم  در  آن كه 
مستقل از هم نيستند كما اين كه قواي سه گانه در عين استقالل 
داراي تأثير و تأثر بر يكديگر هستند. تشكيل شوراهاي عالي در 
قوانين ديگر كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است مسبوق به 
سابقه است از جمله شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي موضوع 
ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 
۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شوراي اسالمي است كه به منظور هماهنگي 
سياست هاي اجتماعي در حوزه اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت 
بدني، مسكن، بهداشت و ساير بخش هاي مرتبط با حوزه تأمين 
فوق  نكات  لحاظ  با  اين كه  نتيجه  است.  شده  تشكيل  اجتماعي 
بعالوه حذف عبارت «تحقق سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي 
قانون   ۵۷ اصل  با  مصوبه  احتمالي  مغايرت   ۳۰ ماده  در  كالن» 

اساسي منتفي مي گردد.

و - ۲ نمايندگانشان  عنوان  به  معلوليت  داراي  افراد  عضويت 
اعضاي خارج از قوه مجريه با توجه به برخي صالحيت هاي 
شورا مغاير با اصل ۶۰ و ۵۷ قانون اساسي دانسته شده است.

پاسخ: 
همچنان كه در ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعي تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب 
وزراي عضو شورا و تأييد رئيس جمهور الزام آور است در اين شورا 
هم بايستي تصميمات شوراي عالي هماهنگي و نظارت با تصويب 
وزراي عضو و تأييد رئيس جمهور اجرايي شود و حضور افراد ديگر 
شورا اعم از قوه مجريه و قواي ديگر به عنوان ناظر و مشاور تلقي 
گردد. با اين اصالحات ايراد وارده برطرف مي شود لذا تبصره ۳ 
ماده ۳۰به اين شكل درمي ايد: مصوبات شورا با راي وزراي عضو 

و تاييد رئيس جمهور الزام آور است. 

يكي ديگر از ايرادات تشكيل واستقراردبيرخانه شوراي عالي - ۳
هماهنگي و نظارت بر اجراي اين قانون در سازمان بهزيستي 
اليحه  در  چون  و  شده    است  دانسته  مالي  بار  واجد  كشور 
پيشنهادي دولت هم پيش بيني نشده بود و نمايندگان طريق 
تاميني بار مالي اين ماده را پيش بيني نكرده بودند لذا تشكيل 

شوراي عالي رامغاير اصل ۷۵ قانون اساسي دانسته اند.

پاسخ:
 ضمن وارد دانستن ايراد مذكور با اصالح تبصره ۱ و پيش بيني 
براي  كشور  بهزيستي  سازمان  جاري  بودجه  محل  از  الزم  اعتبار 
تامين هزينه هاي دبيرخانه مذكور، ايراد ناشي از اصل ۷۵ قانون 
اساسي مرتفع مي گردد . پس تبصره ۱ ماده۰ ۳ به اين شكل در 

مي آيد:
تبصره ۱ ماده ۳۰: دبيرخانه اين شورا در سازمان تشكيل خواهد 

شد و اعتبار الزم از محل بودجه جاري آن تامين مي شود.
تبصره۳: درمورد اجراي مواد فصل دوم وزارت كشورهرشش ماه يك 
بارگزارش الزم رابه كميسيون هاي عمران واجتماعي درخصوص 
اجراي مفاد  فصل سوم وزارت به كميسيون هاي بهداشت ودرمان 
واجتماعي و درمورد فصل چهارم كميسيون اموزش وتحقيقات 
اقتصادي  كميسيون هاي  به  وزارت  پنجم  بافصل  درارتباط 
وشهرسازي  راه  وزارت  ششم  فصل  درخصوص  عي  واجتما 
هفتم  فصل  ودرمورد  واجتماعي  عمران  كميسيون هاي  به 
فرهنگي  كميسيون هاي  به  اسالمي  وارشاد  فرهنگ  وزارت 
به  دادگستري  وزارت  هشتم  بافصل  ودراتباط  واجتماعي 
درخصوص  و  واجتماعي  قضايي  و  حقوقي  كميسيون هاي 
فصل نهم وزارت مكلف هستند به كميسيون هاي اجتماعي 
نيز  دولت  نمايند.  تقديم  مجلس  ومحاسبات  بودجه  وبرنامه 
به  مربوط  ازاقدامات  جامع  گزارشي  ساالنه  است  موظف 
افراد  حقوق  كنوانسيون  تصويب  قانون  و  قانون  اين  اجراي 

داراي معلوليت را در اذرماه هرسال ارايه كند.

حمايت  جامع  قانون  قانون،  اين  الزم االجراشدن  با  ماده۳۱:   
ازحقوق معلوالن مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶درموارد مغايرت بااين قانون 

نسخ مي شود.
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از  حمایت  الیحه  تصویب  ــرى     پیگی کمپین   
معلولیت داراى  افراد  حقوق 

طبـق آمـار سـازمان بهداشـت جهانی حدود ۱۱ تـا ۱۵ درصد جمعیت کشـورهای رو به توسـعه را افرادی بـا درصدهای متفاوت 
از انـواع معلولیت هـا تشـکیل می دهنـد. در سـال ۸۳ قانونـی به نام «قانـون جامع حمایت از حقوق معلوالن» با سـکوت! شـورای 

نگهبـان تصویـب شـد و هیچ وقـت اجرایی نشـد، چون منابع مالـی آن تامین نشـده و ضمانت اجرایی هم نداشـت. 
در سـال ۹۲ الیحـه در دسـتور کار هیئـت دولـت قـرار گرفـت و در سـال ۹۴ پـس از طـی مراحلـی از شـورای نگهبان برگشـت 
خـورد. در شـهریور سـال ۹۵ بعـد از تحصـن تعدادی از افـراد دارای معلولیـت الیحه حقوق معلـوالن مجددًا در دسـتور کار مجلس 

قـرار گرفـت و این بـار ۱۳۱ نفـر از نماینـدگان محتـرم مجلـس رای بـه خارج شـدن آن از دسـتور کار مجلـس دادند.
ایـن شـد کـه از آبـان ۹۵ افـراد دارای معلولیـت به طـور خودجـوش کمپینـی را با هـدف تاثیر و تسـریع در رونـد تصویب الیحه 
از طـرق کامـال مدنـی و قانونـی تشـکیل دادنـد و فعالیت هایـی را چون؛ اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی بـرای احقاق حقـوق قانونی 

کردند. آغـاز  خود 

عمده فعالیت های کمپین: 
تشکیل گروه با بیش از ۵۵۰۰ عضو از افراد دارای معلولیت در سراسر کشور▪ 
فراخوان با ارسال سراسری نامه کمپین به همه نمایندگان محترم مجلس از سراسر کشور توسط افراد دارای معلولیت (بار اول ▪ 

آذر سال۹۵ و بار دوم از شهریور ۹۶ )
برگزاری اردوی همایشی، آموزشی در فروردین ۹۶ در شهر تهران و شرکت بیش از ۶۰۰ نفر از اعضای کمپین از سراسر کشور در ▪ 

این همایش 
شرکت در مراسمی نظیر ۲۲بهمن و انتخابات و تشویق اعضا به ایجاد حساسیت در تعیین سرنوشت خود▪ 
شرکت در نمایشگاه مطبوعات و برگزاری نشست مطبوعاتی و جلسه پرسش پاسخ (آبان۹۵ و آبان ۹۶ )▪ 
برگزاری طومار و اخذ امضا در بیش از ۵۰ شهر و تحویل به نمایندگان همان شهرها جهت انتقال به مجلس شورای اسالمی▪ 
پیگیری روند الیحه و انجام مصاحبه با نمایندگان مجلس و مسئوالن ارشد بهزیستی▪ 
برگزاری طوفان تویتری و ترند کردن هشتگ #تصویب_الیحه_معلوالن در ایران با بیش از ۲۷هزار توییت▪ 
تهیه منابع حقوقی مدنی و بین المللی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت، آموزش به فعاالن مدنی و در دسترس عمومی قرار ▪ 

دادن آن و برگزاری دو نشست مطبوعاتی در این خصوص
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اجراى قانون
بسـیار شـنیده شـده و تجربـه هـم آن را ثابـت 
کـرده کـه بهتریـن قانون هـا در صورتـی کـه مجری 
کاردان نداشـته باشـد، بـه بدتریـن قانون هـا تبدیل 
می شـود و بدتریـن قانون ها اگر به دسـت بـا کفایت 
مدیـر دلسـوزی بیفتد، بـه بهترین وجـه ممکن اجرا 

خواهد شـد.
امـا بحـث ایـن اسـت کـه مجـری قانـون افراد 
دارای معلولیـت  کـدام اداره و کدام نهاد اسـت و به 

عبـارت دیگـر متکفـل و مدیر اصلی کیسـت؟
در پاسـخ یکـی از معلوالن تحلیل گر و نویسـنده 
و  متصـدی  بهزیسـتی  سـازمان  اگـر  می گفـت: 
مجـری قانـون معلوالن باشـد، از همیـن اآلن وضع 
ایـن قانـون و آینـده آن روشـن اسـت و ایـن قانـون 
حداقـل  بپـردازد.  مشـکالت  حـل  بـه  نمی توانـد 
نمی توانـد بـرای مـا بهشـت موعـود ایجـاد نمایـد.
در  کـه  آمـد  پاسـخ  چیسـت؟  راه کار  پرسـیدم 
همیـن قانـون بایـد بندهـا و مـوادی هـم دربـاره 
مجـری تصویـب شـود و شـرایطی بـرای آن در نظـر 
بگیرنـد و سـاختار اداری آن را طـوری مصوب کنند 
کـه کارآمـد باشـد. امـا اگـر قانونـی بـا بودجه هـا و 
اعتبـارات چنـد برابـر تصویـب نماینـد و بـه دسـت 
بهزیسـتی کنونـی بدهنـد اساسـًا گوشـت را دسـت 

گربـه دادن اسـت.
در همـان جلسـه شـخص دیگـر گفت: بـه نظر 
می رسـد در قانـون یـک فصـل ویـژه دربـاره مجری 
ایـن قانـون تصویب شـود و وظایـف بهزیسـتی را به 
ادارات تخصصـی دیگر بسـپارند. مـوارد فرهنگی آن 
را بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بدهند و این 

نگاهی آسیب شناسانه 
به قانون جامع حمایت از معلوالن

محمد حسینی فعال و پژوهشگر حوزه معلوالن

از سـال هشـتاد کـه زمزمـه قانـون معلـوالن بـه طـور فراگیـر و گسـترده 
مطـرح شـد تـا اآلن ۱۶ سـال می گـذرد؛ یعنی عمر سـه دولـت؛ عمر سـه دوره 
مجلـس شـورای اسـالمی و عمـر دو دوره شـورای نگهبان. چند میلیون انسـان 
دارای معلولیـت و هـزاران خانـواده دارای فرزنـدان معلول در طول این سـال ها 
منتظـر اصـالح وضعیت خـود بوده اند. مدیران و مسـئولین بسـیار آمدند، وعده 
و وعیدهایـی را مطـرح کـرده و اصـالح جامعـه هـدف را بـه ایـن قانـون پیونـد 
دادند؛ جلسـات بسـیاری تشـکیل شـد، سـخنرانی های فراوان با حرارت و یا با 

دلسـردی بیان شـد و ... .
هنـوز هـم نمی دانیـم سرنوشـت آن بـه کجـا می انجامـد؟ حتـی اگـر در 
صحـن علنـی مجلـس تصویـب شـود، آیـا شـورای نگهبان تأییـد خواهـد کرد؟ 
یـا مثـل سـال۱۳۸۳ امضـاء شـورای نگهبان بـر پـای آن نمی نشـیند؟ بر فرض 
اگـر شـورای نگهبـان امضـاء کنـد، آیـا دولـت و رؤسـای سـازمان بهزیسـتی به 
بهانه هـای متعـدد مثـل نداشـتن اعتبـار مالی و نداشـتن منبـع پولـی آن را به 

بایگانـی نمی سـپارند و بـرای اجـرای آن بهانـه نمی آورنـد؟
آری همـه اینهـا پرسـش ها و دغدغه هایی اسـت که در جلسـاتی کـه هر ماه 
و هـر هفتـه در همـه شـهرها بـر پـا شـده و می شـود، مطرح شـده و می شـود. 

ایـن مقالـه انعکاسـی از این دغدغه ها و پرسـش ها اسـت.
معـروف اسـت کـه بایـد قسـمت پر لیـوان را دیـد، بـه مثبت ها و محاسـن 
توجـه نمـود و خألهـا و معایـب را مطـرح نکرد چـون موجب دلسـردی و یأس و 
ناامیـدی می گـردد. امـا با خود اندیشـیدم در مـورد این قانون الزم اسـت نکات 
منفـی و تحلیل هـای دربـاره ایـن قانـون را کـه در جلسـات مطـرح می شـوند را 
جمـع آوری و منتشـر کنـم. زیرا َمثلی هسـت کـه توصیه می کند انسـان عاقل از 
یـک سـوراخ دو بـار گزیده نمی شـود. مهم تـر اینکه بـا تذکر ضعف هـا و نواقص، 
نمایندگان محترم و دسـتگاه تقنین، سـپس دسـتگاه اجرا و نیز دسـتگاه قضاء 
بـا چشـم باز، به مشـکالت منـدرج در البـه الی مـواد و بندهای آن پـی می برند 

و می تواننـد مواضـع صحیح تـر و پخته تـر اتخـاذ نمایند.
ایـن مقالـه اثبـات ایـن اسـت کـه کسـانی بوده انـد، اشـکاالت و نواقـص را 
می دیده انـد و در جلسـات می گفته انـد و فـردی هـم بـوده که به عنـوان «میرزا 

بنویـس» گفته هـای آنان را نوشـته اسـت.
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وزارتخانـه را مکلـف کننـد تـا مـواد فرهنگـی را اجـرا کنـد،  مـوارد 
مرتبـط بـه درمان و دارو و پزشـکی و توانبخشـی را بـه وزارت درمان 
و آمـوزش پزشـکی بسـپارند، بخـش آموزشـی را بـه وزارت آموزش و 
پـرورش بدهنـد و باالخـره بخـش مسـاعدت ها را بـه کمیتـه امـداد 
امام خمینی بسـپارند. بهزیسـتی فقط ناظر باشـد یا از اسـاس جمع 

شود.

تضمین قانونى و ضمانت حقوقى
تاکنـون چنـد نسـخه از قانـون معلـوالن منتشـر شـده امـا در 
هیچ کـدام فصلـی بـرای تضمیـن ایـن قانـون وجـود نـدارد. باالخره 
معلـوالن چگونـه و بر اسـاس چه اصولـی دلخوش و مطمئن باشـند 
کـه مـواد ایـن قانـون اجرایی خواهد شـد؟ از ایـن رو قانون گـذار باید 
مـوادی در زمینـه ضمانـت و متعهد سـاختن مجریـان تصویب کند.

قانون ۸۳ چه سرنوشتی پیدا کرد؟
ایـن قانـون پـس از دو سـال کار در مجلـس باالخـره در صحـن 
علنـی تصویـب شـد و بـه شـورای نگهبـان رفـت. شـورای محتـرم 

نگهبـان بـه هـر دلیـل صـالح ندانسـت آن را امضـاء کنـد.
مجلـس ده روز صبـر کـرد و پـس از ده روز طبـق قانـون، آن را به 
دولـت ابـالغ و خواسـتار اجرای آن شـد. دولت آقای خاتمی شـروع به 
اجـرا کـرد و رئیـس جمهـوری آن را بـه نهادهـای مرتبط ابـالغ نمود. 
بعـد از چنـد مـاه دولـت عوض شـد و دولت جدیـد آقـای احمدی نژاد 
آمـد. ایـن دولـت قانـون مصـوب ۸۳ را اجـرا نمی کرد. اسـتداللی که 
مطـرح می کـرد دو چیـز بود: یکـی منابـع مالی مشـخص پیش بینی 
نشـده و دوم شـورای نگهبان امضاء نکرده اسـت. تشکل ها به تفصیل 
هـر دو اسـتدالل را پاسـخ گفتند ولی رئیس جمهور هشـت سـال زیر 

بـار نرفت و قانـون بدون مجـری ماند.
شـورای  مجلـس  در   ۱۳۸۷ سـال  در  دیگـری  قانـون  مهم تـر 
اسـالمی تصویـب شـد و آن الحـاق بـه کنوانسـیون بـود. از هـر نظر 
قانونـی مشـروع و مقبـول بـود. امـا تـا کنـون نهادهـا به اجـرای آن 

نپرداخته انـد و اساسـًا نسـبت بـه آن سـکوت نموده انـد.
بنابرایـن بسـیاری از معلوالن نخبه مشـکل اصلـی را بی قانونی یا 
خـأل قانـون نمی داننـد بلکه قانـون ۸۳ و قانـون کنوانسـیون حقوق 

معلـوالن هسـت ولی نهادهـای اجرایی، بـه اجـرای آن نمی پردازند.
در بسـیاری از کشـورها ضمانـت مهمـی به اسـم افـکار عمومی 
هسـت. اگـر مسـئول و رئیـس کاری را انجـام ندهد، مـردم آن را به 
مطبوعـات و رسـانه ها می برنـد و بـه بحـث و نظردهـی می پردازنـد. 
ضمانت هـای دیگـری هـم در برخـی کشـورها مطرح اسـت مثل 
ورود قـوه قضائیـه و تعیین مجرمیت یـا ورود مقامات باالتر و محکوم  
کـردن متخلفـی کـه قانـون را اجرا نکرده اسـت. الزم اسـت در قانون 

معلـوالن ضمانـت جدی و عملـی و مؤثر پیش بینی شـود.

منابع مالى مغفول
دو سـال قبـل در جلسـه ای آقایی از برخی منابـع مالی معلولیتی 
گزارش می داد و تازه متوجه شـدم تشـکل های معلولیتی و معلوالن، 
برخـی منابـع بسـیار مهم مالی را نمی شناسـند و خبر ندارنـد زیرا در 

قانون بـه آنها پرداخته نشده اسـت.
یکـی از ایـن منابـع موقوفاتـی اسـت که مـردم برای معلـوالن یا 
پروژه هـای معلولیتـی وقـف کرده انـد. یک سـوال مهم این اسـت که 
چـرا در قانـون بـه منابـع مالـی معلولیتـی مثـل وقف اشـاره نشـده 
و چـرا اساسـًا یـک فصـل دربـاره منابـع مالـی معلـوالن در قانـون 

نمی آورنـد.
یـا  یونیسـف  مثـًال  اسـت،  خارجـی  سـرمایه های  دیگـر  منبـع 
ایسسـکو یـا یونسـکو یا سـازمان ملل هر سـال از ایـران حق عضویت 
دریافـت می کنند. تشـکل های معلـوالن در کویت، در امـارات از این 
نهادهـای بین المللـی بودجـه می گیرند. امـا در ایران کمتر کسـی به 
سـراغ آنهـا مـی رود. امـا چـرا قانـون تکلیف این گونـه منابـع مالی را 

نمی کند؟ روشـن 
فصـل دهم الیحه (نسـخه ای کـه فروردین ۹۶ به شـورای نگهبان 

رفتـه) دربـاره منابع مالی اسـت و فقط یک مـاده دارد:
مـاده ۲۹ ـ بـه منظور شفاف سـازی منابع مالـی اختصاص یافته 
بـرای اجـرای این قانـون و حمایت از افـراد دارای معلولیت سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی مکلـف اسـت نسـبت بـه ایجـاد ردیف هـای 
اعتبـاری ذیـل فصـل رفـاه اجتماعـی وزارت متناسـب بـا عناویـن 

فصـول ایـن قانـون در لوایـح بودجه سـنواتی اقـدام نماید.
ایـن مـاده به ایـن معنا اسـت کـه بودجـه ای در سـازمان برنامه 
تدویـن و توسـط مجلـس بـه دولـت داده می شـود. یعنـی روشـی 
تاکنـون معمـول بـوده اسـت. ولـی جنبه هـای دیگـر مسـائل مالـی 

معلـوالن را روشـن نمی نمایـد.

ضرورت رفع تبعیض
عوامـل معلولیت هـا را از یـک منظـر بـه سـه دسـته تقسـیم 
می کننـد و آنهـا را بـه معلـول مـادرزاد؛ حادثـه ای و جنگـی تقسـیم 
می کننـد. یعنـی منشـأ پیدایش معلولیـت یا محیط رحم مادر اسـت 
و بـه گونـه ای اسـت که فـرد، نابینا یا فلـج و غیره متولد می شـود یا 
فـرد بـه هنـگام تولد سـالم اسـت ولـی در دوره کودکی یـا دوره های 
بعـدی بـر اثـر بیمـاری یـا تصـادف یـا دیگـر عوامـل معلولیـت پیـدا 
خواهـد کـرد و سـوم فـرد در جبهـه بـر اثـر اصابـت گلولـه و دیگـر 
رخدادها، معلول شـده اسـت. اکثر کشـورها بدون تفـاوت بین انواع 
معلـوالن بـرای همه آنـان یک قانـون دارنـد و نهادهـای اجرایی آنها 
هـم یکـی اسـت. امـا در ایـران بـه دلیـل بـروز جنـگ مهـم هشـت 
سـاله و ضـرورت دفـاع از وطـن و لـزوم رسـیدگی بـه افـرادی که در 
جنـگ مشـکل پیـدا کرده انـد، بـرای افـرادی کـه در جبهـه آسـیب 
دیده انـد، نهـاد ویـژه بـه نـام بنیـاد جانبـازان تأسـیس شـده و نیـز 
مصوبـات ویـژه آنـان در مجلس تصویب  شـده اسـت. دیگـر معلوالن 
هـم تحت تکفل سـازمان بهزیسـتی هسـتند و در سـال قبـل از ۸۳ 
قوانیـن مـوردی بـرای آنـان تصویب شـد و در سـال ۸۳ قانون جامع 
بـرای آنان تصویـب شـد و اآلن می خواهند قانون دیگری بـرای اینان 

کنند. تصویـب 
آیـا وقـت آن نرسـیده کـه متصدیـان امـور و دولـت یـک قانـون 
بـرای همـه انواع معلولیت ها تصویـب کنند و یک نهـاد و یک بودجه 
داشـته باشـند؟ آیا ایـن روش موجب کم شـدن هزینه ها نمی شـود؟
طـالب دارای معلولیت در سـال ۹۳ تجمع داشـتند، یکی از آنها 
ایـن پرسـش را مطـرح کـرد: مدیریـت حـوزه علمیـه قـم ممنوعیت 
پذیـرش معلولیـت را تصویـب کرده ولی بـه جانبازان نـه تنها پذیرش 
آنها را بدون مانع دانسـته بلکه به آنها مدرسـه خاص به نام مدرسـه 
حضـرت ابوالفضـل علیـه السـالم و امکانـات و شـهریه می دهنـد. 
نابینایـی کـه بـر اثـر تصـادف در راه تبلیـغ، فاقـد بینایـی شـده بـا 
نابینایـی کـه در جبهـه آسـیب دیده چـه تفاوتی با هم دارنـد؟ هر دو 
در راه انجـام وظیفـه نابینـا شـده اند. اما یکـی می توانـد در حوزه قم 

بمانـد و دیگـری بایـد از طلبگی اسـتعفا دهد.
امیـد اسـت قانونگـذاران محتـرم بـه ایـن مسـئله کـه موجـب 
دلسـردی و آزردگـی برخـی از معلـوالن شـده و آن را نوعـی تبعیـض 

می داننـد توجـه نماینـد.

فرصت هاى برابر
یکـی از افـراد دارای معلولیـت می گفـت: دائـم شـعار «برابـری 
فرصت هـا» داده می شـود. امـا واقعـًا چـه زمـان در اشـتغال، در 
تحصیـل و دیگـر امـور بیـن افـراد عـادی و معلـوالن مسـاوات و 
برابـری برقـرار خواهـد شـد و بین معلـوالن و افراد عـادی به تبعیض 
رفتـار نمی شـود؟ پاسـخ این اسـت کـه: هر زمـان معلـوالن در ابعاد 
مختلـف، قـوت و توانایـی الزم را پیـدا کننـد. وقتـی مدیـر مدرسـه 
می بینـد یـک نابینـا توانایـی الزم بـرای تدریـس نـدارد، بـه صدهـا 
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بهانـه از اسـتخدام و سـپردن کار بـه او طفـره مـی رود ولـی هر وقت 
مدیـر مدرسـه می بینـد نابینایی، بـه خوبـی کالس را اداره می کند و 
دانش آمـوزان راضـی هسـتند بـا میـل و رغبـت او را جـذب می کند. 
بنابرایـن در همـه جاهـا و همه امـور اجتماعی تا زمانـی که معلوالن 
توانمندی هـای الزم را نداشـته باشـند، در رقابت با افـراد عادی کنار 

می شـوند. زده 
نتیجـه اینکـه قانونگـذار با تجربـه و بـا درایت تالش می کنـد افراد 
دارای معلولیـت را بـه روش هـای مختلـف توانمند سـازد. بـرای نمونه 
نابینایـان فقـط از طریـق متـون بریـل یـا کتـاب صوتـی بـه دانش ها و 
دریـای بیکـران اطالعات می رسـند یا ناشـنوایان بـا زبان اشـاره و چند 
روش دیگـر امـا در قانـون هیـچ تدبیـری برای ایـن شـیوه های بنیادی 

نیست.
همچنیـن معلـوالن از طریـق سـامانه های زیربنایی مثـل کتاب، 
نشـریه، سـایت و اینترنـت توانایی هـای الزم را پیـدا می کننـد اما در 

قانـون هیچ اشـاره به این سـامانه های اساسـی نشـده اسـت.
در ایـن الیحـه چـه شـیوه ای بـرای توانـا شـدن معلـوالن مطرح 
شـده تـا در رقابـت بـا افـراد عـادی بـه موفقیـت برسـند؟ مگـر در 
فرهنـگ مـا نیامـده «توانـا بـود هر کـه دانـا بود» بـرای دانا شـدن 

آنـان چـه تدابیـری تقنین شـده اسـت؟

پیشگیرى از معلولیت
ایـن جملـه در جهـان مشـهور اسـت: پیشـگیری مؤثرتـر و کـم 
هزینه تـر از درمـان اسـت. پیشـگیری از معلولیـت الیه هـا و ابعـاد 
متنـوع دارد و قانونـی شـدن آن می توانـد اقتصـاد خانوارهـا و نیـز 
سرنوشـت معلـوالن را تحت تأثیر قـرار دهد. اجرای نظام پیشـگیری 
کارآمـد، نیـاز بـه آمـوزش عمـوم مـردم و به ویـژه آموزش قشـرهایی 
از مـردم، آوردن مطالبـی در کتـب درسـی از دوره ابتدایـی، توجیـه 
گروه هـای مرجـع جامعه مثـل معلمان، اسـتادان، روزنامه نـگاران و 
ده هـا اقـدام دیگـر دارد. از ایـن رو الزم اسـت در قانـون معلوالن یک 
فصـل مسـتقل بـه آن اختصـاص داده شـود و بودجه و دیگـر جوانب 

آن سـامان دهی گـردد.
کشـورهایی توانسـته اند بـا پیشـبرد پیشـگیری، معلولیـت را بـه 
سـه درصد برسـانند ولی آمارها در ایران برعکس اسـت و مسـئولین 
تأکیـد دارنـد، معلولیـت رو به افزایش اسـت. زیرا عوامـل معلولیت زا 

در حـال افزایش اسـت. 
در الیحـه جدیـد هیـچ سـخنی دربـاره پیشـگیری نیامـده فقط 
در فصـل درمـان و بهداشـت، از ضـرورت آزمایش و مشـاوره ژنتیکی 

بحث شـده اسـت.

خودگردانى امور توسط معلوالن
آیـا در اداره ای یـا در هـر نهـاد و اداره دیگر دیده ایـد، یک کارمند 
دارای معلولیـت بـه عنـوان مدیـر و مسـئول در رأس کار باشـد؟ آیـا 
کوچـک،  و  بـزرگ  شـهرهای  و  اسـتان ها  در  بهزیسـتی  ادارات  در 
معلـوالن بـه عنـوان مدیر و مسـئول مشـغول به کار هسـتند؟ وضع 
تشـکل های مردمـی چطـور؟ چنـد درصـدد معلولیـن در تشـکل ها، 

مدیریـت و مسـئولیت دارند؟
البتـه خودگردانـی امور به دسـت خـود معلوالن، نیـاز به تقویت 
آنان و مجرب شـدن و داشـتن انواع مهارت ها دارد. اما اگر در قانون 
موادی در این زمینه آورده شـود، موجب بستر سـازی و زمینه سـازی 
می شـود تـا افـراد دارای معلولیـت به تدریج مسـئولیت پذیر شـوند و 
امور خودشـان توسـط خودشـان اداره گردد. این موضوع را با تعابیر 
مثـل واگـذاری امـور معلولیتـی بـه معلـوالن، تفویـض، واسـپاری و 
خودگردانـی در فرهنـگ ایرانـی یـاد می کننـد. تحقـق آن در ارتقـای 
سـطح روانی مثل پیدا کردن روحیه اسـتقالل و شـخصیت مسـتقل 
و اصـالح امـور اجتماعـی در جامعـه هـدف مؤثـر اسـت. در الیحـه 
کنونـی هیـچ تدبیـری در ایـن زمینـه دیـده نمی شـود و امید اسـت 

افـرادی کـه در تدویـن ایـن قانـون نقـش و مسـئولیت دارنـد به این 
نکته توجـه نمایند.

یـک نکتـه بسـیار مهـم ایـن اسـت کـه رئیـس محترم سـازمان 
بهزیسـتی و بسـیاری از مسـئولین وزارتـی بارهـا اعـالم کرده انـد، 
تدویـن ایـن الیحـه توسـط خود معلـوالن انجـام یافته و تشـکل های 
معلـوالن در شـکل گیری قانـون کنونـی مؤثـر بوده انـد. امـا پرسـش 
این اسـت واقعـًا چند درصد از نخبـگان معلول در تدویـن این قانون 
حضور داشـته اند؟ آیا بهزیسـتی یا مجلس شـورای اسـالمی اسـامی 
افـرادی کـه در ایـن قانـون دخالـت داشـته اند را منتشـر می کنـد؟

احسـاس بدنـه جامعـه هدف و نخبـگان اجتماعی این اسـت که 
مقامـات اساسـًا بـه نظریـات آنهـا توجـه ندارنـد، از این رو مشـارکت 
آنـان همدالنـه و متعهدانه نیسـت. به هرحـال موضوع دخالـت افراد 
دارای معلولیـت در تدویـن ایـن الیحـه یکـی از مصداق هـای مبحث 
تفویـض امـور به معلوالن اسـت و با مطالعـه آن می توان بـه واقعیت 

ایـن موضوع پـی برد.

موسیقى و تئاتر
در جلسـه ای یکـی از اعضـای جامعـه هـدف می گفـت: اگـر در 
ایـن الیحـه، بندهایـی دربـاره موسـیقی بیایـد، مـن می فهمـم جدًا 
می خواهنـد مشـکالت معلـوالن را رسـیدگی و قانون جـدی تصویب 

. کنند
پرسـیده شـد چرا؟ پاسـخ آمد: زیرا در همه جای جهان موسیقی 
بـا معلولیـت پیونـد دارد و آمـار افـراد دارای معلولیتی کـه در عرصه 
موسـیقی کار می کننـد و از ایـن طریـق بـه اشـتغال، و بسـیاری از 
خواسـته های خود رسـیده اند، زیاد اسـت. موسـیقی عـالوه بر اینکه 
برای آنها اشـتغال سـاز اسـت، درمانگر و دردسـوز هم هسـت. افراد 
دارای  معلولیـت بـا موسـیقی آالم خـود را فرامـوش می کنند و جان 
و روان خـود را التیـام می بخشـند و متعالی می سـازند. امـا در ایران 

بهزیسـتی و مسـئولین در این زمینـه اقدامات جدی نداشـته اند.
بـر اسـاس آمار درآمـد بسـیاری از ناشـنوایان در ایـاالت متحده 
آمریـکا از طریـق تئاتر و موسـیقی اسـت و ایـن مقولـه در زندگی آنها 
در کشـورهای مختلف تأثیر اساسـی و زیربنایی دارد. البته الزم اسـت 
در ایـران موسـیقی و تئاتـر بومـی شـود. بـه عنـوان مثـال معلـوالن 
می تواننـد حکایـات گلسـتان و بوسـتان سـعدی یـا قصـص قـرآن را 
تئاتر بازی کنند. نیز در موسـیقی می توانند به تواشـیح و سـرودهای 
ملـی و مذهبـی هم توجه داشـته باشـند. امـا نفی تمام موسـیقی و 

کل هنـر در جامعـه هدف صحیح نیسـت.
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بهزیسـتی در سـال های اخیـر به برگزاری جشـنواره فیلـم و تئاتر 
معلـوالن اقـدام کـرده و بـا اسـتقبال ایـن قشـر مواجـه شده اسـت. 
امـا در جلسـات معلـوالن، حـرف و حدیث هایـی در این باره  هسـت 
و هـر چنـد اصـل کار را صحیـح می داننـد، ولـی شـیوه اجرایـی را 
سـودمند بـه حال معلوالن ایـران نمی دانند و معتقدنـد بدون تقویت 
زیربناهـای فرهنگـی موسـیقی و کًال هنـر و ارتقـای سـطح دانـش و 
بینـش و اطالعـات معلوالن ایـران، تأثیر و کارآمـدی چنین اقدامات 

پـر هزینه، اندک اسـت.
امـا الیحـه کنونـی، در این حـوزه بایـد متعهدانـه و فعاالنه ورود 
پیـدا کنـد، زیـرا در مـورد افـرادی کـه معلولیـت دارند اساسـًا بحث 
متفـاوت اسـت چون  موسـیقی برای آنـان حداقل به حکـم ضرورت 

ثانـوی یـک نیـاز و یک ضـرورت جدی اسـت.

خأل قانونى
خانـم معصومـه آقاپـور عضـو فراکسـیون معلوالن مجلـس در ۸ 
آبـان ۹۶ در خبرگـزاری مهـر اعالم کـرده در جامعه هیـچ خأل قانونی 
بـرای معلـوالن وجود ندارد. در ادامه به برنامه ششـم توسـعه اشـاره 

می کنـد کـه تکلیـف معلوالن را روشـن کرده اسـت.
ظاهـرًا حـق بـا ایشـان اسـت. چنـد قانـون بـرای معلـوالن بـه 
صـورت مصـوب هسـت و تاکنون نسـخ هم نشده اسـت. ایـن قوانین 

از: عبارت انـد 
قوانیـن مـوردی کـه در زمینه هـای مختلـف در مجلـس تصویب . ۱

شـده اسـت. اگـر اینهـا تجمیـع شـوند خـود مجموعـه قانـون 
حجیمـی خواهد شـد.

قانـون جامـع حمایت از معلـوالن مصوب ۱۳۸۳ کـه ظاهرًا هیچ . ۲
سـندی دال بر نسـخ آن در دست نیست.

قانـون الحاق به کنوانسـیون حقوق معلوالن که در سـال ۱۳۸۷ . ۳
در مجلس شـورای اسـالمی تصویب شده است.

بـا توجـه به اینکه ایـن همه قانون هسـت آن هم قوانین روشـن 
و صریـح چـرا عـده ای چندین سـال اسـت می گویند معلـوالن قانون 
ندارنـد و بـه دنبـال تصویب قانون دیگر هسـتند؟ و سـال ها اسـت با 

ایـن بهانـه امور معلـوالن را متوقف نگه داشـته اند؟
گاه معلـوالن در ایـن بـاره اظهارنظرهایـی کرده انـد کـه چـون 
جنبـه  انتقـادی ایـن اظهـارات زیـاد اسـت نمی توانـم نقل کنـم. اما 
همـه نگـران هسـتند بـا ایـن همـه هزینـه و فعالیـت، الیحـه جدید 
هـم بعـد از تصویب، بـه کنار دیگر قوانیـن برود و مجددًا گفته شـود 

قانـون جدیـد می خواهیـم.

الزم بـه یادآوری اسـت در الیحه ای که در فرودین ۹۶ به شـورای 
نگهبـان رفت، آخرین بند آن چنین اسـت:

مـاده ۳۱ـ  بـا الزم اجرا شـدن ایـن قانون، قانـون جامع حمایت 
تمـام  و  می باشـد  ملغی االثـر   ۱۳۸۳ مصـوب  معلـوالن  حقـوق  از 
قوانینـی کـه مرتبـط با افـراد دارای معلولیت می باشـد از ایـن قانون 

تبعیـت خواهـد کرد.
ایـن مـاده در واقـع می گویـد قانـون جامـع حمایـت از حقـوق 
معلـوالن مصـوب ۱۳۸۳ هنـوز اعتبـار دارد، امـا مسـئولین بایـد 
پاسـخگو باشـند کـه چـرا تاکنـون بـه روش جامـع و همـه جانبه به 

نکرده انـد؟ عمـل  آن 

فرهنگ سازى
مسـئولین و رئیس های فراکسـیون های سـابق و جدید معلوالن 
در مجلـس شـورای اسـالمی و بسـیاری از مقامـات بارهـا و بارهـا 
گفته انـد، زیربنایی تریـن و اصلی تریـن مشـکل افـراد دارای معلولیت، 
فرهنگ سـازی اسـت. خانم آقاپـور عضو فراکسـیون می گوید فرهنگ 
سـازی مقـدم و اولویت دارتـر از قانـون اسـت. (خبرگـزاری مهـر، ۸ 
آبـان ۱۳۹۶). امـا بـه نظر اینان فرهنگ سـازی چیسـت و چه تعریفی 

از فرهنگ سـازی دارنـد؟
معرفـی  می گویـد:  فرهنگ سـازی  معرفـی  در  آقاپـور  خانـم 
آنـان  اینکـه  و  جامعـه  در  معلـوالن  مؤثـر  شـخصیت  و  توانایی هـا 
برخـالف نقص ظاهریشـان می توانند فـردی مفید در جامعه باشـند. 
او معتقد اسـت: باید در جامعه نهادینه شـود و این را فرهنگ سـازی 

می دانـد.
امـا معلـوالن چه می گویند: شـما به عنوان متولـی امور معلوالن 

حتـی یـک بند و یک مـاده در این باره در الیحـه نیاورده اید.
جمـالت  ایـن  مثـل  بارهـا  هـم  فراکسـیون  سـابق  رئیـس  از 
را  آن  اسـم  و  می گوینـد  کـه  منظـوری  ایـن  بـرای  شـنیده ایم.  را 
فرهنگ سـازی می گذارنـد و البتـه معلـوالن هـم بـا آن مخالفتـی 
ندارنـد، نـه بودجـه کالن و نـه فعالیـت خیلـی گسـترده نیـاز اسـت 
بلکـه فقـط نیاز بـه تدابیـری دارد که بایـد در قانون پیش بینی شـده 

. شد با
اگـر سـخنان شـخصیت های نخبـه مثـل سـعدی و حافـظ یـا 
آموزه هـای معصومیـن علیهم السـالم یـا تعالیم قرآن کریم اسـتخراج 
و بـه صـورت تابلـو و اتیکـت در سـایزهای مختلـف، یـا دفترچه های 
توضیحی کم حجم منتشـر شـود و در اختیار شـهرداری ها و سازمان 

تبلیغـات و ... قـرار  دهنـد، تأثیر بسـیار خواهد داشـت. 
معرفـی  در  توضیحـی  کتاب هـای  اسـت  الزم  همچنیـن 
قاضـی،  وزیـر،  پادشـاه،  معلولیـت،  رغـم  بـه  کـه  شـخصیت هایی 
قـاری قـرآن، فقیـه، مبلغ و ... بودند منتشـر شـود. این کار توسـط 
تشـکل های مردمـی مثـل «دفتـر فرهنگ معلولیـن» انجام شـده و 
روی سـایت ایـن دفتـر رایـگان قابـل دسترسـی اسـت. حتـی  دفتر 
فرهنگنامه معلوالن متخصص در علوم قرآن، متخصص در موسـیقی 
و باالتر از آن، معلوالن سیاسـتمدار که در انتخابات شـرکت کرده اند 

و غیـره را در قالـب ده هـا عنـوان کتـاب منتشـر کرده اسـت. 
اگـر سـخنرانی  امام حسـین علیه السـالم برای نخبـگان جامعه 
آن روز در حمایـت از معلـوالن در ایـام محـرم تبلیغ شـود و سـازمان 
تبلیغـات اسـالمی،  وعـاظ را موظـف کنـد از ایـن موضـوع بحـث 

کننـد، فضـای بی نظیـری در مـردم پدیـد می آیـد. 
سـمن های  دوش  بـر  فرهنگ سـازی  اصلـی  بـار  اکنـون  هـم 
مردمـی اسـت ولـی تـا وقتـی ایـن تشـکل ها بـا نهادهـای دولتـی 
هماهنـگ نشـوند، کارهـای آنهـا تأثیر همـه جانبه نخواهد داشـت. 
امـا قانونگـذاران در ایـن باره چـکار کرده انـد و چه مـوادی در قانون 

آمده اسـت؟
فرهنگ سـازی نـه بودجـه کالن میلیـاردی می خواهـد و نـه غیر 
قابـل دسترسـی اسـت؛ بلکـه سـازمان های دولتـی بایـد در قانـون 
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مکلـف شـوند. اکنـون نگاهـی می اندازیـم به فصـل هفتـم الیحه ای 
کـه فروردیـن ۹۶ بـه شـورای نگهبـان رفتـه اسـت و دارای ۳۱ ماده 
اسـت. ایـن فصـل سـه مـاده (۱۶-۱۸) دارد. در ماده ۱۶ می نویسـد:
مـاده ۱۶ـ وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی سـازمان تبلیغـات 
دارنـده  نهادهـای  و  سـازمان ها  سـایر  و  شـهرداری ها  اسـالمی، 
سـالن های نمایـش فیلـم و امکانـات تبلیغـی، مکلفنـد بـدون اخـذ 
تابلوهـای  تبلیغـات  آموزشـی،  تیزرهـای  نمایـش  امـکان  هزینـه، 
شـهری، پرتال ها، نقاشـی های دیـواری و... مـورد تأیید سـازمان در 
خصـوص حقـوق افـراد دارای معلولیـت و چگونگـی تعامـل بـا ایـن 

افـراد را فراهـم آورنـد.
ایـن بنـد می گویـد نهادهـای تبلیغـی و نمایـش دهنـده فیلـم 
پـس از تأییـد بهزیسـتی، بـدون دریافت هزینـه، تیزرهای آموزشـی و 
تبلیغـی در خصـوص حقـوق افـراد دارای معلولیت و تعامـل مردم با 

ایـن افـراد را فراهـم آورند.
بنابرایـن مفـاد این ماده فقـط داللت بر تبلیغات در کشـور ایران 
دارد؛ امـا نسـبت بـه چگونگـی آمـاده کـردن و تولیـد ایـن تبلیغات 

سـاکت است.
امـا در مـاده ۱۷ چنیـن آمده اسـت: سـازمان صـدا و سـیمای 
جمهوری اسـالمی ایران مکلف اسـت با مشـارکت سـایر دستگاه های 
ذی ربـط حداقـل دو سـاعت از برنامه های خـود را در هفتـه در زمان 
مناسـب و از شـبکه ملـی و بین المللـی به برنامه سـازمان و آشـنایی 
مـردم بـا توانمندی هـای افـراد دارای معلولیـت اختصـاص دهـد و 
همچنیـن مسـائل مربـوط به افـراد معلـول را به صورت عـام مطرح 
نمایـد و نسـبت بـه زیرنویـس فیلم هـا و برنامه هـای مختلف شـبکه 
سـیما، اسـتفاده از رابط ناشـنوایان و نیز توصیف شـنیداری فیلم ها 

جهـت افـراد نابینـا در برخـی از برنامه ها اقـدام نماید.
معموًال کارشناسـان صدا و سـیما با مراجعه به کتب و نشـریات، 
اطالعـات و تحلیل هایـی را دریافـت و تبدیـل بـه برنامـه قابل پخش 
می کننـد. امـا اگـر دربـاره موضوعـی کتـاب و مقالـه و اطالعـات 
نباشـد، آنها اقدامی نخواهند داشـت. بنابراین تولید کتاب و نشـریه 

تقـدم دارد و در قانـون باید تکلیف آن مشـخص شـود.
نیز در ماده ۱۸ آمده است:

مـاده ۱۸ـ تمامـی وزارتخانه ها و دسـتگاه های اجرایی موضوع این 
قانـون مکلفنـد کارکنـان خـود را جهت تعامـل صحیح با شـهروندان 
معلـول و ارائـه خدمـات بهینـه بـه آنان بـا پیش بینـی بودجـه الزم و 
بـا اخـذ مشـاوره  های تخصصـی از سـازمان و تشـکل های مـردم نهاد 

معلـوالن در قالـب برنامه هـای آموزشـی خدمت، آمـوزش دهند.
بـا اینکـه فرهنگ سـازی دارای ابعاد بسـیار اسـت آیا با این سـه 

مـاده می تـوان به این موضـوع سـامان دهی کرد؟

مشاغل عالى
هم اکنون از نابینایان، ناشـنوایان، معلوالن حرکتی کم نیسـتند 
کـه در مشـاغل عالـی مثل وکالت، اسـتادی دانشـگاه، فیلم سـازی، 
انواع هنرها، پژوهشـگری و نویسـندگی و عضویت در شـوراهای شهر 
اشـتغال دارنـد. حتـی معلـوالن ذهنـی بارها بـرای کشـورمان مدال 
طـال و دیگـر افتخـارات آفریده انـد، کاری کـه از افـراد عـادی کمتـر 

سـاخته است.
وقتـی بـه سـراغ تاریـخ می رویـم در زمان رسـول خـدا صلی اهللا 
علیـه و آلـه و سـلم وقتـی ایشـان بـرای امور نظامـی از شـهر بیرون 
می رفـت یـک نابینـا بـه نـام عبـداهللا ابـن ام مکتـوم را در شـهر بـه 
عنـوان جانشـین خـود تعیین می کـرد و بر اسـاس برخی اسـناد ۲۲ 
بـار ایـن رویـه تکرار شـد. نیـز این نابینـا در سـمت امـام جماعت و 

مـؤذن و پاسـخگویی بـه امور مردم اشـتغال داشـت.
امـا الیحـه کنونی، معلـوالن را در محدوده حرفه و فن و مشـاغل 
عـادی مطـرح و معرفـی کرده اسـت و یـک جا از مشـاغل عالـی برای 
آنـان بحـث نکـرده اسـت. آیـا قانونگـذار نمی توانـد، به بهزیسـتی امر 

کنـد افـراد دارای معلولیـت  نخبه را حداقل در قالب یک تشـکل مثل 
ناشـنوایان نخبه یـا نابینایان فرهیخته زیر چتر حمایتی خـود درآورد؟

مشاغل فرهنگىـ  علمى
در مشـاغلی که معلـوالن می توانند کار کنند و در کشـورهای دیگر 
تجربـه شـده مثـل مشـاغل فرهنگـی و خدمـات علمی ماننـد چکیده 
نویسـی بـرای بانک هـای اطالعـات، تایـپ و مقابلـه و کتابـداری، این 
الیحه هیچ راه کار مشـخص ارائه نکرده اسـت. در کشـورهای پیشـرفته 
درآمـد بسـیاری از معلـوالن از طریق مشـاغل فرهنگی و هنری اسـت.

تحصیالت
در بخـش تحصیـالت و راه انـدازی آموزش ویـژه موضوعات مورد 
نیـاز خود معلـوالن مثل آموزش بریـل، آموزش کتاب گویـا و آموزش 
زبـان اشـاره و ده هـا موضـوع دیگر کـه ویژه معلـوالن اسـت، در این 
قانـون نکتـه ای نیامـده اسـت. معلـوالن لزومـًا تـا دکتـری نیـاز بـه 

برنامه ریـزی آموزشـی دارنـد ولـی این الیحه سـاکت اسـت.

مهارت یابى مذهبى
در یـک قـرن اخیر کلیسـا با جـذب معلـوالن و آمـوزش از آنها به 
عنـوان مبلـغ مذهبـی اسـتفاده کـرده و آنـان را در این زمینـه به کار 
گرفتـه اسـت. زیـرا تأثیـر ایـن قشـر روی مردم تجربـه شده اسـت. اما 
نهادهـای مذهبـی در ایـران کمتـر بـه آموزش ایـن قشـر پرداخته اند. 
الزم بـود قانـون در این باره از معلوالن حمایت می کرد. در کشـورهای 
ظرفیت هـای  از  توانسـته اند  برنامه ریـزی  بـا  کشـور  سـه  اسـالمی 
معلـوالن اسـتفاده کننـد. مصر بـا آمـوزش نابینایان در عرصـه قرائت 
قـرآن کریـم و صـدور آنان به کشـورهای مختلف درآمدهای سرشـاری 
جـذب کرده اسـت و از این طریق توانسـته فرهنگ مصـری را در جهان 

اسـالم گسـترش بخشد.
در  و  کـرده  پیـدا  ورود  اسـت  دهـه  سـه  سـعودی  عربسـتان 
اقدامـات  دانشـگاهی  رشـته های  و  مکتـوب  فرهنـگ  عرصه هـای 
فـراوان انجـام داده و سـاالنه آثـار فراوانـی را منتشـر و وارد بـازار 
می کند و کشـور اردن در زمینه ناشـنوایان، پیشـرفت های بی نظیری 

داشته اسـت.
کمتـر  معلولیتـی  مختلـف  عرصه هـای  در  تاکنـون  ایـران  امـا 
درخشـش داشته اسـت.  بـا اینکه به اعتـراف همگان معلـوالن ایران 
در زمینه هـای مختلـف پیـش قـراول بوده انـد و سـتاره هایی مثـل 
بنـان (یـک چشـم و ضعـف بینایـی)، محمـد خزائلـی و پـری زنگنه 
(نابینـا) داشـته ایم و هـم اکنـون در دانشـگاه های خـارج و داخـل 
سـتاره هایی مثـل محمـد نباتی (نابینای مطلق) هسـتند کـه افتخار 

ایـران می باشـند.

حلقه زیرساختى حیات اجتماعى و فرهنگى
همانطـور کـه در بیولـوژی و چرخـه زندگـی جانـداران، حلقـه 
زیرینـی هسـت که تمـام چرخه زندگـی متکی به آن اسـت، جامعه و 
فرهنـگ هـم دارای نظـام و سیسـتمی با سـاختار حلقه ای هسـتند. 
برخـی از ایـن حلقه هـا اساسـی اسـت و در سرنوشـت و پویایـی دیگر 

مراحـل اکـو سیسـتم «جامعـه و فرهنگ» تأثیـر دارد.
امـا در سیسـتم اجتماعـی و فرهنگـی معلـوالن چـه چیـزی 
زیربنایی تـر اسـت؟ بودجه، آمـوزش، مهارت افزایی و یـا ... کدامیک 

نقـش محـوری دارد؟
بـه نظـر می رسـد زیربنایی تریـن حلقـه در ایـن نظـام کتـاب و 
اندیشـه های مبتنـی بـر کتـاب و مقاله اسـت. گروه هـای مرجع مثل 
معلمـان، هنرمنـدان، روزنامه نـگاران افکار و اندیشـه های خـود را از 
منابـع منتشـره اخـذ می کنند، افـراد فعـال در سـایت های اینترنتی 
افـکار خـود را از طریـق مطالعـه به دسـت می آورند، مدیران شـهری 
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برای مناسـب سـازی یـا برای اشـتغال، ایده ها و راه کارهـای ابتکاری 
خـود را بـا مطالعـه بـه دسـت می آورنـد و خالصـه هـر جـای ایـن 
سیسـتم نظـر افکنیـم می بینیم منابع علمـی و کتب نقـش محوری 
و زیربنایـی دارنـد. امـا در قانون کنونـی درباره این حلقه زیرسـاختی 

هیچ مـواردی نیامده اسـت.

فرهنگ عامه
فولکـور و فرهنـگ عامـه در زبـان فارسـی در عرصـه معلولیت ها 
و معلولیـن بسـیار جـذاب و قابـل توجـه اسـت. َمَتل هـا، َمَثل هـا، 
حکایت هـا، اشـعار و نثرهـای بسـیار وجـود دارد. بعضی از آنهـا بازگو 
کننـده نـگاه منفـی و بعضی انعـکاس نقدهـای عامه مردم نسـبت به 
معلولیـت و معلـوالن و بسـیاری هم بـا نگاه مثبت عرضه شده اسـت.

اروپایی هـا بـا برنامه ریـزی  توانسـتند فرهنـگ عامـه را اصـالح و 
کاربـردی کننـد و بـه صورت کتـاب، جـزوات، مقاله و غیره بـاز تولید 
کـرده و در جامعـه هدف نشـر دهند. بـه این روش هم فرهنگ سـازی 
مثبـت در جامعـه ایجـاد کـرده و هـم نگاه هـای منفـی را خنثـی 
نموده انـد. امـا قانونگـذاران عالوه بر بسترسـازی برای سـامان دهی به 
فرهنـگ عامـه، در بخـش حقوقـی هم هرگونـه توهین به معلـوالن را 
جـرم دانسـته و مجازات هایـی را تعییـن کرده انـد. همیـن تجربه ها را 

می تـوان در قانـون معلـوالن ایـران هـم درج نمود.

توانبخشى مدرن
تلقـی از توانبخشـی مربـوط به چند دهـه قبل اسـت، اکنون در 
کشـورهای پیشـرفته در کنـار فیزیوتراپـی، بوک تراپـی، کالچرتراپی و 

چندیـن روش نویـن دیگر آمده اسـت. 

استقالل و وابستگى
در فلسـفه حقـوق مبحثـی بـا عنـوان کارآیـی یـا تأثیـر قانـون 
آمده اسـت و فیلسـوفان ایـن حـوزه مالک هایی بـرای ارزیابـی کارآیی 
قانـون در نظـر گرفته انـد. در مـورد قانـون معلـوالن هم این پرسـش 

مطـرح اسـت کـه بهتریـن قانـون بـرای معلـوالن کدام اسـت؟ 
به نظر می رسـد قانونی که معلوالن را به اسـتقالل و خودگردانی 
و مدیریـت خویش فرمـا برسـاند، بهتریـن و کارآمدترین قانون اسـت. 
اسـتقالل افـراد دارای معلولیـت دو جنبـه فـردی و اجتماعـی دارد. 
اینکـه معلـوالن هـر چـه بیشـتر در امـور فـردی وابسـته بـه دیگران 
باشـند و در امور اجتماعی وابسـته به دولت باشـند، از دولت حقوق 
بگیرنـد و دولـت بـرای درمان و توانبخشـی آنها اقـدام کند و خالصه 
در همـه امـور چشـم آنهـا بـه دولـت باشـد، ایـن قانـون قابـل نقـد 

اسـت. به هرحـال هـر قانونـی وابسـتگی ها را زیادتـر کنـد مطلـوب 
نیسـت و هـر قانونی اسـتقالل آنهـا را افزایش دهد مطلوب تر اسـت.
فرهنـگ ملـی و دینـی مـا ایرانیان به عنوان اسـاس و خاسـتگاه 
قانـون معلـوالن بـر ارزش هـا و آموزه هایـی مثـل قناعت تأکیـد کرده 
اسـت. بنابرایـن عـالوه بـر اینکـه در تدویـن قانـون بایـد بـه متـون 
مذهبـی و ملـی توجـه داشـت و از این سـرمایه اسـتفاده کـرد، الزم 
اسـت بندهـا و مـواد قانـون به گونـه ای طراحـی گـردد کـه آنـان هر 

سـال بیشـتر احسـاس اسـتقالل نمایند.
در جلسـاتی کـه بـا افـراد دارای  معلولیت برگزار شـده، بارها در 
مـورد ایـن موضـوع بحث شـده و بسـیاری از آنـان معتقدنـد، دولت 
بـه عمـد می خواهـد ما وابسـته باشـیم و حقـوق و زندگی ما دسـت 
خـودش باشـد و بـر مـا کنترل داشـته باشـند. البته صحت و سـقم 
ایـن داوری هـا را نمی دانیـم، ولـی هـر شـخصی مـواد الیحـه کنونی 
را از منظـر اسـتقالل معلـوالن بررسـی کنـد، متوجه می شـود قانون 
مطلوبـی نیسـت. امـا یک مسـئله دیگـر همـواره در جلسـات مطرح 
اسـت و آن خروج از چرخه حمایتی سـازمان بهزیسـتی اسـت. برای 
مثـال سـازمان اعـالم کرده کـه در سـال ۱۳۹۵، ۱۵ هـزار مددجو از 
چرخـه حمایتی سـازمان بهزیسـتی خارج شـده اند. (سـایت باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان، ۲۰ آبـان ۹۶). آیـا اینـان آنگونـه کـه بهزیسـتی 
می گویـد واقعـًا بـر اثـر توانمنـد شـدن از چرخـه بیـرون رفته انـد یـا 
فقـط بـه خاطـر ناتوانی و نیـاز به مبلغ حمایتـی با دریافـت آن مبلغ 
از چرخـه اخـراج شـده اند؟ برخـی از افـراد دارای معلولیـت، با طرح 
پرسـش های اینچنینی شـیوه کنونی بهزیسـتی را صحیـح نمی دانند 
و می گوینـد بـا ایـن شـیوه افراد اسـتقالل واقعـی نخواهند داشـت.

خالصه و نتیجه گیرى
بسـیاری اظهـار خوشـبختی کرده انـد: الیحـه ای کـه قرار اسـت 
بـا تصویـب نهایی تبدیـل به قانون جامـع حمایت از حقـوق معلوالن 
شـود، تـا ۱۲ آذرماه ۹۶ روز جهانی معلـوالن در ایران تصویب و نهایی 
شـود. امیدواریـم این قانـون با همـه نواقصی کـه دارد زودتر تصویب 
شـود و بـه نگرانـی بسـیاری خاتمه دهـد. باالخـره هیـچ قانونی تام 
و تمـام نیسـت و ماهیـت قانـون این گونـه اسـت کـه به مـرور زمان 

می شـود. تکمیل 
ایـن قانـون بـه رغم همـه ایـن نواقصی کـه دارد و در ایـن مقاله 
بـه برخی آنها اشـاره شـد، اما آحـاد جامعه معلوالن ایـران از مجلس 
شـورای اسـالمی، از دولـت جمهوری اسـالمی ایران و همـه مقامات 

کرده اند. تشـکر 
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مجیـد قطبی نژاد لیسـانس گرافیک اسـت ولی 
بیشـتر به صـورت تجربـی کار را یـاد گرفته اسـت. 
او حدود بیسـت سـال اسـت کـه به صـورت جدی 
نقاشـی می  کشـد. بـا این کـه درزمینـه گرافیـک 
 سـال ها کارکرده اسـت ولـی عالقـه اصلـی   او هنـر 
نقاشـی اسـت. از سـال ۷۶ نمایشـگاه  های انفرادی 
متعـددی را برگـزار کرده اسـت. او از طریـق یکـی 
شده اسـت.  آشـنا  رعـد  مرکـز  بـا  دوسـتانش  از 
ایـن هنرمنـد حـدود هشـت سـال اسـت کـه در 
کالس هـای رعـد بـه هنرجویـان عالقمند نقاشـی 

می دهـد.  آمـوزش 

بچه های کالس من 
به خوبی می  توانند به درآمد برسند

استاد کالس نقاشی؛

توضیح  رعد  مرکز  با  خود  آشنایی  مورد  در 
دهید؟

دوســتانم  از  یکــی  طریــق  از  مــن 
ــرای  ــدم. از او ب ــنا ش ــد آش ــز رع ــا مرک ب
ــود  ــز دعوت شــده ب ــن مرک ــکاری در ای هم
ولــی چــون خــودش نتوانســت بیایــد، 
ــکاری  ــد هم ــا رع ــه ب ــت ک ــن خواس از م
کنــم. اولیــن بــاری کــه بــه مرکــز آمــدم و 
محیــط را دیــدم، متوجــه شــدم کــه اینجــا 
ــوده ام.  ــش ب ــه دنبال ــی اســت ک همان جای
ــی  ــوردم ول ــا خ ــی ج ــل کم ــه در اوای البت
ــی را  ــه نقاش ــتم ک ــت داش ــه دوس همیش
آمــوزش بدهــم و ایــن کــه بــه چــه قشــری 
ــون  ــود و چ ــم ب ــم مه ــم برای ــوزش ده آم
ــاد  ــادی نقاشــی را ی ــا ســختی زی خــودم ب
گرفتــم دوســت داشــتم ایــن کار را بــه 
کســانی آمــوزش دهــم کــه بــا جدیــت ایــن 

هنــر را دنبــال می  کننــد. 

یاد  سختی  با  را  نقاشی  که  مورد  این  در 
گرفتید کمی توضیح دهید. 

چــون امکاناتــش برایــم فراهــم نبــود و 
ــتاد  ــه اس ــرای این ک ــتم. ب ــتادی نداش اس
نقاشــی پیــدا کنــم خیلــی کوشــش کــردم 

ــی نمی شــد و  ــر توجه ــه هن ــًال ب ــون قب چ
مــن هــم در همــان دوران بــه دنبال اســتاد 
ــم  ــم فراه ــرایط برای ــًا ش ــتم! واقع می گش
نبــود و بــا ســختی زیــاد نقاشــی می  کــردم. 
و  می  نشســتم  صبــح  تــا  شــب  گاهــی 
ــودم و  ــرکار ب ــی پ ــردم. خیل طراحــی می  ک
گاهــی کــه اســتادی پیــدا می  کــردم دیگــر 
ســماجت  آن قــدر  نمی  کــردم.  رهایــش 
ــن  ــه م ــم را ب ــه ایرادهای ــا هم ــردم ت می ک

ــم.  ــد و اشــکاالت کارم را برطــرف کن بگوی
ــول  ــون و اص ــری فن ــق یکس ــن طری از ای

ــم.  ــاد گرفت نقاشــی را ی
ــا  ــدم اینج ــدم دی ــد آم ــه رع ــی ب وقت
بــه  همیشــه  کــه  اســت  همان جایــی 
دنبالــش بــودم. در آمــوزش تــا جایــی کــه 
بتوانــم از خــودم مایــه می  گــذارم و دوســت 
ــاد  ــران ی ــه دیگ ــم را ب ــه می  دان دارم هرچ
بدهــم. دوســت دارم دانــش و مهارتــی 
را کــه بــه ســختی به دســت آوردم را در 
ــی  ــم. وقت ــرار ده ــم ق ــر جویان ــار هن اختی
ــد  ــرار باش ــر ق ــدم اگ ــدم دی ــد آم ــه رع ب
همین جاســت.  بگــذارم،  انــرژی  جایــی 
ــد  ــا می  آین ــه اینج ــه ب ــی ک ــون بچه  های چ
ــرون را  ــای بی ــرکت در کالس  ه ــکان ش ام

ــد. ندارن

 چند روز در هفته را در این کالس آموزش 
می دهید؟

 قبــًال هفتــه ای ســه روز در رعــد کالس 
داشــتم ولــی بــه دلیــل مشــغله کاری 
ــم  ــه اینجــا می آی ــه ای یــک روزب ــًال هفت فع
ــع  ــد قط ــا رع ــم را ب ــعی دارم ارتباط و س

ــم. نکن

مجید قطبی نژاد:
 سعی می  کنم فنون نقاشی را در حد 

توان به بچه  ها آموزش دهم ولی 
دوست دارم بتوانم در بخش هنر و 
ایده پردازی هم کاری کنم تا بچه  ها 
با فلسفه هنر آشنا شوند و بتوانند 

هنرمند خوبی شوند 
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بازخوردی که از این کالس گرفته اید چگونه 
است؟

خوبــی  خیلــی  بازخــورد  کالس  از 
داشــته ام و از ایــن کــه می بینــم هنرجویــان 
بــا عشــق و عالقــه کالس را دنبــال می کنند 
ــن  ــم ای ــام آرزوی ــرم. تم ــذت می ب ــی ل خیل
اســت کــه وقتــی هنرجویــی در ایــن کالس 
شــرکت می  کنــد حداقــل تکنیــک کار را 
ــک بخــش کار  ــر ی ــد. چــون هن ــاد بگیرن ی
اســت و تکنیــک هــم بخــش دیگــری از آن. 
مهــارت یــا تکنیــک بــا هنــر متفاوت اســت. 
ــارت و تکنیــک  ــًال مه ــا در کالس فع بچه  ه
ــت،  ــگ چیس ــه رن ــد؛ اینک ــاد می  گیرن را ی
ــه  ــال چیســت و چگون ــم چیســت، متری قل
ــد؟ مــن ســعی  ــا اســتفاده کنن ــد از آنه بای
ــوان  ــد ت ــی را در ح ــون نقاش ــم فن می  کن
ــت  ــی درنهای ــوزش دهــم ول ــا آم ــه بچه  ه ب
اگــر بتوانــم دوســت دارم در بخــش هنــر و 
ــا  ــا بچه  ه ــم ت ــردازی هــم کارمی کن ــده پ ای
ــد  ــوند و بتوانن ــنا ش ــر آش ــفه هن ــا فلس ب
ــترین  ــی بیش ــوند. ول ــی ش ــد خوب هنرمن
بخــش و جنبــه نقاشــی همــان بخــش 
تکنیــک اســت. خالقیــت آموختنــی نیســت 
تــا  داد  یــاد  را  فنونــی  می  شــود  تنهــا 
خالقیــت تقویــت شــود. اگــر فنــون نقاشــی 
را بلــد باشــند، خالقیــت هــم ممکــن 
ــر  ــه اگ ــد درصورتی ک ــود بیای ــت به وج اس
فــن را بلــد نباشــد، خالقیــت بعیــد اســت 
کــه ایجــاد شــود. تــالش مــن ایــن اســت 
کــه توانایــی بچه  هــا را افزایــش بدهــم 
ــد  ــری را می  بینن ــر هن ــک اث ــی ی ــا وقت ت
جــا نخورنــد کــه ایــن کار چقــدر ســخت و 
ــم  ــعی می  کن ــت. س ــترس اس غیرقابل دس
کار را برایشــان آســان کنــم و بــه آن هــا یــاد 
بدهــم کــه هــر کاری راه و روشــی دارد و از 
ــه آن رســید. خــدا  ــوان ب ــق می  ت ــن طری ای
ــم و  ــته ام کارکن ــا توانس ــا اینج ــکر ت را ش

ــه ام. ــم گرفت نتیجــه ه

آیا حرفه اصلی شما نقاشی است؟
بلــه. مــن شــغل دیگری نــدارم. نقاشــی 
ــم  ــی، ه ــم زندگ ــن اســت؛ ه ــز م همه چی
کار و هــم راه درآمــد. از اول در ایــن رشــته 
ــان مصــر هســتم کــه  کار کــرده ام و همچن

در کار هنــری بمانــم.

شما  خود  زندگی  در  تأثیری  چه  نقاشی 
داشته است؟

اســت.  تأثیــر  همــه اش  نقاشــی 
شــما وقتــی از لحــاظ بصــری ذهنتــان 
ایده پــردازی  می  دهیــد،  گســترش  را 
می  کنیــد، بــه رنگ  هــا بهــا می  دهیــد، 
بــه هماهنگــی اهمیــت می  دهیــد، بــه 
زندگــی  کــه  می  رســید  نتیجــه  ایــن 
وقتــی  مــا  اســت.  همــه اش   هارمونــی 
هــم  بــاز  می  بندیــم  را  خــود  چشــمان 
ــر  ــن هن ــم. بنابرای ــش می  بینی ــگ و نق رن
جــزو الینفــک هســتی اســت و بــرای مــن 
خیلــی ارزشــمند اســت کــه در ایــن حرفــه 
ــادی  ــختی  های زی ــم س ــر برای ــتم. هن هس
جــان  بــه  را  همــه  ولــی  داشته اســت 
ــودم،  ــه وج ــا هم ــم ب ــده  ام و اآلن ه خری

دارم. دوســت  را  کارم 

رعد  با  که  سال  چند  این  در  شما  ارزیابی 
همکاری داشته اید چگونه بوده است؟

کــه  بچه  هایــی  از  نیمــی  از  بیــش 
توانســته اند  آمده انــد  مــن  کالس  بــه 
لیســانس مرتبــط بــا رشــته خــود را بگیرنــد 
بهترین  هــا  جــزو  دانشگاه  هایشــان  در  و 
ــه ای اســت  ــه خاطــر زمین ــد. ایــن ب بوده ان
کــه در کالس نقاشــی رعــد بــه دســت 
یــک  ابتــدا  در  درحالی کــه  آورده انــد 
هنرجــوی خیلــی ابتدایــی بودنــد. مــن 
بچه  هــا را تشــویق می  کنــم کــه برونــد 
و مــدرک مطابــق بــا رشــته خودشــان 

ــالی  ــت س ــن هش ــول ای ــد. در ط را بگیرن
 ۷۰-۶۰ هســتم  مشــغول  اینجــا  در  کــه 
درصــد هنرجویــان حداقــل تــا مــدرک 
ــه  ــم ک ــی ه ــد. بچه  های ــی رفته ان کارشناس
ــتند  ــانی هس ــده اند کس ــگاه نش وارد دانش
کــه امــکان ادامــه تحصیــل نداشــته اند 
ــًا مشــکلی  ــد قطع ــم برون ــا ه ــر آنه ــه اگ ک
نخواهنــد داشــت. چــون ۸۰ درصــد کار 
را آموزش دیده انــد و فقــط بــرای گرفتــن 
ــد. ــه دانشــگاه می  رون مــدرک اســت کــه ب

که  رسیده اند  مرحله ای  به  شما  هنرجویان 
بتوانند از این راه درآمد کسب کنند؟

بلــه. بچه هــای کالس مــن به خوبــی 
ــه  ــا ب ــند. باره ــد برس ــه درآم ــد ب می  توانن
ــه  ــد آتلی ــر بخواهی ــه اگ ــه  ام ک ــا گفت آن ه
نقاشــی راه انــدازی کنید، مطمئنــًا در تأمین 
ــد و  ــدا نمی کنی ــکلی پی ــای آن مش هزینه  ه
ایــن کمتریــن چیــزی اســت کــه بــه دســت 
خواهیــد آورد. کار بچه  هــا کامــًال قابــل 
ــف  ــول اســت و در نمایشــگاه  های مختل قب
ــفارش  های  ــود و س ــوت می  ش ــا دع از آن ه
ــی  ــی هنرجویان ــد. حت ــی هــم می  گیرن خوب
داریــم کــه از خارج کشــور ســفارش نقاشــی 

می  گیرنــد.

آیا از بچه  های این کالس کسانی هستند که 
آتلیه زده  باشند و باهم کار کنند؟

چنیــن  خواســته اند  بچه  هــا  بارهــا 
کاری بکننــد ولــی امــکان ایــن کار برایشــان 
پیــش نیامده اســت. چنــد مــاه پیــش یکــی 
ــد و  ــن کار را بکن ــا می  خواســت ای از بچه  ه
مــن هــم خیلی تشــویقش کــردم ولــی چون 
ــده  ــازی ش ــا مناسب س ــی م ــن عموم اماک
ــا ویلچــر  نیســتند و امــکان رفــت و آمــد ب
ــکان  ــن ام ــت، ای ــوار اس ــیار دش ــم بس ه
هنــوز بــرای تعــدادی از هنرجویــان حرفه ای 
ــه  ــا ک ــی بچه  ه ــت. ول ــا نشده اس ــا مهی م

مجید قطبی نژاد:
 نقاشی همه چیز من است؛ هم 

زندگی، هم کار و هم راه درآمد. از اول 
در این رشته کار کرده ام و هم چنان 
مصر هستم که در کار هنری بمانم
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ــه  ــد را همیش ــه ندارن ــن زمین ــکلی در ای مش
ــو برونــد و نترســند و  تشــویق می  کنــم کــه جل
ــای کالس  ــوند. اآلن بچه  ه ــم می  ش ــق ه موف
تــوان زدن آتلیــه را دارنــد. آنهــا می تواننــد 
را  خودشــان  کارهــای  و  کننــد  کار  باهــم 
ــد،  ــردازی کنن ــد ایده پ ــد، می توانن ــه دهن ارائ
طراحــی کننــد و حتــی هنرجــو بگیرنــد و 
ــت  ــه هم ــردد ب ــن برمی گ ــد. ای ــوزش بدهن آم
خودشــان کــه چــه مقــدار تــالش کننــد. مــن 

ــتم. ــی هس ــیار راض ــای کالس بس از بچه  ه

آیا در خارج از رعد هم کالس نقاشی دارید؟ در 
مقایسه بین هنرجوهای رعد با هنرجوهای خارج 

از رعد توانایی این بچه ها را چگونه می  بینید؟
در حــال حاضــر تنهــا کالس آموزشــی مــن 
ــوزش  ــرای آم ــری ب ــت دیگ ــت و فرص اینجاس
اســت  زیــاد  کاری  ام  مشــغله  نــدارم.  دادن 
گاهــی  ولــی  دارم.  زیــادی  ســفارش  های  و 
آموزشــی  کالس  هــای  مقطعــی  به صــورت 
برگــزار می  کنــم. اگــر بخواهــم مقایســه ای 
ــان  ــر هنرجوی ــا دیگ ــد ب ــان رع ــن هنرجوی بی
ــان  ــد بگویــم کــه در هنرجوی داشــته باشــم بای
رعــد عشــق و عالقــه  بیشــتر اســت. هنرجویــان 
دیگــر به صــورت تفننــی بــه کالس نقاشــی 
راحــت  خیلــی  وقت هــا  خیلــی  و  می  آینــد 
ــه در  ــی ک ــی بچه  های ــد. ول ــا می کنن آن را ره
ــر  ــی جویات ــد خیل ــن می  آین ــه کالس م ــد ب رع
ــری هســتند. آن عشــق  ــر یادگی ــی پیگی و خیل
ــود دارد،  ــا وج ــن بچه ه ــه در ای ــه ای ک و عالق

باعــث ماندگاریــم در رعــد شده اســت.

به  می تواند  کمکی  چه  نقاشی  هنر  شما  نظر  به 
حل مشکالت روانی و جسمانی هنرجویان رعد 

بکند؟
ــه  ــر جنب ــر هن ــی از تأثی ــی بخش به طورکل
درمانــی آن اســت. یعنــی هنــر، خاصیــت 
شــفادهندگی دارد. مــن نمی  خواهــم در بحــث 
معنویــات وارد شــوم ولــی نقاشــی چنیــن 
تأثیــری دارد. پزشــکان و روانشناســان هــم بــه 
ــد توصیــه  افــرادی کــه مشــکالت عصبــی دارن
ــاظ  ــون ازلح ــد چ ــی کنن ــه نقاش ــد ک می  کنن
ــت  ــش اس ــی آرامش بخ ــی نقاش ــی و روان روح
و در سیســتم عصبــی تعــادل ایجــاد می  کنــد. 
مــن در کارم بــه هــر یــک از هنرجویــان به طــور 
ویــژه آمــوزش می دهــم. قــرار نیســت کــه 
ــد،  ــی کنن ــم نقاش ــل ه ــا مث ــه هنرجوه هم
ــورت  ــراد ص ــن اف ــن ای ــه ای بی ــی مقایس یعن
کــه  دارم  هنرجویــی  اینجــا  در  نمی  گیــرد. 
اگــر مــن در کارش قلــم بزنــم کارش را خــراب 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــون کار او ب ــم، چ می  کن
ــا  ــن ب ــت م ــت دس ــت. حرک ــتش زیباس دس
حرکــت دســت او فــرق دارد و مــن ایــن اجــازه 
را بــه او نمی  دهــم کــه شــبیه دیگــران نقاشــی 
ــه  ــرایطی ک ــا ش ــه ب ــم ک ــه او می  گوی ــد. ب کن
داری بایــد کارت را انجــام بدهــی. یعنــی کالس 

ــم داد.  ــی ه ــه درمان ــا جنب م

صحبتى با تعدادى از هنرجویان کالس نقاشى
ــان کالس  ــر از هنرجوی ــا ســه نف ــو صحبتــی هــم ب ــن گفت وگ در حاشــیه ای

نقاشــی داشــتیم و از تاثیــر ایــن کالس در زندگــی آنهــا پرســیدیم. 

 اعتمادبه نفس خوبی پیدا کرده ام • 
فاطمــه ربــاط جــزی، از ۱۷ ســالگی دچــار ضایعــه نخاعــی شده اســت. او از ســال 
۸۶ بــا مرکــز رعــد آشــنا شــده و بــه دلیــل عالقــه بــه نقاشــی در ایــن کالس ثبت نــام 
نموده اســت. او می گویــد، در کالس جواهرســازی هــم شــرکت کــرده ام ولــی نقاشــی 
ــای  ــل از آق ــد: قب ــه می ده ــه ادام ــه داده ام. فاطم ــال ادام ــان تابه ح ــان زم را از هم
قطبی نــژاد دو اســتاد دیگــر داشــتم ولــی بیــش از چهــار ســال اســت کــه بــا آقــای 
قطبی نــژاد کار می  کنــم. ایشــان عــالوه بــر اینکــه اســتاد نقاشــی مــا هســتند، اســتاد 

اخــالق و راهنمــای ارزشــمندی هــم بــرای همــه مــا هســتند.
ــد:  ــی کــه آمــوزش نقاشــی در زندگیــش داشــته می گوی فاطمــه در مــورد تاثیرات
مــن از کودکــی بــه نقاشــی عالقــه داشــتم و بــا نقاشــی بــه آرامــش می رســم. وقتــی 
نقاشــی می  کشــم، متوجــه گذشــت زمــان نمی  شــوم به طوری کــه فکــر می  کنــم یــک 
ســاعت کارکــرده ام ولــی می  بینــم چندیــن ســاعت نقاشــی کشــیده ام. قبــل از آمدنــم 
بــه رعــد، خیلــی از کارهــای شــخصی  ام را نمی توانســتم انجــام بدهــم چــون بعــداز 
ــدم.  ــرون نمی  آم ــه بی ــی از خان ــودم و حت ــد ســال افســرده ب ــا چن نخاعــی شــدنم ت
وقتــی بــه کالس هــای کاردرمانــی و فیزیوترِاپــی در رعــد آمــدم زندگــی  ام تغییــر کــرد 
و وقتــی بــه کالس نقاشــی آمــدم روحیــه  ام بــه کلــی عــوض شــد. اســتاد هــم خیلــی 
بــه مــا کمــک می کنــد و مثــل یــک بــرادر بــه درد و دل  هــای مــا گــوش کــرده و را 
ــه  ــی ب ــده، به تنهای ــی  ام عوض ش ــدت زندگ ــن م ــد از ای ــد. بع ــان می  کن راهنمایی م
ــد مــی  روم و کارهــای شــخصی  ام را خــودم انجــام می  دهــم.  ــه خری ــم، ب کالس می  آی
اعتمادبه نفــس خوبــی پیــدا کــردم به طوری کــه یــک هفتــه خانــواده  ام بــه مســافرت 
رفتنــد و مــن در خانــه تنهــا مانــدم. فاطمــه در نمایشــگاه های مختلفــی هــم شــرکت 
ــرًا  ــار در نمایشــگاه  های نقاشــی شــرکت کــرده ام و اخی ــد: دو ب کرده اســت. او می گوی
در نمایشــگاهی کــه در بــرج میــالد بــا موضــوع جشــنواره صلــح برگــزار شــد، یــک تابلو 
داشــتم. در ایــن نمایشــگاه کــه نقاشــان از تمــام کشــور شــرکت کــرده بودنــد از کالس 
مــا ســه نفــر شــرکت داشــتند کــه بــا کمــک اســتادان تابلوهایــی بــا موضــوع صلــح 
کشــیدیم و در ایــن نمایشــگاه شــرکت کردیــم. فاطمــه دیپلــم هنــر دارد ولــی چــون 
ــل دانشــگاهی  ــه تحصی ــی برایــش ســخت اســت، از ادام ــه مــدت طوالن نشســتن ب
منصــرف شده اســت. او می خواهــد کار نقاشــی را ادامــه بدهــد و بــا راهنمایــی اســتاد 
ــی  ــر انتهای ــه نظــر او هن ــوزد چــون ب ــد و مــدرن را بیام ــژاد ســبک  های جدی قطبی ن
نــدارد و هــرروز ســبک  های جدیــدی از راه می رســد کــه می  تــوان آن هــا را آموخــت. 
فاطمــه ادامــه می دهــد؛ همیشــه بــه افــراد دارای معلولیــت و عالقه منــد بــه نقاشــی 
توصیــه می  کنــم کــه از امکاناتــی کــه مرکــز رعــد برایمــان ایجــاد کرده اســت اســتفاده 
کننــد. مــن بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه و یادگرفتــن هنــر نقاشــی زحمــت زیــادی 
کشــیدم و دوســت دارم بقیــه دوســتانم هــم بــه ایــن مرحلــه برســند. مــن بــا حضــور 
در مرکــز رعــد و شــرکت در ایــن کالس  هــا واقعــًا خــودم را شــناختم و اعتقــادم بیشــتر 
ــا وجــود  ــه ب ــم ک ــر شــدم. حــاال می دان ــه خــدا نزدیک ت ــم ب شــد و احســاس می  کن
داشــتن مشــکل در پاهایــم، ولــی مــن دســت دارم، چشــم دارم، فکــر دارم و بــا آنچــه 

کــه دارم، می  توانــم خیلــی کارهــا انجــام دهــم. 

 امیدوارم بتوانم احساساتم را از طریق نقاشی بیان کنم• 
 معصومــه مظفــری، از چهارماهگــی دچــار فلــج اطفــال بوده اســت. او تــا 
مقطــع دیپلــم درس خوانــد و بعــدازآن بــه دلیــل پارگــی شــبکیه چشــم تحــت عمــل 
جراحــی قــرار گرفــت و دیگــر نتوانســت ادامــه تحصیــل دهــد. او کــه از بعــد از گرفتــن 
ــنا  ــد آش ــز رع ــا مرک ــی ب ــور اتفاق ــال ۸۶ به ط ــده بود، در س ــین ش ــم خانه نش دیپل
ــزل او  ــود و من ــدان آزادی ب ــا می ــد ت ــد رع ــرویس  های رفت وآم ــان س ــد. آن زم ش
ــا ســرویس  های بهزیســتی  ــا اینکــه از طریــق تلویزیــون ب در جــاده مخصــوص بــود. ت
ــد و در کالس  ــد آم ــه رع ــق ب ــن طری ــد و از ای ــنا ش ــوالن آش ــد معل ــرای رفت وآم ب
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فاطمه رباط جزی،
قبل از آمدنم به رعد، خیلی از کارهای 

شخصی  ام را نمی توانستم انجام 
بدهم چون بعداز نخاعی شدنم تا 

چند سال افسرده بودم و حتی از خانه 
بیرون نمی  آمدم. وقتی به کالس های 
کاردرمانی و فیزیوترِاپی در رعد آمدم 
زندگی  ام تغییر کرد و وقتی به کالس 
نقاشی آمدم روحیه  ام به کلی عوض 

شد

در  معصومــه  کــرد.  نام نویســی  نقاشــی 
همــه دوره  هــای کالس نقاشــی کــه شــامل؛ 
رنــگ و روغــن و ســیاه قلم بــود شــرکت 
ــمش  ــه چش ــیاه قلم ب ــون س ــی چ ــرد ول ک
آســیب می رســاند، رنــگ و  روغــن را ادامــه 
اســتاد  می دهــد:  ادامــه  معصومــه  داد. 
قطبی نــژاد بــه مــن گفــت کــه بــا توجــه بــه 
وضعیــت چشــمت بهتــر اســت یــک نــوآوری 
از خــودت در نقاشــی داشــته باشــی و ســعی 
ــذ  ــر روی کاغ ــودت را ب ــات خ ــی ذهنی کن
ــان  ــه ایش ــه توصی ــد: ب ــاوری. او می گوی بی
مــن ســعی می  کنــم اطالعــات و ســوادم را 
در مــورد نقاشــی مــدرن افزایــش دهــم و در 
ایــن ســبک بیشــتر کارکنــم. اآلن بیشــتر در 
اینترنــت جســت وجو می  کنــم و موضوعــات 
و مطالــب مختلــف در مــورد نقاشــی را 
ــم  ــی را ه ــارش کار نقاش ــم، در کن می  خوان

انجــام می  دهــم.
 نقاشــی او هــم در بــرج میــالد بــا 
موضــوع صلــح بــه نمایــش درآمــده  و او هــم 
ــد داشته اســت.  ــش در آم ــق تابلوهای از طری
او در مــورد نقاشــی و نقشــی کــه برایــش ایفا 
کــرده می گویــد: نقاشــی هنــری اســت کــه 
بــا روح انســان ســروکار دارد. فــرد می  توانــد 
احساســاتش را و آنچــه در ذهــن دارد، چــه 
حــس شــادی و چــه ناراحتی خــودش را روی 
ــد،  ــه می ده ــه ادام ــاورد. معصوم ــوم بی ب
ــم  ــرفت می  کنی ــته پیش ــن رش ــی در ای وقت
بــه مرحلــه ای می  رســیم کــه می  توانیــم 
آنچــه در درونمــان می  گــذرد را نقاشــی 
ــق  ــن طری ــود را از ای ــاس خ ــم و احس کنی
بیــان کنیــم. او می گویــد، مــن امیــدوارم بــا 
کمــک و راهنمایــی اســتاد قطبــی نــژاد بــه 
ایــن مرحلــه برســم و آنچــه را یــاد گرفتــه  ام 
ــاتم  ــم احساس ــم و بتوان ــازمان دهی کن را س
ــی  ــم. نقاش ــان کن ــی بی ــق نقاش را از طری

ــت  ــد اس ــه مفی ــت حافظ ــرای تقوی ــم ب ه
و هــم مانــع افســردگی می شــود. ایــن 
ــن  ــد، م ــه می ده ــد ادام ــوی هنرمن هنرج
ــه  ــردگی را تجرب ــی دوره ای از افس ــه دالیل ب
کــرده ام و اتفاقاتــی باعــث شــد کــه روحیه  ام 
را از دســت بدهــم و تحــت درمــان پزشــکی 
قــرار گرفتــم. مــن ایــن تجربــه را داشــته  ام 
ــت  ــن حال ــه ای ــاره ب ــدارم دوب ــت ن و دوس
برگــردم. دوســت دارم کــه از طریــق نقاشــی 
ذهنــم را درگیــر کنــم. می  دانــم کــه نقاشــی 
ــی  ــون وقت ــت چ ــوب اس ــم خ ــرای حال ب
ــادی و  ــد ش ــق می  کن ــری را خل ــان اث انس
ــد.  ــود می  آی ــری در او به وج ــاط بی نظی نش
امیــدوارم بتوانــم یادگیــری نقاشــی را ادامــه 
بدهــم. اگــر رفت وآمــد برایــم راحت تــر بــود 
ــر  ــای دیگ ــه از کالس  ه ــتم ک ــت داش دوس

مرکــز هــم اســتفاده کنــم.

نقاشی کردن به من آرامش می دهد و به • 
من کمک می کند که اعصابم آرام شود 

تانــدون پشــت پــای غزالــه مــددی 
از اول ابتدایــی شــروع بــه کوتــاه شــدن 
ــوم  ــه پزشــک معل ــه ب ــرد. پــس از مراجع ک
شــد کــه او دچــار میوپاتــی پیش رونــده 
ــواده او را  ــدارد. خان ــی ن ــه درمان ــت ک اس
ــت  ــد و او تح ــی بردن ــکان مختلف ــه پزش ب
ــت. در  ــرار گرف ــم ق ــی ه ــای جراح عمل ه
کودکــی بــه دلیــل ضعــف ریــه  ، گفته بودنــد 
کــه بیــش از دو ســه ســال زنــده نمی  مانــد. 
و  جســمی   بیمــاری    دلیــل  بــه  غزالــه 
مشــکالت تنفســی اش مجبــور شــد بــه 
مدرســه اســتثنایی بــرود. او در مدرســه 
ــت  ــم گرف ــد و دیپل ــان درس خوان توانخواه
و پیش دانشــگاهیش را در بیــرون از ایــن 
مدرســه گذرانــد و در دانشــگاه در رشــته 
مدیریــت کارآفرینــی قبــول شــد. ولــی چــون 

رفت وآمــد برایــش ســخت بــود، ادامــه 
ــای  ــته هنره ــه در رش ــداد. غزال ــل ن تحصی
ــد  ــردی رع ــی کارب ــگاه علم ــمی دانش تجس
ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــد ول ــول ش ــم قب ه
ــه  ــود ب ــخت ب ــش س ــن برای ــگاه رفت دانش
ــع  ــی مجتم ــای نقاش ــای آن در کالس  ه ج
رعــد نام نویســی کــرد و حــاال از هنــر جویان 
ایــن کالس اســت. غزالــه در مــورد چگونگی 
ــا موسســه رعــد می گویــد:  آشــنا شــدنش ب
یکــی از دوســتانم بــه نــام ســاناز پناهــی کــه 
ــد،  ــز می  آم ــن مرک ــه ای ــی ب ــرای کاردرمان ب
ــت،  ــرد و گف ــی ک ــن معرف ــه م ــد را ب رع
ــی در  ــه داری می  توان ــه نقاشــی عالق ــر ب اگ
کالس  هــای مجتمــع شــرکت کنــی. اآلن دو 
ســال اســت کــه بــه کالس نقاشــی می  آیــم 
ــازه  ــت. ت ــوده اس ــد ب ــم مفی ــی برای و خیل
دارم کار را بــا کمــک اســتاد به صــورت 
طراحــی،  اآلن  می  گیریــم.  یــاد  اصولــی 
نقاشــی ســیاه قلم و پرتــره کار می  کنــم. 
غزالــه در مــورد نقشــی کــه آمــوزش نقاشــی 
ــد:  ــرده می گوی ــا ک ــی ایف ــرای او در زندگ ب
وقتــی دیپلــم گرفتــم تــا مدتــی اصــًال بیرون 
ــون از  ــودم چ ــده ب ــزوی ش ــم و من نمی  رفت
ــادرم  ــدم. م ــردم ناراحــت می  ش ــورد م برخ
ــرد.  ــرون می ب ــودش بی ــا خ ــرا ب ــه زور م ب
ولــی از وقتــی کــه بــه رعــد آمــدم، روحیــه  ام 
ــا  ــه در اینج ــر کرده اســت گرچ ــی تغیی خیل
ــی  ــی  روم. ول ــرون نم ــاد از کالس بی ــم زی ه
ــه همیشــه نقاشــی می کشــم چــون  در خان
نقاشــی کــردن بــه مــن آرامــش می دهــد و 
ــم آرام  ــه اعصاب ــد ک ــن کمــک می کن ــه م ب
شــود. غزالــه دوســت دارد طراحــی صــورت 
ــرد و بعــد هــم ســیاه قلم  ــاد بگی را کامــًال ی
کارکنــد. او قبــًال رنــگ و روغــن را کار کرده و 

ــه دارد.  ــیاه قلم عالق ــه س ــتر ب اآلن بیش
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کمی از زندگی خود برایمان بگویید؟
متولــد  کرمانشــاه  اســتان  در  مــن 
ــدرم در  ــغل پ ــر ش ــه خاط ــی ب ــدم ول ش
شهرســتان های مختلــف زندگــی کــرده ام و 
هــر دوره از زندگیــم را بــه همــراه خانــواده 
در شــهری گذرانــده ام. حــاال چنــد ســالی 
ــم.  ــی می کنی ــران زندگ ــه در ته ــت ک اس
ــم و  ــز رفتی ــه تبری ــد از کرمانشــاه ب بع
ــان دوره  ــا پای ــتان ت ــوم دبیرس ــال س از س
خوانــدم  درس  شــهر  ایــن  در  کاردانــی  
و مدرکــم را از دانشــگاه تبریــز دریافــت 
ــل شــدیم  ــه ســمنان منتق ــد ب ــردم. بع ک
و دوره کارشناســی  را در دانشــگاه دامغــان 
ــود  ــمنان ب ــه س ــهر ب ــن ش ــه نزدیک تری ک
ــگاه  ــال در خواب ــن دو س ــدم. در ای گذران
پایــان  از  قبــل  می     کــردم.  زندگــی 
ــه  ــدرم ب ــال پ ــل انتق ــه دلی ــم ب تحصیالت
ــهر  ــن ش ــه ای ــواده  ب ــدان، خان ــهر هم ش
رفتنــد و مــن هــم پــس از پایــان تحصیــل 

ــدم.  ــق ش ــا ملح ــه آنه ب
ــرای  ــادی ب ــز زی ــه  مراک ــدان ب در هم
ــه  ــردم. البت ــه ک ــردن کار مراجع ــدا ک پی
پیگیــری مــن بیشــتر بــه خاطــر مــادرم کــه 
اصــرار داشــت اســتقالل مالــی پیــدا کنــم 

و روی پــای خــودم بایســتم بــود. خــود من 
بــه دلیــل برخوردهای نامناســب عــده ای از 
مــردم، از کار کــردن در فضاهــای عمومــی 
وحشــت داشــتم ولــی چــون نمی خواســتم 
مــادرم را نگــرام کنــم، ایــن موضــوع را بــه 
او نمی گفتــم. در همــان ایــام از طریــق 
ارتبــاط بــا مرکــز فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــبکه  ــی ش ــای طراح ــدان در کالس  ه هم
نــام نویســی کــردم و آمــوزش ایــن رشــته 
ــنهاد  ــه پیش ــا ب ــودم. بعده ــروع نم را ش
ــزار  ــردم نرم اف ــعی ک ــتادانم س ــی از اس یک
امیــن امــوال را بــرای آن ســازمان طراحــی 
ــروع  ــزار را ش ــن نرم اف ــی ای ــم. طراح کن
انتقــال  دلیــل  بــه  کــه  بــودم  کــرده  
ــه رهــا کــردن  ــور ب ــه تهــران مجب ــدرم ب پ
ــه  ــه ادام ــم ب ــران تصمی ــدم. در ته آن ش
تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــور  ــی کنک ــای آمادگ ــم. در کالس  ه گرفت
ــون  ــه در آزم ــود اینک ــردم باوج ــرکت ک ش
می     شــدم  قبــول  دانشــگاه ها  از   بعضــی 
ــگاه های  ــتم در دانش ــت داش ــون دوس چ
ــه ام  ــم و رتب ــل ده ــه تحصی ــری ادام بهت
ــل دانشــگاهی  ــه تحصی ــود، ادام کافــی نب

ــردم. ــا ک را ره

 دوران تحصیل خود را چگونه گذرانده اید؟ 
شما  با  معلمان  و  دانش آموزان  برخورد  آیا 

مناسب بود؟
باوجــود اینکــه مــن مشــکل مــادرزادی 
ــار  ــل رفت ــه دلی ــی ب ــزی دارم ول ــج مغ فل
ــا  ــردم ب ــاس نک ــچ گاه احس ــواده ام هی خان
دیگــران تفاوتــی دارم. مــن در مــدارس 
عــادی درس خوانــدم و خیلــی از کارهایــی 
ــی     دادم.  ــام م ــتم را انج ــت داش ــه دوس ک
ــردم و در  ــدا می ک ــت پی ــی زود دوس خیل
ــه  ــتانی و تفریحــی مدرس ــای تابس برنامه  ه
تــا  می     کــردم.  شــرکت  اردوهــا  مثــل 
کالس پنجــم دبســتان اصــًال نمی دانســتم 
ــر  ــا دارم اگ ــه بچه  ه ــا بقی ــی ب ــه تفاوت ک
بهتــر  مــن  از  دوســتی  کــه  می     دیــدم 
می     کــرد  لی لــی  بهتــر  یــا  می     پــرد 
فکــر می     کــردم کــه ایــن فــرد تمریــن 
بیشــتری نســبت بــه مــن دارد. اصــًال فکــر 
ــی نقــص و  ــه دلیل نمی کــردم کــه شــاید ب
یــا مشــکل جســمی ام از او عقب تر هســتم. 
در  همکالســی هایم  بــا  هیچوقــت  مــن 
مدرســه مشــکل نداشــتم. مشــکل مــن بــا 
ــراه  ــه هم ــد ک ــادم می     آی ــود. ی ــا ب بزرگتره
ــرای ثبــت نامــه در کالس پنجــم  مــادرم ب

ــال ۱۳۶۳ در  ــد س ــتبانی متول ــعیده دش س
شــهر کرمانشــاه اســت. او یــک خواهر و یــک برادر 
کوچک تــر از خــودش دارد. خواهــر او فوق لیســانس 
اقتصــاد از دانشــگاه عالمــه و بــرادرش هم دانشــجو 
ــدو  ــزی در ب ــج مغ ــل فل ــه دلی ــعیده ب ــت. س اس
تولــد از ناحیــه صــورت بــا حــرکات اضافــی روبــه رو 
بــود ولــی ایــن نقــص ظاهــری مانعــی بــرای رشــد 
و شــکوفایی او نشــد و توانســت بــا تــالش بیشــتر 
بــه اســتقالل فــردی برســد. او مــدرک کارشناســی 
نرم افــزار کامپیوتــر را دارد و دو ســال اســت کــه در 
ــر  ــوان برنامه نویــس کامپیوت شــرکت چارگــون به عن
ــرد  ــا رویک ــعیده ب ــد. س ــه کار می باش ــغول ب مش
ــه  ــز رعــد ب ــت شــده از طــرف مرک اشــتغال حمای
ــورد  ــط کار م ــی شــد و در محی ــن شــرکت معرف ای

حمایــت کاریــار خــود قــرار دارد. 

با حمایت های کاریارم توانستم به کارم ادامه دهم 
سعیده دشتبانی، کارمند شرکت چارگون
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ــم  ــه کردی ــه ای مراجع ــه مدرس ــتان ب دبس
وقتــی مدیــر مدرســه مــرا دیــد بــه مــادرم 
ــن او  ــرو، م ــردار و ب ــرت را ب ــت، دخت گف
را در ایــن مدرســه ثبت نــام نمی کنــم! 
در حالــی کــه معــدل مــن در چهــار ســال 
اول دبســتان همیشــه بــاالی نــوزده بــود و 
ــدم.  ــمار می     آم ــه ش ــوب ب ــاگردان خ از ش
در محیــط دانشــگاهی مشــکلی نداشــتم و 
ــت  ــی راح ــجویان خیل ــاتید و دانش ــا اس ب
خوابگاهــی ام  اتاقی  هــای  باهــم  بــودم. 

ــتیم.  ــی داش ــط خوب ــم رواب ه

به نظر می آید که در تهران با مرکز رعد آشنا 
شدید. این آشنایی چگونه شکل گرفت؟ 

 درتهــران در کالس  هــای مراکــز فنــی 
ــق  ــردم و از طری ــی ک ــه ای نام نویس و حرف
آنهــا بــا مرکــز رعــد آشــنا شــدم. در 
ــن  ــدن ای ــا دی ــد ب ــه رع ــدای ورودم ب ابت
ــتند و  ــت داش ــه معلولی ــرادی ک ــه اف هم
مثــل خــودم بودنــد جــا خــوردم و حضــور 
در چنیــن مکانــی برایــم دشــوار بــود. 
و  دادم  وفــق  را  خــودم  به تدریــج  ولــی 
کــورل  در کالس هایــی چــون؛ زبــان و 
ثبت نــام کــردم و هــم زمــان هــم بــه 
ــتیار  ــا دس ــن ی ــل تمری ــتاد ح ــوان اس عن
ــردی  ــی کارب ــگاه علم ــرای دانش ــتاد ب اس
رعــد درخواســت کار فرســتادم. بعــد از 
ــرای  ــا مــن تمــاس گرفته شــد و ب مدتــی ب
مصاحبــه دعــوت شــدم. در ایــن مصاحبــه 
بــا مهنــدس محســن توســلی آشــنا شــدم. 
برنامه نویســی  حــوزه ی  در  کــه  ایشــان 
در  ســعی  داشــت  تخصــص  کامپیوتــر 
ــه ســوی  ــر نگــرش مــن و تشــویقم ب تغیی
اشــتغال کــرد. بعــد از دو مــاه و نیــم 
راضــی شــدم کــه بــه دنبــال آموزش هــای 
تکمیلــی برنامه نویســی بــروم. البتــه در 
ــده  ــگاه دروس برنامه نویســی را گذران دانش
بــودم ولــی ایــن آموزش هــا بــا آنچــه 
ــاوت  ــاز اســت متف ــازار کار موردنی ــرای ب ب
ــان،  ــی ایش ــا راهنمای ــال ب ــود. به هرح ب
ــاب  ــزار ماشین حس ــه نرم اف ــی برنام طراح
را شــروع طراحــی کــردم. بــا کمک ایشــان 
ــنری)  ــت (دیکش ــگ لغ ــه فرهن ــک برنام ی
ــزار  ــم. روی چنــد نرم اف را هــم تهیــه کردی
دیگــر هــم کارکردیــم و بعــد بــه ایــن فکــر 
افتادیــم کــه نرم افــزار مــگ فــا، کــه 
ــرد را در ســطح  ــد از آن اســتفاده می     ک رع
ــوه  ــای انب ــال پیامک ه ــرای ارس ــدوز ب وین
را طراحــی کنیــم. یک ســری تغییراتــی 
در آن ایجــاد کردیــم و باالخــره بعــد از 
یــک ســال و نیــم، توانســتیم برنامــه 

قابل قبولــی را طراحــی کنیــم. 
شــرکت  بــا  مــدت  ایــن  طــول  در 
ــنا  ــری آش ــاهین طب ــای ش ــون و آق چارگ
بــا  کالس    یک ســری  ایشــان  شــدم. 
ــی و ...  ــر، رزومه نویس ــده برت ــوان؛ آین عن

برگــزار می     کردنــد. در ایــن  را در رعــد 
ــد از انجــام  ــردم و بع ــا شــرکت ک کالس ه
مصاحبــه ، از اســفندماه ســال ۹۱ تــا ســال 
ــرار  ــون ق ــا شــرکت چارگ ــاط ب ۹۴ در ارتب
گرفتــم. از دی مــاه ۹۴ یــک مــاه به عنــوان 
ــردم و  ــت ک ــرکت فعالی ــن ش کارورز در ای
وارد  رســمی  به صــورت  هــم  ازآن  بعــد 

ــدم.  ــون ش چارگ

رویکرد جدیدی که در مرکز رعد در حال اجرا 
است، اشتغال حمایت شده است. آیا شما از 
این طریق به شرکت چارگون معرفی شدید و 

توسط کاریار حمایت می شوید؟
بلــه. مــن بــه چارگــون معرفــی شــدم 
و توســط خانــم چهره نــگار (مشــاور رعــد)
کــه کاریارم هســتند در محیــط کار حمایت 
دوســتانه ایی  روابــط  البتــه  و  می شــوم 
ــه  ــت ک ــود آمده اس ــا به وج ــان م ــم می ه
بــرای مــن خیلــی ارزش دارد. افــرادی 
ــت  ــا معلولی ــی ب ــه به نوع ــن ک ــد م مانن
ــه  ــتند ب ــه رو هس ــا مشــکل جســمی روب ی
ــه  ــه ب ــق جامع ــه از طری ــل بینشــی ک دلی
ــا شده اســت، گاهــی در محیــط  آن هــا الق
کار احســاس تنهایــی می کننــد و نیــاز 
ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــه م ــد ک دارن

ــرادی  ــون اف ــرکت چارگ ــه در ش  البت
هــم هســتند کــه بــه مشــکالتی کــه در کار 
ــه  ــا مراجع ــه آنه ــد، ب ــش می آی ــم پی برای
ولــی  می شــوم،  راهنمــای  و  می کنــم 
ــری  ــوع دیگ ــار از ن ــا کاری ــوع ارتباطــم ب ن
حــوزه  دارای  چارگــون  شــرکت  اســت. 
هــای متفاوتــی اســت درحــوزه لجســتیک 
ــزار  ــار نرم اف ــتم چه ــن در آن هس ــه م ک
ــوال،  ــزار ام ــه شــامل؛ نرم اف وجــوددارد ک
ــالک اســت.  ــدارکات و ام ــد ت ــار، خری انب
ــردم  ــی ک ــن طراح ــالک را م ــزار ام نرم اف
ــن  ــتم. ای ــئول آن هس ــم مس ــودم ه و خ
ــون  ــتند چ ــا هس ــدان م ــا فرزن نرم افزاره
ــعه  ــم و توس ــی کنی ــق م ــا را خل ــا آن ه م

می دهیــم.

ایفا  محیط  در  شما  برای  نقشی  چه  کاریار   
میکند؟

در محیــط کار گاهــی وقت هــا افــرادی 
کــه معلولیــت دارنــد کمبــود دانــش و 
مهــارت خــود را بــه مشــکل جســمی  خــود 
ــواردی  ــن م ــد! مــن در چنی ــط می     دهن رب
مشــکلم را بــا کاریــارم در میــان می     گــذارم 
کــه اگــر از چنیــن حمایت هایــی برخــوردار 
ــا  ــال کارم را ره ــه ح ــا ب ــاید ت ــودم، ش نب
کرده بــودم! کاری کــه بــر عهــده مــن 
ــی  ــت و گاه ــنگین اس ــیار س ــت، بس اس
ــوم،  ــه رو می ش ــادی روب ــکالت زی ــا مش ب
بــا  کــه  می کنــم  شــکر  را  خــدا  ولــی 
حمایت هایــی کــه از مــن می شــود کارم 

ــرده ام.  ــا نک را ره

ــاره  ــه آن اش ــه ب ــکالتی ک ــن مش  ای
ــه ای  ــود دانــش حرف ــه کمب ــا ب ــد، آی کردی
شــما مربــوط اســت یــا بــه مســائل روحــی 
ــط کار؟ ــران در محی ــا دیگ ــی ب و ارتباط

مشــکالت  ایــن  از  مقــداری  حتمــًا 
و  علمــی  دانــش  بــودن  پاییــن  بــه 
می شــود  مربــوط  مــن  مهارت هــای 
ــام  ــی در انج ــاس ناتوان ــی احس ــی وقت ول
از  نگرانــی  می کنــم،  وظایفــم  صحیــح 
اینکــه ممکــن اســت از کار برکنــار شــوم، 
ــاید  ــه ش ــد. البت ــفته ام می کن ــیار آش بس
نگرانی هایــی  چنیــن  بــا  هــم  دیگــران 
ــن  ــد م ــردی مانن ــی ف ــوند ول ــه رو ش روب
کــه ناتوانی هایــی دارد، ایــن مســاله را 
بــرای خــودش بزرگ تــر هــم می کنــد. 
حــاال فــرض کنیــد یــک روز بــا ایــن 
ــارج  ــرکت خ ــا از ش ــکالت و نگرانی ه مش
ــف  ــراد مختل ــا اف می     شــوم و در مســیرم ب
ــورد  ــاوت برخ ــگاه متف ــور ن ــزار ج ــا ه و ب
می کنــم، کافــی اســت هنــگام سوارشــدن 
بــه تاکســی یــک نفــر بــه نحــوه سوارشــدن 
مــن اعتــراض کنــد یــا نــگاه تحقیرآمیــزی 
بــه مــن بکنــد و یــا حتــی ســرش را تــکان 
ــود  ــث می ش ــاری باع ــن رفت ــد، چنی ده
کــه مــن بــا توجــه بــه مشــکالت جســمی 
ــط  ــه در محی ــکل کاری ک ــه دارم و مش ک
ــم  ــر بیافت ــن فک ــه ای ــم پیــش آمــده ب برای
کــه اصــًال بهتــر اســت دســت از کار بکشــم 
ــرد را  ــن ف ــن ای ــینم! م ــه و بنش و در خان
نمی شناســم و نمی دانــم ســطح درک و 
ــک  ــی ی ــت ول ــد اس ــه ح ــوادش در چ س
ــاری باعــث می شــود کــه مــن  چنیــن رفت
ــم و از  ــم بباف ــه ه ــمان را ب ــمان و ریس آس
ــر یــک  ــد شــوم. حــاال اگ کار کــردن ناامی
ــن  ــک از ای ــد هیچ ی ــوب باش ــم خ روز حال
رفتارهــا در مــن تأثیــر بــد نمی گــذارد 
ــاز  ــت، نی ــوب نیس ــم خ ــی حال ــی وقت ول
او  از  و  کنــم  دل  درد  کســی  بــا  دارم 

ــرم.  ــی بگی راهنمای

 افرادی مانند من
 که به نوعی با معلولیت یا مشکل 

جسمی روبه رو هستند به دلیل بینشی 
که از طریق جامعه به آن ها القاشده ، 
گاهی در محیط کار احساس تنهایی 
می کنند و نیاز دارند که مورد حمایت 

قرار گیرند 
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در چنین مواردی چه راهنمایی هایی از طرف 
کاریار به شما داده می شود؟

ایــن کــه افــراد متفــاوت بــا نگاه هــای 
متفاوتــی در کــره زمیــن زندگــی می     کننــد 
ــکالتی در  ــا مش ــم ب ــا ه ــک از آنه و هری
ــه  ــکالتی ک ــد. مش ــود مواجهن ــی خ زندگ
شــاید بــه چشــم نیاینــد. فــرق تــو بــا آنهــا 
ایــن اســت کــه مشــکل تــو دیــده می شــود 
ــود.  ــده نمی ش ــه دی ــکالت بقی ــی مش ول
ــا  ــط هیچکــس ب ــد برخــورد غل ــس نبای پ
تــو بتوانــد در زندگیــت نقــش پیــدا کنــد 
و از روی عصبانیــت بــه تصمیــم نادرســتی 
منجــر شــود. ایــن مشــورت  ها باعــث 
می شــود کــه مــن آرام بشــوم و دوبــاره بــه 
ــه  ــم ک ــه می دان ــم. البت ــه بده کارم ادام
 چنیــن رفتارهایــی بازهــم تکــرار خواهنــد 
شــد. ولــی دیدگاه هایــی کــه از کاریــارم یــا 
از رعــد گرفتــه ام، بــه مــن کمــک می کنــد 
اعتمادبه نفــس  و  باشــم  قوی تــر  کــه 

بیشــتری داشــته باشــم. 

اگر در کار حرفه ای خود دچار مشکل باشید، 
آیا امکان آموزش دیدن و آموزش تکمیلی در 

رعد برای شما وجود دارد؟
مــن کار برنامه نویســی را در رعــد و 
ــا آقــای توســلی شــروع کــردم و اکنــون  ب
هــم اگــر در برنامه نویســی یــا کــد نویســی 
بــه مشــکلی برخــورد کنــم، از ایشــان 
شــرکت  البتــه  می     گیــرم.  راهنمایــی 
ــی اســت و  ــیار خوب ــون شــرکت بس چارگ
همــکاران بســیار خوبــی هــم دارم و کمتــر 
ــاز داشــته باشــم از  ــه نی ــد ک پیــش می     آی
افــرادی بیــرون از شــرکت کمــک حرفــه ای 
بگیــرم. فقــط گاهــی نیــاز دارم کــه از 
ــاد  ــوم و اعتم ــت ش ــی تقوی ــاظ روح لح
ــایر  ــرای س ــی ب ــر رود. ول ــه نفســم باالت ب
کارآمــوزان رعــد برگــزاری کالس  هــای 
خیلــی  می توانــد  تکمیلــی  و  آموزشــی 
راهگشــا باشــد، چــون رعــد در ایــن 

ــی دارد.  ــارب خوب ــه تج زمین

نگرش  با  آیا  مدت  این  گذراندن  از  بعد 
به  کردن  کار  به  شمارا  که  توسلی  مهندس 
جای بیشتر درس خواندن و مدرک گرفتن 

ترغیب کرد، موافق هستید؟
کامــًال  ایشــان  توصیــه  بــا  بلــه. 
ــه همیــن نتیجــه  ــم. خــودم هــم ب موافق
رســیده ام و بــه دیگــران هــم توصیــه 
می     کنــم. داشــتن مــدرک، آن قدرهــا کــه 
مهــارت الزم اســت، ضــروری نیســت. اگــر 
ــند  ــته باش ــه ای داش ــارت حرف ــراد مه اف
خیلــی راحــت می     تواننــد جــذب بــازار 
ــک  ــدرک ی ــم و م کار شــوند. داشــتن عل
ــه کار  ــرای ورود ب ــی ب ــاز اســت ول پیش نی
ــدرک کارشناســی  ــن م ــی نیســت. م کاف
دارم ولــی هیچ کــس از مدرکــم نپرســید؟ 

ــد  ــه ببینن ــد ک ــن بودن ــال ای ــتر دنب بیش
ــم  ــه می     توان ــد هســتم، چگون چــه کاری بل
حــل مســئله کنــم، چگونــه می     توانــم 
خــودم را بــا نیــاز کارفرمــا و مشــتری 
تطبیــق دهــم، چگونــه کاری کــه بــه مــن 
محــول شده اســت را انجــام می     دهــم، 
چگونــه بــا همکارانــم ارتبــاط برقــرار 

؟ می کنــم 

کار  محیط  در  همکارانتان  با  شما  ارتباط 
چگونه است؟

ارتبــاط مــا بســیار خــوب و دوســتانه 
اســت. مــن کســی بــودم کــه قبــًال 
دیگــر  افــراد  بــا  ارتبــاط  ایجــاد  در 
مشــکل داشــتم ولــی پــس از شــرکت 
ــد  ــی در رع ــوش هیجان ــای ه در کالس  ه
ــا  ــه ب ــد ک ــاد ش ــم ایج ــن فرصــت برای ای
ــی  ــرم. زمان ــاط بگی ــای کالس ارتب بچه ه
کار  روبیــک  مربــی  به عنــوان  رعــد  در 
کــه  شــد  باعــث  همیــن  و  می     کــردم 
اآلن بتوانــم بــا همکارانــم ارتبــاط خوبــی 

ــم. ــرار کن برق

در  همکاران  با  دوستانه  ارتباط  ایجاد  آیا 
نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  کار  محیط 

شما شده است؟
ــده ام  ــرکار آم ــن س ــه م ــی ک از زمان
باالتــری  خیلــی  به نفــس  اعتمــاد 
فارغ التحصیلــی  از  پــس  پیداکــرده ام. 
چنــد مــاه از خانــه بیــرون نمی آمــدم 
ــه  ــا ب ــودم. باره ــرده ب ــدا نک چــون کار پی
ــم از  ــه بتوان ــردم ک ــه ک ــتی مراجع بهزیس
آنجــا کاری پیــدا کنــم ولــی می     دیــدم 
را  کاری  و  نشســته اند  تندرســت  افــراد 
ــم را  ــام بده ــم انج ــم می توان ــن ه ــه م ک
مــن  درصورتی کــه  می دهنــد،  انجــام 
ــودم  ــال خ ــق امث ــتی را ح کار در بهزیس

می     دانســتم. زمانــی می گفتــم کــه بــه 
ــال کار هســتم! چــون  ــادرم دنب خاطــر م
می     دیــدم  را  تبعیض آمیــز  برخورد  هــای 
ــه  ــا مقابل ــن رفتاره ــا ای ــتم ب و نمی خواس
کنــم، می گفتــم کار کــردن را دوســت 
نــدارم! ولــی مگــر می شــود کســی از 
ــتقالل  ــت آوردن اس ــه دس ــردن و ب کارک
مالــی بــدش بیآیــد؟ کار بــه مــن اســتقالل 
شــخصیتی و مالــی داد تــا جایی کــه حــاال 
ــم  ــه روزی بتوان ــم ک ــر می     کن ــن فک ــه ای ب
خانــه ای بگیــرم، بتوانــم رانندگــی کنــم و 
بــا ماشــین خــودم ســرکار بیایــم و بــروم، 

ــم.  ــه همکاران ــد بقی مانن
یکــی از آرزوهــای دیگــرم ایــن اســت 
کــه مــردم بــا نــگاه متفاوتــی بــه مــا نــگاه 
نکننــد. وقتــی فــردی بــه مــن زل می     زنــد 
هرچقــدر هــم کــه بی تفــاوت باشــم در آن 
لحظــه حــرکات صورتــم بیشــتر می شــود. 
ــم  ــن ه ــواردی م ــن م ــی در همچنی گاه
ــم و می     بینــم کــه  ــه ایــن فــرد زل می     زن ب
ــد،  ــم می کن ــرد هــم خــودش را گ ــن ف ای
بــا اینکــه ازنظــر جســمی تندرســت اســت. 

معلولیت  دارای  دوستان  به  توصیه ای  چه 
خود دارید؟

ــم  ــته ایم و منتظری ــه نشس ــا همیش م
بدهــد.  رخ  برایمــان  معجــزه ای  کــه 
خــود  معجــزه  هیــچ گاه  درصورتی کــه 
ایــن  معجــزه  نمی دهــد.  رخ  به خــود 
ــم،  ــرون بیای ــه بی ــن از خان ــه م ــت ک اس
ســوار ماشــین بشــوم، در جایــی کارکنــم و 
نرم افــزاری را خلــق کنــم، بــه ایــن معجــزه 
می     گوینــد. معجــزه در ذهــن و فکــر مــن 
ــه  ــن اســت ک ــر م ــن فک ــد. ای رخ می ده
ــن  ــن م ــر و ذه ــد. فک ــاال می     کش ــرا ب م
بــه ایــن نــگاه نمی کنــد کــه چــه مشــکل 
جســمی  دارم، بــه ایــن نــگاه می کنــد 
ــرای  ــی دارم و ب ــه توانایی های ــن چ ــه م ک
ــه  ــن ب ــه  م ــم؟ توصی ــالش می     کن ــه ت چ
ــه روی خودشــان  ــن اســت ک دوســتان ای
کار کننــد. مــا نمی توانیــم فکــر بقیــه 
را تغییــر دهیــم ولــی می     توانیــم فکــر 
ــن  ــی م ــم. وقت ــر دهی ــان را تغیی خودم
ــی  ــردم، به راحت ــوض ک ــرم را ع ــرز تفک ط
ــم  ــار بیای ــا شــرایط خــودم کن توانســتم ب
و بــا حضــور در جامعــه توانســتم بــه 

ــم.  ــی برس ــتقالل مال اس

و صحبت آخر ....؟
معلولیــت  دارای  افــراد  امیــدوارم 
و  برســند  آرزوهایشــان  بــه  بتواننــد 
بــه  بتوانــم  خــودم  روزی  امیــدوارم 
ســطحی برســم کــه کاری کــه رعــد بــرای 
ــتان دارای  ــرای دوس ــام داد را ب ــن انج م

معلولیــت خــودم انجــام دهــم.   

در محیط کار 
بیشتر به دنبال این بودند که ببینند 

چه کاری بلد هستم، چگونه می     توانم 
حل مسئله کنم، چگونه می     توانم 
خودم را با نیاز کارفرما و مشتری 

تطبیق دهم، چگونه کاری که به من 
محول شده است را انجام می     دهم، 

چگونه با همکارانم ارتباط برقرار 
می کنم؟

44

شماره 66،   زمستان 1396

چهره موفق



ــان را تشــکیل  ــن اقلیــت جه ــراد دارای معلولیــت بزرگ تری اف
می دهنــد. بــر اســاس تعاریــف مختلــف تعــداد افــراد دارای 
معلولیــت در جهــان  بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد تخمیــن زده می شــوند 
ــی  ــعه زندگ ــال  توس ــورهای درح ــراد در کش ــن اف ــتر ای ــه بیش ک
می کننــد و بــه نوعــی دچــار فقــر هــم هســتند. معلولیــت و فقــر 
در ارتبــاط مســتقیم بــا هــم قــرار دارنــد و افــراد فقیــر بیشــتر از 
ســایر افــراد جامعــه در معــرض معلولیــت قــرار دارنــد و از طــرف 
ــر  ــرای فقی ــی ب ــراد دارای معلولیــت هــم پتانســیل باالی دیگــر  اف
ــا  ــده اســت ت ــث ش ــت باع ــر و معلولی ــه فق ــد. چرخ ــدن دارن ش
تحقیقــات و اقدامــات زیــادی در دنیــا بــرای شکســتن ایــن چرخــه 
ــا معلولیــت وارد  ــرادی کــه هــرروز ب ــداد اف ــا تع انجــام شــود. ام
ــه دلیــل عــدم  ــراد فقیــری کــه ب ــا اف ــرا می شــوند و ی ــای فق دنی
دسترســی بــه تغذیــه مناســب، خدمــات درمانــی، ســبک زندگــی 
و ســایر عوامــل هــرروز وارد دنیــای معلولیــت می شــوند در 

ــت.  ــی نیس ــعه را پایان ــورهای درحال توس کش

فقرایى که معلول مى شوند 
ــی دارد  ــل مختلف ــی دالی ــمی حرکت ــای جس ــروز معلولیت ه ب
ــا را  ــیاری از آن ه ــوی بس ــوان جل ــوارد می ت ــیاری از م ــه در بس ک
ــرادی  ــی گرفــت. اف ــی و اجرای ــا برنامه ریزی هــای صحیــح و عمل ب
ــد جنــگ و سیاســت های نادرســت  ــل مختلــف مانن ــه دالی کــه ب
ــیب های  ــواع آس ــرض ان ــد در مع ــر می رون ــط فق ــادی زیرخ اقتص
ــود برنامه هــای حمایتــی  ــد. در نب ــرار می گیرن جســمی حرکتــی ق
ــر  ــر روی خــط فق ــه ب ــرادی ک ــا، اف ــح آن ه ــرای ناصحی ــا اج و ی
ــمت  ــه س ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــد ب ــرار دارن ــر ق ــط فق و زیرخ
معلولیت هــای مختلــف حرکــت می کننــد. افــراد فقیــر بــه 
دلیــل ناتوانــی در تأمیــن مایحتــاج زندگــی در شــرایط پرخطــری 
ــن،  ــاک و ناایم ــب وکارهای خطرن ــه کس ــد. ورود ب ــرار می گیرن ق
ــا  ــر ب ــر خط ــق پ ــی در مناط ــرایطی، زندگ ــر ش ــردن در ه کارک
ریســک ابتــال بــه انــواع بیماری هــا، طــی نکــردن مراحــل درمــان 
ــث  ــه باع ــواردی اســت ک ــا بخشــی از م ــاری تنه در صــورت بیم
ــوند. در  ــابی ش ــای اکتس ــار معلولیت ه ــر دچ ــراد فقی ــود اف می ش
چنیــن شــرایطی شناســایی افــراد در مــرز فقــر و ارائــه برنامه هــای 
حمایتــی ویــژه باعــث می شــود رشــد جامعــه فقــرا محــدود شــده 
ــه زیرخــط فقــر جلوگیــری شــود. فراهــم کــردن  و از ورود آنهــا ب
ــر  ــت منج ــه معلولی ــه ب ــی ک ــرای بیماری های ــی ب ــات درمان امکان
ــراد در  ــرای اف ــه مناســب ب ــگان و البت ــه  صــورت رای ــوند ب می ش
ــی  ــن اتفاق ــروز چنی ــادی از ب ــا حــد زی ــد ت معــرض خطــر می توان
ــن  ــه چنی ــاوره ها و آگاهــی بخشــی ب ــه مش ــد. ارائ ــری کن جلوگی
افــرادی از طریــق دســتگاه های حمایتــی مربوطــه می توانــد 
باعــث افزایــش ســطح آگاهــی افــراد بــا تــوان مالــی ضعیــف شــود.

معلولینى که فقیر مى شوند
افــراد دارای معلولیــت در هــر جامعــه ای جــزو آســیب پذیرترین 
ــر  ــط فق ــه زیرخ ــی ب ــری به راحت ــا تلنگ ــه ب ــتند ک ــار هس اقش
ــا  ــی آنه ــور اجتماع ــترهای حض ــه بس ــی ک ــد. در جوامع می رون
در جامعــه فراهــم نیســت و بــا موانــع مختلــف محیطــی و 
ــط  ــه زیرخ ــقوط ب ــرای س ــرایط  ب ــتند ش ــه هس ــی مواج اجتماع
ــرای  ــای الزم ب ــب مهارت ه ــی در کس ــت. ناتوان ــم اس ــر فراه فق
ــغال  ــرای اش ــای کاری ب ــودن فضاه ــغل، نامناســب ب ــتن ش داش
ــی  ــل عموم ــتم های حمل ونق ــودن سیس ــب ب ــوالن و نامناس معل

ــراد دارای  ــر شــدن اف ــه فقی ــه ب ــع هســتند ک ــن موان ــه ای ازجمل
ــادی می کننــد. اجــرای سیاســت های  معلولیــت کمــک بســیار زی
خــروج  زمینه هــای  کــردن  فراهــم  و  ناکارآمــد  خوداشــتغالی 
ــر  ــی از چت ــه در طمــع وام هــای خوداشــتغالی ناکاف ــی ک معلولین
دیگــر  یکــی  می شــوند  خــارج  بهزیســتی  ســازمان  حمایتــی 
از موانــع کمتــر بررسی شــده اســت کــه در درازمــدت باعــث 
ایجــاد مشــکالت متعــدد بــرای آنهــا می شــود و زمینه هــای 
ــراد  ــد. اف ــم می کن ــی فراه ــر را به راحت ــن قش ــدن ای ــر ش فقیرت
دارای معلولیــت در وهلــه اول نیــاز بــه مهارت آمــوزی دارنــد کــه 
ــتم های  ــود سیس ــدم وج ــل ع ــه دلی ــت ها ب ــن سیاس ــوًال ای اص
ــه دارای  ــود ک ــرادی می ش ــامل اف ــا ش ــب تنه ــل مناس حمل ونق
ــا  ــتند. در اینج ــط هس ــای متوس ــمی و معلولیت ه ــرک جس تح
بــاز هــم شــرایط بــرای ورود معلــوالن بــا شــدت معلولیــت 
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــم اس ــر فراه ــط فق ــه زیرخ ــدید ب ش
ــه  ــدید ک ــای ش ــراد دارای معلولیت ه ــی از اف ــای حمایت برنامه ه
شــرایط حادتــری بــرای ســقوط بــه زیرخــط فقــر دارنــد تدبیــری 
ــت  ــه در جه ــات خیری ــت از مؤسس ــت. حمای ــده اس ــه نش اندیش
حــل مشــکالت پیــش روی مهارت آمــوزی افــراد بــا معلولیت هــای 
شــدید و ترویــج آموزش هــای مجــازی بــرای افــراد دارای معلولیــت 
ــدی  ــروز مشــکالت بع ــا حــدی از ب ــد ت و خانواده هایشــان می توان

پیش گیــری کنــد.

درك واقعیت هاى موجود
ــرایط  ــه ش ــه ب ــدون توج ــی ب ــت های حمایت ــال سیاس اعم
جامعــه و جامعــه هــدف و واقعیت هــای موجــود راه به جایــی 
نخواهــد داشــت. افــراد دارای معلولیــت در وهلــه اول بــه دلیــل 
عــدم دسترســی بــه منابــع موردنیازشــان بــه خاطــر عــدم وجــود 
در  هســتند.  اثرگــذار  محدودیت هــای  دچــار  مناسب ســازی 
ــه در دســت  ــات درســتی ک ــراد یکــی از اقدام ــن اف ــا ای رابطــه ب
ــه  ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــتم توان بخش ــود سیس ــت وج ــام اس انج
اســت و تحکیــم ایــن موضــوع و اجــرای صحیــح آن توســط 
بــزرگ  اتفاقــی  می توانــد  محلــی  آموزش دیــده  تســهیل گران 
ــتن  ــورت داش ــراد در ص ــن اف ــد. ای ــم بزن ــوزه را رق ــن ح در ای
ــر شــدن  ــر فقیرت ــذار ب ــد عوامــل تأثیرگ مهارت هــای الزم می توانن
ــتگاه های  ــک دس ــه کم ــایی و ب ــت را شناس ــراد دارای معلولی اف
ــن  ــت ای ــد. واقعی ــدام کنن ــا اق ــذف آن ه ــت ح ــه در جه مربوط
ــر و  ــه فق ــه وارد چرخ ــرادی ک ــت اف ــرل جمعی ــرای کنت ــت ب اس
ــن  ــرای تأمی ــژه ب ــی وی ــای حمایت ــوند برنامه ه ــت می ش معلولی
توجــه  اســت.  نیــاز  مهارت آمــوزی  و  توان بخشــی  تجهیــزات 
ــراد  ــه اف ــک ب ــی و کم ــه جغرافیای ــر منطق ــیل های ه ــه پتانس ب
ــای الزم  ــا کســب مهارت ه ــدار و ی ــتغال پای ــر در داشــتن اش فقی
ــی بســیار  ــد در جهــت فقرزدای ــدار می توان ــرای خوداشــتغالی پای ب
ــارف و  ــده تع ــات انجام ش ــاس تحقیق ــر اس ــد و ب ــذار باش تأثیرگ
واقعیت هــای خوداشــتغالی در ســال های اخیــر بســیار تغییــر 
کرده انــد و نیــاز اســت تــا کارشناســان و برنامه هــای حمایتــی در 
ایــن حــوزه واقعیت هــای روز دنیــا را بپذیرنــد و در جهــت اســتفاده 
ــد.  ــانی کنن ــه روز رس ــته را ب ــای گذش ــا برنامه ه ــت از آن ه درس
یکــی از ایــن واقعیت هــا بســترهای نامحــدودی اســت کــه فضــای 
ــزی  ــد در صــورت برنامه ری ــرده اســت و می توان ــاد ک ــازی ایج مج

ــد. ــت باش ــر و معلولی ــه فق ــی در چرخ درســت تحول
سعید ضروری، روزنامه نگار 

ــــــ  ــــــ    ــــــــ   ـــــــــــ    
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کاموایی  کال ه  اگر  می دانستم  بودم،  زده  حدس  درست 
بر سر بگذارم به پیش داوری های غلط مردم دامن می زنم، 
نداریم  و  تنگدستی  حساب  به  مرا  معلولیت  بازهم  آنها  و 
می گذارند. بــا ایــن همــه نتوانســتم در مقابــل اصــرار 
مــادرم مقاومــت کنــم و بــه او قــول دادم کــه اگــر 
بعدازظهــر هنــگام برگشــتن از دانشــگاه هــوا ســرد بــود، 

ــذارم. ــرم بگ ــر س کاله ب
عصر شد از دانشکده بیرون آمدم و اگــر اشــتباه نکنــم، 
رفتم.  کال س  سر  کارشناسی  دوره  در  که  بود  روزی  آخرین 
افتادم،  راه  به  و  گذاشتم  سرم  بر  را  کال ه  می آمد  برف  سوز 
احســاس عجیبــی بــه مــن دســت داد؛ احســاس خســتگی 
آمیختــه بــا لــذت از ایــن دوره چهارســاله کــه در دانشــکده 
بــودم و تمــام ســختی  ها، رنج  هــا و تنهایی  هــا را بــه 
امیــد امــروز ســپری کــردم... به یاد پدرم افتادم نخستین 
به  را  دانشجویی  کارت  پدرم  آمدیم  دانشگاه  به  که  روزی 

دستم داد و گفت: «خستگی ام در رفت.» 
آری او همــان پــدری بــود کــه دوازده سال با نظام 
آموزشی مبارزه کرد تا پسر معلولش در مدرسه عادی تحصیل 

کند و وارد دانشــگاه سراســری شــود.
ــا خانــه، دفتــر خاطراتــی  آن روز انــگار راه دانشــگاه ت
بــود کــه بــا هــر قــدم مــن یــک صفحــه اش ورق می  خــورد. 
ــک کال س  ــادم. وارد ی ــم افت ــتین روز کالس  های ــاد نخس ی
چهل نفری شدم چهل جفت چشم در یک لحظه با فردی 
روبه رو شدند که پاهایش خم و دستانش در هوا معلق بود 
و هنگام راه رفتن همه فکر می  کردنــد اال ن است که نقش 

بر زمیــن شوم. 
می دانــم شــاید آن روز بســیاری از آنهــا فکــر می  کردنــد 
ــه  ــری نگذشــت ب ــا دی ــد؟ ام ــا چــه می کن ــان م او در می

همــه آنهــا نشــان دادم کــه اشــتباه نیامــده ام.
یــاد جلســه اول درس نــگارش افتــادم. وقتــی اســتاد 
ــد بخواننــد و مــن  ــا اگــر شــعری دارن از همــه خواســت ت
غــزل مثنــوی ام را خوانــدم همــه نگاه  هــا نســبت بــه مــن 
عــوض شــد و بعــد از مــدت کوتاهــی در همــه دانشــگاه از 
راهــرو و ســالن غذاخــوری گرفتــه تــا دستشــویی، افــرادی 
ــؤال  ــعرهایم س ــاره ش ــن درب ــان از م ــه نمی شناختمش ک

می  کردنــد. 
بــه ایســتگاه اتوبــوس رســدیم. اتوبــوس آزادی را ســوار 
شــدم و بــاز هــم خاطــرات چهارســاله در ذهنــم مرور شــد. 
ــال  ها  ــن س ــای ای ــا رفتن  ه ــا و تنه ــا آمدن  ه ــاد تنه ــه ی ب
افتــادم و اینکــه هیــچ روزی نتوانســتم ایــن مســایل 
ــم را  ــکالت و معلولیت  های ــه مش ــم ک ــی بگوی ــه کس را  ب
ــا  ــا و تنه ــا آمدن  ه ــن تنه ــاید ای ــد. ش ــا درک کن عمیق
ــتر  ــم و بیش ــر کن ــتر فک ــا بیش ــود ت ــی ب ــا نعمت رفتن  ه
بنویســم. بــه یــاد ایــن افتــادم کــه هنــوز چنــد هفتــه ای 
از زندگــی دانشــجویی ام نگذشــته بــود کــه وارد مطبوعــات 
ــا ترفندهــای  ــه می  نوشــتم و در دانشــگاه ب شــدم. در خان
ــه  ــا ب ــرای پاکنویــس کــردن آنه گوناگــون،  دوســتانم را ب

می  گرفتــم. کار 
و  شــیرین  چهارســال  ایــن  خاطــرات  همــه  امــا 

ــان و تصــوف  ــی عرف ــاد درس مبان ــه ی ــود. ب لذتبخــش نب
افتــادم؛ درســی کــه شــاید بــه خاطــر عالقــه بــه آن ادبیات 
را انتخــاب کــردم امــا وقتــی دیــدم اســتاد آن درس حاضــر 
ــی  ــمی حرکت ــول جس ــک معل ــؤال  های ی ــه س ــت ب نیس
ــش را  ــتر کالس  های ــدم وبیش ــته ش ــد دلشکس ــخ ده پاس
ــه او  ــم را ب ــت غیبت  های ــه عل ــا اینک ــردم و ب ــت ک غیب
ــه  ــی ب ــچ کالس ــی در هی ــان دوره کارشناس ــا پای ــم ت گفت
مــن گــوش نــداد. بــا ایــن همــه شــگفتی از دانســته های 
بســیارش مــرا وادار می  کــرد کــه بــاز بــا او کالس بــردارم.
باال خره به ترمینــال آزادی رسیدم. کال ه را روی سرم 
یاد  به  رفتم.  شهر  رجایی  اتوبوس  سمت  به  و  کردم  محکم 
رانندگانی افتادم که بــه خاطــر وضیعت فیزیکیم از من پول 
نمی گرفتند و رانندگانی که تا مطمئن نمی شدند پول دارم 
بحث  گروه  دو  هر  با  بودم  مجبور  من  و  نمی کردند  سوارم 
کنم. مــرور خاطرات تلخ و شیرین چهارساله ذهن و جسمم 
را خسته تر کرد و پاهایم بیشتر به زمین کشیده می شد. تنها 
آرزویم دیدن اتوبوس رجایی شهر بود. باالخــره به اتوبوس 
ایستاده  دست  به  عسل  شیشه  مردی  پله ها  باال ی  رسیدم 
بود و با چرب زبانی می خواست آنها را به مسافران بفروشد. 
همین که پایم را روی پله اول گذاشتم، تبلیغ عسل هایش 
را قطع کرد و گفت: ”برادرا، خواهرا یه کمکی به این بنده 
فهمیدم  که  نگذشت  ثانیه ای  چند  داره“؛  ثواب  بکنید  خدا 
منظور آقا من هستم کــه بــا آن وضعیــت دارم از پله  هــا 
ــه  ــرده ک ــر ک ــی ام فک ــد از کاله بافتن ــم و الب ــاال می  آی ب

ــم. ــی کن ــک مال ــم درخواســت کم می  خواه
کارت  و  زدم  فریاد  دادم،  دست  از  رو  عصبیم  کنترل 
ــایر مسافران نشون دادم؛ اما  ــی ام رو به اون و س دانشجوی
کارساز نبود. همین که به عقب اتوبوس می رفتم که صندلی 
که  آمد  طرفم  به  خرد  پول  با  دستهایی  کنم  پیدا  خالی 

. کرد  عصبیم  بیشتر 
که  افتاد  یادم  رسیدم.  شهر  رجایی  به  شد.  تاریک  هوا 
در  به  بگیرم،  لباسشو  و  برم  مادرم  خیاط  منزل  به  باید 
کیه؟  داد  جواب  آیفون  از  خیاط  زدم.  زنگ  رسیدم  منزل 
گفتم حسینی هستم لباس مادرمو میخــوام.  چند دقیقه 
و  برداشت  را  آیفون  زدم  زنگ  دوباره  نشد.  خبری  گذشت 
گفت: ”از پنجره می ا  نــدازم“. گمان کردم می خــواد لباس 
را داخل نایلون بذاره و از پنجره بندازه . باال  را نگاه کردم. 
خانم خیاط کیسه ای حاوی پول خرد را به سویم پرت کرد. 
پرسید:  می خوام“.  رو  ”شلوار  گفتم:  بلند  گرفت.  خنده ام 
”ببخشید  گفت:  و  شناخت  منو  ناگهان  میخوای؟“  ”شام 
پسر خانم حسینی هستید؟“ پایین آمد و شلوارو به دستم 

کرد. خواهی  معذرت  کلی  و  داد 
بــه طــرف خانــه راه افتــادم و در راه بــه اتفاقــات امــروز 
ــه چرا خاطره آخرین  ــردم ک ــر ک ــن فک ــه ای ــردم. ب ــر ک فک
روز دانشجویی یک معلول باید با دو حادثه تلخ همراه باشه؟ 
حوادثی که با قضاوت عجوال نه مردم معلولان با افراد فقیر و 

بی بضاعت اشتباه گرفته   شــوند.

سید محسن حسینی (طه)

زمـزمــه 
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 لطفًا خودتان را معرفی کنید. 
ــوم  ــرای عل ــا، دارای دکت ــرین مصف نس
سیاســی و اســتاد دانشــکده حقــوق وعلــوم 
سیاســی در دانشــگاه تهــران هســتم. از 
ــه  ــد ب ــی عالقه من ــی و نوجوان ــان كودك زم
فعالیت هــای اجتماعــی بــودم و ســازمان ها 
ــکاران و  ــاعدت هم ــی را بامس و انجمن های
دوســتان تأســیس کــرده ام. در ســال ۱۳۹۲ 
بــرادرزاده ام ســارا مصفــا کــه پزشــکی حاذق 
ــه در  ــک حادث ــب ی ــود، متعاق ــی ب و مردم
ــه،  ــن حادث ــت. ای ــا رف ــالگی از دنی سی س
بســیار تلــخ و طاقت فرســا بــود ولــی بــه هــر 
حال مشــیت الهی بــود و بایــد آن راپذیرفت. 
از آنجایی کــه خانــواده مــا عالقمنــد خدمــت 
جامعــه  خــادم  همــواره  و  فرهنگی انــد 
بوده انــد، تصمیــم گرفتیــم کــه موسســه ای 
را بــه یــاد «ســارا مصفــا» تأســیس کنیــم. 
ســارا بســیار بــا هــوش و بــه کارهــای علمی 
و پژوهشــی عالقــه بسیارداشــت. بــه همیــن 
دلیــل خواســتیم بنیــاد اجتماعــی ســارا را 
ــه  ــام آن را ب ــه بعــد ن تأســیس كنیــم والبت
موسســه اجتماعــی ســارا تغییــرداده شــد. 
ــاد او  ــام و ی هدفمــان ایــن بــود کــه هــم ن
را زنــده نگه داریــم و هــم بتوانیــم خدمــات 
علمــی و اجتماعــی را بــه جامعــه، بــه ویــژه 

ــه دهیــم. دانشــجویان ارائ

فعالیت های  مورد  در  لطفًا  دکتر،  خانم 
موسسه اجتماعی سارا بگویید؟

کار ایــن موسســه در درجــه اول کمــک 
دختــران  به خصــوص  دانشــجویان،  بــه 
ــاوره های  ــد مش ــه نیازمن ــت ک ــی اس جوان
ــی هســتند.  ــا مشــاوره های حقوق علمــی ی
در صــورت تــوان درزمینــه روانشناســی هــم 
ــاوره هایی  ــم مش ــه بتوانی ــم ک دوســت داری
فعالیت هــای  ازدیگــر  ارائــه  دهیــم. 
و  کارگاه هــا  برگــزاری  موسســه  ایــن 

ــدان و  ــرای عالقمن ســخنرانی های علمــی ب
ــت.  ــجویان اس دانش

منظورشما از مشاوره علمی چیست؟
خــود مــن در هــر مــاه بــا تعــداد 
زیــادی از دانشــجویان مواجــه می شــوم 
ــد.  ــی دارن ــی علم ــه راهنمای ــاز ب ــه نی ک
ــه  ــوع پایان نام ــاب موض ــرای انتخ ــال ب مث
ــه كمــك  ــاز ب ــه منابعــی نی ــا دسترســی ب ی
دارنــد و مایــل هســتند فــردی بــه ســؤاالت 
علمــی و تحقیقاتــی آنهــا پاســخ دهــد. ایــن 
ــی  ــد کار تحقیقات ــرای اینکــه بتوانن ــراد ب اف
ــد  ــرادی مانن ــه اف ــد ب ــام دهن ــود را انج خ
مــن مراجعــه می کننــد. گاهــی  اوقــات 
افــراد شــاغل در دانشــگاه ها بــه دلیــل 
ــه  ــم ب ــواردی ه ــاد و در م مشــغله کاری زی
دلیــل نداشــتن اطالعــات کافــی در زمینــه 
ــجویان  ــه دانش ــد ب ــر، نمی توانن ــورد نظ م
کمــک کننــد. مــا كمــك علمــی را وظیفــه 
ــن فعالیت هــا  ــه در ای ــم. البت خــود می دانی
ــه  ــواده ب ــای خان ــتم. اعض ــا نیس ــن تنه م
ــا  ــان مصف ــر نریم ــرم، دكت خصــوص خواه
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــکده عل ــتاد دانش اس
بهشــتی و همچنیــن افــراد دیگــری نیــز بــه 
ــم  ــا ســعی می کنی ــد. م ــا کمــک می کنن م

ــوق و  ــکده حق ــتاد دانش ــا اس ــرین مصف ــر نس دکت
ــه همــراه  ــوم سیاســی در دانشــگاه تهــران اســت. وی ب عل

ــی  ــه اجتماع ــتان، موسس ــواده و دوس ــراد خان ــی از اف گروه
ــف  ــته های مختل ــجویان رش ــت از دانش ــرای حمای ــارا را ب س
ــود دارد را راه  ــه وج ــا در موسس ــه انه ــك ب ــكان كم ــه ام ك
انــدازی کرده اســت. در ایــن شــماره از نشــریه توانیــاب پــای 
ــا  ــتیم ت ــل نشس ــط بین المل ــتاد رواب ــن اس ــای ای صحبت ه
انگیــزه او، خانــواده و دوســتانش را بــرای تاســیس موسســه 
ــا از  ــم ت ــن از او بخواهی ــیم. همچنی ــارا بپرس ــی س اجتماع
ــوق  ــت از حق ــع حمای ــون جام ــدن قان ــی نش ــل اجرای دلی
ــد. وی معتقــد اســت کنوانســیون  ها  ــوالن برایمــان بگوی معل
ــته  ــف نوش ــای مختل ــت از گروه  ه ــه در حمای ــی ک و قوانین
ــوًال  ــی هســتند و معم ــا و آرمان می    شــوند حــاوی واژگان زیب
ــک  ــی ی ــد ول ــرح می    کنن ــم مط ــی را ه ــای خوب حمایت  ه

ــد. ــی دارن ــای عمل ــا واقعیت ه ــی ب ــکاف اساس ش

 این موسسه در اصل یك خیریه 
علمی است ویكی از كارهای آن کمک 
به دانشجویان، به خصوص دختران 
جوانی است که نیازمند مشاوره های 
علمی یا مشاوره های حقوقی هستند

 امیدواریم که از طریق این موسسه بتوانیم 
نام و یاد سارا مصفا را زنده نگه داریم 
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دسترســی بــه اطالعــات علمــی را بــه 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــق ممکــن ب هــر طری
ــم. در  ــم کنی ــد فراه ــه می کنن ــا مراجع م
ــی را  ــی کتاب های ــف علم ــای مختل زمینه ه
ــا  ــن کتاب ه ــه ای ــم ک ــر کرده ای ــم منتش ه
ــجویان  ــار دانش ــگان در اختی ــورت رای به ص
ــكیل  ــرای تش ــی ب ــرار می گیرند.كمك های ق
ــی  ــام م ــم انج ــاط دور ه ــه در نق كتابخان
دهیــم. بــه خیریــه هــای دیگــر نیــزدر زمینه 
ــوازم تحصیــل دانشــجویان  فراهــم كــردن ل

ــم.  ــی كنی كمــك م
ــه  ــات دانشــجویان در تهی ــی از اوق خیل
ــردن  ــدا ک رســاله های علمــی خــود و در پی
ــه  ــا را ب ــا آنه ــه م ــکل دارند ک ــب مش مطال
کتابخانه هــای مرجــع هدایــت می کنیــم. 
را  فعالیت هایمــان  كــه  داریــم  ســعی 
ــا  ــای یــك نقشــه راه و ی ــر مبن ــر و ب منظم ت

ــم.  ــال كنی ــر دنب هدفمندت
رشــته تخصصــی مــن روابــط بین الملــل 
اســت ومعلوماتــی در حقــوق بین الملــل 
می توانــم  زمینــه  ایــن  در  دارم.  هــم 
مشــورت دهــم ولــی در رشــته حقــوق 
داخلــی و حقــوق خصوصــی، دوســتانی دارم 
کــه چنانچــه کســی نیــاز بــه کمــک داشــته 
می کنیــم.  معرفیشــان  آنهــا  بــه  باشــد 
ــم.  ــی دهی ــم م ــی ه ــورت های حقوق مش
ســعی می کنیــم مشــورت هایمان جنبــه 
ــوان  ــون وکالی ج ــد، چ ــت داشته باش مثب
گاهــی وقت هــا تجربــه كافــی بــرای مشــاوره 
بــرای امــور خانــواده ندارنــد و خیلــی ســریع 
افــراد را در اختالفــات خانوادگــی بــه  ســمت 
ــا  ــه م ــد. درصورتی ک ــوق می دهن طــالق س
ــورتی،  ــای مش ــا روش ه ــم ب ــعی می کنی س
ــه زندگــی خانوادگــی  خــود  ــراد را ب ــن اف ای

ــم. برگردانی

شکل  چه  به  شما  انجمن  حقوقی  وکار  ساز 
است؟ آیا هیات امنایی دارید که از میان آنها 
مشخصی  دوره های  برای  مدیره  هیات  افراد 

انتخاب می شوند؟
ــه  ــتیم ک ــر هس ــه نف ــوع ن ــا در مجم م
ــم  ــر ه ــی و دو نف ــای اصل ــر اعض ــت نف هف
عضــو علی البــدل هســتند. پنــج نفــر از ایــن 
افــراد اعضــای خانــواده و بقیــه از دوســتان 
ــن  ــع فعالیــت ای ــد هســتند. درواق عالقه من
ــی  ــع خانوادگ ــک جم ــب ی ــه در قال موسس

شــکل گرفته اســت. 

فعالیت  به  آغاز  سالی  چه  از  موسسه  این 
کرده است؟

بعــد از فــوت دکترســارا مصفا در ششــم 
ــم  ــن تصمی ــی غمگی ــا دل ــاه ۱۳۹۲، ب دی م
ــاد  ــه ای را ایج ــن موسس ــه چنی ــم ک گرفتی
ــام  ــتیم ن ــی توانس ــی مراحل ــا ط ــم و ب کنی
ــا  ــه حــال، ب ــه ثبــت برســانیم. تاب آن را را ب
همــكاری نهادهایــی بــه خصوص كمیســیون 

ــی  ــه علم ــالمی چندبرنام ــر اس ــوق بش حق
او  یادبــود  مراســم  در  کرده ایــم.  برگــزار 
ــده تشــكیل ایــن  كــه در حقیقــت اعــالم ای
نهــاد بــود ســخنرانی اســتاد و مادر مشــاوره 
در  نوابی نــژاد  دکترشــكوه  خانــم  ایــران، 
مــورد یــک موضــوع اجتماعــی؛ نقــش 

ــتیم. ــان را داش ــش انس ــش در ارام بخش
جلســه دوم در مــورد آثــار مخــرب جنگ 
ــود کــه مــن و خواهــرم آن  ــر بیماری  هــا ب ب
ــتاد  ــه سوم،اس ــم. در جلس ــزار نمودی را برگ
ارجمنــد، خانــم دکتــر نــوش افریــن انصاری 
کــودکان  فرهنگــی  حقــوق  موضــوع  در 
صحبــت کردنــد. ســخنرانی بعــدی توســط 
ــگاه  ــتاد دانش ــی؛ اس ــو تهران ــم دکترپرت خان
ــی  ــت غذای ــاره امنی ــان در ب ــت الم هومبل
بــود. در ســال گذشــته یــک گردهمایــی هــم 
ــر  ــات مســلحانه ب ــرات مخاصم ــورد اث در م
روی کــودکان، در خانــه اندیشــمندان علــوم 
ــاتید  ــی از اس ــكاری جمع ــا هم ــانی ب انس
برگــزار کردیــم. چنــدی پیــش در دفتــر 
کمیســیون حقــوق بشــر اســالمی هــم یــک 
ــراد  ــوق اف ــورد حق نشســت تخصصــی در م
ــوًال  ــم. معم ــزار نمودی ــت برگ دارای معلولی
در ایــام تولــد ســارا، یعنــی بیســت و هفتــم 
شــهریور و ایــام فــوت او کــه ششــم دی مــاه 
اســت، جلســات یادبــود و بزرگداشــت او 
ــزار  ــی برگ ــای علم ــراه گردهمایی  ه ــه هم ب
ــتان و  ــتقبال دوس ــورد اس ــه م ــم ک می کنی

ــرد. ــرار می    گی ــدان ق عالقمن

اطالع رسانی شما در مورد این گرد همایی ها و 
جلسات علمی از چه طریقی انجام می شود و 

مخاطبین شما چه کسانی هستند؟
ــالع  ــه در آن اط ــم ک ــایتی داری ــا س م
ــق  ــر آن از طری ــالوه ب ــم. ع ــانی می کنی رس
تلگــرام  مثــل  اجتماعــی  كانال هــای 
می کنیــم.  منتشــر  را  اخبارمــان  نیــز 
ــراد  ــجویان و اف ــا دانش ــان م ــر مخاطب اکث
دانشــگاهی هســتند. البتــه اعضــای خانواده 
هــم در ایــن مراســم حضــور پررنــگ دارنــد. 
رســمی  عضــو  فعــًال  مــا  موسســه 
نــدارد. خــود مــن بیشــتر فعالیت  هــای 

ایــن موسســه را دنبــال می    کنــم. هنــوز 
دفتــر خاصــی نداریــم والبتــه کارهــای 
موسســه را پیــش می بریــم. در مــواردی 
دوســتان  بــه  را  مراجعه کننــدگان  هــم 
ــرق  ــراد از ط ــم. اف ــی می كنی ــل معرف وکی
ــانی  ــوند. کس ــنا می    ش ــا آش ــا م ــف ب مختل
هــم را خودمــان در مواجهــات روزمــره پیــدا 
دوســتان  هــم  بعضی اوقــات  می    کنیــم. 
و آشــنایان، افــرادی را بــه مــا معرفــی 
ــراد  ــتر از اف ــا بیش ــن م ــد. مراجعی می    کنن

دانشــگاهی هســتند.

چه برنامه ای برای آینده این موسسه دارید و 
چشم انداز شما چیست؟

ــتند و  ــرش هس ــل تف ــا اه ــواده م خان
ــن  ــد بازنشســتگی، ای مــن دوســت دارم بع
ــرده و  ــل ک ــرش منتق ــه تف ــکیالت را ب تش
فعالیــت موسســه را در آنجــا ادامــه دهــم. 
البتــه هنــوز بــا ایــن هــدف فاصلــه  زیــادی 
داریــم. مــن کتابخانــه  بزرگــی دارم کــه 
ــه آن  ــا موسس ــراه ب ــم هم ــدوارم بتوان امی
ــک  ــم و ی ــل کن ــرش منتق ــه تف ــم ب را ه
ــن شــهر برجــای  ــواده در ای ــادگاری از خان ی
گــذارم. واقعیــت ایــن اســت کــه پــدر ســارا 
كــه بــرادر بــزرگ ماســت ازلحــاظ پیشــرفت 
ــی  ــا خیل ــه م ــه هم ــی ب ــی و فرهنگ علم
ــه از  ــم ک ــا امیدواری ــت. م ــک کرده اس کم
ــاد  ــام و ی ــم ن ــه بتوانی ــن موسس ــق ای طری
ســارا مصفــا را زنــده نگه داریــم. امیدواریــم 
ــه  ــی ب ــم خدمت ــق بتوانی ــن طری ــه از ای ک

ــم. ــورمان بکنی ــردم کش م
قبــل از تاســیس انجمــن ســارا، بــا 
انجمن هــای دیگــری هــم کار کرده ایــد؟
مــن بــا دیگــر همــکاران اداری نهادهای 
علمــی مختلفــی را پایه گــذاری کــرده ام؛ 
ــازمان  ــات س ــی مطالع ــن ایران ــل انجم مث
ــات  ــی مطالع ــن ایران ــد، انجم ــل متح مل
زنــان. عضــو موســس انجمن هــای دیگــری 
ماننــد؛ انجمــن علــوم سیاســی ایــران، 
ــوده ام.  ــل ب ــط بین المل ــی رواب انجمــن ایران
ــه  ــرده ام. همیش ــم كار ك ــمن هایی ه ــا س ب
یــک نکتــه را در فعالیت  هــای اجتماعــی 
مدنظــر داشــتم و آن ایــن بــود کــه اول کاری 
ــه  ــد ب ــد و بع ــعه پیداكن ــود توس ــروع ش ش
ــه  ــرای آن باشــم، ن ــاختار ب ــاد س ــر ایج فک
اینکــه اول ســاختار بزرگــی ایجــاد کنیــم و 
اســم  و رســمی را از طریــق تبلیغــات بــه هــم 

ــم. ــده آن برآیی ــم از عه ــی نتوانی ــم ول بزنی
ــه ســاختار  ــت ب ــن از فعالی ــر م ــه نظ ب
اســت.  واقعی تــر  و  عمیق تــر  رســیدن 
اجتماعــی  ارتبــاط  ایجــاد  به هرحــال 
مسئولیت زاســت. وقتــی اعضایــی را جــذب 
می کنیــم، بایــد پاسخگویشــان باشــیم. 
چــون عضویــت یــک رابطــه دوجانبه اســت، 
ــرد  ــئولیت می    پذی ــه مس ــود موسس ــم خ ه
و هــم کســانی کــه ثبت نــام می    کننــد و 

از  زیادی  تعداد  با  ماه  هر  در   
که  می شوم  مواجه  دانشجویان 

بــرای فعالیت های علمی خودنیاز 
بــه كمك دارند. فردی كه بتواندبه 
ســؤاالت علمی و تحقیقاتی آنها 

دهد پاسخ 
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عضــو می    شــوند مســئولیت دارنــد.
دالیــل  بــه  گفتــم  کــه  همان طــور 
هنــوز  داشــت  وجــود  کــه  مشــکالتی 
امیــدوارم  ولــی  نشــده ایم  ســاختارمند 
ــه یــک ســاختار مناســب   ــج ب ــه تدری کــه ب

برســیم.

سمن  قالب  در  سارا  اجتماعی  انجمن   
تعریف شده است؟

بلــه. نــام ایــن موسســه از طریــق وزارت 
کشــور به عنــوان یــک ســازمان مــردم  نهــاد 

ــت  شده   اســت. ثب

در  توانیاب  نشریه  شماره  این  دکتر!  خانم 
مورد الیحه قانون حمایت از حقوق معلوالن 
به  شده است.  فرستاده  مجلس  به  که  است 
نظر شما به عنوان یک حقوق دادن چرا چنین 
قانونی بعد از این همه مدت هنوز به نتیجه 
خیلی  قانون  این  متن  آیا  نرسیده است؟ 

آرمان گرایانه و غیرقابل اجرا نیست؟
گفتــم  مــن  همان طوری كــه  البتــه 
حقوقــدان نیســتم و لیكــن نســبت بــه 
قانــون جامــع حقــوق معلــوالن تــا حــدودی 
آشــنایی دارم. در ابتــدا بایــد زمینه  هــای 
ــرد.  ــم ک ــون را فراه ــرای قان ــرای اج الزم ب
خیلــی از مواقــع شــکافی بیــن حقوقــی 
ــی و  ــت عمل ــود و واقعی ــرح می    ش ــه مط ک
امکاناتــی کــه بــرای تحقــق ایــن حقــوق در 
ــران  ــود دارد. ای ــود وج ــه می    ش ــر گرفت نظ
متعهــد اجــرای کنوانســیون افــراد دارای 
معلولیــت البتــه بــا حــق شــرط نیــز هســت 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــوز ت ــم هن ــر می    کن و فک
تمهیــدات آن زمــان زیــادی الزم اســت. 
تــالش دولــت در ایــن زمینــه وجــود داشــته 
اســت. اولیــن گــزارش ایــران بــرای اجــرای 
ــد  ــال ش ــته ارس ــال گذش ــیون س كنوانس
وكمیتــه آن  را مــورد بررســی قــرارداد. نكاتی 
نیــز بــه عنــوان توصیــه بــه ایــران ارایه شــد. 
ــه  ــواالت و توصی ــب س ــه در قال ــی ك نكات
از جانــب كمیتــه عنــوان شــد می توانــد 
ــرای  ــتر ب ــل بیش ــه و تعام ــاز توج زمینه س
ــراد باشــد. همــواره  ــن اف ــوق ای تحقــق حق
یکــی از دالیــل اجرایــی نشــدن قوانیــن بــه 
نظرمــن ایــن اســت كــه تصویــب و اجــرای 
ــه بودجــه مناســب  ــاز ب چنیــن قوانینــی نی
ــادی دارد.  ــازی زی ــد، بسترس ــراد توانمن ،اف
امیدواریــم كــه عــالوه بــر ایــن قانــون، 
برنامــه ششــم توســعه و همچنیــن حقــوق 
شــهروندی بــه ارتقــا حمایــت از افــراد دارای 

ــد.  ــت كمــك كن معلولی

حقوق  الیحه  در  مندرج  مواد  شما  نظر  به 
معلوالن تا چه حد قابل  اجرا است؟

ــه مــن  ــه دانــش نســبی ك ــا توجــه ب ب
در حقــوق بین الملــل دارم می گویــم کــه 
ــه  ــت ک ــه داش ــاله توج ــن مس ــه ای ــد ب بای

کنوانســیون  ها و یــا اســنادی کــه در حمایــت 
از گروه  هــای مختلــف نوشــته می    شــوند 
بیانگــر حقــوق و حمایت هــای هســتند کــه 
زیبــا و آرمانگرایانــه  می باشــند. ولــی شــکاف 
ــد  ــد. بای ــود دارن ــی وج ــت عمل ــا واقعی ب
امکانــات الزم بــرای تحقــق ایــن قوانیــن هم 
وجــود داشته باشــد. ضمــن اهمیــت قوانیــن 
وحقــوق بین الملــل، اگــر قــرار بــود دنیــا بــا 
ــد  ــل اداره می ش ــوق بین المل ــن و حق قوانی
ــود.  ــر می    ب ــت مطلوب ت ــه هس ــد ازآنچ بای
بســتر الزم بســیارمهم اســت. واقعیــت ایــن 
ــاق  ــوًال اتف ــزی معم ــن چی ــه چنی اســت ک
ــون  ــن قان ــم ای ــم بگوی ــد نمی خواه نمی افت
ولــی  نوشته شــده  ایده آل گرایانــه  خیلــی 
ــه ایــن  واقعیــت ایــن اســت کــه رســیدن ب
قوانیــن گذشــته از زمینــه هــای اجرایــی، به 
تغییرفرهنــگ و نگــرش نیــز نیازمنــد اســت. 
در بحــث معلولیــت بــه نظرمــن واقعــی 
نــگاه کــردن و تغییــر نگرش  هــا از همــه  چیــز 
مهم تــر اســت. مــن ســال  ها در حقــوق 
بشــر شــاگردی کــرده ام ولــی همیشــه ایــن 
را به عنــوان یــک آزمایــش و امتحــان بــرای 
ــردی از  ــر روزی ف ــه اگ خــودم گذاشــته ام ک
ــرد  ــک ف ــا ی ــد ب ــد می    خواه ــکان بگوی نزدی
دارای معلولیــت ازدواج کنــد، بــدون توجــه 
ــاره ازدواج را  ــان نظــرم درب ــه معلولیــت آن ب
بیــان كنــم. ان زمــان اســت كــه مــن نــگاه 
بــدون تبعیــض را در موردایــن افــراد درونــی 
كــرده ام . وگرنــه ســخنرانی كــردن و شــعار 
دادن همیشــه کار راحتــی اســت درحالی کــه 
تعهــد بــه حرف  هایــی کــه زده  می شــود 
ــه نظــر  مهــم اســت. در بحــث معلولیــت ب
مــن مهم تریــن مســئله تغییــر نگــرش افــراد 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــه نســبت ب جامع
ــراد دارای  ــه اف ــه ب ــگاه ک ــن ن ــت. اولی اس
معلولیــت در جوامــع می شــود، نبایــد نــگاه 
ــه در  ــد. درحالی ک ــرد باش ــت ف ــه معلولی ب
کشــورهایی كــه در زمینــه  ارتقــای حمایت از 
افــراد دارای معلولیــت بیشــتر كار كرده انــد، 
ــود  ــده می    ش ــرد دی ــر ف ــات دیگ ــدا صف ابت
ــه آن توجــه  ــه ب ــی ک ــن صفت ــاید آخری و ش
ــر  ــه دیگ ــت. نکت ــت او اس ــود معلولی می    ش

تفاوتــی اســت کــه افــراد دارای معلولیــت و 
غیرمعلــول در دسترســی بــه امکانــات دارند. 
در همیــن دانشــکده حقــوق وعلوم سیاســی 
مــا تعــداد زیــادی حقــوق  دان داریــم. ولــی 
ــن  ــد، در همی ــت دارن ــه معلولی ــرادی ک اف
دارنــد.  زیــادی  مشــکالت  دانشــکده 
ــای  ــب ،كالس ه ــتی مناس ــات بهداش امكان
ــازی  ــل، مناسب س ــتم بری ــه سیس ــز ب مجه
ــا  محیــط خیلــی مهــم اســت .در ارتبــاط ب
ــیار  ــات بس ــاد امكان ــن، ایج ــرای قوانی اج

ــت دارد.  اهمی
همیشــه وقتــی تفــاوت میــان انتظــارات 
ــی  ــاد ناراحت ــد، ایج ــاد باش ــات زی و امکان
ــم  ــاال ببری ــارات را ب ــی انتظ ــد. وقت می    کن
ــی  ــرای دسترس ــب ب ــات مناس ــی امکان ول
بــه آن انتظــار، وجــود نــدارد مشــکالتی بــه 

وجــود می    آیــد. 

چه آرزویی برای انجمن سارا دارید؟
ابتــدا اینکــه نــام و یــاد ســارا مصفــا را 
زنــده نگــه  داریــم و در مرحلــه دوم بتوانیــم 
فعالیت موسســه اجتماعی ســارا را گســترش 
ــه ایشــان داشــت  ــی ک ــه اهداف ــم و ب بدهی
ــه ســالمندان  ــه خدمــت ب برســیم. ســارا ب
ــم  ــا ه ــت و م ــیاری داش ــه بس ــز عالق نی
ــم در فعالیت هایمــان كارهــای  دوســت داری
ــم  ــام دهی ــز انج ــان نی ــرای آن ــی ب فرهنگ
و بتوانیــم در جهــت کرامــت ســالمندان 
خدمتــی بکنیــم. متأســفانه در جامعــه مــا 
مســئله نگــرش بــه ســالمندان هــم خیلــی 
ــه  ــراد ب ــی اف ــت. وقت ــکل روبه روس ــا مش ب
آنهــا  بــه  می    رســند  ســالمندی  مرحلــه 
ــود!  ــگاه می    ش ــی ن ــراد اضاف ــم اف ــه چش ب
مخصوصــًا ســالمندانی کــه از امکانــات مالی 
ــواده  ــی ســربار خان برخــوردار نیســتند خیل
تلقــی می    شــوند. بنابرایــن بایــد ازنظــر 
ــه  ــرام اجتماعــی ب ــی و از جهــت احت عاطف
ایــن گــروه توجــه کــرد. ایــن افــراد معمــوًال 
هســتند.  خانــواده  بــه  وابســته  خیلــی 
متأســفانه در دنیــای ســرمایه داری، محــک 
ــر  ــت تأثی ــز را تح ــه همه چی ــت ک ــول اس پ

ــد. ــرار می    ده ــود ق خ

برگردیم به نگاه اینده،
 چــون تفــرش ســرزمین آبــا و اجــدادی 
ــی  ــی و نوجوان ــرات کودک ــا خاط ــت م ماس
خوبــی از آن داریــم. بــه همیــن دلیــل 
دوســت داریــم کــه بــه ایــن فضــا برگشــتی 
داشته باشــیم و بتوانیــم فعالیــت ســمن را در 
تفــرش ادامــه دهیــم. دوســت داریــم بتوانیم 
یــک کار فرهنگی انجــام دهیــم، کتابخانه ای 
تشــکیل دهیــم و دوره  هــای خــود را در آنجــا 
برگــزار کنیــم. البتــه ســمن   مــا هنــوز نهــاد 
ــده  ــدوارم در آین ــی امی ــت، ول ــی نیس بزرگ
ــرای  ــری ب ــتر و بهت ــت بیش ــم فعالی بتوانی

جامعــه داشــته باشــیم.

داریم سایتی  ما 
 (www.sarainstitue.ir) که در آن 

بر  عالوه  می کنیم.  اطالع رسانی 
اجتماعی  كانال های  طریق  از  آن 

را  اخبارمان  نیز  تلگرام  مثل 
می کنیم منتشر 
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ــی  ــه معرف ــودش را اینگون ــال خ لی
می کنــد: لیــال محمــودی هســتم، ۴۰ 
ســاله و ســه ســال اســت کــه بــا مجتمــع 
رعــد آشــنا شــدم. از دو ســال قبــل تحصیل 
در رشــته مترجمــی زبــان انگلیســی در 
مرکــز علمــی کاربــردی رعــد را شــروع کردم 
ــرم اول کارشناســی  ــجوی ت ــون دانش و اکن
مترجمــی زبــان هســتم. زمانــی که یکســال 
ــودم، دســت راســتم دردســتگاه  ــه ب و نیم
چــرخ گوشــت رفــت وچهــار انگشــتم قطــع 

شــد.
این چنیــن  هــم  محمدعطــری   -
می گویــد: محمــد عطــری هســتم، ۴۶ 
ســاله. درحــال حاضــر راننــده ماشــین 
ســنگین هســتم. .بیســت ســال اســت کــه 
ــم  ــد داری ــم و دو فرزن ــم ازدواج کردی ــا ه ب
یــک دختــر و یــک پســر.دربعضی از روزهــا 
ــه  ــه ب ــای بوف ــم ودرکاره ــا می آی ــه اینج ب

همســرم کمــک می کنــم.
درپشــت  می گویــد،  ادامــه  در  لیــال 
ــه را همســرم  ــه همــه ی کارهــای بوف صحن
انجــام می دهنــد. ازخریــد مــواد اولیــه 
گرفتــه تــا آمــاده کــردن جوجه کبــاب و 
ــپزی  ــون آش ــز چ ــت  و پ ــرای پخ ــی ب ماه

ــت. ــوب اس ــیار خ ــان بس ایش

درمورد ازدواجتان بگویید،چندسال است که 
ازدواج کرده اید و چگونه باهم آشنا شدید؟

مــا در ســن پاییــن بــا هــم ازدواج 

ــودم و  ــاله ب ــن ۱۷ س ــان م ــم. آن زم کردی
ــه  ــک رابط ــود. در ی ــاله ب ــرم ۲۲ س همس
ــد از  ــدیم و بع ــنا ش ــم آش ــا ه ــتانه ب دوس
ــد  ــال ۷۵ عق ــم. درس ــال ازدواج کردی دوس
ــا  ــم. ت ــال ۷۶ ازدواج کردی ــم و درس کردی
ــتگاری  ــن خواس ــان از م ــه ایش ــی ک زمان
ــده  ــن نش ــکل دســت م ــه مش ــرد متوج ک
بــود. وقتــی از مــن درخواســت ازدواج کــرد 
ــه دلیــل مشــکلی کــه  ــم ب ــه او گفت مــن ب
ــه  ــتم ک ــل نیس ــود دارد، مای ــتم وج دردس
ــت  ــتن انگش ــت، نداش ــم. او گف ازدواج کن
اصــًال اهمیتــی نــدارد. اگــر دســتت از مــچ 
ــاز  ــن ب ــود م ــده ب ــع ش ــم قط ــج ه ــا آرن ی
می خواســتم بــا تــو ازدواج کنــم چــون 
ــص  ــم و نق ــودت می خواه ــرای خ ــو را ب ت
ــدارد.  ــن ن ــاب م ــری در انتخ ــری تاثی ظاه

ــره  ــان، باالخ ــاد ایش ــای زی ــد از اصراره بع
راضــی شــدم و ازدواج کردیــم. االن بیســت 
ــذرد و  ــا می گ ــه از ازدواج م ــال اســت ک س
ــد اســت. دختــرم  ثمــره ازدواج مــا دو فرزن
در ســال اول دانشــگاه اســت و در رشــته ی 
می خوانــد  درس  شهرســازی  مهندســی 
ــتان  ــت و درهنرس ــاله اس ــرم، ۱۶ س و پس
ــت.  ــل اس ــه تحصی ــغول ب ــوردی مش هوان

شما از کودکی دچار نقص عضو شدی، با این 
مشکل چگونه کنارآمدی؟

لیــال: تاوقتــی ازدواج نکــرده بــودم 
مشــکل دســتم برایــم خیلــی بــزرگ بــود و 
ــی شــاخ و دم  همیشــه مثــل یــک غــول ب
ــه نمی دانســتم کــه  در نظــرم می آمــد. البت
ــوع  ــک ن ــم ی ــت ه ــتان دس ــدان انگش فق
ــال  ــد و اص ــی آی ــاب م ــه حس ــت ب معلولی
ــط  ــودم. فق ــه ب ــت بیگان ــم معلولی ــا اس ب
ــرق دارم. مــن  ــه ف ــا بقی می دانســتم کــه ب
ــیدم  ــب دار می پوش ــای جی ــه مانتوه همیش
پنهــان  مانتــو  درجیــب  را  دســتم  و 
ــتان  ــن دوس ــی صمیمی تری ــردم. حت می ک
ــد.  دردبیرســتان هــم دســت مــرا نمی دیدن
البتــه می دانســتند کــه مشــکلی دارم ولــی 
نمی گذاشــتم کســی دســتم را ببینــد. درآن 
زمــان اعتمــاد بــه نفــس مــن صفــر بــود و 
ایــن مســئله برایــم خیلــی مهــم بــود. ولــی 
ــا  ــا همســرم آشــنا شــدم و ب ــه ب ــی ک زمان
هــم ازدواج کردیــم ایشــان خیلــی بــه مــن 

ــری  ــد عط ــودی و محم ــال محم از ازدواج لی
ــد ،  ــا دارای دو فرزن ــذرد. آنه ــال می گ ــت س بیس
ــر هســتند. لیــال ســه  یکــی پســر و دیگــری دخت
ســال اســت کــه بــا مجتمــع رعــد آشــنا شــده و 
ــه  ــردی را ب ــع کارب ــان در مقط ــی زب رشــته مترجم
پایــان رسانده اســت. او حــاال دانشــجوی تــرم 
ــال در  ــت. لی ــته اس ــن رش ــی همی اول کارشناس
ــه ای در کودکــی، چهــار انگشــت دســت  ــر حادث اث
ــک و  ــا کم ــاال ب ــت داده و ح ــتش را از دس راس
ــردی  ــز علمــی کارب ــه مرک همراهــی همســرش بوف
ــا ایــن زوج خوشــبخت در  رعــد را اداره می کنــد. ب
ــود و  ــه سرشــان شــلوغ ب ــی ک ــه، وقت محــل بوف
ــو  ــه گفت وگ ــد ب ــم بودن ــتریان ه ــخگوی مش پاس

ــد.  ــه می خوانی ــتیم ک نشس

 خدا را شکر که در کنار هم 
زندگی عاشقانه و آرامی را تجربه می کنیم

لیال: همسرم به من گفت: 
نداشتن انگشت اصًال اهمیتی ندارد. 

اگر دستت از مچ یا آرنج هم قطع 
شده بود من باز می خواستم با تو 

ازدواج کنم. چون تو را برای خودت 
می خواهم و نقص ظاهری تاثیری در 

انتخاب من ندارد
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روحیــه داد و مرتــب بــه مــن می گفــت 
ــن  ــی؟ همی ــان می کن ــتت را پنه ــرا دس چ
ــاد  ــه اعتم ــد ک ــث ش ــرم باع ــار همس رفت
ــم. مــن رســیدن  ــی پیداکن ــه نفــس خوب ب
بــه شــرایط فعلیــم را مدیــون همســرم 
ــر از  ــه بهت ــم ک ــر می کن ــا فک هســتم. واقع
ایشــان هیچکــس را درایــن دنیــا و آن دنیــا 

پیداکنــم. نمی توانســتم 

درچه سنی متوجه مشکل دستتان شدید؟
-خــودم بــه یــاد نــدارم کــه چــه اتفاقــی 
برایــم افتــاد. ولــی ازخاطراتــی کــه مــادرم و 
ــی  ــد، چیزهای ــف می کردن ــم تعری ــه برای بقی
یــادم می آمــد. درکودکــی متوجــه ایــن 
موضــوع نبــودم. بــه مدرســه ی عــادی 
می رفتــم و دســتم را هــم پنهــان نمی کردم. 
از ســن بلــوغ و از دوران راهنمایــی، ازنــگاه 
هــای بچه هــا ودیگــران کم کــم متوجــه 
شــدم کــه فرقــی بــا دیگــر بچه هــا دارم. از 
آن موقــع ایــن مســئله خیلــی برایــم مهــم 
شــد به طوری کــه ســعی می کــردم زیــاد 
ــروم و دســتم را همیشــه  ــرون ن ــه بی ازخان

ــردم. ــان می ک ــوام پنه ــب مانت درجی
من از شــش ســالگی بــه همــراه خانواده 
ــر رفتیــم. در  ــه شهرســتان مالی از تهــران ب
آنجــا ایــن مســائل بیشــتر برایشــان تازگــی 
داشــت و خیلــی نــگاه می کردنــد. ایــن 
نگاه هــا برایــم خیلــی ناراحــت کننــده 
بــود. تــا مرحلــه دیپلــم درشهرســتان مالیــر 
ــه ای  ــم دربره ــرم ه ــردم و همس ــی ک زندگ
اززندگــی در ایــن شــهر زندگــی می کردنــد. 
ــت.  ــکل گرف ــا ش ــا در همان ج ــنایی م آش
.مــن هنــوز دیپلــم نگرفتــه بــودم کــه عقــد 
کردیــم. یعنــی امتحــان چهــار واحد درســی 
در دو درس شــیمی و زبــان باقــی مانــده بود 
ــه  ــا مراســم ازدواج ک ــد ب ــادف ش ــه مص ک
ــس از ازدواج  ــم. پ ــان بده نتوانســتم امتح
بــه تهــران برگشــتیم و وقتــی دختــرم یــک 
ســال و نیمــه بــود، به تشــویق پدر همســرم 
تصمیــم گرفتــم درســم را تمــام کنــم و 

ــرم. ــم بگی دیپل
درس خوانــدن بــا بچــه کوچــک برایــم 
ــواده  ــا کمک هــای خان ــی ب ــود ول ســخت ب
ــم  ــم و دیپل همســرم توانســتنم درس بخوان
ــم  ــود کــه دیپل بگیــرم. دختــرم دو ســاله ب
گرفتــم و خیلــی دوســت داشــتم کــه 
ــوز  ــون هن ــی چ ــروم. ول ــم ب ــگاه ه دانش
مــدرک پیش دانشــگاهی نگرفتــه بــودم، 
ــرم  ــن و همس ــم. م ــه بده ــتم ادام نتوانس
ــودن  ــی ب ــه داشــتیم خال ــا مشــکلی ک تنه
دســتمان بــود و مشــکل دیگــری نداشــتیم. 
البتــه یکــی از خواهرهایــم کــه چها ســال از 
مــن کوچکتــر بــود، خیلــی از لحــاظ مالــی 
ــدر همســرم از اول  ــرد. پ ــا کمــک ک ــه م ب
ــا هــم رفیــق  ــه مــا نصیحــت کــرد کــه ب ب
باشــید تــا مشــکلی برایتــان پیــش نیایــد و 

ــم.  ــن کار را کردی ــا همی م
محمــد: مــن در تهــران بــه دنیــا آمــدم 
و بــا خانــواده درتهــران زندگــی می کردیــم. 
مــن تنهــا یــک بــرادر دارم. پــدر و مــادرم از 
اول درجریــان آشــنایی مــن و لیــال بــا هــم 
بودنــد. بعــد از مدتــی بــه خواســتگاری 
ــا مــن  ــه ب ــرد ک ــول ک ــم و ایشــان قب رفتی

ــد. ازدواج کن

 خانواده های شما چه برخوردی با ازدواجتان 
داشتند؟ هردو خانواده راضی بودند؟

لیــال: هــر دو خانــواده ناراضــی بودنــد. 
ــه دلیــل  ــه ب ــواده همســرم ن مخالفــت خان
مشــکل جســمی مــن، بلکــه بــه ایــن خاطر 
بــود کــه آشــنایی ما بــا هم از مســیر ســنتی 
نمی توانســتیم  پــس  نشــده بود،  طــی 
خوشــبخت شــویم! خانــواده مــن هــم 
ــد و  ــزرگ می کردن ــن را ب ــت م ــص دس نق
می گفتنــد، مشــکل دســت تــو بعدهــا 
باعــث بهانــه ای بــرای اختــالف در زندگیــت 
اولــش  آقــا  ایــن  می گفتنــد  می شــود. 
ــه  ــی دوس ــه نیســت ول داغ اســت و متوج
ــن ازدواج  ــت ازای ــن اس ــر ممک ــال دیگ س
ــودن ســن و  ــم ب ــه ک پشــیمان شــود. البت
ســال هــر دوی مــا هــم بــه ایــن تردیدهــا 
ــر  ــه یکدیگ ــون ب ــی چ ــی زد. ول ــن م دام
ــره ازدواج  ــتیم، باالخ ــادی داش ــه زی عالق
ــختی را  ــال های بسیارس ــه س ــم. البت کردی

ــم. ــم گذراندی ه

حمایت  از  شما  ازنظرمالی  خانواده ها   
نمی کردند؟

هــر  زندگــی  شــرایط  خیــر.  لیــال: 
ــود و  ــان ب ــدازه خودش ــه ان ــواده ب دو خان
ــه  ــند. البت ــا باش ــی م ــتند حام نمی توانس
پــدرم بــه غیــراز مــن پنــج فرزنــد دیگــر هــم 
داشــت کــه از مــن کوچک تــر بودنــد. پــدر 
ایشــان هــم درزندگی شکســت مالــی بزرگی 
ــت  ــش را از دس ــام اموال ــود وتم ــورده ب خ
ــک  ــا کم ــه م ــتند ب ــود و نمی توانس داده ب
کننــد. البتــه همیــن باعــث شــد کــه از روز 
اول روی پــای خودمــان بایســتیم. همســرم 
حتــی هزینه هــای عقــد و ازدواجمــان را 
هــم خــودش پرداخــت کــرد. یــادم می آیــد 
کــه شــب عروســی کــه بــا ماشــین عــروس 
بــه طــرف خانه مــان می رفتیــم، فقــط 
هفتصدتومــان پــول درجیــب داشــتیم کــه 
بــا چهارصــد تومانــش در فــردای عروســی، 
دو تــا ســاندویچ خریدیــم و بــه عنــوان ناهــار 
خوردیــم و ســیصد تومــان بقیه را هــم کرایه 
ــی  ــرای مراســم پاتخت ــا ب ــم ت تاکســی دادی
ــم  ــم. در مراس ــم بروی ــزل مادربزرگ ــه من ب
ــد  ــزار و پانص ــده ه ــدود هج ــی ح ــا تخت پ
تومــان پــول جمــع شــده بــود کــه هجــده 
ــاق عقــد  ــرای تزئیــن ات هــزار تومانــش را ب
ــد  ــد و پانص ــت ش ــه پراخ ــم ک بدهکاربودی

ــتیم. ــان گذاش ــم درجیب م ــش را ه تومان

زندگی مشترکتان را در کجا شروع کردید؟
ــه  ــه س ــتیجاری ک ــه اس ــک خان در ی
ــم.  ــروع کردی ــان را ش ــود زندگیم ــه ب طبق
ــه دو  ــدیم ک ــاکن ش ــه دوم س ــا در طبق م
ــه  ــالمند ک ــم س ــک خان ــت و ی ــاق داش ات
صاحب خانــه بــود هــم درطبقــه اول آن 
هــم  ســوم  درطبقــه  می کــرد.  زندگــی 
ــپزخانه  ــام و آش ــتی وحم ــرویس بهداش س
ــتفاده  ــترک از آن اس ــور مش ــه به ط ــود ک ب
ــه کــه ۵۰۰  ــه خان ــم. پرداخــت کرای می کردی
ــود. ــخت ب ــان بسیارس ــود، برایم ــان ب توم

آقای عطری، شما در آن زمان به چه کاری 
مشغول بودید؟

محمــد: درآن زمــان مصالح ســاختمانی 
می کــردم.  واســطه گری  و  می فروختــم 
ــوری کار  ــه عنــوان پیــک موت مدتــی هــم ب
 کــردم. مدتــی هــم در ســپاه پاســداران 
ــا  ــال از آنج ــج س ــداز پن ــردم. بع کار می ک
بیــرون آمــدم و یــک ماشــین ســواری 
تــا  می کــردم.  مسافرکشــی  و  خریــدم 
ــا  ــردم ت ــن کار را می ک ــال همی ــت س هش
ــرم  ــدر همس ــک پ ــا کم ــتم ب ــه توانس اینک
یــک خاورکمپرســی بخــرم. چهارپنــج ســال 
هــم بــا آن کارکــردم و بــه تدریــج یــک خاور 
را بــه دو خــاور تبدیــل کــردم. بعــد هــردو را 
فروختــم و یــک ماشــین ده چــرخ خریــدم. 
ــی  ــج در زندگ ــه تدری ــه ب ــود ک ــه ب اینگون
جلــو رفتیــم و شــرایطمان بهتــر شــد. البتــه 
ــد بگویــم کــه خیلــی زحمــت کشــیدیم  بای
ــدیم. ــل ش ــادی را متحم و ســختی های زی
ــی  ــی موفقیت ــن در زندگ ــر م ــال: اگ لی
ــا و  ــش حمایت ه ــت آورده ام، دلیل ــه دس ب
همراهــی همســرم و پــدر و مــادرش او بــود. 
ایشــان همــواره پشــت و پناهــم و همیشــه 
ــد.  ــان بودن ــردن زندگیم ــر ک ــر بهت ــه فک ب
مــا صــد در صــد بــه هــم اعتمــاد داریــم و 

ــم.  ــم دروغ نگفته ای ــه ه ــت ب هیچوق
مــن  بــه  همیشــه  پــدرم  محمــد: 
در  را  کار  ســه  کــه  می کــرد  نصیحــت 
زندگیــت انجــام بــده: اول اینکــه دروغ نگو، 
ــه  ــه ب ــه دزدی نکــن و ســوم اینک دوم اینک
نامــوس دیگــران کاری نداشــته بــاش. مــن 
فکــر می کنــم تمــام بدی هــای دنیــا در 
ایــن ســه چیــز جمــع می شــود. .مــن ایــن 
ــزه ی گــوش کــرده ام و  ــدر را آوی نصیحــت پ
همیشــه در زندگــی راحــت و راضی بــوده ام.

پس وقتی بچه هایتان به دنیا آمدند، وضعیت 
اقتصادی بهتری داشتید. درست است؟

ــی  ــم خیل ــا ه ــای م ــه. بچه ه ــال: ن لی
ــوز  ــتمان هن ــون دس ــیدند چ ــختی کش س
خالــی بــود. یــادم می آیــد کــه بــاردار بــودم 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــتیم ب ــون نمی توانس و چ
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گوشــت و مــرغ بخریــم، گاهــی اوقــات پــای 
ــت  ــوپ درس ــا آن س ــدم و ب ــرغ می خری م
ــا  ــا ب ــد. م ــوت داشته باش ــه ق ــردم ک می ک
ــی خــدا را  ــم ول ــن شــرایط زندگــی کردی ای
شــکر زندگیمــان به تدریــج بــه شــرایط 

ــید. ــری رس بهت

شما زیرپوشش بهزیستی هم بودید؟
شــده بودم.  بهزیســتی  عضــو  بلــه. 
وقتــی پســرم بــه دنیــا آمــد و دختــرم هــم 
کوچــک بــود، نگهــداری ایــن دو بچــه برایم 
بســیار دشــوار بــود تــا اینکــه بــه پیشــنهاد 
یکــی از همســایگان کــه کارمنــد بهزیســتی 
ــه دلیــل نقــص  ــود، متوجــه شــدم کــه ب ب
ــم عضــو بهزیســتی شــوم و از  عضــو میتوان
ــی  ــا راهنمای ــم. ب ــتفاده کن ــای آن اس مزای
ــمیران  ــچ ش ــتی پی ــم در بهزیس ــن خان ای
ــرم  ــتم دخت ــده دادم و توانس ــکیل پرون تش
ــام کنــم.  را در مهدکــودک مجانــی ثبــت ن
دختــرم بــه مهــد کــودک و پیــش دبســتانی 
رفــت و پســرم هــم دو ســال از مهدکــودک 

ــژه اســتفاده کــرد.  ــا تخفیــف وی ب

لیال خانم، شما هم کار می کردید؟ 
لیــال: بله. مــن مدتــی در مرکز آمــار کار 
می کــردم. البتــه همســرم مــرا در کارکــردن 
می گذاشــت  آزاد  همیشــه  نکــردن  یــا 
کــه  داری  دوســت  اگــر  می گفــت،  و 
دراجتمــاع باشــی بــرو ســرکار وگرنــه نیــازی 
ــن کار  ــی م ــو نیســت. ول ــردن ت ــه کار ک ب
کــردن را دوســت داشــتم. بــه همیــن دلیل 
ــز  ــن در مرک ــوان بازبی ــه عن ــال ۸۵ ب درس
آمــار نفــوس و مســکن شــروع بــه کار کــردم 
ــدم.  ــن ش ــناس بازبی ــال ۹۰ کارش و در س
ــورت  ــم به ص ــا ۹۰ ه ــال های ۸۵ ت ــن س بی
ــز  ــه در بعضــی از آمارگیری هــای مرک متفرق
ــرطان  ــل س ــف مث ــائل مختل ــار در مس آم
ســینه دربانــوان، بــا یــک گــروه چنــد نفــره 
کار می کــردم. کار در مرکــز آمــار خیلــی 
بــه مــن کمــک کــرد و گاهــی درآمــد مــن 
مسافرکشــی  موقــع  آن  کــه  همســرم  از 

می کــرد، بیشــتر می شــد! 

از چه طریقی بارعد آشنا شدید؟
متوجــه  خانمــی  اتوبــوس  در  روزی 
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــد. او ب ــن ش ــت م دس
ــز  ــه مرک ــت دارد و او را ب ــدش معلولی فرزن
رعــد بــرای شــرکت در کالس هــای آموزشــی 
ــه  ــرق را ب ــد ش ــز رع ــرد. آدرس مرک می ب
ــم و تشــکیل  ــا رفت ــه آنج ــن ب ــن داد. م م
پرونــده دادم. تــا وقتــی کــه بــه رعــد نرفتــه 
ــول  ــن معل ــه م ــه ب ــتم ک ــودم، نمی دانس ب
می گوینــد! در کالس زبــان ثبــت نــام کــردم 
و بعــد هــم بــه کالس کامپیوتــر رفتــم. طــی 
دو ســال، یــک روز در هفتــه بــه رعــد مــی 
آمــدم و در کنــارش هــم کارهــای آمــاری که 

ــه  ــی دادم. البت ــام م ــد را انج ــش می آم پی
درآن زمــان دیگــر نیــازی بــه کارکــردن 
می گفــت،  همســرم  همیشــه  نداشــتم. 
ــودت اختصــاص  ــه خ ــه ب ــک روز در هفت ی
بــده و هــر کاری کــه دوســت داری را انجــام 
بــده. آن یــک روز همــان روزی بــود کــه بــه 
ــک روز را  ــن ی ــرم ای ــم. همس ــد می رفت رع
ــه بچــه هــا می رســید  ــد، ب ــه می مان درخان
و برایشــان غــذا درســت می کــرد. در همــان 
زمــان بــود کــه پیامــی را از طــرف رعــد در 
مــورد پذیــرش دانشــجو دردانشــگاه علمــی 
ــم و  ــاس گرفت ــن تم ــنیدم. م ــردی ش کارب
شــرایطش را پرســیدم. بــا توجــه بــه اینکــه 
دوســال کالس زبــان رفتــه بــودم و بــه ایــن 
ــان را  ــی زب ــتم مترجم ــه داش ــته عالق رش
ــغول  ــته مش ــن رش ــردم و درای ــاب ک انتخ

شــدم. 

چه شد که از طبقه چهارم مجتمع رعد، ( 
اداره بوفه) سردرآوردید؟

لیــال: از دوســال پیــش کــه دردانشــگاه 
مشــغول بــه درس خوانــدن شــدم اســتادی 
داشــتیم بــه نــام آقــای رحیــم زاده کــه اگــر 
موبایــل کســی ســر کالس زنــگ می خــورد 
ــرای بچه هــای کالس شــیرینی مــی  ــد ب بای
ــن  ــرای م ــاق ب ــن اتف ــار ای ــه ب آورد. دو س
هــم افتــاد و قــرار شــد همیــن کار را انجــام 
دهــم. بــه درخواســت دوســتان قــرار شــد 
بــه جــای شــیرینی آش بیــاورم دو ســه بــار 
ایــن کار را کــردم و همــه خیلــی خوششــان 
ــر از  ــد نف ــل چن ــه ســال قب ــا اینک ــد. ت آم
ــد  ــه کردن ــه مــن توصی اســاتید دانشــگاه ب
کــه مدیریــت بوفــه مجتمــع را برعهــده 
ــر  ــردم و از اول مه ــن کار را ک ــرم. همی بگی

مــاه مشــغول بــه کار شــدم.

در این مدت چه ارزیابی از کار خود دارید؟ 
ازکارخود راضی هستید؟

ــن  ــن ای ــم. م ــه راضی ــًال ک ــال: فع لی
کار را دوســت دارم و از اینکــه مشــتریان 
هــم راضــی هســتند روحیــه می گیــرم. 
اینکــه  و  بوفــه  ایــن  مدیریــت  البتــه 
ــه مشــتریان باشــم  ــم پاســخگوی هم بتوان
ســختی هایی دارد ولــی بــا کمــک همســرم 
ــه  ــم هم ــعی می کن ــر س ــر دیگ ــد نف و چن

ــم.  ــخ ده ــارات را پاس انتظ
محمــد : حــدود یــک مــاه اســت کــه 
همســرم ایــن بوفــه را اداره می کنــد و مــن 
هــم در روزهایــی کــه کار اینجا بیشتراســت، 
ــرای کمــک می آیــم. آشــپزی مــن خــوب  ب
اســت و در تهیــه ی و مــزه دار کــردن جوجــه 
کبــاب و ماهــی بــه او کمــک می کنــم. 
ــتم  ــه از دس ــر کاری ک ــم ه ــعی می کن س
برآیــد را انجــام دهــم تــا فشــار زیــادی بــه 
ــه  ــازی ب ــا االن نی ــل نشــود. م ــال تحمی لی
ایــن کارنداریــم، ولــی چــون همســرم عالقه 

ــن  ــی دارد م ــط جتماع ــت و رواب ــه فعالی ب
هــم بــا او همــراه هســتم.

دراینجاچه غذاهایی را سرو می کنید؟ 
ــوال  ــه معم ــی ک ــوع غذای ــد: هرن محم
درخانــه هــا تهیــه می شــود، دراینجــا هــم 
ــواع  ــت، ان ــل آبگوش ــود. مث ــه می ش عرض
ــو  ــبزی پل ــاب، س ــه کب ــا، جوج خورش ه
ماهــی و انــواع آش و عدســی و انواع ســاالد. 
در هــر روز چنــد نــوع غــذا تهیــه می شــود. 
مــواد اولیــه روزانــه تهیــه می شــود و همــان 
روز پختــه می شــود. هیــچ مــاده غذایــی را 
پختــه از خانــه بــه اینجــا نمی آوریــم فقــط 
گاهــی مــواد اولیــه ی جوجــه کبــاب را کــه 
ــزه دار  ــواد م ــل درم ــب قب ــت از ش الزم اس

ــم.  ــه می کنی ــه تهی ــود درخان ش

مشتریان این بوفه چه کسانی هستند؟آیا به 
بیرون ازمجتمع هم غذا می دهید؟

و  دانشــجویان  کارآمــوزان،  لیــال:   
هنرجویــان و کارمنــدان مجتمــع و اســاتید 
محتــرم دانشــگاه از مشــتریان مــا هســتند. 
مــا صبحانــه، ناهــار و میــان وعــده داریــم. 
دراینجــا چــای و قهــوه و کیــک هــم ســرو 
ــل  ــا ازداخ ــتریان م ــه مش ــم. هم می کنی

ــتند.  ــه هس مجموع

نظر شما در مورد ازدواج چیست و با توجه 
به تجربه موفقی که در این زمینه دارید، آیا 
دارند،  معلولیت  که  جوانانی  به  را  ازدواج 

توصیه می کنید؟
ــد ازدواج را  ــد در ص ــن ص ــد: م محم
ــت داشــتن  ــی معلولی ــم. ول ــه می کن توصی
یــا نداشــتن نبایــد تاثیــری در ازدواج داشــته 
باشــد. مهــم ایــن اســت کــه دو نفــر یکدیگر 
را بفهمنــد و همدیگــر را درک کننــد. یــک 
نفــر دارای معلولیــت ممکــن اســت بــا 
ــد و بســیار  ــرد تندرســت ازدواج کن ــک ف ی
هــم خوشــبخت شــود. خــود معلولیــت در 
ــه  ــا اینک ــدارد. کم ــادی ن ــر زی ــی تاثی زندگ
هیچکــدام از مــا از چنــد دقیقــه بعــد خــود 
ــه افــراد دارای  ــدارد. توصیــه مــن ب خبــر ن
ــد  ــد ازدواج کنن ــه می خواهن ــی ک معلولیت
ایــن اســت کــه در زندگــی صــادق باشــند 
و توقعشــان را پاییــن بیاورنــد و در حــد 
معقــول از خودشــان انتظــار داشته باشــند. 
مــن همیشــه بــه همــان چیــزی که داشــتم 
ــه  ــه نظــر مــن خــدا ب قانــع بــودم چــون ب

ــد.  ــش می ده ــد لیاقت ــی در ح ــر کس ه
لیــال: مــن هــم بــا ازدواج موافقــم بــه 
ــوب  ــر را خ ــرف همدیگ ــه دو ط ــرطی ک ش
و  کننــد  درک  را  همدیگــر  و  بشناســند 
بداننــد همیشــه در زندگی زناشــویی پســتی 
و بلندی هــای زیــادی وجــود دارد. بایــد 
ــر  ــه ب ــر در غلب ــه همدیگ ــد و ب ــر کنن صب

ــد.  ــک کنن ــکالت کم مش
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زمـزمــه 

چند جمله تجربه
                        یا شاید دل نوشته!

اکثر مردم فکر می کنن معلول یعنی کسی که نمی تونه راه بره، 
دستاش مشکل دارن، 

چشماش نمی بینن یا نمی تونه حرف بزنه، 
ولی من میگم نه، ضعف یا نقص در جسم هیچکس دست خودش نیست 

و چیزی نیست که کسی خودش انتخاب کنه و بخواد
 بلکه معلول جسمی حرکتی واقعی کسیه که

 نمی تونه دست کسی رو با عشق و محبت بگیره، 
کمک کنه و یا حتی دستی که با محبت به سوش دراز میشه بگیره، 

کسی که نمی تونه راه بره یا سخت راه میره معلول نیست، 
معلول کسیه که نمی تونه و اراده شو نداره بره دنبال هدفش، 

کسی که نمی تونه ببینه نابینا نیست، 
کسی که نمی تونه محبت دیگران، زیبایی های درونی آدما و باطن زیبای دیگران رو ببینه 

نابیناست،
 اینقدر زیادن آدمایی که مشکل ذهنی دارن ولی قلبشون مثل آب زالل و مثل شیشه 

شفافه،قلبشون سالمه
 خالصه نظرم اینه که اونیکه دستی برای کمک ، پایی برای رفتن دنبال هدفش، دلی 

برای محبت کردن و عشق ورزیدن و چشمی برای دیدن زیبایی باطنی آدمها نداره معلوله، 
معلولیتی بدتر از مرگ، براشون آرزوی سالمتی دارم

یه جمله ای رو یادمه چند سال پیش در جواب خیلیا توی فیس بوکم نوشتم، بد نیست 
اینجا هم بذارم: 

شاید برای راه رفتن به پاهایم نیاز داشته باشم ولی برای رفتِن راهم نه

مهناز صوفی، موفق در فضای مجازی 
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موقعیت جغرافیایی:
قشـم بزرگ تریـن جزیـره کشـور، در منتهـی علیـه مـرز جنوبی 

ایـران در خلیـج فـارس، در تنگـه هرمز قـرار دارد.
ایـن جزیـره عالوه بـر جاذبه های طبیعـی و زیبایی های شـگفت 
بسـیاری  اقتصـادی  فعالیت هـای  مراکـز  از  یکـی  بـه  انگیـزش، 
عـالوه بـر سـاکنین  جزیـره قشـم  از ایرانیـان تبدیـل شده اسـت. 
محلـی، پذیـرای جمعیـت مهاجـر بسـیاری نیـز می باشـد کـه در 
کنـار رونـق اقتصـادی، مشـکالت و تنگناهـای متعـددی را نیـز به 
همـراه آورده اسـت. تا جایی که اقشـار آسـیب پذیرتر جزیـره (زنان و 

جوانـان) در معـرض آسـیب های مضاعفـی قـرار گرفتنـد.
پیشـنهاد تاسـیس شـعبه  مرکـز رعد در جزیره قشـم کـه عالوه 
بـر ارائـه خدمـات آموزش های منجـر به اشـتغال برای افـراد دارای 
معلولیـت ( کـه جـزو وظایف سـازمانی آن موسسـه خیریه اسـت)، 
بـه توانبخشـی زنـان و جوانـان هـم بپـردازد، توسـط خانـم زینـت 
دریایـی، یکـی از زنـان فعـال در حـوزه مدنـی و سـاکن روسـتای 
سـلخ مطـرح گردیـد. بازدیـد این فعـال اجتماعی از مجتمـع رعد و 
گفت وگـو بـا خانـم پناهـی، مدیـر عامل مجتمـع رعد مرکـز، منجر 
بـه سـفر مدیـر عامـل و تعـدادی از اعضـای هیـات مدیـره رعـد و 
اعضـای واحدهـای هماهنگی و توسـعه مراکز به جزیره قشـم شـد.

سفر به جزیره
چهـار نفـر از اعضـای هیـات مدیـره بـه دعـوت خانـم دریایـی 
در تاریـخ اول آبـان مـاه ۹۶ بـه شهرسـتان قشـم رفتنـد و مقدمات 

تاسـیس شـعبه رعـد در جزیـره قشـم را بررسـی نمودنـد.

در نشسـتی کـه بـه دعـوت زینـت دریایـی برگـزار شـد، حدود 
سـی نفـر از معتمدیـن جزیـره قشـم و روسـتاهای اطـراف گـرد هم 
آمدنـد. در ایـن نشسـت اعضـای هیـات مدیره رعـد در مـورد لزوم 
راه انـدازی مرکـزی جهـت آموزش هـای منجـر بـه اشـتغال بـرای 
معلـوالن و جوانـان و زنـان در معـرض آسـیب توضیحاتـی دادنـد و 
مهمانـان مدعـو در جریـان فعالیت هـای ایـن مرکـز قـرار گرفتنـد. 
در انتهـای ایـن نشسـت ۲۵ نفـر از مدعویـن با امضای صورتجلسـه 
موافقـت خـود را در جهـت تالش بـرای راه اندازی مرکز مشـابه رعد 
اعـالم نمودنـد و بـه ایـن ترتیـب اعضـای هیـات امنـا رعـد قشـم 

شـدند.  تعیین 
روز بعـد اعضـای هیـات مدیـره رعـد تهـران بـه همـراه زینـت 
دریایـی در مالقاتـی از پیـش تعییـن شـده بـا مهنـدس اسـماعیل 
کیانی، ریاسـت محترم سـازمان بهزیسـتی در جزیره قشـم، از لزوم 
تاسـیس چنیـن مرکـزی در جزیـره گفت وگـو کردنـد و بـا توجـه به 
وضعیـت خـاص جمعیـت سـاکن در جزیـره، پیشـنهاد دادنـد کـه 
شـعبه رعد در قشـم با عنوان مرکز توانبخشـی اجتماعـی راه اندازی 
شـود تـا هم بـه افـراد دارای معلولیت و هم در خصوص توانبخشـی 
اجتماعـی زنـان و جوانان منطقـه، آموزش های منجر به اشـتغال را 

ارائـه دهـد تا ایـن فـراد نیـز از آن امکانـات بهره منـد گردند. 
در انتهـای ایـن نشسـت ریاسـت بهزیسـتی جزیـره، بـا تائیـد 
و  مسـاعدت  گونـه  هـر  قـول  جلسـه،  در  شـده  مطـرح  مطالـب 
همـکاری  در جهـت تسـریع در راه انـدازی ایـن مرکز را دادنـد و قرار 
شـد نسـبت به صـدور مجوز شـعبه رعـد در جزیره تسـهیالتی قائل 

. ند شو

فعالیت هاى آموزشى و توانبخشى مجتمع رعد 
به جزیره قشم رسید! 
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ــب  ــن مکت ــروان ای ــا او را از پیش ــت، ام ــت نیس ــب امپرسیونیس ــی مکت ــوره۱ بان ــل ف ــه گابری ــا آنک ب
می شــمارند. گابریــل فــوره در ســال ۱۸۴۵ م. در پامیــه بــه دنیــا آمــد. خانــواده او اهــل موســیقی نبــود امــا 
گابریــل کوچــک اســتعداد وافــری در ایــن هنــر از خــود نشــان داد بــه طــوری کــه پــدرش در نــه ســالگی او 
ــا اصــول موســیقی را فراگیــرد. در مدرســه موســیقی نیدرمیــر  را بــه مدرســه نیدرمیــر در پاریــس فرســتاد ت
خــالف کنســواتوار پاریــس، بــه موســیقی کالســیک قدیــم و اصــول گرگــوری توجــه بســیار می شــد و فــوره 
نیــز در ســال ۱۸۶۵ م. بــا اطالعــات عمیقــی از دوره هــای گذشــته تحصیــالت مدرســه را بــه پایــان رســاند. 
ــو و ارکســتر و یــک  ــرای پیان ــاالد ب ــو و  آواز پرداخــت و یــک ب ــه تصنیــف قطعــات پیان از ایــن ســال فــوره ب

ــا بــرای ویولــون نوشــت. ســونات بســیار زیب
در ســال ۱۸۸۳ فــوره بــا دختــر فرمیــه مجسمه ســاز معــروف ازدواج کــرد و از آن بــه بعــد زنــش هــم در 
تامیــن مخــارج زندگــی بــه او کمــک می کــرد و بــه ایــن طریــق آهنگســاز قانــع و بی اعتنــا بــه امــور دنیــوی 
ــان تصنیــف  ــن زم ــوره در ای ــردازد. یکــی از کارهــای مهــم ف ــه کار خــود بپ ــا آســودگی بیشــتر ب توانســت ب
پنــج ملــودی بــر مبنــای منظومه هــای ورلــن بــود. بــه عــالوه وقتــی نخســتین بــار تئاتــر پلنــاس و ملیزانــد 
ــرای بعضــی از صحنه هــای آن قطعــات موســیقی نوشــت.  ــوره ب ــه نمایــش درآمــد ف از موریــس مترلینــگ ب
ــرواتوار  ــتادی کنس ــه اس ــد ب ــال بع ــن و س ــای مادل ــت کلیس ــمت ارگانیس ــه س ــوره ب ــال ۱۸۹۶ م. ف در س
ــی  ــر عال ــن اث ــرد. ای ــف ک ــه تصنی ــه ســال ۱۹۰۰ م. پرومت ــوره ب ــر ف ــس منصــوب شــد. در موســیقی تات پاری
ــن  ــف عالی تری ــت در ردی ــیار یاف ــت بس ــش موفقی ــتر و آواز در نخســتین نمای ــه واســطه وســعت ارکس ــه ب ک
ــر فــوره در ایــن زمینــه پنلــوپ  ــار موســیقی فرانســه در قــرن نوزدهــم میــالدی درآمــد. امــا  مهم تریــن اث آث
ــتر  ــو و ارکس ــرای پیان ــزی ب ــک فانت ــو، ی ــو، دوســنات و ویولنســل، تری ــه ســال ۱۹۰۷ م. در پیان ــه ب ــود ک ب
مجلســی، کــوارت زهــی و دوکوئنتــت از او بــه یــادگار مانده اســت. گابریــل فــوره از ســال ۱۹۰۵ م. بــه ریاســت 
کنســرواتور موســیقی پاریــس منصــوب شــد ولــی او ماننــد بتهــوون بــه ضعــف شــنوایی دچــار شــد و چــون 
بــه تدریــح حساســیت شــنوایی را از دســت داد، در ســال ۱۹۱۹ م. او را از ریاســت کنســرواتور بــر کنــار کردنــد. 
ــرد و  ــت نمی ک ــیقی غفل ــذا از کار موس ــده بود، مع ه ــنوا ش ــًال ناش ــود کام ــر خ ــر عم ــه در اواخ ــا آنک ــوره ب ف
بــا حــس شــنوایی کــه در ذهــن خــود داشــت، اثــری در موســیقی بــه وجــود آورد کــه از مهم تریــن آنهــا بــه 
کوارتــت زهــی ، نکتــورن ســیزدهم  و ملودی هایــی ماننــد، ســراب و افــق می شــود اشــاره کــرد. موســیقی 
فــوره دارای بیانــی شــیرین و لطــف خاصــی اســت. او در همــه آثــار خــود بــه زبــان ملــودی توجــه داشــت ولــی 
در بســیاری از اوقــات،  از قواعــد موســیقی کالســیک منحــرف شــده و راه نویــی پیموده اســت.  در واقــع او 
پیشــوای بــزرگ کلــود دبوســی و موریــس راول بــود کــه بعدهــا مکتــب امپرسیونیســت را بنیــان گذاشــتند.
ــادگار گذاشــت. امــا نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه  ــه ی ــاری ب فــوره در هــر گرایشــی از موســیقی،  آث
ایــن ارگانیســت هیــچ گاه بــرای ارگ آهنــگ نســاخت و بــه جــز یــک رکویــم درموســیقی مذهبــی، اثــری بــه 
جــا نگذاشــت. مهم تریــن آثــار فــوره در موســیقی وازی، ملــودی اوســت کــه بیــن انهــا «گلهــای اصفهــان»، 
ــپتامبر»، و گل  ــاه س ــگل م ــک ها» ، «جن ــتان، اس ــاب»، «گورس ــا» ، «مهت ــا»، «رازا، «لیدی ــواره ه «گه
ســرخ»، و ارقاصــه معــروف اســت. بعضــی از آوازهــای فــوره در یــک دوره جمــع آوری شــده کــه در بیــن آنهــا 
«آواز حــوا»، «بــاغ مســدود»، «ســراب» و «افــق موهــوم» مهم تــر اســت. در موســیقی پیانــو چنــد والــس، 
کاپریــس ، امپرنتــور رمانــس، نکتــوران، بــار کارول، واریاســیون، و پرلــور تصنیــف کــرد، امــا «فانتــزی بــرای 
پیانــو و ارکســتر» یکــی از آثــار عالــی گابریــل فــوره اســت. آثــار موســیقی تئاتــر فــوره چنــد قطعــه موســیقی 
صحنــه ماننــد «کالیگــوال»، «پلئــاس» و «میزایــد» و مخصوصــا «شــایلوک» اســت کــه موســیقی آن بــرای 
ــزرگ فــوره، «پرومتــه» و «پنلــوپ»  ــر ب ــر شکســپیر ســاخته شــده اســت. دو اث ــازرگان ونیــزی اث نمایــش ب
نماینــده تحــول بزرگــی اســت کــه در موســیقی اپــرای کیــم صــورت گرفته اســت. از مختصــات موســیقی فــوره 

طنیــن ارکســتر و لطــف و زیبایــی خــاص آهنگ هــا اســت.
تاریخ موســیقی،  فرهنگ دانش و هنر، فرهنگ بزرگ موسیقی

نوابغ و مشــاهیر معلول جهان – گردآورنده: منصور برجیان 

Gabrriel faure .۱

فوره، گابریل 
(۱۸۴۵-۱۹۲۴م)
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توانایى مدیریت احساسات خود و دیگران!

هوش هیجانی 
چیست؟

«هـوش هیجانی» توانایی فرد در نظارت بر احساسـات 
و هیجان هـای خـود و دیگـران به منظـور متمایـز سـاختن 
آنهـا از یکدیگـر و اسـتفاده از ایـن اطالعـات بـرای هدایت 
اندیشـه و عمـل خـود اسـت. کسـی کـه هـوش هیجانـی 
باالیـی دارد سـه مؤلفـه هیجـان ، یعنـی مؤلفـه شـناختی 
(نامـی کـه روی هیجـان گذاشـته می شـود مثـًال تـرس)، 
مؤلفـه فیزیولوژیکـی (ضربـان قلـب) و مؤلفه رفتـاری (فرار 
از روی تـرس) را به طـور صحیـح و کاربـردی بـا یکدیگـر 

تلفیـق می کنـد.

انواع هیجان:
به عنـوان  را  هیجـان  شـش  روانشـناس ها  اصلـی: 
دنیـا  فرهنگ هـای  همـه  در  کـه  اصلـی  هیجان هـای 
تـرس،  خشـم،  نموده انـد:  شناسـایی  هسـتند،  مشـترک 

نفـرت. و  غـم  تعجـب،  شـادی، 
پیچیـده: گاهـی هیجان هـا بوضوح هیجان هـای اصلی 
نیسـتند و در واقـع از ترکیـب دو یـا چنـد هیجـان اصلـی 
به وجـود می آینـد. به طـور مثـال از ترکیـب غـم و تعجـب، 
«ناامیـدی»، از ترکیب خشـم و نفـرت، «تحقیر و توهین» 
همین طـور  و  «پشـیمانی»  نفـرت،  و  غـم  ترکیـب  از  و 

ترکیب هـای دیگـر بـه دسـت می آیـد.
 هـوش هیجانـی۱ کـه یـک هـوش چندبعـدی اسـت 
بـه  روانشـناس  دو  توسـط   ۱۹۹۰ دهـه  در  بـار  نخسـتین 
نام هـای جـان مایـر و سـالوی معرفـی شـد. آنهـا هـوش 
هیجانـی را به عنـوان شـکلی از هـوش اجتماعـی تعریـف 
کرده انـد کـه توانایـی ارزیابـی هیجانـات خـود و دیگـران، 
تمایـز بیـن آنهـا و نظـم دهـی بـه افـکار و اعمـال خـود با 
اسـتفاده از اطالعـات هیجانـی را شـامل می شـود. در کل 
به هم پیوسـته  توانایـی  چهـار  از  ترکیبـی  هیجانـی  هـوش 
از  اسـتفاده  دیگـران،  و  خـود  در  هیجـان  ادراک  شـامل 
هیجان هـا بـرای سـهولت در تصمیم گیـری، درک عواطـف 

و هیجانـات و مدیریـت آنهـا اسـت.
بهتریـن  در  عمومـی)،  هـوش   )  IQ گلمـن:  دانیـل 
شـرایط تنهـا عامـل ۲۰ درصـد از موفقیت هـا در زندگـی 
اسـت و ۸۰ در صـد دیگـر مربوط به EQ (هـوش هیجانی) 

ست. ا
 افـرادی بـا داشـتن هـوش عمومـی متوسـط و هوش 
هـوش  کـه  هسـتند  افـرادی  از  موفق تـر  بـاال  هیجانـی 

عمومـی بـاال و هـوش هیجانـی پاییـن دارنـد.
افـراد  موفقیـت  پیش بینی کننـده  هیجانـی  هـوش   
و  اسـترس ها  بـا  مناسـب  برخـورد  نحـوه  و  زندگـی  در 

اسـت. زندگـی  چالش هـای 

1. Emotional intelligence

شکیبا بردبار
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مؤلفه هاى هوش هیجانى ازنظر «بار-اون»
هیجانـی  خودآگاهـی  فـردی:  درون  مهارت هـای   -۱
(ابـراز  جـرأت  خـود)،  احساسـات  فهـم  و  (بازشناسـی 
احساسـات، عقایـد، تفکـرات و دفـاع از حقوق شـخصی به 
شـیوه ای سـازنده)، خودتنظیمـی (آگاهـی، فهـم، پذیرش و 
احتـرام بـه خویـش)، خودشـکوفایی (تحقـق بخشـیدن بـه 
اسـتعدادهای بالقـوه خویشـتن)، اسـتقالل (خودفرمانـی و 
خودکنترلـی در تفکـر و عمل شـخصی و رهایی از وابسـتگی 

هیجـان)
فـردی  میـان  روابـط  فـردی:  میـان  مهارت هـای   -۲
(آگاهـی، فهـم و درک احساسـات دیگـران، ایجـاد و حفـظ 
روابـط رضایت بخـش دوجانبه کـه به صورت نزدیکـی هیجانی 
(عضـو  اجتماعـی  تعهـد  می شـود)،  مشـخص  وابسـتگی  و 
مؤثـر و سـازنده گـروه اجتماعـی خـود بـودن، نشـان دادن 
خـود به عنـوان یک شـریک خوب)، همدلـی (تـوان آگاهی از 

احساسـات دیگـران، درک احساسـات و تحسـین آنهـا)
تعریـف  و  (تشـخیص  گشـایی  مسـئله  سـازگاری:   -۳
مسـائل، همچنین ایجـاد راه کارهای مؤثـر)، آزمون واقعیت 
(ارزیابـی مطابقـت میـان آنچه به طـور ذهنی و آنچـه به طور 
عینـی، تجربـه می شـود)، انعطاف پذیـری (تنظیـم هیجان، 

تفکـر و رفتـار بـه هنـگام تغییـر موقعیت و شـرایط)
۴- کنتـرل اسـترس: توانایـی تحمل اسـترس (مقاومت 
اسـترس زا)،  موقعیت هـای  و  نامطلـوب  وقایـع  برابـر  در 
کنتـرل تکانـه (ایسـتادگی در مقابـل تکانـه یـا انـکار تکانه)
از  رضایـت  (احسـاس  شـادی  عمومـی:  خلـق   -۵
خویشـتن، شـاد کردن خـود و دیگـران)، خوش بینـی (نگاه 
بـه جنبه هـای روشـن زندگـی و حفـظ نگـرش مثبـت حتی 

در مواجهـه بـا نامالیمـات)
  

وراثت یا محیط، کدام یک مؤثرند؟
برخـالف هـوش عمومـی (IQ) کـه بیشـتر تحت تأثیـر 
عوامـل وراثتی اسـت و در طـول زندگی فرد ثابـت می ماند، 
هـوش هیجانـی احتمـاًال بیشـتر تحت تأثیر شـرایط محیطی 
اسـت. بـا توجه بـه اینکـه در شـکل گیری شـخصیت هر دو 
عامـل وراثـت و محیـط نقـش دارنـد، در حال حاضـر هنوز 
در مـورد اینکـه هـوش هیجانـی یـک اسـتعداد ارثی اسـت 
مهارت هـای  و  قابلیت هـا  توانایی هـا،  از  مجموعـه ای  یـا 

اکتسـابی اتفاق نظـر وجـود نـدارد.
امـکان دارد شـخص با هـوش هیجانی زیاد متولد شـود 
امـا در آغـاز کودکی ایـن توانمنـدی به گونه ای آسـیب ببیند 
و منجـر بـه کاهـش هوش هیجانی شـود. همچنیـن ممکن 
اسـت کودکـی بـا هـوش هیجانـی کـم متولـد شـود امـا با 

الگـوی پـرورش صحیـح هوش هیجانـی وی افزایـش یابد.
 

چرا باید هوش هیجانى را از کودکى پرورش داد؟
مقابلـه بـا مشـکالت و سـختی های زندگـی یادگرفتنـی 
اسـت. کـودکان نیـز در دوران رشـد بارهـا تعـارض بیـن 
عواطـف و احساسـات خـود و دیگـران را تجربـه می کننـد و 
تـالش می کننـد تـا بـه آنهـا در روان خود شـکل دهنـد. به 
همیـن دلیـل ایـن دوران بهترین زمـان برای آمـوزش درک 
و مدیریـت انـواع احساسـات و هیجانـات در کـودک اسـت. 
هنگامی کـه بـه کـودک خـود کمـک می کنید تا احساسـات 
دشـوار خـود ماننـد عصبانیت، ناامیـدی یا آشـفتگی ذهنی 
را درک کـرده و آنهـا را مدیریـت کنـد درواقـع بـه او کمـک 
می کنیـد تـا بهـره هـوش عاطفـی یـا هـوش هیجانـی اش 

افزایـش پیـدا کند.

 ســازمان بهداشــت جهانــی مهارت هــای دهگانــه ای را معرفــی 
ــی  ــتن زندگ ــرای داش ــا را ب ــن توانایی ه ــد ای ــس بای ــر ک ــه ه ــرده ک ک

ــد: ــب کن ــق کس ــی موف ــردی و اجتماع ف
۱ تصمیم گیــری: کــودک یــا نوجــوان بایــد بتوانــد فعاالنــه در مــورد 
اعمــال خــود تصمیــم بگیــرد، جوانــب مختلــف راه حل هایــی کــه 
ــی  ــاب را ارزیاب ــر انتخ ــد ه ــی و پیام ــد را بررس ــاب کن ــد انتخ می توان

ــد. نمای

ــا  ــادر می ســازد ت ــن توانمنــدی کــودک را ق ۲ حــل مســئله: ای
ــد. ــی را حــل نمای ــری مســائل زندگ به طــور مؤثرت

ــا ایــن نــوع تفکــر، راه حل هــای  ــی تفکــر خــالق: کــودک ب ۳ توانای
ــری  ــرای تصمیم گی ــا را ب ــک از آنه ــای هری ــائل و پیامده ــف مس مختل

ــد. ــی می کن ــر بررس بهت

ــوان را  ــارت نوج ــن مه ــوزش ای ــه: آم ــر نقادان ــی تفک ۴ توانای
ــاالن  ــروه همس ــار گ ــا، فش ــا ارزش ه ــورد ب ــا در برخ ــازد ت ــادر می س ق
ــن  ــی از ای ــیب های ناش ــد و از آس ــت نمای ــی مقاوم ــانه های جمع و رس

ــد. ــان بمان ــوارد در ام م

ــرد کمــک  ــه ف ــارت ب ــن مه ــر: ای ــه مؤث ــراری رابط ــی برق ۵ توانای
ــه شــیوه ای کــه  ــا نظــرات، خواســته ها و نیازهــای خــود را ب می کنــد ت
متناســب بــا فرهنــگ، جامعــه و موقعیــت، خــود و ارزش هــا و باورهــای 
خویــش را مطــرح ســازد و درصــورت نیــاز بتوانــد از دیگــران درخواســت 

کمــک و راهنمایــی نمایــد.

ــن  ــازگارانه: ای ــردی س ــن ف ــط بی ــراری رواب ــی برق ۶ توانای
توانایــی بــه ایجــاد روابــط بیــن فــردی مثبــت و مؤثــر انســان بــا دیگــران 

کمــک می کنــد.

ــی شــناخت خــود و  ــود: خودآگاهــی توانای ــی از خ ــی آگاه ۷ توانای
ــا و  ــا، نگرانی ه ــدرت، نیازه ــف و ق ــاط ضع ــات، نق ــی از خصوصی آگاه
تمایــالت اســت کــه بــه برقــراری روابــط اجتماعــی و روابــط بیــن فــردی 

ــد. ــک می کن ــه کم مناســب و همدالن

ــرد  ــاد می گی ــران: یعنــی کــودک ی ــا دیگ ــی ب ــی همدل ۸ توانای
ــه  ــرد و ب ــاوت اســت بپذی ــا بســیار متف ــا آنه دیگــران را حتــی وقتــی ب

ــرام بگــذارد. آنهــا احت

ــر  ــوه تأثی ــا و نح ــرد هیجان ه ــا: ف ــا هیجان ه ــه ب ــی مقابل ۹ توانای
ــش  ــد واکن ــد و می توان ــخیص می ده ــران تش ــود و دیگ ــر خ ــا را ب آنه

ــد. ــان ده ــف نش ــای مختل ــه هیجان ه ــبی ب مناس

ــش و  ــع تن ــناخت منب ــا ش ــا: ب ــا تنش ه ــه ب ــی مقابل ۱۰ توانای
ــا رفتــار و موضع گیری هــای  نحــوه تأثیــر آن بــر انســان فــرد می توانــد ب

خــود فشــار را کاهــش دهــد.

استفاده  به  بحران ها،  و  چالش ها  مدیریت  در  جامعه  یک  موفقیت   
شیوه ای  به  مسائل  حل  و  فرصت ها  از  جامعه  آن  افراد  تک تک  بهینه 
آموزش  و  هیجانی  هوش  تقویت  دارد.  بستگی  دوستانه  و  آرامش بخش 
است؛  جامعه  یک  باکیفیت  آموزش  ویژگی های  از  اجتماعی  مهارت های 
تقویت  را  افراد  فردی  بین  و  فردی  شناختی،  مهارت های  که  آموزشی 
کودکان  برای  آموزش ها  این  خال  جای  امروزه  می رسد  به نظر  می کند. 
می شود.  احساس  شدیدًا  کشور  آموزش وپرورش  سیستم  در  نوجوانان  و 
به اندازه  دانش آموزان  در  را  روانی-اجتماعی  مهارت های  که  آموزش هایی 
مهارت های خواندن، نوشتن، ریاضی و علوم پرورش دهد. کودکان امروز 
بیش از هر چیز نیاز به یادگیری «تفکر خالق» و مهارت های «حل مسئله» 
دارند تا احساس ارزشمند بودن کنند و بتوانند برای داشتن سالمت جسم 

و روان، روابط سالم اجتماعی برقرار کنند.

 کانال «به اندیشان»،
دانشنامه سالمت  روان 
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 تحقیقــات علمــی نشــان داده انــد کــه مصــرف 
بیــش از حــد نمــک عوارضــی مانندپرفشــاری 
ــروز ســکته  ــال آن افزایــش خطــر ب خــون و به دنب
ــوارض  ــر ع ــی دارد. از دیگ ــی را درپ ــه قلب و حمل
ــه افزایــش خطــر  ــوان ب ــاد نمــک می ت مصــرف زی
ــروز اســتئوپروز (پوکــی اســتخوان) اشــاره کــرد. ب

 نمك و سرطان معده
ــایع  ــرطان های ش ــی از س ــده یک ــرطان مع س
ــومین  ــرطان س ــران، س ــت. در ای ــان اس در جه
ــرطان  ــرورد و س ــمار می ــر بش ــرگ و می ــت م عل
ــی از  ــت. یک ــایع اس ــرطان ش ــومین س ــده س مع
ــده  ــرطان مع ــك س ــاد نم ــرف زی ــای مص پیامد ه
ــع  ــاص مجام ــه خ ــورد توج ــروزه م ــه ام اســت ک
علمــی قــرار دارد. از مقایســه میــزان شــیوع 
ســرطان معــده در کشــورهای مختلــف دنیــا، 
ــدار  ــن مق ــی بی ــاط نزدیک ــد ارتب ــر می رس به نظ
نمــک مصرفــی و تعــداد افــراد مبتــال بــه ســرطان 
معــده وجــود دارد، یعنــی درجوامعــی کــه مصــرف 
نمــک بیشــتر اســت، بــه همان نســبت هــم میزان 

شــیوع ســرطان معــده بیشترمی باشــد.
ــده  ــرطان مع ــروز س ــرای ب ــت ب ــن عل چندی
شــامل عفونــت هلیکوباکتــر پیلــوری، عــادات 
ــی، مصــرف ماهی هــای نمــک ســود شــده،  غذای
مصــرف غذاهــای پرنمــک، آجیل هــای شــور، 
تنقــالت شــور (چیپــس و انــواع فــراورده ای غــالت 
ــای  ــورجات و ترشــی ها، غذاه ــده)، ش ــم ش حجی
ــیگارو  ــکل، س ــرف ال ــی، مص ــود، چاق ــک س نم
ــم  ــی و ه ــی مصرف ــواد غذای ــرات در م ــود نیت وج
چنیــن ســابقه فامیلــی ذكــر شــده اســت. در 
ــوارد  ــه ۲۴٪ م ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــس ب انگلی
ــان)  ســرطان معــده (۳۱۱٪در مــردان و ۱۲٪ در زن
بــا مصــرف روزانــه بیــش از ۶ گــرم نمــک ارتبــاط 

دارد.
ــرف  ــن مص ــاط بی ــددی ارتب ــات متع مطالع
زیــاد نمــک و عفونت هــای هلیکــو باکتــر پیلــوری 
را بعنــوان عامــل ایجــاد صدمــه در مخــاط معــده و 

ســرطان معــده نشــان داده اســت..
 

نمك و افزایش فشار خون:
ــدار  ــک مق ــورو پرنم ــای ش ــرف غذاه ــا مص ب
زیــادی ســدیم وارد بــدن می شــود، به دنبــال 

ــا  ــد ت ــذب می کن ــادی آب ج ــدار زی ــدن مق آن ب
ــر  ــن ام ــد. ای ــی را خــارج کن ــد ســدیم اضاف بتوان
باعــث افزایــش فشــارخون در بعضــی از افــراد 
خواهــد شــد. بنابرایــن آب اضافــه شــده بــه بــدن 
ــی  ــای خون ــب و رگ ه ــاربر قل ــش فش باعــث افزای

می شــود.
 

نمك و سکته قلبی:
مقــدار مصــرف نمــک بــا میزان شــیوع ســکته 
در جامعــه مرتبــط  اســت. عــالوه برایــن کــه نمــک 
ــر  ــود، به نظ ــون می ش ــار خ ــش فش ــث افزای باع
ــری  ــه اث ــدون اینک ــور مســتقیم و ب می رســد به ط
برفشــارخون داشــته باشــد، باعــث ســکته قلبــی 

می شــوند.
 

نمك و پوکی استخوان:
ــراری  ــرای برق ــت ســدیم، ب ــا افزایــش دریاف ب
ــاره تعــادل ســدیم موجــود در مایعــات بــدن،  دوب
کلســیم از اســتخوان برداشــته شــده، دفــع ادراری 
ــل باعــث  ــن دلی ــه همی ــد، ب آن افزایــش مــی یاب
ــدت،  ــده و در دراز م ــتخوان ش ــدن اس ــازک ش ن
زمینــه ایجــاد بیمــاری پوکــی اســتخوان را فراهــم 

مــی کنــد.
 

نمك و آسم:
مصــرف نمــک زیــاد، شــرایط آســم را تشــدید 
ــم  ــه آس ــال ب ــتعد مبت ــر مس ــی اگ ــد، یعن می کن
ــاری شــما را  ــور غیرمســتقیم، بیم هســتید، به ط
ــان داده  ــدد نش ــات متع ــد، مطالع ــم می کن وخی
کــه کاهــش مصــرف نمــک همــراه بــا ســایر عوامل 

درمانــی در بهبــود ایــن بیمــاری مؤثــر اســت.
 

نمك و نگهداری مایعات بدن:
مصــرف زیــاد نمــک باعــث افزایــش احتبــاس 
مایعــات بــدن می شــود. کاهــش مصــرف نمــک در 
ایــن شــرایط حــدود دو لیتــر از مایعــات بــدن (یــا 
ــد.  ــدن) را کاهــش می ده ــرم از وزن ب ــو گ دو کیل
ــا  ــوزک پ ــار ورم ق ــه دچ ــرادی  ک ــیاری از اف دربس
ــا  ــتند ب ــان هس ــتر دستش ــدن انگش ــگ ش و تن
کاهــش مصــرف نمــک در غــذای خــود ورم بســیار 

ــد. ــش می یاب کاه
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حقوق معلوالن ایران 
نویسنده: علی نوری با همكاری دفتر فرهنگ معلولین 

ناشر: صبح صادق 
نوبت چاپ: چاپ اول، پاییز ۹۴

ایــن كتــاب بــا عنــوان حقــوق معلــوالن ایــران یــک مجموعــه قوانیــن 
نیســت، یــك اثــر كالســیك و نظریه پــردازی صــرف هــم نیســت بلكــه شــامل 
ــا دیدگاه  هــا و تحلیل هــای متنــوع نخبــگان درهــر دوره و  قوانیــن همــراه ب
مالحظــات نویســنده اســت كــه بــه صــورت تاریخــی گــردآوری شــده اســت 

ونشــان دهنــده ســیر تحــول حقــوق معلــوالن در ایــران اســت.
كتــاب حاضــردر چهــار فصــل تنظیــم شــده و ســیر تحــوالت تاریخــی 
ــب  ــت. تصوی ــی كرده اس ــه بررس ــار مرحل ــران را درچه ــوالن ای ــوق معل حق
ــرای  ــب و اج ــازی، تصوی ــی و مناسب س ــن آموزش ــوردی، قوانی ــن م قوانی
ــوالن را  ــی معل ــش فراگیرحقوق گرای ــع و دوره جنب ــون جام ــتین قان نخس
شــامل می شــود. هــدف اصلــی ایــن كتــاب اثبــات دامنه حقــوق معلــوالن از 
طریــق معرفــی قوانیــن و دیدگاه هــای متفكــران دربــاره ایــن قوانیــن اســت.

فصــل اول كتــاب دربــاره تصویــب قوانیــن موردی اســت که شــامل  ســه 
مبحــث می باشــد؛ بخــش اول کتــاب،   قوانیــن قبــل از انقــالب اســالمی 
و مصوبــات مجلــس شــورای ملــی و دو مبحــث دیگــر دربــاره قوانیــن بعــد 
ازانقــالب اســالمی و مصوبــات  شــورای انقــالب و مجلــس شــورای اســالمی 

اســت.
عمده تریــن مطالبــی كــه درایــن فصــل عنــوان شــده تاســیس ســازمان 
ــت  ــه حمای ــوان ب ــف آن می ت ــه از وظای ــت ك ــال ۱۳۵۹ اس ــتی درس بهزیس
ــه  ــی وضایع ــوالن جســمی حركت ــنوایان، معل ــان ، ناش و توانبخشــی نابینای

نخایــی، معلــوالن ذهنــی و بیمــاران روانــی مزمــن و  ... اشــاره كــرد.
ــرورش اســتثنایی،  ــاره ســازمان آمــوزش و پ ــده درفصــل دوم درب نگارن
مناسب ســازی و  الحــاق بــه كنوانســیون حقــوق كــودك مطالــب مبســوطی 

ــت. ــوان كرده اس را عن
درفصــل ســوم كتــاب دربــاره تدویــن و تصویــب قانــون جامــع ( ۱۳۸۳) 
ــه ســاز  ــوالن، طرح  هــای زمین و اجــرای آن، كنوانســیون و فراكســیون معل
قانــون ومعرفــی كارایــی آن، همایــش حقــوق معلولیــن و عناویــن وابســته به 

ــه تفضیــل بحــث شده اســت. آن ب
فصــل چهــارم كتــاب دربــاره جنبــش حقوق گرایــی معلــوالن اســت كــه 
ازمباحــث آن می تــوان بــه الیحــه حقــوق شــهروندی افــراد دارای معلولیــت، 
ــی از  ــای حقوق ــیر رخداده ــوالن، س ــوق معل ــت ازحق ــع حمای ــه جام الیح

ــوالن، نقــش ســمن ها و مباحــث دیگــر اشــاره كــرد. ــدگاه معل دی
كتــاب حاضــر دارای ضمائــم، كتــاب شناســی حقــوق معلــوالن، 

می باشــد.  تفضیلــی  فهرســت  و  تصاویرنشســت ها 

کتابکتابمعرفیمعرفی
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خبــر
هدف  با  توان تک،  جشنواره 
ایجاد  توان یابان،  اشتغال  فرهنگ سازی 
با  استارت آپ ها  مؤثر  ارتباط  زمینه های 
گروه هدف، معرفی فرصت های شغلی ویژه 
و  سرویس ها  مهم ترین  ارایه  و  توان یابان 
خدمات مورد نیاز جامعه هدف در مجتمع 

آموزشی نیکوکاری رعد برگزار می شود.
اخیر  سال های  در  اطالعات  فناوری 
با نفوذ در تمام جوانب زندگی بشری، هم 
نوآوری های بی شماری در ارائه خدمات بهتر 
به جامعه فراهم کرده و هم فرصت های شغلی 
فراوانی خلق کرده است که با توجه به تغییر 
الگوی اشتغال از کارگران بدنی به کارگران 
دانشی، می تواند فرصتی تاریخی در اشتغال 
توان یابان و شکوفایی توانایی های آنان باشد. 
نشان  ایرانی  استارت آپ  چند  تجربه های 
تأثیری  جسمی،  معلولیت  داشتن  می دهد 
در کارآیی ذهنی و بازدهی کاری توان یابان 
اطالعات  فناوری  حوزه  در  مهارت  دارای 
عدم  افراد  این  اصلی  مسأله  واقع  در  ندارد 
نه  است،  بوده  جامعه  در  حضور  فرصت 

ناتوانی در ارائه توانمندی های شان.
 یکی از اهداف رویداد توان تک، آموزش 
و  ایشان  خانواده های  و  توان یابان  به  دادن 
کارفرمایان  برای  فرهنگ سازی  هم چنین 
حضور  با  نمایشگاه  برگزاری  است. 
استارت آپ ها باعث می شود کسب وکارها با 
توانمندی توان یابان و مهارت هایشان بیشتر 

آشنا شوند و توان یابان هم با موقعیت های 
ارتباط  استارت آپ ها  کاری  فضای  و  شغلی 
مؤثر برقرار کنند. از آن جا که استارت آپ ها 
انعطاف پذیری باالیی برای پذیرش توان یابان 
دارند،  مختلف  شغلی  موقعیت های  در 
تک،  توان  رویداد  می شود  پیش بینی 
برای  را  توجهی  قابل  شغلی  فرصت های 

توان یابان فراهم کند.
رویداد  اصلی  بخش های  از  یکی   
نمایشگاه توان تک است. در این نمایشگاه، 
استارت آپ ها و کسب وکارهایی که در حال 
حاضر با توان یابان همکاری دارند یا تمایل 
خواهند  حضور  دارند  ایشان  استخدام  به 
که  استارت آپ هایی  آن ها،  کنار  در  داشت. 
توسط توان یاب ها راه اندازی شده نیز به ارائه 
خدمات و محصوالت خود خواهند پرداخت. 
همچنین کارگاه های آموزشی تخصصی 
متعددی نیز در راستای توانمندسازی و آشنا 
حوزه  در  اشتغال  الزامات  با  ایشان  کردن 
آن  از  که  می شود  برگزار  اطالعات  فناوری 
جمله می توان به کارگاه های برنامه نویسی، 
تولید  کسب  وکار،  راه اندازی  مهارت های 
مذاکرات  و  دیجیتالی  بازاریابی  محتوا، 
استخدام از جمله اشاره کرد، این کارگاه ها 
توسط افراد سرشناس و مطرح، به منظور 
و  موفقیت ها  داستان   ارائه  و  تجربه  انتقال 

شکست هایشان اجرا خواهد شد.
 در بخش مسابقه نیز، استارت آپ هایی 

با  است  توان یاب  بنیان گذارشان  که 
استارت آپ هایی که خدماتی برای توان یاب ها 
ارائه می کنند یا ایده هایی برای ارائه خدمات 
خواهند  رقابت  به  دارند  توان یاب ها  به 
دریافت  بر  عالوه  مسابقه  برنده  و  پرداخت 
تندیس رعد، جوایز نقدی ویژه ای نیز دریافت 

خواهند کرد.
بررسی  از  پس  داوران  هیات 
معیارهای  اساس  بر  ثبت نام کنندگان 
را  استارت آپ ها  نهایی  فهرست  جشنواره، 
جهت حضور در توان تک اعالم خواهد کرد.

رویداد توان تک مسیر جدیدى پیش روى اشتغال توان یابان

در سـال ۹۵ نظـر سـنجی در خصـوص رضایتمنـدی کارکنـان 
رعـد برگـزار شـد و یـک سـال پـس از آن بـه منظـور آگاهـی از تأثیر 
مداخـالت انجـام شـده، نظـر سـنجی مجـدد انجـام و گـزارش آن 

شـد. ارائه 
در ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مدیرعامـل، همـکاران و مربیان 
رعـد برگـزار شـد، زهـرا عمرانی عضو هیـأت امنا و مسـؤول کارگروه 
قلمـداد  امیدوارکننـده  بـا  رعـد  کارکنـان  رضایت منـدی  سـنجش 
کـردن نتایـج نظـر سـنجی جدیـد، افـزود: در نظـر سـنجی امسـال 
بیشـترین میـزان رشـد رضایت منـدی در گـروه مربیـان و مدرسـان 
مشـاهده می شـود ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته بیشـتر 

نارضایتـی در ایـن گـروه مشـاهده می شـد.
عضـو هیـأت امنای مجتمـع رعد با یـادآوری هدف گذاری رشـد 
۵ درصـد بـرای یـک سـال سـپری شـده، افـزود: در حالی که سـال 
گذشـته میانگیـن رضایت مندی بـه عدد ۲٫۶۴٪ از عدد ۵ می رسـید 
میانگیـن سـال جـاری به عـدد ۳٫۸٪ رسـیده کـه این عدد رشـدی 
معـادل ۲۵ درصـد را نشـان می دهـد. هـر چند این عدد بـا وضعیت 

مطلـوب فاصلـه دارد، امـا مسـیر حرکـت روبه جلو و مثبت اسـت.
در پایـان ایـن نشسـت منصوره پناهـی مدیر عامـل مجتمع رعد 

بـا قدردانـی از تیـم اجرایـی تغییـر نگرش و نیـز همـکاران و مربیان 
کـه در خلـق  ایـن داده ها و نتایج، مشـارکت کردند، افزود: رشـد در 
اثـر، فعالیـت و تـالش حاصل می شـود و اگر سـال گذشـته، درصدد 
شـناخت وضـع موجـود بر نمی آمدیم ، قطعًا امسـال از رشـد حاصل 
شـده بی اطـالع بودیـم، بنـا بـر ایـن الزم اسـت بـا توجـه بـه نتایج 
بدسـت آمـده، تـالش کنیم تـا سـال آینـده میانگیـن رضایت مندی 
بـه عـدد بـاال ۴ برسـانیم و محیطی سرشـار از امید و نشـاط را برای 

خدمـت بـه توان یابان بسـازیم.

نظرسنجى رضایت مندى کارکنان و مربیان مجتمع تشریح شد
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خبــر
مراسـم تجلیـل از مقـام علمـی پروفسـور مریـم میرزاخانـی 
بـا حضور گسـترده دانشـجویان، مدرسـان و اعضا هیـأت علمی 
دانشـگاه صنعتـی شـریف و نیـز جمعـی از مدعویـن در سـالن 

ورزشـی ایـن دانشـگاه برگزار شـد.
همزمان با آخرین روز آبان ماه مراسم گسترده و باشکوهی به 
منظور تجلیل از جایگاه علمی پروفسور مریم میرزاخانی و به دعوت 

دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این مراسم دکتر رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه شریف 
با اشاره به توفیقات علمی ایرانیان در تاریخ  علوم و دانش بشری،  
بازگشتی به عصر طالیی آل بویه و اندیشمندان این دوران داشت 
و افزود: ما اکنون در دوران احیای مجد و عظمت تولید علم بسر 
می بریم و استعدادهای جوان ایرانی می تواند نظیر پروفسور مریم 

میرزاخانی موجب عظمت و اعتالی نام این کشور باشد.
شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  گویا  زهرا  دکتر  ادامه  در 
مریم  پروفسور  خالقیت  و  فروتنی  بی باکی،  به  اشاره  با  بهشتی 
میرزاخانی، دیگر ابعاد علمی و اجتماعی این نابغه جهان ریاضیات 
را برشمرد و افزود: مریم میرزاخانی شخصیتی چند بعدی داشت و 
در کنار فعالیت های پیچیده علمی، مادرانه از تنها فرزند خردسالش 

مراقبت می کرد.
در این مراسم با اهدا دانشنامه پایان تحصیالت کارشناسی 
از  جمعی  توسط  میرزاخانی  مریم  پروفسور  مادر  و  پدر  به 
دانشمند  این  مقام  از  کشور  دانشگاهی  و  علمی  شخصیت های 

جوان تجلیل به عمل آمد. 
دکتر  میرزاخانی،  احمد  مهندس  مراسم  این  از  بخشی  در 
مشایخی، دکتر آسرایی و خانم بیگم حائری زاده مدیر دبیرستان 
فرزانگان در زمان تحصیل پروفسور میرزاخانی با حضور در جایگاه، 
و  کردند  تشریح  را  میرزاخانی  مریم  پروفسور  بنیاد  تأسیس  روند 
افزودند: حمایت از استعدادهای علمی کشور در تمامی رشته های 
علوم تجربی، فنی و هنری مهم ترین رسالت بنیاد پروفسور مریم 
میرزاخانی است که به زودی پس از تصویب نهایی اساسنامه تدوین 
شده و ثبت آن در مراجع مسؤول،  فعالیت رسمی خود را آغاز 

خواهد کرد.

حسین  همچون:  نامداری  هنرمندان  و  ویتنام  سفیر  حضور  با   
مسیح  صحی،  منیژه  امیراحدی،  جمالی،  هادی  محجوبی، 
میرحسینی،  فرزانه محجوبی، دکتر رضاسیدان نایب رئیس انجمن 
دوستی با سایر کشورها، چند نفر از مسؤوالن انجمن دوستی ایران و 
لهستان و جمعی از هنرجویان دوره های نقاشی مجتمع رعد، دومین 
جشنواره رنگ صلح توسط ۲ نفر از هنرمندان توان یاب خیریه رعد به 

نام های فاطمه رباط جزی و شاهرخ احمدی افتتاح شد.
صلح  شدن  جهانی  که  باور  این  با  پویندگان  هنری  آموزشگاه 
هر انسان دارد تا مفهوم  وجود  در  شدن  نهادینه  و  آموزش  به  نیاز 
صلح در هر مکانی احساس شود به نقش مهم هنر در شکل گیری 
این ارزش انسانی آگاه بوده است. بنا بر این به مناسبت روز جهانی 
صلح، دومین جشنواره رنگ صلح با موضوع ( هنر، انسان و صلح 
نغمه  تا  کرد  برگزار  بزرگسال  و  نوجوان  کودک،  سنی  گروه   ۳ در   (
شادی و امید را برای همگان به ویژه زنان و کودکان به ارمغان آورد 

و ندای صلح خواهی را به گوش جهانیان برساند.
و  صلح  درباره  سخنانی  طی  ویتنام  کشور  سفیر  مراسم  این  در 
دوستی، افزود: برقراری صلح در درون جامعه باعث آرامش و زیبایی 
در زندگی بشریت خواهد شد به همین دلیل از موضوع صلح بسیار 

استقبال کرده و آن را یک ضرورت جهانی قلمداد می کنم.
هنرمندان  از  تعدادی  نقاشی  تابلوهای  گزارش  این  اساس  بر 
خیریه رعد که برای داوری ارسال شده بود در نمایشگاه در معرض 
بیات،  ندا  آثار  میان  آن  از  که  بود  گرفته  قرار  بازدیدکنندگان  نگاه 
اعظم مرادی، لیال احمدوند، معصومه مظفری، زهرا قریشی، سمیه 
شجاعی، شاهرخ احمدی و فاطمه رباط جزی انتخاب و به نمایش 

گذاشته شد و در آیین گشایش جشنواره که هنرمندان مجتمع رعد 
آنرا اجرا کردند، شاهرخ احمدی و فاطمه رباط جزی با بریدن نوار 

رنگی، رسمًا جشنواره را آغاز کردند.
شایان ذکر است هاجر فدوی مربی کالس نقاشی که در انتخاب 
مراسم  این  در  داشت  مستقیم  مسؤولیت  هنرجویان  آثار  ارسال  و 
حضور داشت و از نزدیک موفقیت های هنرجویانش را مشاهده کرد.
گفتنی است، این جشنواره به مدت یک هفته در گالری هنری 
برج میالد تهران برگزار شد و خنر دوستان از نزدیک آثار هنرمندان 

رعد را مشاهده و توانایی آنها را تحسین کردند.

ذرات هوا پر بود از عطر مریم

دومین جشنواره رنگ صلح در برج میالد تهران افتتاح شد
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خبــر
از  ایران  مهر  الحسنه  قرض   بانک  بیشتر  شناخت  هدف  با 
بازدید  ضمن  بانک  آن  مدیران  از  تن  چند  رعد،  خیریه  فعالیت های 
گفت وگو  و  دیدار  رعد  مدیرعامل  با  آموزشی  کارگاه  ها  و  کالس ها  از 

کردند.
رحیمی  حسین  تهران،  استان  شعب  مدیر  سلطانیان  عون اله 
قرض  بانک  بازاریابی  کارشناس  بیگدلی  امیر  و  بازاریابی  مسؤول 
آموزشی  کارگاه های  و  کالس ها  از  بازدید  از  پس  ایران  مهر   الحسنه 
خسروی  سیامک  مدیرعامل،  پناهی  منصوره  حضور  با  جلسه ای  در 
مدیر امور مالی و فاطمه صادق پور مدیر مشارکت های مردمی حضور 
از  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  حمایت های  راه های  و  کرده  پیدا 

مددجویان خیریه رعد را بررسی کردند.
براساس این گزارش، پرداخت وام اشتغال تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان با محاسبه حداقل کارمزد برای توان یابان جویای کار از مواردی 

موضوع  همچنین  گرفت،  قرار  موافقت  مورد  جلسه  این  در  که  بود 
جمله  از  سپرده گذاران  معرفی  طریق  از  رعد  مجتمع  اعتبار  افزایش 

مواردی بود که در این جلسه مورد توافق واقع شد.

به منظور بررسی و آشنایی مدیران مراکز آموزش علمی کاربردی 
با مشکالت متقاضیان (افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی) برای 
ادامه تحصیل و طرح مباحث کاربینی و کارورزی در دانشگاه جامع 
به  تهران  استان  مراکز  رؤسای  گردهمایی  سومین  علمی-کاربردی 
میزبانی مرکز آموزش علمی–کاربردی نیکوکاری رعد برگزار شد و دکتر 
فرامرز اکرمی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران 
دانشگاهی  تحصیالت  امر  در  تسهیلگری  هدف  با  رعد  مرکز  گفت:  
توان یابان و پر کردن شکاف اجتماعی عدم شناخت توانایی های افراد 

دارای معلولیت تأسیس شده است.

منصوره پناهی مدیرعامل مجتمع رعد و مدرس دوره های اشتغال حمایت شده در ادامه فعالیت های 
دکتر  کتاب  مقدمه  در  کرد  تألیف  را  سریع»  اشتغال  سوی  به  «راهی  کتاب  ترویجی اش  و  آموزشی 
انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور آورده است: از روش های نوین و 

موفق در زمینه توانبخشی حرفه ای روش اشتغال حمایتی معلوالن است.

و  عامل  مدیران  از  جمعی  رعد،  مجتمع  مدیرعامل  دعوت  به 
مسؤوالن مراکز فعال حوزه معلوالن به منظور بیان مهم ترین مسائل 

مورد نظر و شناخت راه کارهای همکاری مشترک گردهم آمدند.
ایران،  نخاعی  ضایعات  انجمن  مسؤوالن  و  نمایندگان  حضور  با 
قم،  معلولین  فرهنگ  دفتر  تهران،  استان  نخاعی  ضایعات  انجمن 
مؤسسه  پارس،  معلوالن  گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی،  انجمن 
پیام آوران ساحل امید، انجمن علمی و آفرینش های هنری معلوالن 
نخستین  ایران،  معلولین  جامعه  و  ایران  نابینایان  انجمن  ایران، 
میزبانی  به  معلولیت  حوزه افراد دارای  فعال  مشترک مراکز  نشست 

مجتمع رعد برگزار شد.
با  رعد  مجتمع  مدیرعامل  پناهی  منصوره  گزارش  این  براساس 
مزیت های  شناخت  و  همکار  مؤسسات  هم گرایی  ضرورت  به  اشاره 
نسبی هر مرکز در مسیر رشد و تعالی عزیزان توان یاب، افزود: از آنجا 
که شناخت توانمندی ها، اهداف و وظایف مراکز فعال حوزه معلوالن 
مشترک  همکاری های  و  اهداف  پیشبرد  در  مؤثری  عامل  می تواند 

در رویدادهای آینده باشد، بنابراین در نظر داشتیم با برگزاری یک 
گردهمایی صمیمانه راه های فعالیت مشترک مراکز را بررسی و تبیین 

کنیم.
در ادامه این نشست شرکت کنندگان به ۳ گروه تقسیم شدند و 
در هر گروه یک نفر را به عنوان سرگروه انتخاب کردند و پس از پاسخ 
به پرسشنامه طراحی شده، اطالعاتی در خصوص اهداف، فعالیت ها، 
مهم ترین عملکرد، میزان باور و نیاز به کار گروهی و پروژه هایی که 

قابلیت همکار دارند، جمع آوری شد.
سپس سرگروه ها گزارشی از مباحث مطرح شده در هر گروه برای 
اطالع حضار بیان کردند سپس فعالیت هایی که نیاز به همکاری سایر 

مراکز دارد، تشریح شد.
جامعه  حاضر  حال  مسائل  مهم ترین  مراکز  مدیران  ادامه  در 
اثرگذاری  برای  شد  تصمیم گیری  و  کردند  مطرح  را  کشور  معلوالن 
مناسب، نامه ای برای مراکز تصمیم گیری کشور تهیه و ارسال شود و 

در این نامه مهم ترین اولویت های توان یابان مطرح شود.

حمایت بانک قرض  الحسنه مهر ایران از کارآموزان و کارآموختگان مجتمع رعد

برگزارى سومین گردهمایى رؤساى مراکز علمى کاربردى استان تهران در خیریه رعد

انتشار کتاب راهى به سوى اشتغال

گردهمایى انجمن هاى فعال حوزه توان یابان
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disability - and is about the deficiencies that exist in 
this comprehensive law of supporting the rights of 
people with disability. It also offers suggestions on 
amendment to it. 

However, at the end of the article the writer hopes 
that this law will be approved as soon as possible 
despite all its deficiencies and will put an end to the 
apprehensions of many who have concerns about its 
approval.

According to the writer, no law is complete and flawless 
and its nature requires that it should be completed 
gradually.

◢ The students of my class have the ability to earn 
an income

A conversation with Majid Ghotbinejad-  a painting 
instructor in Ra›ad

Majid Ghotbinejad holds a BA in Graphics; however, 
he has learned his work most practically. He has been 
painting for 20 years quite seriously. Although he has 
worked in graphics for several years, his principal 
interest is in painting. 

This artist has been teaching painting in Ra›ad institute 
to enthusiastic students of Arts for nearly eight years. 
At the end of this interview three students of the class 
have been talked with and have been asked about the 
role of painting in their lives.

◢ I managed to pursue my work with the help of my 
aid

A conversation with Saeedeh Dashtbani - the software 
specialist and an employee of «Chargoon Company» 
as a computer programmer

In this conversation, Saeedeh talks about the ups 
and downs she has experienced in life. Having 
gotten in contact with Ra›ad institute and having 
attended its training classes, Saeedeh began working 
in «Chargoon Company» through the supported 
employment method and eventually got employed 
there. 

She has an aid with whom she consults to solve her 
problems whenever she runs into any.

◢ The Vicious Cycle of Poverty and Disability

A note by Saeedeh Zarouri about the interrelated 
effects of poverty and disability

11) False Judgments

A memory of Seyed Mohsen Hosseini Taha which has 
been written in the book «Blossoming in the Desert»

◢ I hope I will be able to keep alive the name and the 
memory of Sara Mosaffa through this institute

A conversation with Dr Nasrin Mosaffa- the professor 
at the college of Law in Tehran University and the 
founder of Sara Social Society 

She has established Sara Social Society along with a 
group of her friends and family for the sake of supporting 
the students of Law. According to Dr Mosaffa, what this 
institute does, is helping the students, especially young 
women, who need legal or scientific consultation.

◢ Thank God that we have a romantic and quiet life 
together

A conversation with Leila Mahmoudi and Mohammed 
Atri, a happy couple who got married twenty years ago 
and now have a daughter and a son

Leila who has lost her right hand fingers in her 
childhood because of an accident, is now a BA student 
of Translation in Ra›ad College of Applied Sciences. 
She runs Ra›ad buffet along with her husband.

◢ Ra›ad educational and rehabilitation activities have 
now reached Qeshm Island!

A report of the trip of Ra›ad managing director and a 
number of its members to Qeshm Island in order to 
contrive to establish  Ra›ad bureau in Qeshm.

◢ Luminaries with Disability

◢ Emotional Intelligence - Health

◢ Salt - Health

◢ Introducing Books

◢ What is the News in Ra›ad?
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Leading article
◢ Editorial

◢ The beginning of the review of the comprehensive 
law of supporting the right of people with disability, was 
with the effort of the State Welfare Organisation

A conversation with Dr Nahvinejad- the deputy of the 
rehabilitation part of the State Welfare Organisation 
about the path this comprehensive law took to become 
the bill of the rights of people with disability

◢ No matter how thorough the law is, it cannot single-
handedly solve everything

A round-table discussion on the challenges facing 
the bill of the law of supporting the rights of people 
with disability that was held in Ra›ad institute - an 
educational charity organisation- on 10.10.2017.

This round-table was attended by Mohammed Saberi 
- attorney and PhD law student, Dr Kamran Aravan- 
the managing director of the society of the people with 
disability in Iran, Dr Azadeh Sadat Taheri- lawyer and 
a member of the academic board of the university, Dr 
Maryam Rasoulian - psychiatrist and the editor in chief 
of Tavanyab journal, Mr. Sokhansanj - the director of 
the public relations of Ra›ad Institute, Mr. Dashti and 
the members of the editorial board of Tavanyab journal.

 In this round-table discussion all attendees set forth 
their views on the bill of supporting the rights of people 
with disability and eventually arrived at the conclusion 
that the approval of this bill is just the start, and 
following up on the execution of the provisions of this 
bill is a responsibility of NGOs’ and the activists of this 
area.

◢ People with disabilities have no one to come to 
their rescue!

A conversation with Dr Ali Hemat Mahmoudnejad about 
the path that the comprehensive law of supporting the 
rights of people with disability and the bill of the rights of 
people with disability have taken, and the fact that this 
bill is yet to move from the parliament’s commission for 
social affairs to the floor of the parliament

◢ The Bill of Supporting the Rights of People with 
Disability

The complete text of the bill

◢ The Law, Disability and International Regulations

    A Short  Summary of the Historical Situation of the 
Rules and the Regulations on Disability

This article has been written by Dr Kamran Aravan 
- the managing director of the society of people with 
disability in Iran - about the historical situation of rules 
on disability in Iran and in the World.

◢ A report of Eliminating the Guardian Council’s 
Objections to the Bill of Supporting the Rights of 
People with Disability

This article is a comprehensive report of the Guardian 
Council’s objections to the bill and its suggestions on it 
which has been prepared by Dr Kheyrollah Shahbazi 
who is a specialist at the research center of Islamic 
Parliament of IRAN.

◢ A Pathological Look upon the Comprehensive Law 
of Supporting the Rights of People with Disability 

This article has been written by Mohammed Hosseini 
- an activist and researcher in the field of people with 
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