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مقــاالت  دریافــت  از  توان یــاب 
نظــران  صاحــب  دیدگاه  هــاى  و 
مقــاالت  مى کنــد.  اســتقبال 
ترجمــه شــده همــراه بــا کپــى 
شــود.  ارســال  مقالــه  اصــل 
ــتاده  ــس فرس ــالى پ ــاالت ارس مق
نمى شــود. توان یــاب در ویرایــش 
ــت ــب آزاد اس ــردن مطال ــاه ک و کوت



قا ر
همراه شو عزیز

تــالش انســان بــرای زیســت در دنیایــی بــا چشــم اندازهــای بهتــر و محیطــی امن تــر، همــواره بــا تــالش 
بــرای تصویــب قوانیــن قابــل تکیــه  توســط نهادهــا و ســازمان های حقــوق بشــری همــراه بــوده اســت.س
ــن  ــا ســال ها در قوانی ــا، اگرچــه ت ــی در دنی ــن اقلیــت جمعیت ــوان بزرگ تری ــراد دارای معلولیــت به عن اف
بین المللــی و محلــی، جایــی نداشــتند لیکــن تالش هــای خســتگی ناپذیر بخش هایــی از جامعــه معلــوالن 
ــا نخســتین  ــد ت ــف باعــث گردی ــروه هــای حامــی ایشــان در کشــورهای مختل و نهادهــای وابســته و گ
کنوانســیون در هــزاره ســوم میــالدی، بــا عنــوان کنوانســیون حقــوق معلــوالن، نــام گــذاری شــودو بــه 
دنبــال آن  در مــارس ۲۰۰۷ میــالدی برابــر بــا فروردیــن ســال ۱۳۸۶ شمســی، نخســتین میثــاق جهانــی 
ــز،  ــگاه ترحم آمی ــه امضــاء کشــورها برســد. در ایــن کنوانســیون  ن در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ب
طبــی یــا اجتماعــی بــه فــرد دارای معلولیــت، جــای خــود را بــه مشــارکت در تصمیم گیری هــا بــه عنــوان 
یــك عضــو فعــال جامعــه داد و كرامــت انســانی اشــخاص دارای معلولیــت بــه ایــن ترتیبــدر ســطح جهــان 

به رســمیت شــناخته شــد.
اصولــی مانند:عــدم تبعیــض، مشــاركت كامــل و مؤثــر و ورود بــه جامعــه، احتــرام بــه تفاوت هــا و پذیــرش 
اشــخاص دارای معلولیــت بــه عنــوان بخشــی از تنــوع انســانی و بشــری، برابــری فرصت ها،دسترســی، 
حــق کار، حــق مشــارکت در زندگــی سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و. . . از ارکان اصلــی ایــن کنوانســیون 

. د بو
 اگرچــه طــرح و تصویــب ایــن کنوانســیون در مجلــس ایــران نزدیــک بــه یکســال بــه طــول انجامیــد 
ــوالن  ــوق معل ــت از حق ــع حمای ــی در ســال ۱۳۸۳ طــرح جام ــل از آن، یعن ــن قب ( ســال ۱۳۸۶) لیک
بــه تصویــب مجلــس ایــران رســیده بود. تصویــب ایــن طــرح باعــث گردیــد کــه ایــران در زمــره چهــل 
کشــور دارای قانــون تخصصــی در حــوزه معلــوالن قــرار گیــرد و بــه دنبــال آن بــرای بهینــه ســازی زندگی 
معلــوالن از یــک تقاضــا بــرای لطــف، بــه تقاضــای حقوقــی و قانونــی تبدیــل شــود.به دنبــال تهیــه ایــن 
ــه ســازمان ها و دســتگاه های  ــرای اجــرا ب ــه و ب ــی آن طــی دوســال تهی ــه هــای اجرای طــرح، آئین نام

ذی ر بــط ابــالغ گردیــد.
ــود.  ازویژگی هــای ایــن طــرح ایجــاد همکاری هــای بیــن بخشــی در ســطح ســازمان ها و مراکزدولتــی ب
بدیــن معنــی کــه عــالوه بــر ســازمان بهزیســتی بــه عنــوان نهــاد مســتقیم و درگیــر در امــور معلــوالن،  
ســایر مراکــز و ســازمان های دولتــی از جملــه: وزارت کار رفــاه و تامیــن اجتماعــی، مســکن و شهرســازی، 
صــداو ســیما، آمــوزش و پــرورش، آمــوزش عالــی، شــهرداری هــا و ســایر نهادهــا هــم مســتقیم یــا غیــر 
مســتقیم ملــزم بــه ایجــاد زمینه هــای فیزیکــی و فرهنگــی بــرای مشــارکت افــراد دارای معلولیت در ســطح 
جامعــه شــدند. هم چنیــن مناسب ســازی محیــط زندگــی و معابــر عمومــی و نیــز تاکیــد بــر قانــون ســه 
درصــدی اســتخدام معلــوالن در ســازمان ها و مراکــز دولتی،پیــش بینــی بیمــه درمانــی، ورزش، تحصیــل، 
مســکن، نظــام وظیفــه و در مجمــوع از حاشــیه خــارج ســاختن حقــوق افــراد دارای معلولیــت و رویکــردی 
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اجتماعــی داشــتن بــه حقــوق آنهــا از جملــه ویژگی هــای ایــن قانــون اســت کــه در مجمــوع مــورد توافــق 
تمامــی طیف هــای دســت انــدرکار قــرار گرفــت.

ــواد آن را  ــی شــدن م ــه اجرائ ــون ک ــاده ۱۶ قان ــون، متاســفانه تبصــره ۲ م ــت قان ــم جامعی لیکــن علی رغ
منــوط بــه اعتبــارات الزم دانســته بــود، باعــث شــد تــا در راه اجــرای آن چالش هــای جــدی بوجــود آیــد. 
به دنیــال تــالش نهادهــا و ســازمان های دولتــی و غیردولتــی مرتبــط بــا امــور معلــوالن بــرای رفــع موانــع  
در اجــرای  قانــون، لــزوم بازنگریایــن قانــون در ســال ۱۳۹۰ بــه عنــوان ضــرورت، هــم در مجلــس و هــم در 
دولــت احســاس شــد و متعاقــب آن کمیتــه بازنگــری قانــون جامــع بــا عضویــت گروه هــای دولتــی و غیــر 

دولتــی شــکل گرفــت.
ــا تــالش همــه دســت اندرکاران و ذی نفعــان،  قانــون جامــع  بازنگــری شــد و در نهایــت بــه دو  باالخــره ب
بخــش تفکیــک شــد. بخــش نخســت آن کــه شــامل ۲۸ مــاده اســت ، بــه صــورت مصوبــه هیئــت وزیــران 
درآمــد و بخــش دوم آن در ۲۵ مــاده،  بــه صــورت الیحــه تنظیــم شــد و در اختیــار مجلــس شــورای اســالمی 

قــرار گرفــت.
 دو بخشی شدن قانون جامع حقوق معلوالن، موافقان و مخالفانی جدی  دارد.

 موافقــان معتقدنــد بــا تفکیــک ایــن قانــون بــه مصوبــه و الیحــه،  اجرایــی شــدن بخشــی کــه بــه دولــت 
مربــوط اســت ســرعت بیشــتری می گیــرد و مخالفــان، دو بخشــی شــدن را  خللــی در  عــدم جامعیــت آن  

می داننــد.
در ایــن میــان نیــز عــده ای برطــرح هــر چــه ســریع تر قانــون در صحــن مجلــس تاکیــد دارنــد و معتقدنــد تــا 
قبــل از اتمــام بــه کار مجلــس دهــم و  شــروع بــه کار مجلــس بعــدی ایــن الیحــه بایــد در مجلــس مطــرح 

گردد. 
در نهایــت آنچــه در طــرح جامــع، دارای اولویــت نخســت اســت رصــد اجتماعــی آن توســط جامعــه معلــوالن 
اســت. هــر قانونــی هــر چنــد خــوب و جامــع وقتــی از سرچشــمه قلــم بــه صفحــه کاغــذ جــاری گــردد صرفا 
کلمــات و حروفــی هســتند کــه تــا در حــوزه اجتمــاع بــه تعریــف در نیاینــد تاثیرگــذار نخواهــد بــود. قانــون 

جامــع حقــوق افــراد دارای معلولیــت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
هــر قانونــی وقتــی بــا ســکوت اجتماعــی مواجــه گــردد و در کارگاه صحنــه اجتماعــی بــه محــک در نیایــد 

ــه باعــث نمی شــود.  ــی را در جامع ــر و تحول ــه تغیی هیچ گون
ــی  ــن کارگاه ــن و اصلی تری ــت، مهم تری ــوع معلولی ــا موض ــر ب ــی درگی ــر دولت ــای غی ــازمان ها و نهاده س
هســتند کــه مــی تواننــد بــا نظــارت، کنتــرل و ایجــاد زمینــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــه اجرائــی شــدن 

هرچــه بهتــر ایــن قانــون کمــک کننــد.
ایــن ســازمان ها بــه دلیــل خصلــت مردمــی و اجتماعــی خــود قــادر خواهنــد بــود تــا ضمــن رفع کاســتی ها،  

بــه ایجــاد زمینه هــای کاربــردی قانــون در ســطوح و الیــه هــای مختلــف اجتماعــی نیز  کمــک نماید.
باشــد کــه شــاهد فردایــی بهتــر بــرای جامعــه معلــوالن باشــیم و اینجاســت کــه بایــد گفــت: همراه شــو عزیز 

کیــن درد مشــترک هرگــز جــدا جــدا  درمــان نمی شــود!
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به عنوان کسی که از ابتدا در قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن و بعد در بازنگری 
آن دخالت داشته اید، نظرتان درباره بازنگری 
قانون جامع حقوق معلوالن چیست؟ آیا در 
این بازنگری نواقص این قانون برطرف شده و 

از نظر شما قابل قبول شده است؟
ــی  ــچ قانون ــه هی ــم ک ــد بگوی ــدا بای در ابت
کامــل نیســت. ایــن یــک اصــل کلــی 
ــز  ــه دو چی ــون ب ــودن قان ــل ب اســت. کام
شــمولیت  این کــه  یکــی  برمی گــردد، 
کامــل داشــته باشــد یعنــی تمــام مــواردی 
را کــه بــه خاطــرش تصویــب می شــود 
را شــامل شــود و دوم این کــه حداقــل 
قابــل  معلــوم،  زمانــی  دوره  یــک  تــا 
ــه  ــاج ب ــذار باشــد و احتی ــی و اثرگ پیش بین
ــن  ــد. ای ــی نداشته باش ــی در پ ــرات پ تغیی
می طلبــد کــه احــکام قانــون، روشــن، 
ــن  ــه ای تدوی ــع باشــد و به گون ــع و مان جام
ــی  ــیر نباشــد و ویژگ ــل تفس ــه قاب ــود ک ش
داشــته  را  زمانــی  تــداوم  و  شــمولیت 
باشــد. ایــن اصــل در مــورد همــه قوانیــن 
قانون هایــی  مــورد  در  می کنــد.  صــدق 

ــود،  ــه آن داده می ش ــع ب ــت جام ــه صف ک
ــند،  ــته باش ــمولیت داش ــدر ش ــه چق این ک
ــن  ــرای همی ــد. ب ــتری دارن ــت بیش اهمی
قوانیــن جامــع خیلــی کــم هســتند. ولــی 
ــت  ــه عل ــراد دارای معلولیــت ب ــورد اف در م
بزرگ تریــن اقلیــت جمعیتــی، وجــود یــک 
ــه  ــود. اول این ک ــروری ب ــع ض ــون جام قان
ــهروندی  ــف ش ــوق مختل ــون حق ــن قان ای
افــراد دارای معلولیــت کــه طیــف وســیعی 
از  برمی گیــرد؛  در  را  می شــود  شــامل 
حــق آمــوزش، حــق مشــارکت اجتماعــی، 
ــق  ــط، ح ــه محی ــی پذیری ب ــق دسترس ح
ــواده و  ــتن خان ــق داش ــغل، ح ــتن ش داش
حــق برخــورداری از خدمــات ســالمت، 
ــون  ــن قان ــرار باشــد ای ــی ق بیمــه و... وقت
همــه ایــن مــوارد را پوشــش دهــد، اجــرا و 
ــده ای را  ــش بحــث پیچی ــر اجرای ــارت ب نظ
می طلبــد. دومیــن خصلــت کــه جامعیــت 
ایــن قانــون را نمایندگــی می کنــد و در 
ــن  ــد ای ــال کار را ســخت تر می کن ــن ح عی
اســت کــه ایــن قانــون طیف هــای مختلــف 
معلولیتــی را در برمی گیــرد مثــل؛ معلــوالن 

حرکتــی، ناشــنوایان، نابینایــان، افــراد 
ــالالت  ــراد دارای اخت ــی، اف ــوان ذهن کم ت
مشــکالت  دارای  افــراد  روانــی،  مزمــن 
یادگیــری و مشــکالت ارتباطــی. عــالوه بــر 
ــراد  ــن اف ــک ای ــه ی ــای درج آن خانواده ه
ــا  ــه این ه ــد. هم ــد پوشــش ده ــم بای را ه
باعــث می شــود کــه تدویــن چنیــن قانونــی 
در هــر ســه بعــد یعنــی؛ شــمولیت جامــع، 
اجــرای تمــام عیــار و نظــارت موثــر، بســیار 
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــده باش ــوار و پیچی دش
تدویــن ایــن قانــون در تحقــق بهتــر حقــوق 
افــراد دارای معلولیــت گامــی بــه جلوســت. 
امــا به عنــوان کســی کــه از اول دغدغــه این 
موضــوع را داشــتم و عضــو کمیتــه تدویــن 
ــا  ــی شــصت ت ــن فعل ــوده ام، مت ــم ب آن ه
هفتــاد درصــد مــن را راضــی می کنــد. 
مطلــوب مــا ایــن بــود کــه در قانــون 
ــراد دارای معلولیــت  ــه حقــوق اف ــد، ب جدی
از منظــر جدیــدی نــگاه کنیــم و همــه چیــز 
ــون  ــر قان ــه دقیــق و  اشــراف ب ــا مطالع را ب
جامــع حقــوق معلــوالن امــا نــه وفــادار بــه 
ــد  ــرار ش ــت ق ــی در نهای ــیم. ول آن بنویس

ــاالن در   ســهیل معینــی یکــی از فع
ــر  ــه غی ــت اســت و ب ــوزه معلولی ح
کار  و  مطبوعاتــی  فعالیت هــای  از 
در حــوزه انجمن هــای غیردولتــی، 
تدویــن  و  هماهنگــی  مســوولیت 
قانــون  اصالحیــه  پیش نویــس 
ــده  ــر عه ــم ب ــوالن را ه ــع معل جام
ــو  ــه گفت وگ ــا او ب ــت. ب داشته اس
ــه  ــراز ونشــیب هایی ک نشســتیم و ف
ــت از  ــع حمای ــون جام ــری قان بازنگ
حقــوق معلــوالن طــی کــرده  اســت را 

از او پرســیدیم کــه می خوانیــد.

ترجیح ما این است که
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ــش  ــترین نق ــه بیش ــم ک ــم بگوی می خواه
ــون جامــع حمایــت  ــن قان را، هــم در تدوی
از حقــوق معلــوالن و هــم در اصالحیــه ایــن 
قانــون، ســازمان های غیردولتــی داشــتند. 
بعضــی از مســووالن دولتــی پــس از اتمــام 
کار ادعــا می کننــد کــه تدویــن قانــون 
ــاه  ــاون،کار و رف ــا وزارت تع در بهزیســتی ی
اجتماعــی انجــام شــده و ســازمان های 
غیردولتــی هــم کمــک کردنــد! در صورتــی 
ــا  ــا ب ــن کار عمدت ــن ای ــده م ــه عقی ــه ب ک
ــام  ــی انج ــازمان های غیردولت ــت س محوری
شــد و اگــر فشــار آنهــا نبــود، قانــون 
تصویــب نمی شــد و نقایــص آن خیلــی 
ــون هســت.  ــه اکن بیشــتر از آن می شــد ک
ــازمان های  ــه س ــم ک ــار می کن ــن افتخ م
غیردولتــی ایــن نقــش را داشــته اند. حتــی 
خــود وزیــر هــم در جلســه رســمی رونمایــی 
گفــت کــه ســازمان های غیردولتــی نقــش 
اصلــی را داشــتند. وقتــی مــن در جمعــی 
ــردم و  ــت ک ــی صحب ــازمان های مدن از س
ــن  ــی در تدوی ــای مدن ــش انجمن ه ــه نق ب
و بازنگــری قانــون جامــع حمایــت از حقــوق 
معلــوالن تاکیــد کــردم، همــه از ایــن که در 
طــول تاریــخ معاصــر ایــران و در ایــن چنــد 
ســاله بــا مشــارکت مســتقیم ســازمان های 
و  شــده  تصویــب  قانونــی  غیردولتــی 
ــیعی  ــی وس ــای اجتماع ــت گروه ه سرنوش
را تغییــر داده اســت بســیار خوشــحال 
شــدند و تاثیــر گــذاری ســازمان های مدنــی 

ــود. ــب ب ــی جال برایشــان خیل

تصویب  در  هم  نهاد،  مردم  سازمان های  آیا 
قانون جامع در سال ۸۳ موثر بودند و هم 

در تصویب اصالحیه این قانون؟ 
حــرف  تاریخــی  اســناد  براســاس  مــن 
می زنــم. مــن در اســفندماه ۷۸ در مجمــع 
در  نابینایــان  غیردولتــی  ســازمان های 
اصفهــان دو پیشــنهاد مطــرح کــردم و 
گفتــم بــه نظــرم مــا دو تــا نیــاز داریــم یکی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــا نابینای ــون م ــه چ این ک
ــه  ــی ک ــچ قانون ــوالن هی ــروه از معل یــک گ

مبیــن حقــوق مشــخص مــا باشــد در 
کشــور نداریــم پــس مبنــای مــا بــرای 
ــای  ــت مبن ــا دول ــی ب ــه زن ــو و چان گفت وگ
ــث  ــد بح ــتر بای ــا بیش ــدارد. م ــی ن حقوق
اخالقــی کنیــم و بــه مســووالن بگوییــم فرد 
دارای معلولیــت هــم یــک شــهروند اســت 
ــه  ــد ب ــی می دهی ــران حق ــه دیگ ــر ب و اگ
ــر  ــه خاص ت ــث دوم ک ــد! بح ــم بدهی او ه
بــود ایــن بــود کــه گفتــم مــا ســازمان های 
ــم و  ــان داری ــرای نابینای ــادی ب ــه زی متفرق
بــه یــک شــبکه ملــی نابینایــان نیــاز داریــم 
کــه صــدای واحــد نابینایــان باشــد. ایــن دو 
پیشــنهاد در ایــن مجمــع بــه تصویب رســید 
و یــک کمیتــه پنــج نفــری بــه دبیــری خــود 
ــنهادها را  ــن پیش ــه ای ــد ک ــور ش ــن مام م
ــال روی  ــار س ــه چه ــا س ــد. م ــن کن تدوی
ایــن کار کردیــم و بــه جــز آقــای صابــری که 
حقوقــی بودنــد و مــن کــه پایــه تحصیــالت 
ــود،  ــی ب ــدودی حقوق ــا ح ــگاهیم ت دانش
ــد.  ــه دوســتان فعــاالن اجتماعــی بودن بقی
مــا از دوســتان حقوقــی دیگــر هــم کمــک 
گرفتیــم و ســه ســال کار کردیــم. در دو 
ســال آخــر ســازمان بهزیســتی وارد قضیــه 
ــه  ــرد و کار را ب ــزار ک ــاتی برگ ــد و جلس ش
ــا  ــروع کار ب ــی ش ــاندیم. ول ــرانجام رس س
ســازمان های غیردولتــی بــود. ســال ۹۱ 
ــه داده شــد  ــی پیشــنهاد اصالحی ــم وقت ه
ــد  ــد کردن ــم تاکی ــس ه ــدگان مجل و نماین
کــه قانــون جامــع مســتلزم اصــالح و 
بهینه ســازی اســت، کمیتــه ای تشــکیل 
از  می خواهــم  جــا  همیــن  در  شــد، 
ــاه  ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــر حمایت دفت
ــی و  ــم ضیای ــوص خان ــه خص ــی ب اجتماع
آقــای زارع بــه خاطــر حمایــت بی دریغشــان 
ــوول  ــناس و مس ــک کارش ــش از ی ــه بی ک
ــم.  ــژه بکن دولتــی دل ســوزاندند تشــکر وی
ــم  ــتی ه ــازمان بهزیس ــور از س ــن ط همی
تشــکر می کنــم. بــه هــر حــال ایــن کمیتــه 
مــا  پی گیری هــای  واگــر  شــد  تشــکیل 
نبــود ایــن اتفــاق نمی افتــاد. پــس از آن در 
کمیســیون تخصصــی دولــت با کارشناســان 
حقوقــی بحــث و جدل هــای حقوقــی جــدی 
داشــتیم کــه آنهــا هــم پــس از چنــد جلســه 
کمــا بیش بــا مــا همزبــان و همدل شــدند. 
بــه هــر حــال در ایــن جلســات بســیاری از 
مســووالن دولتــی مالحظاتــی داشــتند 
و ســعی می کردنــد بــا دیگــر مســووالن 
چــون  مــا  ولــی  نزننــد  چانــه   خیلــی 
ــع  ــز مناف ــم و ج ــی بودی ــش غیردولت بخ
ــتیم،  ــر نداش ــزی در س ــدف چی ــروه ه گ
می کردیــم  مطــرح  را  خــود  بحث هــای 
و روی آنهــا پــا فشــاری می کردیــم. مــا 
نســبت بــه ایفــای نقش ســازمان بهزیســتی 
ــی  ــون خیل ــم چ ــه  داری ــیون گل در کمیس
در  بهزیســتی  ســازمان  ریاســت  اوقــات 
ایــن جلســات حضــور پیــدا نمی کردنــد 

کــه پایــه و اســاس کارمــان، قانــون جامــع 
حقــوق معلــوالن باشــد و اصالحیــه ای برای 

ــود.  ــه ش ــص آن تهی ــع نواق رف
ــه  ــر پای ــد ب ــون جدی ــتم قان ــت داش دوس
ــات مناســب  ــا ادبی ــهروندی و ب ــوق ش حق
آن نوشــته شــود. درســت اســت کــه قانــون 
دربرگیرنــده  مــواد  از  خیلــی  در  جامــع 
حقــوق افــراد دارای معلولیــت هســت ولــی 
ــه طــور جــدی یــک ســری از بحث هــای  ب
ــت.  ــی اس ــی و رفاه ــای حمایت آن بحث ه
مــن ترجیــح مــی دادم کــه در قانــون جدیــد 
از نظــر حقوقــی ورود می شــد و بــر روی 
ــرورت  ــت و ض ــراد دارای معلولی ــوق اف حق
ــا  ــد ت ــد می ش ــوق تاکی ــن حق ــت ای رعای
ایــن  اجرایــی  شــیوه های  بــه  این کــه 

حقــوق پرداختــه می شــد.

می توانید به مثال هایی  اشاره کنید:
مثــال در فصلــی می گویــد؛ همــه افــراد 
دارای معلولیــت باالتــر از ســنین کار، بایــد 
بــه نوعــی تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی 
ــات آن  ــه جزیی ــر ورود ب ــی دیگ باشــند، ول
بایــد  دولــت  می گویــد  بلکــه  نمی کنــد 
افــراد دارای معلولیــت بــاالی هجــده ســال 
را بیمــه تامیــن اجتماعــی کنــد. چگونگــی 
اجــرای آن بــه بحث هــای فنــی ســپرده 
ــد  ــق تاکی ــن ح ــط روی ای ــود و فق می ش
ــه  ــت، چ ــرد دارای معلولی ــه ف ــود ک می ش
توانایــی انجــام کار داشــته باشــد ولــی بیکار 
باشــد و چــه ناتــوان از انجــام کار باشــد باید 
ــد.  ــی باش ــن اجتماع ــش تامی ــت پوش تح
ــای  ــت هزینه ه ــف اس ــت مکل ــی دول یعن
دارای  فــرد  یــک  بــرای  زندگــی  اولیــه 
معلولیــت شــامل مســکن، غــذا، خدمــات 
بهداشــتی و نیازهــای اولیــه را تامیــن کنــد. 
ایــن مــورد در قانــون جامــع نبــود ولــی در 
بازنگــری در فصــل تامیــن اجتماعــی آورده 
ــدگاه حمایتــی  ــان دی شــد، منتهــی هم چن

ــرده اســت.  و رفاهــی را حفــظ ک
یــا در بنــد دیگــری آورده ایــم کــه حقــوق یــا 
دســتمزد افــراد دارای معلولیــت بســته بــه 
شــدت معلولیــت، از شــصت تــا صــد درصد 

از پرداخــت مالیــات معــاف اســت. 

ایـن "مایی" که شـما بـه آن اشـاره می کنید 
و  معلـوالن  حقـوق  حامـی  انجمن هـای 

سـازمان های مـردم نهـاد هسـتند؟
ــوان کســی  ــه عن ــودم را ب ــدگاه خ ــن دی م
کــه از اول درگیــر تدویــن ایــن قانــون بــوده 
می گویــم. ولــی قطعــا ایــن دیــدگاه در 
ــم  ــوالن ه ــی معل ــای مدن ــن انجمن ه بی
ــم  ــن می خواه ــادی دارد. م ــداران زی طرف
ــه  ــما ک ــریه ش ــم و از نش ــاز کن ــزی ب پرانت
ــم  ــت بخواه ــمن اس ــک س ــه ی ــق ب متعل
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــه روی نقــش س ک
در تدویــن قانــون جامــع تاکیــد کنیــد. 

 من ترجیحم این بود که 
قانون جدید را از ابتدا و 

صد درصد حقوقی بنویسیم
 تا به این صورت فعلی. ولی شرایط 
اجرایی کشور این اجازه را به ما نداد
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ــم  ــازمان ه ــت توانبخشــی س ــاون وق و مع
ــور  ــات حض ــتر در جلس ــه بیش ــد جلس چن
ــد  ــی می آمدن نداشــتند .گاهــی مدیرکل های

ــد.  ــا می آم ــی از آنه ــار یک ــر ب و ه

چرا فعال عمل نمی کردند؟
متاســفانه فعــال عمــل نمی کردنــد. شــاید 
ســازمان بیشــتر بــه دنبــال انجــام ایــن کار 
بــه هــر شــکلی بــود و ایــن کــه بگویــد مــا 
ــه  ــی ب ــم، ول ــب کردی ــون را تصوی ــن قان ای
ــش  ــور پی ــون چط ــن قان ــه ای ــال اینک دنب
ــود  ــب ش ــمولی تصوی ــه ش ــا چ ــرود و ب ب
همراهی هــا  جاهــا  از  خیلــی  در  نبــود. 
توقــع  نداشــتیم.  را  الزم  حمایت هــای  و 
ــا  ــه کامــل ب ــود کــه یــک کمیت ــن ب ــا ای م
اختیــارات الزم و بــا بودجــه مشــخص 

ــود. ــون ش ــن قان ــن ای ــور تدوی مام

مهم ترین مشکل قانون جامع از نظر شما چه 
بود که نیاز به بازنگری داشت؟

ــود  ــن  اشــکال، مــاده شــانزده آن ب مهم تری
ــرای آن  ــراری ب ــیل و راه ف ــنه  آش ــه پاش ک
بــود؛ ایــن کــه اگــر بودجــه نباشــد، اجــرای 
قانــون الزامــی نــدارد. از طرفــی بخشــی از 
ــان  ــوالت زم ــا تح ــق ب ــم منطب ــون ه قان
ــه مســکن  نبــود. مثــال در مــاده مربــوط ب
مســکن های  درصــد  ده  کــه  آمده بــود 
اجــاره بــه شــرط تملیــک، در اختیــار 
معلــوالن قــرار بگیــرد. در صورتــی کــه 
ــًال  ــک اص ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــون اج قان
ــر  ــرف دیگ ــت! از ط ــی نداش ــود خارج وج
ــه صــورت  ــون چــون ب ــواد قان ــی از م خیل
طــرح تصویــب شــد، نمی توانســت بــار 
مالــی داشــته باشــد. بنابرایــن الزم بــود کــه 
اصالحیــه جدیــد به صــورت الیحــه در بیاید 
و در مجلــس تصویــب شــود. بحــث بعــدی 
ــکالت  ــی از مش ــود. یک ــارت ب ــدان نظ فق
مــا در قانــون جامــع ایــن بــود کــه نظــارت 
ــون نمی شــد.  ــن قان ــر اجــرای ای ــی ب کامل
البتــه ایــن فقــدان نظــارت فقــط بــه 
محتــوای قانــون برنمی گشــت، اگــر مجلس 
شــورای اســالمی وظیفــه اش را درســت 
ــون می توانســت از  ــن قان انجــام مــی داد ای
نظــارت محکم تــری برخــوردار باشــد. یکــی 
ــه  ــر وظیف ــالوه ب ــس ع ــه مجل از دو وظیف
ــت.  ــی آن اس ــه نظارت ــذاری، وظیف قانونگ
قانونــی کــه تصویــب می شــود بایــد در 
ــق کمیســیون های  حســن اجرایــش از طری
ــزارش از  ــت گ ــق دریاف ــی، از طری تخصص
گزارش هــا  ارجــاع  و  نماینــدگان  طــرف 
ــخگویی  ــت پاس ــیون و درخواس ــه کمیس ب
از مســووالن و... نظــارت شــود. این هــا 
مکانیســم های مختلفــی اســت کــه مجلــس 
بــرای پاســخگویی بــرای همــه قوانیــن دارد. 
متاســفانه از ایــن ظرفیــت هــم در مجلــس 
اســتفاده نشــد. مــا گفتیــم درســت اســت 

کــه مجلــس بایــد نظــارت کنــد ولــی 
برداریــم.  محکم تــری  قدم هــای  بیاییــم 
بــا توجــه بــه پیچیدگــی و چندگانــه بــودن 
مشــکالت افــراد دارای معلولیــت و بــا توجه 
بــه اینکــه مدیریــت امــور معلــوالن برخــالف 
ســابق محــدود بــه یــک ســازمان نیســت و 
ــردد و  ــف برمی گ ــای مختل ــه وزارتخانه ه ب
هــر وزارتخانــه متناســب بــا شــرح وظایفش 
ــت  ــت خدم ــراد دارای معلولی ــه اف ــد ب بای
بدهــد، بیاییــم یــک نهــاد نظارتــی بــرای آن 

پیش بینــی کنیــم.
اینهــا باعــث شــد کــه بــه اصــالح و بازنگری 
ــن  ــی همی ــم. ول ــون جامــع روی بیاوری قان
رونــد به شــکل قابــل قبولــی اتفــاق نیفتاد. 
درســت ایــن بودکــه کمیســیون جامعــی نه 
ــه از  ــی بلک ــازمان های غیردولت ــط از س فق
کارشناســان و نخبــگان بــا اختیــارات کامل 
از وزارتخانه هــا و پشــتیبانی کامــل ســازمان 
بهزیســتی با تخصیــص بودجــه و وقت کافی 
ــا ایــن کار بهتــر از ایــن  تشــکیل می شــد ت
انجــام می گرفــت.  در صورتــی کــه ســازمان 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــا اع ــه انجمن ه بهزیســتی ب
ظــرف چنــد هفتــه یــک پیش نویــس تهیــه 
ــانه ها،  ــازمان در رس ــس س ــا رئی ــد ت کنن
ــالم  ــع را اع ــون جام ــری قان ــروع بازنگ ش
ــه انجمن هــا یــک مــاه  کنــد و بعــد هــم ب
ــا  ــا ب ــد. م ــا کار را انجــام دهن زمــان داد ت
یــک فوریــت عجیــب پیش نویــس اولیــه را 
در دفتــر امــور حمایتــی وزارت کار بــا دعوت 
از نماینــدگان انجمن هــای غیردولتــی در 
ــد  ــی بع ــم. ول ــه کردی ــن جلســه تهی چندی
ــی کــه از آن  ــم کــه ماحصل از بررســی دیدی
بیــرون آمــد از اســتحکام کافــی برخــوردار 
نیســت، چــون بعضــی از ســازمان های 
ــان را  ــای خودش ــتر نیازه ــی بیش غیردولت
ــد و ایــن نیازهــا شــکل و  مطــرح کرده بودن

بیــان حقوقــی نداشــت.
ــه  ــد ک ــروری دی ــه ض ــه وزارتخان در نتیج
کمیتــه ای تشــکیل دهــد و نظــرات دیگــر را 
ــا حضــور  ــد ب ــرده و بع ــع آوری ک ــم جم ه
ــد.  ــی کن ــق و علم ــان آن را دقی کارشناس
بنابرایــن کمیتــه ای در دفتــر حمایــت وزارت 
تعــاون تشــکیل شــد و رونــدی شــکل 
گرفــت امــا در ایــن رونــد اختالالتــی ایجــاد 
ــر  ــل آخ ــه وارد مراح ــه اینک ــد. از جمل ش
دولــت دهــم شــده بودیــم و دولــت اصــرار 
ــر در  ــن الیحــه هرچــه زودت ــه ای داشــت ک
ــر  دولــت تصویــب شــود. فشــار شــدیدی ب
ــن  ــخ معی ــا تاری ــه ت ــتند ک ــا گذاش روی م
قانــون را بنویســیم و بدهیــم. بــرای همیــن 
ــود.  ــن پیــش نویــس کامــل و جامــع نب ای
ــتیم و  ــار داش ــی در اختی ــر فرصــت کاف اگ
دســتمان بازتــر بــود، می توانســتیم کار 
ــال  ــر ح ــه ه ــم. ب ــه دهی ــری ارائ جامع ت
ــل  ــه متحم ــادی ک ــار زی ــا ســختی و فش ب
شــدیم اصالحاتــی در قانــون جامــع تــا 

را، هــم در تدویــن قانــون جامــع حمایــت از 
ــن  ــه ای ــوالن و هــم در اصالحی حقــوق معل
ــون، ســازمان های غیردولتــی داشــتند.  قان
بعضــی از مســووالن دولتــی پــس از اتمــام 
کار ادعــا می کننــد کــه تدویــن قانــون 
ــاه  ــاون،کار و رف ــا وزارت تع ــتی ی در بهزیس
اجتماعــی انجــام شــده و ســازمان های 
غیردولتــی هــم کمــک کردنــد! در صورتــی 
ــا  ــا ب ــن کار عمدت ــن ای ــده م ــه عقی ــه ب ک
ــام  ــی انج ــازمان های غیردولت ــت س محوری
شــد و اگــر فشــار آنهــا نبــود، قانــون 
خیلــی  آن  نقایــص  و  نمی شــد  تصویــب 
ــون هســت.  ــه اکن ــد ک ــتر از آن می ش بیش
مــن افتخــار می کنــم کــه ســازمان های 
غیردولتــی ایــن نقــش را داشــته اند. حتــی 
خــود وزیــر هــم در جلســه رســمی رونمایــی 
ــی نقــش  ــه ســازمان های غیردولت ــت ک گف
ــی را داشــتند. وقتــی مــن در جمعــی  اصل
از ســازمان های مدنــی صحبــت کــردم و 
بــه نقــش انجمن هــای مدنــی در تدویــن و 
بازنگــری قانــون جامــع حمایــت از حقــوق 
معلــوالن تاکیــد کــردم، همــه از ایــن کــه در 
طــول تاریــخ معاصــر ایــران و در ایــن چنــد 
ســاله بــا مشــارکت مســتقیم ســازمان های 
و  شــده  تصویــب  قانونــی  غیردولتــی 
ــیعی  ــی وس ــای اجتماع ــت گروه ه سرنوش
را تغییــر داده اســت بســیار خوشــحال 
شــدند و تاثیــر گــذاری ســازمان های مدنــی 

ــود. ــب ب ــی جال برایشــان خیل

تصویب  در  هم  نهاد،  مردم  سازمان های  آیا 
قانون جامع در سال ۸۳ موثر بودند و هم در 

تصویب اصالحیه این قانون؟ 
حــرف  تاریخــی  اســناد  براســاس  مــن 
می زنــم. مــن در اســفندماه ۷۸ در مجمــع 
در  نابینایــان  غیردولتــی  ســازمان های 
اصفهــان دو پیشــنهاد مطــرح کــردم و 
گفتــم بــه نظــرم مــا دو تــا نیــاز داریــم یکــی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــا نابینای ــون م ــه چ این ک
ــه  ــی ک ــچ قانون ــوالن هی ــروه از معل ــک گ ی
مبیــن حقــوق مشــخص ما باشــد در کشــور 

بیشترین نقش را، 
هم در تدوین قانون جامع 

حمایت از حقوق معلوالن و 
هم در اصالحیه این قانون، 

سازمان های غیردولتی داشتند 
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صاحــب کار درخواســت کنــد. معنــی ایــن 
قانــون ایــن بــود. معنــی آن ایــن نیســت که 
راندمــان یــک فــرد دارای معلولیــت در یــک 
ــد،  ــرد تندرســت باش ــک ف ــد ی کارگاه مانن
مثال کســی کــه معلولیتــش از ناحیه پاســت 
ــا دســت انجــام می دهــد،  ــی کارش را ب ول
نبایــد بیمه شــود! اســم ایــن کارگاه، کارگاه 
حمایتــی نیســت، ایــن یــک کارگاه عــادی 
اســت. دوم این کــه ایــن مــاده شــامل فــرد 
دارای معلولیــت اســت نــه مربــی. مربــی که 
تندرســت اســت و کارش را انجــام می دهــد 
این هــا  کــرد؟  بیمــه  را  او  نبایــد  چــرا 
فشــارهایی بــود کــه بــه مــا می آمــد. بــه هر 
ــا کار  ــن چالش ه ــام ای ــا وجــود تم حــال ب
را پیــش بردیــم. مجبــور بودیــم بــه قانــون 
جامــع از لحــاظ پایه ای وفــادار بمانیــم و آن 
را اصــالح و بازســازی کنیــم. وقتــی متــن 
آمــاده شــد، وارد کمیســیون تخصصــی 

شــد.

کار کمیسـیون تخصصی چه بود؟ آیا شـما 
در این کمیسـیون هم شـرکت داشتید؟

رونــد کار کمیســیون تخصصــی ایــن بــود که 
بــا حضور کارشناســان حقوقــی و نمایندگان 
ســازمان های مختلــف ایــن متــن قانونــی را 
بررســی کننــد، مدافعــان متــن از آن دفــاع 
ــی  ــان حقوق ــت کارشناس ــد و در نهای کردن
نقطه نظــرات  ســازمان ها  نماینــدگان  و 
خــود را جمع بنــدی و ارائــه دادنــد. در 

ــم.  ــام دادی ــفند ۹۱ انج اس
چالــش دیگــری کــه بــا آن روبــه رو بودیــم، 
ــازمان های  ــان س ــه می ــود ک ــی ب اختالفات
از  بعضــی  در  داشــت.  وجــود  دولتــی 
مــواد اعمــال نفوذهــای عجیــب و غریبــی 
یــک  بخــش  فــالن  از  مثــًال  می شــد. 
ــن  ــه ای ــد ک ــده ای می آم ــازمان، نماین س
مــاده را ایــن طــوری بنویســید، در حالی که 
مغایــر بــا آنچــه کــه فکــر می کردیــم بــود. 
مثــال در بحــث پیشــگیری از معلولیــت 
براســاس روش هــای علمــی فکــر می کردیــم 
ــازمان های  ــرای س ــی را ب ــد وظایف ــه بای ک
ــن موضــوع  ــم. در ای ــف کنی ــف تعری مختل
ســازمان بهزیســتی فشــار مــی آورد کــه در 
ــگیری  ــف پیش ــه وظای ــع هم ــون جام قان
ــه  ــا بودجــه آن ب ــده او باشــد ت ــد برعه بای
ایــن ســازمان بــرود و در آن متمرکــز شــود. 
عوامــل  وقت هــا  خیلــی  حالی کــه  در 
معلولیــت زا ناشــی از عــدم پوشــش خدمات 
بهداشــتی، عــدم غربالگــری ژنتیکــی، عدم 
ــود  ــودک، وج ــادر و ک ــب م ــه مناس تغذی
چنــد  اســت.  و...  جــاده ای  تصادفــات  
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــا ب ــد از این ه درص
برمی گــردد؟ ایــن اعمــال نفوذهــا هــم 
ــایل  ــن مس ــا ای ــد ب ــت و بای ــود داش وج
ــه می کردیــم. یــک مــورد دیگــر  هــم مقابل
ــون  ــاده ۳ قان ــد دال م ــتفاده از بن سوءاس
جامــع بــود کــه بــر اســاس آن کارگاه هــای 
حمایتــی، مشــمول قانــون کار نبودنــد. 
ــبانه  ــز ش ــدادی از مراک ــا تع ــن مبن ــر ای ب
ــت  ــراد دارای معلولی ــداری از اف روزی نگه
ــم  ــا کار آموزشــی می کنی ــد کــه م می گفتن
و بایــد خــارج از شــمول قانون کار باشــیم و 
کارمندانمــان را بیمــه نمی کنیــم . عــده ای 
ــن  ــه ای ــد ک ــوذ می کردن ــال نف ــم اعم ه
مــاده اصــالح نشــود. به ســازمان بهزیســتی 
می گفتنــد اگــر ایــن قانــون تصویــب شــود، 
ــازمان  ــوند. از س ــته می ش ــز بس ــن مراک ای
ــون را  ــن قان ــه ای ــد ک ــده می آم ــم نماین ه
اصــالح نکنیــد. در صورتــی کــه ایــن قانــون 
اصــًال چیــز دیگــری اســت و علت وجــود آن 
ایــن بــود کــه بــرای معلــوالن خیلی شــدید 
ــای  ــکان کار در محیط ه ــه ام ــی ک و آنهای
عــادی را ندارنــد، سیســتم کارگاه هــای 
حمایتــی راه انــدازی شــوند. بــه ایــن معنی 
ــا  کــه محیــط ایــن کارگاه هــا متناســب ب
شــرایط کارکنــان دارای معلولیــت شــود. 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه از اف ــا ک از آنج
انتظــار  کارگاه هــا،  ایــن  در  شــاغل 
راندمــان در حــد یــک کارگر تندرســت 
ــا از  ــن کارگاه ه ــن ای ــم بنابرای را نداری
شــمول قانــون کار معــاف هســتند. 
ــت در  ــرد دارای معلولی ــک ف ــر ی اگ
ــا  ــرد الزام ــی کار ک ــن کارگاه چنی
و  بیمــه  و  حقــوق  نمی توانــد 
امتیــازات کارگــر تندرســت را از 



ــان  ــه کارشناس ــی، هم ــیون تخصص کمیس
دولتــی بودنــد بــه غیــر از مــن کــه نماینــده 
بخــش غیردولتــی بــودم. البتــه دکتــر 
ــون  ــان چ ــی ایش ــد ول ــم بودن ــری ه صاب
عضــو شــورای شــهر بودنــد و مشــغله 
زیــادی داشــتند نمی توانســتند همیشــه 
ــه هــر حــال مــا  حضــور داشــته باشــند. ب
دو نفــر کــه از مدافعــان ایــن قانــون بودیــم، 
بــا چالش هایــی زیــادی روبــه رو شــدیم 
و بــه خصــوص ســازمان بهزیســتی کــه 
ــرد  ــدا می ک ــور پی ــر حض ــت فعال ت می بایس
ــن کار  ــرد، ای ــاع می ک ــون دف ــن قان و از مت

ــرد! را نک

کمیسیون  در  غیردولتی  سازمان های  از 
تخصصی غیر از شما و آقای صابری چه کسی 

بودند؟
هیچکــس دیگــری نبــود. در جلســاتی کــه 
ســمن ها  از  شــد  برگــزار  وزارتخانــه  در 
ــج  ــت و پن ــدود بیس ــد و ح ــوت کردن دع
تــا ســی ســازمان غیردولتــی آمدنــد و 
ــه  ــود را ارائ ــرات خ ــه نظ ــن جلس در چندی
دادنــد. بعد از آن کمیســیون تشــکیل شــد. 
ــتیم  ــتان را داش ــرات دوس ــارش نظ ــا ب م
ــن نظــرات کارشناســی  ــی بســیاری از ای ول
نبودنــد. بایــد تعــارف را کنــار بگذاریــم. من 
خــودم انجمنــی هســتم و صریــح می گویــم 
کــه بزرگ تریــن نقــش ســمن ها انتقــال 
ــه دولــت اســت و  نیازهــای گــروه هــدف ب
خــوب اســت کــه ســازمان های غیردولتــی 
ــوان کارشناســی الزم را داشــته باشــند و  ت
ــد. شــاید از  ــه بدهن ــت ارائ ــه دول ــا را ب آنه
ــا از  ــط چندت ــی فق ــن غیردولت ــی انجم س

ــند.  ــت را داشته باش ــن ظرفی ــا ای آنه
ــه  ــری ب ــر صاب در کمیســیون از مــن و دکت
ایــن دلیــل دعوت شــدیم کــه ســابقه کار در 
قانــون جامــع حقــوق معلــوالن را داشــتیم 
و از مرکــز پژوهش هــای مجلــس هــم آقــای 
ــده  شــهبازی دعــوت شــدند. ایشــان نماین
یــک نهــاد غیردولتــی نبــود ولــی به عنــوان 
یــک کارشــناس حقوقــی و جانبــاز بــه ایــن 

جلســات دعــوت شــدند. 

در کمیسـیون اجتماعی شـما دیگر حضور 
نداشتید؟

 در کمیســیون اجتماعــی، وزرا و نمایندگان 
ســازمان های دولتــی حضــور داشــتند و مــا 
دیگــر ورود نداشــتیم. اگــر می توانســتیم در 
ایــن کمیســیون هــم حاضــر باشــیم شــاید 
ــکالت را  ــری از مش ــک س ــتیم ی می توانس
مطــرح و برطــرف کنیــم. در این کمیســیون 
چالــش اصلــی میــان وزرا اســت. نفــر اول 
در ایــن کمیســیون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و تیــم او هســتند و این کــه 
چقــدر بتواننــد از متــن تهیــه شــده دفــاع 
کننــد. در همــان زمــان هــم بــود کــه 

مجلــس فشــار مــی آورد کــه ایــن الیحــه را 
ــا بتوانیــم رویــش نظــر  ســریع تر برســانید ت
بدهیــم و آن را تصویــب کنیــم. البتــه شــاید 
بــه نفــع مــا باشــد کــه دولــت ایــن الیحــه 
ــر بــه مجلــس بدهــد و در  را هــر چــه زودت
مجلــس هــم بــه ســرعت بــه تصویب برســد 
تــا مــا بتوانیــم از آن بــه نفــع حقــوق افــراد 
دارای معلولیــت اســتفاده کنیــم. ولــی عمًال 
ــاد و  ــب افت ــه عق ــرداد ب ــا ده خ ــن کار ت ای
دهــم خــرداد هــم کــه ایــن الیحــه تصویــب 
ــه رو  ــر روب ــاله دیگ ــک مس ــا ی ــا ب ــد، م ش
شــدیم و آن ایــن بــود کــه قانــون بــه 

پیشــنهاد دولــت، شکســته شــد.

مصوبه  صورت  به  قانون  از  قسمتی  این که 
است،  درآمده  الیحه  صورت  به  قسمتی  و 

باعث تسریع در اجرای مواد آن نمی شود؟
اینجــا دو منظــر وجــود دارد. هــر دوی آن، 
هــم توجیــه سیاســی و هــم توجیــه اجرایــی 
دارد. دولــت یازدهــم نگاهــش در خیلــی از 
قوانیــن این گونــه اســت کــه می گویــد؛ 
آنچــه را کــه در اختیــار خــودم اســت را بــه 
مجلــس نمی ســپارم. ایــن نــگاه سیاســی، 
ــی آن هــم  ــگاه اجرای ــی آن اســت. ن حقوق
ــد  ــت می توان ــی دول ــه وقت ــت ک ــن اس ای
کار  کنــد  تصویــب  خــودش  را  قانونــی 
ســریع تر اجــرا می شــود. ایــن نگاهــی 
ــت یازدهــم وجــود دارد  ــه در دول اســت ک
و می دانــم کــه منحصــر بــه قانــون حقــوق 
معلــوالن هــم نیســت. وقتــی ایــن اتفــاق 
افتــاد بــاز مجبــور شــدیم ایــن واقعیــت را 
از دیــدگاه گــروه هدفمــان تحلیــل کنیــم. 
ــاون  ــر تع ــا حضــور وزی ــه ب در جلســه ای ک
ایــن الیحــه رونمایــی شــد مــن نظــرم را بــه 
ــم: درســت اســت  ــه دادم و گفت ــر ارائ وزی
از ایــن مســیر باعــث ســرعت در اجــرا 
ــود  ــده وج ــکال عم ــی دو  اش ــود ول می ش
هیئــت  مصوبــات  این کــه  یکــی  دارد؛ 

دولــت اســتحکام قانــون مصوبــات مجلــس 
را نــدارد و دولــت بعــدی می توانــد بــه 
ــه  ــی ک ــا وقت ــد ت ــل آن را نقض کن ــر دلی ه
ایــن قانــون کامــال در مجلــس بــه تصویــب 

می رســید.

آیا مصوبه دولت، قانون نیست؟
ــون  ــا قان ــون اســت ام ــت قان ــه دول مصوب
ســطوح مختلــف دارد. همان طــور کــه 
مــا بخــش نامــه داریــم، آییــن نامــه 
ــون  ــم و قان ــم، قوانیــن موضوعــه داری داری
اساســی داریــم. هــر کــدام از ایــن قوانیــن 
ــت  ــه دول ــد. مصوب ــف دارن ــطوح مختل س
قطعــا قانــون اســت و اســتحکام هــم دارد 
و الزم االجــرا هــم هســت و تــا نقــض نشــود 
ــه  ــه هــر حــال مصوب ــا ب ــا برجاســت. ام پ
از اســتحکام قانونــی الیحــه مصــوب در 
مجلــس بی بهــره اســت. ممکــن اســت 
هیئــت دولــت بعــدی بــه هــر دلیلــی ایــن 
مصوبــات را الزم االجــرا ندانــد، پــس بهتــر 
ــن  ــد. ضم ــه باش ــورت الیح ــه ص ــود ب ب
ــن اســت  ــت ای ــا دول ــا ب ــرف م ــه ح این ک
اجرایــش  خــودت  کــه  مصوبــه ای  کــه 
می کنــی چــه  اشــکال داشــت کــه در 
مجلــس هــم تصویــب می شــد و اســتحکام 
ــن  ــکال دوم ای ــرد؟  اش ــدا می ک ــی پی قانون
اســت کــه الیحــه ای کــه بــه مجلــس 
مــی رود یــک الیحــه بی یــال و دم و  اشــکم 
جمیــع  آمدیــم  مــا  وقتــی  می شــود. 
حقــوق افــراد را بــا ایــن همــه چکــش کاری 
ــیون ها  ــه در کمیس ــی ک ــاال و پایین های و ب
داشــتیم در قالــب یــک متــن بــه مجلــس 
ــک  ــی دارد، ی ــک معن ــن ی ــم، ای می دهی
ســر فصــل دارد دسترســی پذیــری محیطی 
در مــواد مختلــف آن آمــده کــه بــرای 
شــهرداری تکلیــف مشــخص شــده، بــرای 
وزارت راه و شهرســازی تکلیــف تعییــن 
ــازی  ــی مناسب س ــتاد مل ــرای س ــده، ب ش
وزارت کشــور تکلیــف تعریــف شــده و هــر 
کــدام مســوولیت هایی را پذیرفته انــد. یــک 
ــم کــه در آن وظایــف  فصــل آموزشــی داری
ــوزش  ــل در آم ــف دخی دســتگاه های مختل
دیــده شــده و یــک متــن بــه هــم پیوســته 
ــر  ــال حاض ــن در ح ــن مت ــی ای اســت. ول
انســجام را نــدارد و بــه صــورت جزایــر 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــه ب ــده ای اســت ک پراکن
شــده اســت. مثــًال قوانیــن مناســب ســازی 
بخشــی در مصوبه اســت و بخشــی در قالب 
الیحــه. مــا بــه ایــن دل بســته بودیــم کــه 
چنانچــه متــن یکپارچــه بــه مجلــس بیایــد 
یــک ســری کــم و کاســتی ها و نقایصــی را 
کــه در کمیســیون بــا آن روبــه رو بودیــم را 
در مجلــس جبــران کنیــم ولــی اآلن دســت 
مــا خیلــی بســته تر اســت. البتــه بــاز 
ــه  ــه ب ــی الیح ــم و وقت ــاه نمی آیی ــم کوت ه
ــوان در اصــالح  ــام ت ــا تم ــرود ب ــس ب مجل

وقتی من در جمعی از سازمان های مدنی 
صحبت کردم و به نقش انجمن های مدنی 
در تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت 

از حقوق معلوالن تاکید کردم همه آنها 
بسیار خوشحال شدند که در طول تاریخ 

معاصر ایران و در این چندساله با مشارکت 
مستقیم سازمان های غیردولتی، قانونی 

تصویب شده و سرنوشت گروه های 
اجتماعی وسیعی را تغییر داده است 
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حتــی وقتــی قــرار شــد دولــت یک ســری از 
مــواد را مصــوب کنــد بــاز نقایصــی داشــت 
ــکاری  ــا هم ــم و ب ــه کردی ــا مداخل ــه م ک
ــه و کارشناســان فرصتــی گرفتیــم  وزارتخان
تــا نقایــص را برطــرف کنیــم. مثــال ســهمیه 
پنــج درصــدی اســتخدام در دولــت رد شــد. 
بــا توجــه بــه این کــه یکــی از مــوارد قانــون 
ایــن بــود کــه هرگونــه قانــون مغایــر بــا ایــن 
ــال را  ــن احتم ــا ای ــت م ــر اس ــون بالاث قان
داشــتیم کــه ســهمیه ۵ درصــدی مــا کــه 
نقــص شــد در قانــون جامــع هــم بــال اثــر 
شــود و ســهمیه ســه درصــدی نیــز ملغــی 
شــود. مــا بــا کمــک دوســتان در وزارتخانــه 
مداخلــه کردیــم و توانســتیم به گونــه ای 
مــاده ۲۵ الیحــه را اصــالح کنیــم کــه 
ــظ  ــوده حف ــا ب ــع م ــه نف ــه ب ــواردی ک م
ــا ایــن ترتیــب توانســتیم ســهمیه  شــود. ب

ــم.  ــظ کنی ســه درصــد را حف
ــتم  ــت و سیس ــف دول ــا از وظای ــا این ج ت
زدیــم  حــرف  چالش هــا  و  قانونگــذاری 
ــک  ــا هــم ی ــا انجمن ه ــی الزم اســت م ول
ســر ســوزن بــه خودمــان بزنیــم. خیلــی از 
ــر  ــون اظهارنظ ــورد قان ــه در م ــتان ک دوس
ــه  ــه ای ک ــد جلس ــان چن ــز هم ــد ج  کردن
وقــت گذاشــتند دیگــر کاری نداشــتند 
و منتظــر بودنــد کــه کار انجــام شــود. 
صحبــت مــن بــا ســمن ها ایــن اســت کــه 
ــد  ــا ب ــون خــوب ی ــن قان ــر حــال ای ــه ه ب
درآمــده اســت ولــی بــه هــر حــال ظرفیــت 
ــی  ــه دســت آمده اســت و اجرای ــدی ب جدی
ــری ســمن ها  ــه پی گی شدنشــان بســتگی ب
قانــون  تدویــن  در  کــه  همانطــور  دارد. 
پــای فشــردیم و ایســتادیم، در مرحلــه 
ــری  ــی و پی گی ــت نظارت ــم ظرفی ــرا ه اج
باشــد.  داشــته  وجــود  بایــد  ســمن ها 
ــا شــما  ــه آی ــن از دوســتان می پرســم ک م
ایــن قانــون را مطالعــه کرده ایــد ؟ آیــا 
جلســات کارشناســی بــرای مطالعــه قانــون 

ــن  ــون ای ــم. چ ــت می کنی ــص فعالی نواق
ــتپختی اســت  ــال ماســت و دس ــه م الیح
کــه بایــد سرســفره افــراد دارای معلولیــت 

ــد.  بیای

آیا امکان و شـانس بازنگـری دیگری وجود 
ندارد؟

در مــورد دولــت بعیــد می دانــم. ولــی یــک 
بحثــی هــم وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه 
این کــه الیحــه هنــوز بــه مجلــس نرفتــه و 
مجلــس هــم بــه دولــت اعــالم کــرده کــه 
لوایحــی را کــه در اولویــت بررســی هســتند 
اعــالم  مجلــس  عمــر  بــا  متناســب  را 
ــن  ــب ای ــاد تصوی ــال زی ــه احتم ــد، ب کن
ــد  ــس نمی رس ــن مجل ــر ای ــه عم ــون ب قان
و ایــن الیحــه بــه عنــوان خروجــی دولــت 
ــا مجلــس جدیــد بیایــد.  باقــی می مانــد ت
مســتقر   ۹۵ خــرداد  از  جدیــد  مجلــس 
ــرد یکســال هــم  ــوام بگی ــا ق می شــود و ت
می گــذرد. در ایــن صــورت مــا یــک ســال 
و نیــم تــا دو ســال دیگــر بایــد صبــر 
ــا ایــن الیحــه بــه مجلــس بــرود.  کنیــم ت
ــه  ــر این ک ــت. مگ ــی ماس ــش بین ــن پی ای
فراکســیون حمایــت از حقــوق معلــوالن یــا 
جــو مجلــس بــه هــر دلیلــی بخواهــد ایــن 
الیحــه را وارد کار کنــد و بــه آن رســیدگی 
کنــد. اگــر ایــن الیحــه بــه دو ســال دیگــر 
ــه  ــم ک ــه ای داری ــا الیح ــود م ــول ش موک
ــی از  ــده و بخش ــوب ش ــی از آن مص بخش
ــی  ــت خوب ــن وضعی ــده اســت و ای آن مان
نیســت. یعنــی دو ســال در یــک خــأل 

ــم. ــر می بری ــه س ــی ب قانون

بـا وجـود شـرایط پیش آمـده به هـر حال 
مطلـوب شـما این اسـت که ایـن الیحه در 

همیـن مجلـس به تصویب برسـد؟
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــح م ــه. ترجی بل
ــد.  ــب رس ــه تصوی ــر ب ــه زودت ــه هرچ الیح
البتــه مــن تاکیــد می کنــم کــه اگــر الیحــه 
بــه مجلــس برســد و مجلــس بــه مــا ایــن 
چــراغ ســبز را بدهــد کــه ممکــن اســت این 
ــا تمــام  ــرد، م ــرار بگی الیحــه در اولویــت ق
انرژیمــان را خواهیــم گذاشــت کــه بــا توجه 
بــه ظرفیــت مجلــس و حــدود اختیاراتــش 
ــه آن اضافــه کنیــم. ایــن  نقــاط قوتــی را ب
ــالش  ــام ت ــا تم ــت و قطع ــدی ماس کار بع
ــم نقایصــی را  ــه بتوانی ــم ک خــود را می کنی
کــه در قانــون وجــود دارد را رفــع کنیــم و 

ــیم. ــری داشته باش ــون کامل ت ــک قان ی

آیا شـما از ایـن نقایص موجـود در بازنگری 
قانون یـک جمع بنـدی دارید؟

نمی توانــم بگویــم صددرصــد چــون تــا 
ایــن  قــوس  و  کــش  در  حــاال  همیــن 
بوده ایــم کــه ایــن مصوبــات و لوایــح چگونــه 
خواهد شــد و چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد؟ 

گذاشــته اید؟ مــا حاضریــم هرگونــه ابهامــی 
را کــه وجــود دارد بــرای دوســتان توضیــح 
دهیــم ایــن کار سمن هاســت. ســمن ها 
پی گیــری  و  نظــارت  بحــث  در  بایــد 
قانــون فعــال باشــند. ایــن وظیفــه اصلــی 
منتظــر  نمی توانیــم  مــا  سمن هاســت. 
باشــیم کــه دولــت بیایــد و قانــون را اجــرا 
ــچ  ــه از هی ــت و ن ــن دول ــه از ای ــد. ن کن
ــوان انتظــار داشــت  ــا نمی ت دولتــی در دنی
کــه تمــام وظایــف خــود را بــه کمــال 
انجــام دهــد. دولــت اکنــون بــا مشــکالت 
زیــادی روبه روســت و همیــن کــه ایــن 
ــب شــد جــای  ــرداد تصوی ــون در ده خ قان
ــه  ــی ک ــود انتقادهای ــا وج ــپاس دارد. ب س
بــه مصوبــه شــدن آن داریــم، بــه هــر 
ــت  ــدم مثب ــک ق ــاق را ی ــن اتف ــال ای ح
ــات  ــن مصوب ــق ای ــی در تحق ــم ول می بینی
ــارت  ــد نظ ــه بای ــن ســمن ها هســتند ک ای
کننــد. مــا بایــد از مجلــس و ظرفیت هــای 
قانــون و وزارتخانه هــا اســتفاده کنیــم. 
ــا  ــم و از آنه ــا بروی ــه وزرات خانه ه ــد ب بای
ــده خــود  ــون را در ســال آین ــم قان بخواهی
و  بایســتیم  دور  از  نمی شــود  ببیننــد. 

انتظــار معجــزه داشته باشــیم.

و سخن پایانی ؟
ــه  ــی ک ــیب و فرازهای ــام نش ــا تم ــه ب اینک
گفتــم بــه یــک دســتارود جدیــد رســیدیم و 
توانســتیم یــک افــق جدیــد را بــرای افــراد 
دارای معلولیــت در کشــور بــاز کنیــم اتفــاق 
بســیار بزرگــی اســت. این کــه ســازمان های 
مدنــی توانســته اند بــرای اولیــن بــار در 
ــا برســانند  ــه این ج ــون را ب ــن قان ــران ای ای
ــر  و مســووالن دولتــی حتــی در ســطح وزی
ــی  ــازمان های غیردولت ــش س ــر نق ــد ب تاکی
در تدویــن قانــون حقــوق معلــوالن داشــت، 
ــه  ــاد ب ــک اعتم ــت و ی ــم اس ــی مه خیل
ــه  ــوالن اســت ک ــرای معل ــی ب نفــس جمع
بایــد قــدرش را بدانیــم. ایــن دســتاورد 
جدیــدی اســت کــه تــا نتیجــه اش بــه 
ــت  ــراد دارای معلولی اصطــالح سرســفره اف
بیایــد طــول خواهــد کشــید. ولــی بــه هــر 
حــال افــق جدیــدی اســت کــه بایــد قدرش 
را بدانیــم و آن را توســعه دهیــم. از این جــا 
بــه بعــد بحــث مــا فقــط بحــث حقوقــی و 
تدویــن قانــون نیســت بحــث اجرایــی شــدن 
و نظــارت بــر حســن اجــرا اســت کــه نقــش 
ســازمان های غیردولتــی در آن برجســته 
ــازمان های  ــم س ــر می کن ــن فک ــت. م اس
ــا هــم  ــه ب ــی ک ــه زوایای ــا هم ــی ب غیردولت
ــد چــه از نظــر بینشــی و چــه از نظــر  دارن
نــوع و اجــرای کار بایــد در دفــاع از حقــوق 
جمعــی افــراد دارای معلولیــت در کنــار 
یکدیگــر قــرار بگیرنــد و بــا همــکاری نزدیک 
تــالش کننــد کــه ایــن قانــون هرچــه زودتــر 

جامــه عمــل بپوشــد.

من می خواهم از دفتر حمایتی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
خصوص خانم ضیایی و آقای زارع به 

خاطر حمایت بی دریغشان که بیش از یک 
کارشناس و مسوول دولتی دل سوزاندند 
تشکر ویژه بکنم. همین طور از سازمان 

بهزیستی هم تشکر می کنم
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توجه به حقوق افراد دارای معلولیت از چه 
زمانی در دنیا و در ایران مطرح شده است؟
ــوق  ــای حق ــا احی ــری در رابطــه ب جهت گی
ــد  ــه چن ــا ب ــت در دنی ــراد دارای معلولی اف
حــدود  در  برمی گــردد.  قبــل  دهــهء 
ــوزه،  ــن ح ــرد در ای ــال های ۱۹۷۵ رویک س
ــور  ــت مح ــور و حمای ــاع مح ــتر اجتم بیش
ــن  ــد ای ــه بع ــال ۱۹۷۵ ب ــی از س ــود. ول ب
و  کــرد  پیــدا  تغییــر  جهت گیری هــا 
قوانیــن  یعنــی   شــد.  محــور  حقــوق 
بایــد در رفــع مشــکالت زندگــی افــراد 
ــا  ــا نهایت ــد ت ــدم بردارن ــت ق دارای معلولی
ــاد  ــی و ایج ــتقالل، خوکفای ــه اس ــر ب منج
 ۱۹۸۰ از  شــوند.  مســاوی  فرصت هــای 
ــان  ــطح جه ــی در س ــد حرکت های ــه بع ب
ــع  ــا وض ــی از آنه ــه یک ــد ک ــود آم ــه وج ب
مقــررات اســتاندارد بــرای افــراد دارای 
ــی  ــدام جهان ــا اق ــی از آنه ــت، یک معلولی
ــوق  ــیون حق ــب کنوانس ــت  تصوی و درنهای
معلــوالن بــود. مبنــای ایــن ســه رویکــرد، 
ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای افــراد 
ــا  دارای معلولیــت و  امــکان مشــارکت آنه

ــود.  ــه ب در جامع
 ۱۹۷۵ ســال  از  قبــل  کــه  رویکردهایــی 
مطــرح بــود، بیشــتر بــر ایجــاد رفــاه 
متمرکــز  معلولیــت  دارای  افــراد  بــرای 
ــا و  ــر فرصت ه ــد ب ــن جدی ــا قوانی ــود. ام ب

موقعیت هــا تمرکــز داشــت و ایــن کــه فــرد 
فرصت هــای  از  بتوانــد  معلولیــت  دارای 

ــود. ــوردار ش ــاوی برخ مس
یکــی از قوانینــی کــه قبــل از کنوانســیون 
بــود،  توجــه  مــورد  معلــوالن  حقــوق 
وضــع مقــررات اســتاندارد بــرای افــراد 
قوانیــن  ایــن  بــود.  معلولیــت  دارای 
ــوزش،  ــه، آم ــازی جامع ــامل فرهنگ س ش
ــات جامعــه  ــه امکان اشــتغال، دسترســی ب
و... بــود کــه همــه اینهــا بــه صــورت 
سلســله مطالــب مدونــی درآمــد تــا بتوانــد 
باشــد.  الزم االجــرا  کشــورها  همــه  در 
ــای  ــتر توصیه ه ــوارد بیش ــن م ــی ای منته
ــی.  ــای قانون ــا توصیه ه ــد ت ــی بودن اخالق
مبنایــش ایــن بــود کــه اگــر کشــورها ایــن 
توصیه هــا را رعایــت کننــد، زندگــی افــراد 
دارای معلولیــت بهبــود پیــدا می کنــد.

تغییـر ایـن نگـرش در آن سـال ها بود که 
بـه تدویـن کنوانسـیون حقـوق معلـوالن 

شـد؟ منجر 
ــه  ــد جامع ــن حرکت هــا مــورد تایی ــه. ای بل

دکتـر سـید مجیـد میرخانـی عضـو 
هیئت مدیره مرکز توانبخشـی ولی عصر، 
عضـو هیئـت علمـی دانشـکده علوم 
بهزیسـتی و توانبخشـی و عضو هیئت 
علمی دانشـکده علمی کاربردی وابسته 
بـه بهزیسـتی اسـت. دکتـر میرخانی 
یکـی از درد آشـناترین افراد نسـبت به 
مشـکالت افراد دارای معلولیت اسـت. 
اوکسـی اسـت کـه در هـر موقعیتـی 
نسـبت به حقوق افـراد دارای معلولیت 
حسـاس بـوده و نقـش آفرینـی کـرده 
اسـت. با این اسـتاد دانشـگاه در مورد 
قانـون جامع حمایـت از حقوق معلوالن 

گفت وگـو کردیـم. 

باالترین ضمانت اجرایی این قانون، سمن ها هستند!
دکترسید مجید میرخانی

در گذشته همه مسایل مربوط به
 افراد دارای معلولیت به یک سازمان که 

بهزیستی بود، ختم می شد.
 ولی خوشبختانه در این قانون، اجرای 

مواد آن فراتر از مسوولیت های یک 
سازمان شده  و یکی از علل جامعیتش هم 

همین است 
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معلــوالن نبــود. باالخــص ســازمان های 
جهانــی مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت، 
بــه دنبــال قانــون دیگــری بودنــد کــه 
ــت  ــی نباشــد و ضمان ــه اخالق ــط توصی فق
ــبختانه  ــند. خوش ــم داشته باش ــی ه اجرای
تــالش آنهــا نتیجــه داد و مقدمــات تدویــن 
کنوانســیون حقــوق معلــوالن از ســال ۲۰۰۱ 
آغــاز شــد و در ســال ۲۰۰۶ مصوبــه آن 

نهایــی شــد. 
ایــن مصوبــه می توانســت راهنمایــی بــرای 
ــوق  ــرای حق ــا ب ــد ت ــورها باش ــام کش تم
افــراد دارای معلولیــت خــود تــالش کننــد. 
ــال  ــم در س ــا ه ــور م ــبختانه در کش خوش
حقــوق  از  حمایــت  جامــع  قانــون   ۸۳
ــت  ــه عل ــی ب ــد منته ــرح ش ــوالن مط معل
عجلــه ای کــه در تصویــب آن وجود داشــت، 
جامعیــت را نمایندگــی نکــرد. در آن زمــان 
ــه در  ــی خواســتند ک ــر کمال ــن و دکت از م
مــورد ایــن قانــون نظــر بدهیــم. مــا همــان 
موقــع بــه کاســتی های ایــن قانــون اشــاره 
می خواســتند  چــون  منتهــی  کردیــم، 
حتمــا در مجلــس آن دوره بــه تصویــب 
گرفتنــد.  نادیــده  را  کاســتی ها  برســد، 
ــش  ــون ایرادات ــن قان ــرای ای ــا در اج بعده
پیش بینــی  باالخــص  شــد.  مشــخص 
ــادی  ــارات الزم، مشــکالت زی نکــردن اعتب
را در اجــرای مــواد آن به وجــود آورد. ایــن 
قانــون تلفیقــی از مســایل مختلــف بــود که 
بیشــتر روی مســایل رفاهــی و توانبخشــی 
ــه  ــود، قســمتی از آن هــم ب تکیــه کــرده ب
ــن  ــود. در ای ــه ب ــی پرداخت ــایل حقوق مس
قانــون، محوریــت بــا حقــوق معلــوالن 
ــذا جامعیــت نداشــت و بــه مــرور  نبــود. ل
زمــان باالخــص در جامعــه معلــوالن مــورد 
ــه  ــر ب ــت منج ــت و در نهای ــرار گرف ــد ق نق
بازنگــری در قانــون جامــع حقــوق معلــوالن 
ــان  ــم در جری ــا ه ــش م ــم و بی ــد. ک ش
ــکاری  ــتیم و هم ــرار داش ــری ق ــن بازنگ ای

می کردیــم.

شـما بـه عنوان یـک شـخصیت علمی در 
بررسـی این قانـون ایفای نقـش کردید؟

ــی  ــون در نهادهــای مدن ــن قان بازنگــری ای
آقــای  و  بــاور  انجمــن  محوریــت  بــا 
معینــی شــروع شــد. در جلســاتی کــه 
ــن،  ــد؛ م ــزار می ش ــوص برگ ــن خص در ای
دکتــر کمالــی و آقــای معینــی و دکتــر 
ــبختانه  ــتیم و خوش ــور داش ــری حض صاب
ــرانجام  ــه س ــرای ب ــری ب ــای موث رایزنی ه

رســیدن آن صــورت گرفــت
ــوالن  ــه معل ــم جامع ــات، ه ــن جلس در ای

دیدگاه هــا  نقطه نظــرات،  توانســتند 
و  کننــد  مطــرح  را  خواسته هایشــان  و 
توانســتند  تخصصــی  گروه هــای  هــم 
کار کارشناســی موثــری انجــام دهنــد و 
ــه در  ــکالتی ک ــتند مش ــبختانه توانس خوش
قانــون قبلــی بــود را بررســی و اصــالح 

ــد. کنن
ــا  ــد ادع ــیر می ش ــن مس ــی ای ــد از ط بع
کــرد کــه  قانــون بازنگــری شــده، بــه 
جامعیــت رســیده و کلیــه خواســته های 
ــی  ــی، حمایت ــی، توانبخش ــی، رفاه حقوق
و بازتوانــی افــراد دارای معلولیــت در آن 
ویژگی هــای  از  ایــن  شده اســت.  دیــده 

ــت. ــون اس ــن قان ای
در گذشــته همــه مســایل مربــوط بــه 
ــازمان  ــک س ــه ی ــت ب ــراد دارای معلولی اف
ــی  ــم می شــد. ول ــود، خت ــه بهزیســتی ب ک

خوشــبختانه در ایــن قانــون، اجــرای مــواد 
ــازمان  ــک س ــوولیت های ی ــر از مس آن فرات
شــده و یکــی از علــل جامعیتــش هــم 
ــون،  ــن قان ــاس ای ــر اس ــت. ب ــن اس همی
ــواد  ــم در اجــرای م ــر ه ســازمان های دیگ
آن کــه ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای 
زندگــی بــا کیفیــت افــراد دارای معلولیــت 

ــت. ــد داش ــش خواهن ــت، نق اس
بــا بــه اجــرا درآمــدن ایــن قانــون همانقــدر 
کــه بهزیســتی نقــش دارد، وزارت بهداشــت 
و درمــان، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، وزارت علــوم 
و در کل همــه وزارت خانه هــا نقــش دارنــد 
ــون  ــن قان ــاص ای ــای خ ــن از ویژگی ه و ای
ــون،  ــن قان ــر ای ــای دیگ اســت. از ویژگی ه
پیــش بینــی شــورای عالــی امــور معلــوالن 
اســت کــه شــاید از نقــاط تقوتــش اســت. 

دز ایــن شــورا تمــام ســازمان هایی کــه ذی 
مدخــل هســتند بایــد در برنامه ریزی هــا 
حضــور داشــته و در اجــرای آن نقــش 
داشــته باشــند. در ایــن شــورا از باالتریــن 
ــور  ــه رئیس جمه ــور ک ــی کش ــره اجرای چه
ــور  ــد حض ــایر وزرا بای ــا س ــه ت اســت گرفت
ــور  ــا حض ــورا ب ــن ش ــند. ای ــته باش داش
پررنــگ جامعــه معلــوالن تشــکیل می شــود 
ــورا  ــن ش ــای ای ــر از اعض ــل ۵ نف و حداق
غیردولتــی  انجمن هــای  نماینــدگان  از 
ــوت  ــاط ق ــا از نق ــتند. اینه ــوالن هس معل

ــون اســت. ــن قان ای

آقـای دکتـر؛ مواردی کـه در کنوانسـیون 
حقـوق معلوالن بـود هم در قانـون جامع 

لحاظ شـده اسـت؟
ــن  ــای ای ــی از ویژگی ه ــالً . یک ــه، کام بل
قانــون ایــن اســت کــه تمــام مــواردی کــه 
در ســایر قوانیــن مهــم؛ مثــل کنوانســیون 
گذشــته  تجربیــات  معلــوالن،  حقــوق 
نظــرات  نقطــه  و  دیدگاه هــا  خودمــان، 
ــراد دارای  ــات اف ــال و نظری ــمن های فع س
ــع  ــون جام ــوده در قان ــرح ب ــت مط معلولی
لحــاظ شــده اســت. مــن امیــدوارم کــه بــه 
زودی مراحــل نهایــی آن هــم طــی شــود و 

ــب برســد. ــه تصوی ب
غیردولتــی  انجمن هــای  خوشــبختانه 
و  حساســند  بســیار  قانــون  ایــن  روی 
ــازمان  ــه در س ــی ک ــاید روی پیش نویس ش
بهزیســتی نهایــی شــده و بــه هیئــت دولــت 
رفته اســت، تغییــرات دیگــری هــم داده 
شده باشــد تــا بــه پختگــی الزم برســد.

ــه  ــن پیش نویــس ک ــه ای تصــور می شــود ک
بــه زودی بــه قانــون تبدیــل می شــود، 

از ویژگی های دیگر این قانون، 
پیش بینی شورای عالی

 امور معلوالن است که شاید 
از نقاط قوتش است 
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ــث  ــر حی ــار را از ه ــل انتظ ــت قاب جامعی
ــد. ــته باش داش

صـورت  در  قانـون  ایـن  دکتـر،  آقـای 
تصویـب ضمانت اجرایـی کافـی را خواهد 
داشـت؟در قانونـی کـه در سـال ۸۳ بـه 
تصویـب رسـید بندهایی وجود داشـت که 
همـان موقـع هم اجرا نشـد. مثـل قانون 
۳ درصـد اسـتخدام کـه نیـاز بـه بودجه 
قابـل توجهـی هـم نداشـت اما بـه جایی 
نرسـید. چه ضمانتـی وجـود دارد که این 
قانـون هـم بـه همـان سرنوشـت دچـار 

نشـود ؟
ــون  ــورمان قان ــا در کش ــال م ــر ح ــه ه ب
ــه  ــی ک ــن قانون ــم. همی ــم نداری ــوب ک خ
ــال ۸۳  ــل از س ــد قب ــاره کردی ــه آن اش ب
ــون  ــال ۶۳ قان ــود داشــت. در س ــم وج ه
مناسب ســازی محیــط زندگــی و معابــر 
را داشــتیم کــه در ســال ۶۷ تکمیل تــر 
هــم شــد و مصوبــه آن توســط رئیــس 
ــد  ــالغ ش ــتان ها اب ــه اس ــه هم ــور ب جمه
مناسب ســازی  شــهرها  همــه  در  تــا 
ــه  ــه ده ــا در س ــی م ــرد! یعن ــورت بگی ص
قانــون  مناسب ســازی  بــرای  اخیــر 
هــم  کامل تــر  دوره  هــر  و  داشــته ایم 
شــده اســت، ولــی هنــوز یــک فــرد دارای 
در  اتوبــوس  بــا  نمی تواننــد  معلولیــت 
ــا  ــا یــک نابین شــهر رفــت و آمــد کنــد و ی
ایــن  کــه  پیاده روهایــی  در  نمی توانــد 
خــرج  آن  مناسب ســازی  بــرای  همــه 
شــده بــدون کمــک دیگــران حرکــت کنــد. 
موزاییک هــای پولکــی کــه مســیر نابینایــان 
را معلــوم می کنــد یــک دفعــه بــا تخریــب و 
نوســازی قســمتی از پیــاده رو توســط افــراد 
یــا نهادهایــی بــه هــم می ریــزد و یــا بــرای 
اتصــال پیــاده رو بــه خیابــان فکــری نشــده 
ــا  ــن موزاییک ه ــتن ای ــر گذاش ــت. اگ اس
دلیلــی را نمایندگــی می کنــد، بــا چــه 
ــیر  ــن مس ــری در ای ــازمان دیگ نگرشــی س
مثــًال نیمکــت نصــب می کنــد؟ جالــب 
اینجاســت کــه بــرای یکایــک ایــن اتفاقــات 
کار تخصصــی وســیعی هــم شده اســت 
ــدام از  ــچ ک ــل هی ــفانه در عم ــی متاس ول
آنهــا رعایــت نمی شــود. در اصــل ایــن 
ــر کننــد  ــد تغیی نگرش هــا هســتند کــه بای
ــب  ــاید تصوی ــد، ش ــر نکنن ــر تغیی ــه اگ ک
ــه سرنوشــت  قوانیــن  ــون جامــع هــم ب قان

ــود! ــار ش ــی دچ قبل

ــر  ــوئد ه ــل س ــوری مث ــد. در کش دیده ان
ــه  ــت ب ــرد دارای معلولی ــک ف ــه ی آنچــه ک
ــی  ــت ول ــا اس ــش مهی ــاز دارد برای آن نی
ــا  ایــن کشــورها بســیار محدودنــد. ولــی ب
تصویــب چنیــن قوانینــی و طــرح آن در 
ــه  ــوط ب ــایل مرب ــج مس ــه تدری ــه ب جامع
افــراد دارای معلولیــت عمومــی شــده و 
ــه توجهــات روزمــره همــه مــردم تبدیــل  ب

می شــود. 

یعنـی ایـن قانون بـرای آینده پیـش بینی 
شـده کـه باالخره زمانـی تمـام آن اجرایی 

د؟  شو
بلــه، کامــال. البتــه درصــدی از ایــن قانــون 
ــی دارد  ــت اجرای ــم قابلی ــر ه در حال حاض
ــًال در بحــث  ــی مث ــرا شــود. ول ــد اج و بای
ــرمایه گذاری  ــه س ــه ب ــی ک ــتغال، آنجای اش
ــال  ــاید در ح ــود، ش ــوط می ش ــت مرب دول
ــن  ــی ای ــا وقت ــود. ام ــی نش ــر عمل حاض
ــه اشــتغال  نگــرش جــا بیفتــد، باالخــره ب
ــاید  ــود. ش ــر می ش ــم منج ــراد ه ــن اف ای
یکــی از نقــاط قوتــی کــه ایــن قانــون دارد 
همکاری هــای بیــن بخشــی آن اســت. 
ــود  ــث می ش ــی باع ــن بخش ــکاری بی هم
ــازمان  ــه دوش س ــط ب ــرای آن فق ــه اج ک
بهزیســتی نباشــد و همــه ارگان هــا خــود را 
ــراد دارای معلولیــت  ــدن اف ــه دی موظــف ب

ــد. ــود می کنن ــی خ ــات اجرای در عملی

بعـد از تصویـب ایـن قانـون چه بایـد کرد 
و سـازمان های غیردولتـی چـه نقشـی در 
داشـته  می تواننـد  آن  اجرایـی  پیگیـری 

؟  شند با
تدویــن  در  دولتــی  غیــر  ســازمان های 
ــد،  ــل کردن ــال عم ــیار فع ــون بس ــن قان ای
بعــد از آن هــم فعاالنــه بایــد اجــرای آن را 
پی گیــری کننــد. نبایــد بی تفــاوت باشــند. 
در کشــورهای دیگــر ایــن انجمن هــا نقــش 
بســیار فعالــی دارنــد و هــر آنچــه بــه نفــع 
ــرد،  ــکل می گی ــت ش ــراد دارای معلولی اف
ــی  ــر حق ــا اســت. اگ ــت آنه ــون فعالی مره
ــه ســرعت اعتــراض  از آنهــا ســلب شــود ب
نشــان می دهنــد.  واکنــش  و  می کننــد 
شــاید بشــود گفــت کــه باالتریــن ضمانــت 
انجمن هــا  خــود  قانــون  ایــن  اجرایــی 
ــد  ــل کنن ــال عم ــا فع ــر آنه ــتند و اگ هس
ــون امیــدوار  ــه اجــرای ایــن قان می شــود ب

ــود.  ب

شـما فکـر نمی کنیـد کـه تصویـب قانون 
جامـع بـار زیادی بـر دوش دولـت تحمیل 
می کنـد و بـاز هم بـا این بهانـه اجرای آن 

بیفتد؟ تعویـق  به 
مــن فکــر نمی کنــم ایــن طــور باشــد. 
بــه  مالــی  بــار  قانــون  ایــن  اجــرای 
ــد.  ــل نمی کن ــی تحمی ــتگاه های دولت دس
دانشــگاه  کــه  عالــی  آمــوزش  مثــًال 
و  مســکن  شــرکت  یــا  و  می ســازد 
شهرســازی کــه خانــه می ســازد، اگــر 
ــترس  ــل دس ــه آن را قاب ــک طبق ــد ی بتوان
بــرای افــراد دارای معلولیــت کنــد، هزینــه 
اضافــه ای برنمــی دارد. مهــم همــان تغییــر 
ــر جــا  ــن تفک ــه ای ــن ک نگــرش اســت و ای
بیافتــد کــه فــرد دارای معلولیــت هــم حــق 

زندگــی مثــل ســایرین را دارد. 
اگــر ایــن تفکــر در همــه دســتگاه های 
اجرایــی جــا بیافتــد کــه اقلیــت بزرگــی از 
ــد  ــتند و بای ــت هس ــه دارای معلولی جامع
بتواننــد مثــل ســایرین زندگــی کننــد، 
دوره  بــه  دوره  کــه  مناسب ســازی هایی 
بهره بــرداری  قابــل  می شــوند  انجــام 

خواهندشــد.

در یـک نگاه کلی بـه قانون جامـع به نظر 
می رسـد کـه در خیلـی از مـوارد ایـده آل 
گرایانـه اسـت و همین دسـت نیافتنی اش 
می کنـد. به نظـر شـما این طور نیسـت؟
قانــون جامــع بایــد ایده آل گــرا باشــد. 
ــتان  ــل هندوس ــا مث ــابه م ــورهای مش کش
و  ندارنــد  هــم  خاصــی  امکانــات  کــه 
بســیاری از افــراد دارای معلولیتشــان شــاید 
ــی  ــد ول ــم زندگی کنن ــان ه ــار خیاب در کن
قانونــی کــه بــرای معلــوالن پیش بینــی 
اســت.  ایده آل گرایانــه  خیلــی  کرده انــد 
وقتــی خیلــی از افــراد کنــار خیابــان زندگی 
می کننــد دیگــر رمــپ معنایــی نــدارد! 
خــوب  خیلــی  را  قانــون  کلیــت  ولــی 

در اصل
 این نگرش ها هستند که

 باید تغییر کنند که اگر تغییر نکنند، 
شاید تصویب قانون جامع هم 

به سرنوشت  قوانین قبلی 
دچار شود!
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بـا توجه به جایـگاه شـما در وزارت رفاه به 
عنوان مشـاور حـوزه معلولیت و اشـرافی 
کـه بـه قانـون جامـع حمایـت از حقـوق 
معلـوالن و لـزوم بازنگـری آن داریـد، در 
مورد علـت ایـن بازنگری بـرای ما صحبت 

. کنید
ازنشــریه  کنــم  مــی  تشــکر  ابتــدا  در 
توان یــاب کــه از نشــریات مطــرح در حــوزه 
ــگاه  ــا ن ــت و ب ــت اس ــراد دارای معلولی اف
تخصصــی قابل قبولــی بــه ایــن حــوزه، 
مطالــب مفیــدی را تهیــه و عرضــه می کنــد. 
مطــرح  كــه  ســؤالی  خصــوص  در  امــا 
ــون  ــری قان ــل بازنگ ــرای تحلی ــد؛ ب فرمودی
جامــع، الزم اســت حداقــل دو یــا ســه دهــه 
بــه عقــب بازگردیــم و بــا واكاوی زمینه هــای 
شــكل گیری ســند قانونــی حــوزه معلــوالن 
اشــكاالت مترتــب بــر آن وتحــوالت محیطی 
آن دوره را بررســی نماییــم تــا بــه ضــرورت 
بازنگــری قانــون برســیم. وقتــی بــه آن 
می کنیــم  مشــاهده  برمی گردیــم  دوران 
چارچــوب فکــری و پاردایمــی کــه تــا آ 
ن زمــان در حــوزه معلــوالن در كشــور مطرح 
ــرد  ــر رویك ــی ب ــتر مبتن ــود بیش ــب ب و غال
ــه  ــدان ب ــود و چن پزشــكی در توانبخشــی ب

مشــاركت و تلفیــق اجتماعــی معلــوالن 
اهمیــت نمــی داد؛ حقــوق اجتماعــی افــراد 
دارای معلولیــت در حاشــیه بــود و بنابرایــن 
ضرورتــی بــرای اســتیفای ایــن حقــوق 
احســاس نمی شــد. در ایــن شــرایط ایجــاد 
تغییــر اساســی توســط نخبگان و دلســوزانی 
ــد و حتــی  کــه ایــن فضــا را رصــد می کردن
ــود.  ــن نب ــتند، ممک ــم داش ــوولیتی ه مس
ــن  ــه پرداخت ــی ك ــه علل ــا ب ــم بن ــا كم ك ام
بــه آن مجــال دیگــری را مــی طلبــد، ایــن 
پارادایــم تغییــر كــرد و رویكــرد اجتماعــی به 
ــوق  ــه حضــور و حق توان بخشــی و توجــه ب
افــراد دارای معلولیــت در جامعــه پررنگ تــر 
شــد. در ایــن فضــا بــود كــه خــالء وجــود 
یــك ســند قانونــی در زمینــه حقــوق افــراد 
دارای معلولیــت احســاس و تبدیــل بــه 
یــك مطالبــه اجتماعــی شــد و بــه مــوازات 
ــز  ــوالن نی ــی معل ــكل های غیردولت آن تش
توســعه وگســترش یافتنــد. گســترش ایــن 
فضــا و فشــار مطالبــه اجتماعــی افــراد 
دارای معلولیــت، در نهایــت پــس از فــراز و 
فرودهایــی منجــر بــه تصویــب قانــون جامــع 
شــد. قانــون جامــع حمایــت از حقــوق 
ــنداختصاصی  ــن س ــع اولی ــوالن در واق معل

قانونــی کشــور بــرای افــراد دارای معلولیــت 
بــود و مــا را در زمــره حــدود چهــل كشــور 
واجــد قانــون تخصصــی در حــوزه معلــوالن 
قــرار مــی داد. ایــن قانــون تأثیــرات وســیعی 
بــر عرصــه ادبیــات حقوقــی اجتماعــی 
وحتــی فرهنگــی حــوزه معلــوالن گذاشــت و 
بــه ســرعت تبدیــل بــه یــك گفتمــان شــد. 
گفتمــان مســلطی كــه در آن «تقاضــای 
ــه «مطالبــه حــق» شــد.  لطــف» مبــدل ب
هژمونــی ادبیــات برخاســته از ایــن گفتمان، 
نــگاه ضــد رشــد و پیشــرفت بــودِن تمرکــز 
ــگاه  ــت ون ــراد دارای معلولی ــوق اف ــر حق ب
شــهروند درجــه دو بــودن آنهــا را بــه محــاق 
می بــرد و حتــی تــا حــدی نگرش هــای 
منفــی و متصلــب موجــود نســبت بــه ایــن 
ــا  ــه ت ــه این ک ــر ســاخت. البت ــراد را متأث اف
ــن  ــای زیری ــه الیه ه ــت ب ــد توانس ــه ح چ
اجتماعــی  ونگرش هــای  جامعــه  رفتــار 
ــل  ــد؛ مح ــوذ کن ــووالن نف ــژه درمس به وی
بحــث اســت. امــا بــه هــر روی و بــا وجــود 
قانــون  متأســفانه،  فــراوان،  امیدهــای 
ــكالت در  ــی از مش ــل برخ ــه دلی ــع ب جام
ــه اهــداف خــود نایــل و  عمــل نتوانســت ب
ــر دارای معلولیــت  انتظــارات جمعیــت كثی

دکتـر محمـود علی محمدی مشـاور وزیر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در امـور 

افـراد دارای معلولیـت اسـت. او که از سـال ها 
قبـل در ایـن نقـش انجـام وظیفه کرده اسـت، 
بـه خوبـی از فـراز و نشـیب های تدویـن قانون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن و نیـز از 
بازنگـری ایـن قانـون مطلع اسـت. بـه همین 
سـبب از او خواسـتیم که در مورد لزوم بازنگری 
ایـن قانـون و اینکـه چـرا در آن شـکاف ایجاد 
شـده و قـرار شـد قسـمتی از آن بـه تصویـب 
هیئـت دولت برسـد و قسـمتی در قالب الیحه 
در مجلـس مطرح شـود، بـا ما گفت وگـو کند. 
در ایـن نشسـت عـالوه بـر خبرنگاران نشـریه 
سـردبیر  رسـولیان،  دکتـر  خانـم  توان یـاب، 
نشـریه و آقایان سـخن سنج و دشـتی از روابط 

عمومـی موسسـه رعـد حضور داشـتند. 

در شرایط حاضر نیاز به همدلی و همزبانی 
به شدت احساس می شود

مشاور وزیر تعاون،کار و امور اجتماعیدکتر محمود علی محمدی
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ــه  ــع نقط ــا در واق ــد و اینج ــرآورده نمای را ب
عزیمــت آســیب شناســی، تجدید نظــر و 

ــود.  ــون ب بازنگــری قان

به طـور مشـخص دالیل اصلی ایـن بازنگری 
بود؟ چه 

 بخشــی از موانــع مربــوط می شــد بــه 
این كــه ایــن قانــون بــه هــر حــال بــه شــكل 
طــرح تصویــب شــده بــود. نماینــدگان 
جهــت  بــه  اســالمی  شــورای  مجلــس 
رعایــت عــدم مغایــرت بــا اصــل ۷۵ قانــون 
اساســی، مــاده ۱۶، بــه ویــژه تبصــره ۲ کــه 
ــن  ــه تأمی ــوط ب ــون را من ــواد قان اجــرای م
ــود  ــار آن از محل هــای خــاص کــرده ب اعتب

ــد. ــرح گنجاندن را در ط
می گویــد،  اساســی  قانــون   ۷۵ اصــل   
توســط  شــده  ارائــه  درطرح هــای 
نماینــدگان، کــه بــه تقلیــل درآمــد یــا 
می انجامــد،  عمومــی  هزینــه  افزایــش 
ــد  ــران کاهــش درآم ــق جب می بایســت طری
یــا تأمیــن هزینــه جدیــد نیــز معلــوم شــده 
ــت  ــدون موافق ــر ب ــارت دیگ ــه عب باشــد. ب
دولــت نمی تــوان بــار مالــی بــر دولــت 

ــرد  ــل ک تحمی
قانــون جامــع بــا این شــرایط در اردیبهشــت 
ــورای  ــس ش ــط مجل ــال ۸۳ توس ــاه س م
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــب و ب ــالمی تصوی اس
ارســال شــد؛ و بعــد هــم توســط دولــت بــه 

ــد. ــالغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای دس

 شـورای نگهبـان بـا ایـن قانون بـر خورد 
نکرد.؟ سیاسـی 

ــه  ــا وجــود این ک ــان ب ــر، شــورای نگهب خی
ــاظ  ــه لح ــون ب ــن قان ــت ای ــاد داش اعتق
تخصصــی مشــکالتی دارد در جهت همکاری 
ــت  ــدًا در مهل ــوع، تعم ــه موض ــک ب وکم
ــدون نظــر  ــا ب قانونــی اظهــار نظــر نكــرد ت
ایــن شــورا، قانــون مذکــور بــه دســتگاه های 
اجرایــی ابــالغ شــود. ایــن موضــوع از ایــن 
نظــر اهمیــت دارد كــه می توانــد بــه عنــوان 
ــوع  ــارغ از موض ــود. ف ــرار ش ــو تك ــك الگ ی
مــورد بحــث، توجــه بــه ایــن نکتــه اهمیــت 
دارد کــه اساســًا موضوعــات اجتماعــی، 
حمایــت از محرومــان، معلــوالن، گروه هــای 
آســیب پذیر بــا عنــوان كلــی خیــر جمعــی؛ 
موضوعاتــی غیــر سیاســی هســتند كــه 
نبایــد هــم سیاســی شــود چــون سیاســت 

ــن  ــی از ای ــت. موضوعات ــم اس ــرای آن س ب
ــری  ــدری انعطاف پذی ــا ق ــد ب دســت می توان
ــی و  ــای سیاس ــه گروه ه ــاق هم ــورد وف م
صنفــی واجتماعــی قــرار گرفتــه و توفیقــات 
پی گیــری  در  را  نظــام  خدمتگــزاران 
ــش  ــزان افزای ــن عزی ــه ای ــانی ب خدمت رس

دهــد.
بــر می گــردم بــه ادامــه پاســخ ســوال قبلــی 
ــع و  ــون جام ــورد اشــکاالت قان شــما در م
 ۱۵ ۱تــا  مــواد  آن.  در  بازنگــری  دالیــل 
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن، 
ــاء کیفیــت  ــرای ارتق ــادی ب ظرفیت هــای زی
داشــت  معلولیــت  دارای  افــراد  زندگــی 
لیکــن بــه جهــت مشــکل مــاده ۱۶ عمــده 
ایــن ظرفیت هــا قفــل و قابلیــت اجــرای آن 

ســلب شــده بود 
ایــن در واقــع اولیــن مشــکل قانــون بــود. 
عــالوه برایــن، ســه مســأله دیگــر نیــز وجود 
داشــت کــه در مجمــوع، اصــالح و بازنگــری 
قانــون جامــع حمایــت از حقوق معلــوالن را 

ــرد  ــروری می ک ض
ــال  ــر ح ــه ه ــه ب ــود ک ــن ب ــأله دوم ای مس
ــی  ــرایط محیط ــال ها ش ــن س ــی ای در ط
ــوی  ــه نح ــون ب ــی قان ــای اجرای و زمینه ه
تغییــر کــرد کــه برخــی از مــواد موضوعیــت 
ــت  ــود را از دس ــی خ ــای اجرای ــا زمینه ه ی
می بایســت  مــواد  ایــن  .طبعــًا  دادنــد 
ــا تغییــرات جدیــد به روزرســانی  متناســب ب

می شــدند.
مشــکل ســوم ایــن بــود کــه برخــی نیازهــا 
بــه هــر علتــی در قانــون جامــع دیده نشــده 
ــرای  ــود کــه می بایســت مــواد مناســبی ب ب

پاســخ بــه ایــن نیازهــا طراحــی می شــد.
ــا در آذر  ــه م ــود ک ــن ب ــارم ای ــأله چه مس
مــاه ســال ۸۷ بــا تصویــب مجلــس شــورای 
کنوانســیون  بــه  رســمًا  اســالمی ایران، 
ــت  ــراد دارای معلولی ــوق اف ــی حق بین الملل

ــتیم  پیوس

اگــر متــن کنوانســیون را مالحظــه فرمــوده 
باشــید می بینیــد کــه عبــارات کنوانســیون 
بیشــتر بــه شــکل سیاســت ها و خــط 
ــرای  ــان شده اســت و ب ــی بی مشــی های کل
قوانیــن  می بایســت  آن  تحقــق  و  اجــرا 
متناســب و جزئی تــری تهیــه و تدویــن 
ــق  ــه در تحق ــرای این ک ــن ب ــود. بنابرای ش
الزامــات مفــاد کنوانســیون تــالش مناســبی 
گزارشــات  و  برســانیم  ســرانجام  بــه  را 
ــود  ــه کنیــم، الزم ب دوره ای مناســبی را ارائ
ــت از  ــع حمای ــون جام ــی را در قان تغییرات

ــم. ــال کنی ــوالن، اعم ــوق معل حق
 البتــه مــا چــون راجــع بــه علــل بازنگــری 
ــکاالت  ــر اش ــان ب ــم تمرکزم ــث می کنی بح
معطــوف بــه آن اســت، امــا اگــر بنــا 
باشــد بــه دالیــل عــدم وصــول بــه اهــداف 
قانــون بپردازیــم، آن وقــت مشــکالت اجــرا، 
ازجملــه اشــکاالت مجریــان نیــز می بایســت 

ــوند.  ــر ش ــی و ذک آسیب شناس

در خصـوص تغییـرات محیطـی می شـود 
بـه مـوارد خـاص و مصادیق آن هم اشـاره 

؟ کنید
مــاده  بنــد (و)  در  مثــال؛  عنــوان  بــه 
حقــوق  از  حمایــت  جامــع  قانــون   ۷
ــتگاه ها  ــزام دس ــه ال ــاره ای ب ــوالن اش معل
بــه اختصــاص ۶۰ درصــد از پســت های 
نابینایــان،  بــه  تلفنچی گــری  ســازمانی 
معلولیــت  دارای  افــراد  و  کم بینایــان 
جســمی، حرکتــی شــده بــود. ایــن ۶۰ 
ــوع  ــه ن ــود ک ــی ب ــه زمان ــوط ب درصــد مرب
اســتخدام اپراتورهــا، دولتــی بــود. امــا 
ــازی و  ــد خصوص  س ــا رون ــی ب ــد از مدت بع
برون ســپاری ایــن گونــه مشــاغل بــه بخــش 
خصوصــی، عمــْال زمینه هــای اجــرای ایــن 
بخــش از قانــون از بیــن رفــت و ایــن حكــم 
ــی موضوعیــت خــود را از دســت داد.  قانون
مــوارد مشــابه دیگــری نیــز در قانــون جامــع 
بــه علــت عــدم پیش بینــی آینــده یــا تغییــر 
شــرایط محیطــی وجــود داشــت، کــه 

ــد. ــون می ش ــی قان ــدم کارآی ــب ع موج

لـزوم ایـن بازنگـری از چـه سـالی جدیت 
کرد؟ پیـدا 

از حــدود اواخــر ســال ۹۰ بحث هــای مرتبــط 
بــا ضــرورت بازنگــری قانــون جامــع حمایت 
و  جدی تــر  شــکل  معلــوالن  حقــوق  از 

قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن 

در واقع اولین سند اختصاصی قانونی 
کشور برای افراد دارای معلولیت بود و 

ما را در زمره  چهل كشور واجد 
قانون تخصصی 

در حوزه معلوالن قرار می داد 
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معاونــان توانبخشــی ســازمان بهزیســتی در 
ســه دهــه اخیــر اخــذ شــد و عــالوه بــرآن 
از نظــرات کارشناســانی کــه تجربــه تدویــن 
قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران 
ــت  را داشــتند هــم اســتفاده شــد. در نهای
ــاه ســال ۹۱  ــدی نظــرات، در دی م جمع بن
ــه  ــد. کمیت ــال ش ــق ارس ــه تلفی ــه کمیت ب
تلفیــق نیــز در آخریــن بازبینــی، اصالحــات 
مــورد نظــر خــود را اعمــال و پیــش نویــس 
ــت از  ــع حمای ــون جام ــالح قان ــه اص الیح
حقــوق افــراد دارای معلولیــت در فروردیــن 
ــه هیئــت دولــت ارســال شــد.  ســال ۹۲ ب
ــه ســرانجام رســید  ــه ب ــت آنچــه ک در نهای
حاصــل یــک کار کارشناســی ســه الیــه و بــا 

نهایــت وســواس و دقــت ممکــن بــود. 

در حـال حاضـر بازنگـری قانـون در چـه 
مرحله ای اسـت و چه نتایجـی از آن حاصل 

است؟ شـده 
ــون جامــع، منجــر  در نهایــت بازنگــری قان
بــه تصویــب برنامــه جامــع حمایــت از 
ــه  ــت در جلس ــراد دارای معلولی ــوق اف حق
مــورخ ۳/۱۰/ ۹۴هیئــت محتــرم وزیــران 
شــد. برنامــه جامــع حمایــت از حقــوق 
افــراد دارای معلولیــت، درقالــب دو بخــِش 
ــا ۲۸ مــاده  ــران، ب تصویب نامــه هیئــت وزی
و الیحــه تقدیمــی بــه مجلــس بــا ۲۵ مــاده 
در ۱۰ فصــل، تهیــه و تنظیــم شــد. تصویــب 
ــور در نیمــه شــهریورماه توســط  ــه مذک نام

عملیاتی تــری بــه خــود گرفــت و در نهایــت 
منجــر بــه تشــکیل اولیــن جلســه بازنگــری 
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن 

در اســفند همــان ســال شــد.

چه کسـانی در آن مشـارکت داشتند و چه 
رونـدی برای بازنگری آن طی شـد؟ 

ایــن جلســات بــه طــور عمــده بــا حضــور و 
ــوالن  ــی از جامعــه معل محوریــت نمایندگان
ــازی وزارت  ــر توانمندس ــان دفت و کارشناس
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تشــکیل 
دارای  افــراد  مشــارکت  ابتــدا  می شــد. 
جلــب  عمومی تــری  به شــکل  معلولیــت 
و کلیــه نظــرات در قالــب نیازهــای اظهــار 
ــد  ــه بع ــد. در مرحل ــع آوری ش ــده جم ش
گروه هــای  محدودتــری  جلســات  در 
ــتان دارای  ــًا از دوس ــه بعض ــی ک کارشناس
کــه  کســانی  و  بودنــد  هــم  معلولیــت 
ایــن  بودنــد،  توان بخشــی  متخصــص 
می گرفتنــد،  را  شــده  اظهــار  نیازهــای 
ــه  ــل ب ــد و آن را تبدی ــش کار می کردن روی
مــاده قانونــی کــه قابلیــت اجرایــی داشــت 
ــود  ــتی ب ــن سیاس ــع ای ــد. در واق می کردن
کــه همــواره پشــت ایــن فعالیت هــا در 

ــود. ــان ب جری
تعــداد  بــا  جلســات  ادامــه،  در  البتــه 
محدودتــر و بــا توجــه بــه موضــوع جلســه، 
کارشناســانی از ســازمان بهزیســتی، مرکــز 
نماینــدگان  و  مجلــس  پژوهش هــای 
دســتگاه ها و ســازمان هایی کــه بــه نحــوی 
در قانــون از آنهــا نــام بــرده شــده بــود یــا 
ــوط می شــد،  ــا مرب ــه آنه ــون ب اجــرای قان
ــا نظــرات خــود را بــه  شــرکت می کردنــد ی

صــورت مکتــوب ارســال می کردنــد 
قالــب  در  فعالیت هــا  ایــن  نهایــت  در 
کمیتــه تلفیــق بــه عنــوان هســته مرکــزی 
ــه  ــده، ادام ــراد برگزی ــور اف ــا حض کار و ب
ــا  ــن تالش ه ــا ای ــان ب ــات داد. هم زم حی
در  نیــز  بهزیســتی  ســازمان  مســووالن 
ــری جلســاتی را برگــزار و  مقیــاس محدودت
ــاون،  ــه وزارت تع ــه و ب پیش نویســی را تهی

ــد. ــال کردن ــی ارس ــاه اجتماع کار و رف
ــای  ــوازات کاره ــه م ــام و ب ــن ای  در همی
ــر  ــتان دفت ــق، دوس ــه تلفی ــده کمیت ارزن
حقوقــی وزارتخانــه نیــز همکاری هــای 
ــرای  ــن ب ــتند. هم چنی ــده ای را داش ارزن
افزایــش دقــت کار، جلســاتی نیــز در 
دفتــر مشــاور امــور معلــوالن بــا حضــور 
اســاتید حوزه توانبخشــی، کارشناســان 
ــز  ــزان مرک ــتی، عزی ــازمان بهزیس س
ســایر  و  مجلــس  پژوهش هــای 
صاحــب نظــران تشــکیل شــد و 
ــا زحمــات ارزشــمند  ــه ب ــی ک متون
دوســتان کمیتــه تلفیــق تهیــه 

ــد.  ــرور ش ــود، م ــده ب ش
ــرات  ــًا نظ ــات تقریب ــن جلس در ای



دولــت محتــرم ابــالغ والیحــه نیــز در همین 
مــاه تقدیــم مجلــس شورای اســالمی شــد.

در بازنگـری قانون جامع حمایـت از حقوق 
افـراد دارای معلولیـت نسـبت بـه قانـون 
جامـع قبلـی چـه تفاوت هایی ایجاد شـد؟ 
در قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلوالن 
مصــوب ســال ۸۳، مــوادی راجــع بــه 
تعریــف معلولیــت، مناسب ســازی محیــط، 
اشــتغال، حمــل و نقــل و ورزش معلــوالن، 
بیمــه درمانــی، تأمیــن خدمــات و وســایل 
کمــک توانبخشــی، مراکــز نگهــداری و 
ــکن  ــل و مس ــوالن، تحصی ــی معل توانبخش
معلــوالن، نظــام وظیفــه و مســائل حقوقــی 
ــوالن و وظایــف صــدا و ســیما نســبت  معل
مالحظــه  را  معلولیــت  دارای  افــراد  بــه 
ــواد و  ــن م ــه ای ــر هم ــه دربراب ــم ک می کنی
ــه  ــی ب ــات خــوب و ضــروری، مانع موضوع
نــام مــاده ۱۶ و مشــکل تأمیــن اعتبــار 

خودنمایــی می کنــد 
در برنامــه جامــع حمایــت از حقــوق افــراد 
ــواد ۲ ،  ــی از م ــت، بخش های دارای معلولی
ــوط  ــی کــه مرب ــون قبل ۴ ، ۷ ، ۱۱ و ۱۵ قان
بــه موضوعــات مناســب ســازی، تســهیالت 
فرهنگــی  ونقل،فعالیت هــای  حمــل 
عضویــت  و  آمــار  اشــتغال،  ورزشــی،  و 
بــود،  اســتانی  شــوراهای  در  بهزیســتی 

ــت. ــده اس ــا ش ــظ و ابق حف
ــل  ــه به دلی ــل نظام وظیف ــواد مث برخــی از م
ــده و  ــده ش ــه دی ــن مربوط ــه در قوانی این ک
تکــراری اســت، حــذف و تعــدادی موضوعات 
جدیــد ماننــد پیشــگیری از معلولیت هــا 
ــز  ــه شــد. ســایر موضوعــات نی ــه آن اضاف ب

تکمیــل و بســط یافتــه اســت. 
بســیار  افــق  برنامــه  ایــن  مجمــوع  در 
روشــنی را در پیشــبرد اهــداف افــراد دارای 
ــا،  ــاور م ــه ب ــد. ب ــت ترســیم می کن معلولی
ــوق  ــت از حق ــه جامــع حمای ــب برنام تصوی
افــراد دارای معلولیــت، فصــل نوینــی را 
ــان خواهــد گشــود  ــوق آن در اســتیفای حق
ــه تحــوالت عمیقــی در افزایــش  و منجــر ب
کیفیــت زندگــی و کاهــش بــار ناتوانــی آنهــا 

ــد شــد.  خواه

آیـا بخـش تصویـب نامـه برنامـه جامـع، 
دارد؟ هـم  اجرایـی  ضمانـت 

مصــوب  خــودش  دولــت  وقتــی  بلــه. 

دارد.  هــم  اجرایــی  ضمانــت  می کنــد، 
باشــد  دولــت  مرجــع،  وقتــی  منتهــی 
ــر دهــد.  ــد آن را تغیی خــودش هــم می توان
ــد،  ــس باش ــع مجل ــه مرج ــم ک ــی ه وقت
آن  در  می توانــد  مرجــع  همــان  قاعدتــا 
تغییراتــی بدهــد. ایــن مصوبــات تــا زمانــی 
کــه توســط مصوبــه الحــق لغــو نشــود بــه 
لحــاظ قانونــی ولــو بــا تغییــر دولــت معتبــر 
و نافــذ هســتند. البتــه بعضــی از دوســتان 
ــندند  ــک رانپس ــن تفکی ــت ای ــن اس ممک
ــده  ــا بن ــت ام ــرم اس ــان محت ــه نظرش ک
اســتدالل دولــت محتــرم مبنــی بــر این کــه 
اختیاراتــی کــه بــه موجــب قانــون بــه قــوه 
مجریــه و دولــت داده شــده اســت ضرورتــی 
ــه  ــه ب ــب الیح ــددًا درقال ــه مج ــدارد ک ن
تصویــب مجلــس برســد را منطقــی ودرســت 
می دانــم. ایــن نــگاه در دولــت نســبت 
ــی  ــود دارد و طبیع ــا وج ــه حوزه ه ــه کلی ب
اســت کــه قوانیــن مربــوط بــه افــراد دارای 

ــت. ــتثنی نیس ــم از آن مس ــت ه معلولی

ایـن قسـمت قانون کـه به صـورت مصوبه 
در آمـده نبایـد در مجلـس هم بـه تصویب 

برسد؟
خیــر. در دولــت تصمیــم گرفتــه شــد، 
بخشــی کــه مربــوط بــه اختیــارات قانونــی 
ــه  ــب نام ــورت تصوی ــه ص ــت ب ــت اس دول
هیئــت وزیــران مصــوب و بــرای اجــرا 
در  کــه  هــم  بخشــی  آن  گــردد  ابــالغ 
ــل  ــود مث ــب ش ــت تصوی ــت نمی توانس دول
ــا  ــیما ی ــرای صداوس ــال ب ــه مث ــی ک تکالیف
دیگــر ارگان هایــی کــه زیــر مجموعــه دولــت 
هیئــت  در  الیحــه  قالــب  در  نیســتند؛ 
ــم مجلــس  ــب وتقدی ــران تصوی ــرم وزی محت

ــد. گردی

بـر فـرض کـه ایـن قوانیـن بـه تصویـب 
دولـت و مجلس هم برسـند بعـد از آن چه 

می شـود ؟ چـه وقـت بایـد انتظار داشـت 
کـه اجرایی  شـوند؟

مــاه  شــهریور  نیمــه  از  نامــه  تصویــب 
ــم دارد  ــرا ه ــت اج ــد، قابلی ــالغ ش ــه اب ک
الزم  پی گیری هــای  بهزیســتی  وســازمان 
بــرای تحقــق مفــاد آن را بــه عمــل خواهــد 
آورد. الیحــه حمایــت از حقــوق افــراد دارای 
ــده  ــال ش ــس ارس ــه مجل ــز ب ــت نی معلولی
ــه  ــس و تهی ــب در مجل ــس از تصوی ــه پ ک
تأمیــن  و  الزم  اجرایــی  آیین نامه هــای 
ــدا  ــی پی ــار، قابلیــت اجرای وتخصیــص اعتب
می کنــد. امــا در ایــن میــان آن چــه بیــش 
از همــه در پی گیــری اجــرای ایــن مصوبــات 
ــال  ــی فع ــارکت اجتماع ــت دارد، مش اهمی
حــوزه معلــوالن اســت. آنهــا بایــد خودشــان 
ــن  ــد، اجــرای قوانی ــه مشــارکت کنن فعاالن
ــت  ــد و از دول ــد کنن ــده را رص ــب ش تصوی
و مجلــس و ســایر نهادهــای مســوول، 
اجــرای مصوبــات قانونــی را مطالبــه کننــد. 
عرصــه  در  بایــد  معلــوالن  تشــکل های 
ــن  ــرای قوانی ــند و اج ــته باش ــور داش حض
را پی گیــری کننــد. ایــن پیگیری هــا بــه 
ــب  ــدازه تصوی ــه ان ــون و ب ــدازه خــود قان ان
ــانی  ــر کس ــی اگ ــت دارد. یعن ــون اهمی قان
پشــت ســر قانــون قــرار نگیرنــد، ایــن 
قانــون ممکــن اســت در ســکوت اجتماعــی 
ــه  ــد. ب ــدا نکن ــی مناســبی پی شــکل اجرای
می شــوند  تصویــب  قوانیــن  حــال  هــر 
ابــالغ  دســتگاه ها  بــه  اجــرا  بــرای  و 
می شــوند. امــا در بدنــه ممکــن اســت 
کــه  داشته باشــد  وجــود  مقاومت هایــی 
مانــع اجــرای صحیــح ایــن قوانیــن شــوند. 
لــذا در ایــن بخــش نیازمنــد همــکاری فعال 
افــراد و انجمن هــای مربوطــه هســتیم. 
ــاون، کار و  ــرم تع ــر محت ــه، وزی وزارت خان
رفــاه اجتماعــی و البتــه ســازمان بهزیســتی 
کشــور حامــی انجمن هــای افــراد دارای 
معلولیــت و مشــارکت آنــان هســتند و 
ــن  ــت. ای ــی اس ــیار مثبت ــه بس ــن نکت ای
ــد  ــا نیازمن ــه م ــت ک ــی اس ــا روزهای روزه
همدلــی، همزبانــی، همگرایــی و مشــارکت 
ــوالن هســتیم.  تشــکل های غیردولتــی معل
تــا ان شــاءاهللا بــا مســاعدت وهمــکاری 
ــه را  ــن الیح ــم ای ــرم بتوانی ــس محت مجل
ــا در  ــانیم ت ــبی برس ــام مناس ــر انج ــه س ب
آینــده ای نزدیــک عزیــزان دارای معلولیــت از 

ثمــرات آن بهره منــد گردنــد.

به باور ما، 
تصویب برنامه جامع حمایت از 

حقوق افراد دارای معلولیت، 
فصل نوینی را در استیفای حقوق معلوالن 
خواهد گشود و منجر به تحوالت عمیقی 

در افزایش کیفیت زندگی معلوالن و 
کاهش بار ناتوانی آنها خواهد داشت
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دولــت ژاپــن از پیشــتازان توجــه بــه نیازهــای افــراد دارای معلولیــت 
از جملــه وضــع مقــررات ویــژه در جهــان اســت. اگرچــه در قانــون 
مصــوب ۱۹۴۶، از افرادمذکــور نــام بــرده نشده اســت ولــی برخــی از 
ــزوم بهره منــدی همــه مــردم از حقــوق بشــر و  اصــول آن چــون؛ ل
تضمیــن آن توســط قانــون اساســی(اصل۱) ۱حــق برخــورداری تمــام 
افــراد جامعــه از حداقل هــای اســتاندارد زندگــی( اصــل ۲۵) و حــق 
تکلیــف بــر کار(اصــل ۲۷) و... بــه راحتــی قابــل تعمیــم بــه افــراد 

دارای معلولیــت بــود.
ــه  ــادی از آن جمل ــن ع ــون اساســی در قوانی ــب قان ــب تصوی متعاق
ــر  ــورد تدابی ــودکان ۱ مصــوب ســال ۱۹۴۷، در م ــاه ک ــون رف در قان
ــت  ــودکان دارای معلولی ــه ک ــودکان از جمل ــاه ک ــرای رف ــه ای ب پای
مــورد توجــه قــرار گرفــت. در ســال ۱۹۴۹ قانــون خــاص رفــاه افــراد 
دارای معلولیــت جســمی ۲ جهــت ثبــات بخشــی بــر زندگانــی آنهــا 
بــا فراهــم کــردن حمایت هــای ضــروری توســط دولت هــای ملــی و 

محلــی بــه تصویــب پارلمــان ژاپــن رســید.
در ســال ۱۹۵۰ قانــون بهداشــت روانــی۳ بــا هــدف ارتقــاء خدمــات 
پزشــکی و حمایــت و ارتقــاء توان بخشــی اجتماعــی، تصویــب گردید.
در ســال ۱۹۶۰ قانــون رفــاه افــراد عقب مانــده ذهنــی (دارای اختــالل 
ــراد دارای  ــتغال اف ــاء  اش ــون ارتق ــال قان ــان س ــی)۴ و در هم ذهن
معلولیــت۵ ژاپنــی بــه تصویــب رســید. در ایــن قانــون ســازوکارهای 
ــه از طریــق  ــرای  اشــتغال افــراد مذکــور از جمل حقوقــی مختلــف ب
نظــام  ســهمیه ای اشــتغال بــرای آنــان و توان بخشــی حرفــه ای آنــان 

مــورد توجــه واقــع شــد.

ــرای  ــن ب ــودن اماک ــل اســتفاده و دســترس ب ــون قاب در ۱۹۹۴، قان
افــراد ســالمند و دارای معلولیــت جســمی۶ تصویــب شــد کــه 
براســاس آن صاحبــان اماکــن ویــژه مــورد اســتفاده عمومــی، خــواه 
ــر، هتــل و...  دولتــی و غیردولتــی، بیمارســتان ها، ســینماها، تئات
ــا ورودی هــا، راهروهــا، پله هــا، دستشــویی ها و....  ــزم شــدند ت مل
را بــرای افــراد دارای معلولیــت قابل دســترس ســازند. در ســال ۲۰۰۰ 
قانــون ارتقــاء و قابــل دسترســی آســان نظــام حمل ونقــل عمومــی و 
زیربناهــای آن بــرای افــراد ســالمند و دارای معلولیــت ۷ وضــع شــد. 
ــا ادغــام و اصــالح  ــه ب ــه تجــارب حاصل ــا توجــه ب در ســال ۲۰۰۶ ب
و اضافــات الزم، قانــون ارتقــاء دادن جابه جایــی آســان و قابــل 
ــت ۸  ــراد مســن و دارای معلولی ــرای اف دسترســی (مناسب ســازی ب
بــه تصویــب پارلمــان ژاپــن رســید کــه در آن مناسب ســازی اماکــن، 
معابــر، حمل ونقــل عمومــی و ارتباطــات بــا تفصیــل مــورد عنایــت 
ــا  ــب ب ــم متناس ــر ه ــررات دیگ ــد. در دل مق ــع ش ــذار واق قانون گ
موضوعــات از حقــوق افــراد دارای معلولیــت غفلــت نشــد از جملــه؛ 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــون پای ــت در قان ــراد دارای معلولی ــن خــاص اف قوانی

حقــوق مختلــف افــراد دارای معلولیــت پرداخــت.

قانون پایه ای در یک نگاه
قانــون پایــه ای در مــورد افــراد دارای معلولیــت۹ کــه در مــاه مه ســال 
۱۹۷۰ بــه تصویــب پارلمــان ژاپــن رســید از جملــه قوانینــی اســت که  
مســایل و موضوعــات مختلــف مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت را 
ــوط  ــرار داده اســت. در حالی کــه قوانیــن دیگــر مرب مــورد توجــه ق

قانون پایه ای افراد دارای معلولیت 
مصوب ١٩٧٠ ژاپن با اصالحات بعدی

دکتر خیراله شهبازی
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بــه افــراد دارای معلولیــت در مقــام پاســخگویی بــه 
ــا گروه هــای مشــخصی از  ــا و ی نیازهــای خــاص آنه
آنهــا می باشــد. ایــن قانــون بارهــا از جملــه درســال 
ــت  ــده اس ــالح ش ــن اص ــان ژاپ ــط پارلم ۲۰۰۴ توس
کــه بحــث حاضــر بــا توجــه بــه اصالحــات در ســال 
مذکــور، صــورت گرفته اســت. ضمــن بیــان مقــرارت 
کلــی، هــدف از تصویــب ایــن قانــون، تعریــف اصــول 
بنیادیــن مربــوط بــه افــراد مذکــور، مســوولیت های 
ــردم در  ــی و م ــای محل ــزی و دولت ه ــت مرک دول
ــه  ــزاری هفت ــت، برگ ــراد دارای معلولی ــوص اف خص
معلــوالن، خط مشــی های پایــه ای و برنامه هــای 
پایــه ای بــرای افــراد دارای معلولیــت، تســلیم گــزارش ســاالنه در مــورد تدابیــر اتخــاذی 
ــه ای  ــی، مســتمری، آموزشــی، مشــاوره حرف ــه پارلمــان، خدمــات پزشــکی و مراقبت ب
و  اشــتغال، مســکن، تســهیالت و ارتباطــات قابــل دســترس، جلوگیــری از معلولیــت، 
شــورای مرکــزی ارتقــاء تدابیــر در مــورد افــراد دارای معلولیــت بــه ریاســت نخســت وزیر 
ــه  ــه آن را ب ــاره کرده اســت ک ــهرداری ها  اش ــتان ها و ش ــر آن در اس ــوراهای متناظ و ش

صــورت خالصــه وار آورده ایــم:

مقررات کلی
ماده۱

هدف قانون: ارتقاء رفاه افراد دارای معلولیت
الف: پایه ریزی اصول بنیادین

ب: روشن کردن مسوولیت های دولت مرکزی و دولت ها
ج: پایه ریزی تدابیر جامع و مستمر برای حمایت از استقالل و مشارکت اجتماعی آنها

ماده۲
تعریف افراد دارای معلولیت:

افــرادی کــه دارای محدودیت هــای اساســی مســتمر در زندگــی روزانــه یــا اجتماعــی بــه 
دلیــل اختــالالت جســمی، ذهنــی یــا روانی هســتند

ماده۳
اصول بنیادین در مورد افراد دارای معلولیت:

الــف: داشــتن حــق مــورد احتــرام واقــع شــدن بــه خاطــر کرامــت فــردی  و شایســتگی 
ــان ــت زندگی ش هدای
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ب: بــه عنــوان یــک عضــو جامعــه، اســتحقاق فرصت هــای 
ــی  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای اجتماع ــارکت دادن در فعالیت ه مش

ــر ــور دیگ و ام
ج: نــدادن اجــازه اعمــال تبعیــض یــا تعــدی بــه حقــوق و 

معلولیــت  خاطــر  بــه  مزایای شــان 

ماده۴و۵
مسوولیت های دولت مرکزی و دولت های محلی

ارتقــاء دادن رفــاه افــراد دارای معلولیــت بــا اتخــاذ تدابیــر الزم • 
ــر تبعیــض و  ــا، حمایت شــان در براب ــوق آنه ــاع از حق ــرای دف ب

ــا پشــتیبانی از اســتقالل و مشــارکت های اجتماعــی آن ه
اتخــاذ تدابیــر ضــروری بــرای بــاال بــردن فهــم و درک مناســب • 

مــردم از آن هــا

ماده ۶
مسوولیت های مردم:

تــالش بــرای همــکاری جهــت ارتقــای رفــاه افــراد دارای • 
معلولیــت بــر پایــه همبســتگی اجتماعــی

تشــریک مســاعی جهــت تحقــق جامعــه ای بــا احتــرام بــه حقوق • 
ــارکت  ــض در مش ــود تبعی ــدون وج ــت ب ــراد دارای معلولی اف
ــه  ــر پای ــا ب ــی آنه ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــی و فعالیت ه اجتماع

همبســتگی اجتماعــی

ماده۷
برگزاری هفته افراد دارای معلولیت: از ۳ تا ۹ دسامبرهر سال

الــف: افزایــش آگاهــی مــردم در مــورد رفــاه افــراد دارای معلولیــت 
ــی،  ــه در فعالیت هــای اجتماع ــه مشــارکت فعاالن ــا ب و تشــویق آنه

اقتصــادی، فرهنگــی و امــور دیگــر
ــط  ــور توس ــه مذک ــدف هفت ــا ه ــط ب ــای مرتب ــرای برنامه ه ب: اج

ــی ــای محل ــزی و دولت ه ــت مرک دول

ماده۸
طراحی و اجرای خط مشی های پایه ای

طراحــی و اجــرای تدابیــر جامــع بــرای رفــاه افــراد دارای • 
معلولیــت، بــا همــکاری و تشــریک مســاعی های ســازمان یافتــه 

ــت ــراد دارای معلولی ــا ســن و شــرایط اف ــازگار ب س
ــا احتــرام •  ــه توانمنــد نمــودن آنهــا ب تدابیــر رفاهــی، عنایــت ب

ــن  ــر ممک ــه حداکث ــان ب ــتقالل و خودمختاری ش ــت اس و رعای
ــه  ــرای داشــتن زندگــی مســتقل در جامع ب

ماده۹
ــه و  ــد تهی ــت؛ فرآین ــراد دارای معلولی ــرای اف ــه ای ب ــای پای برنامه ه

تصویــب آنهــا:
ــت  ــراد دارای معلولی ــه ای اف ــه پای ــس برنام ــه پیش نوی ــف: تهی ال
ــط نخســت وزیر پــس از مشــاوره بــا روســای ســازمان های  توس

اداری ذی ربــط و شــورای مرکــزی ارتقــاء تدابیــر بــرای افــراد مذکــور 
بــرای ارتقــاء تدابیــر جامــع و دائمــی بــرای رفــاه آن هــا و جلوگیــری 
ازمعلولیــت و تقدیــم پیش نویــس بــه کابینــه جهــت تصویــب و ارائــه 
گــزارش در مــورد برنامــه مذکــور بــه پارلمــان و انتشــار خالصــه ای از 

آن بــرای عمــوم (بندهــای ۱و۴و۷ مــاده۹)
ب: تهیــه برنامــه پایــه ای بــرای افــراد دارای معلولیــت توســط 
ــاء  ــی ارتق ــورای محل ــا ش ــاوره ب ــس از مش ــتانی پ ــای اس دولت ه
ــاع و  ــاس اوض ــت براس ــراد دارای معلولی ــاه اف ــت رف ــر، جه تدابی
احــوال منطقــه در راســتای اقدامــات کابینــه و ارایــه آن بــه دولــت 
اســتانی بــرای تصویــب و ارایــه گــزارش ســاالنه بــه شــورای محلــی 
مربــوط و انتشــار خالصــه ای از آن بــرای مــردم (بندهــای ۲و۵ و۸)
ج: شــهرداری ها برنامــه پایــه ای مربــوط بــه تدابیــر بــرای رفــاه افــراد 
ــان و  ــوزه ماموریتش ــوال ح ــاع و اح ــت براســاس اوض دارای معلولی
ــه  ــن رابط ــتانی در ای ــزی و اس ــت مرک ــای دول ــتای برنامه ه در راس
تدویــن پــس از مشــاوره بــا شــورای محلــی مربوطــه تصویــب و بــا 
گــزارش شــوراهای ذی ربــط خالصــه ای از آن را بــرای عمــوم منتشــر 

نماینــد.

تدابیر پایه ای برای رفاه افراد دارای معلولیت (موارد مشمول)
ماده۱۲) خدمات پزشکی و مراقبتی 

ــزی و  ــای مرک ــر ضــروری توســط دولت ه ــزوم اتخــاذ تدابی ــف: ل ال
ملــی بــرای فراهــم کــردن خدمــات پزشــکی و خدمــات توان بخشــی
ب: ارتقاءپژوهــش و توســعه در مــورد خدمات پزشــکی و توان بخشــی 

توســط دولت هــای مرکــزی و محلــی
ج: اتخــاذ تدابیــر ضــروری توســط دولت هــای مرکــزی و ملــی بــرای 
ــت از زندگــی  ــان، مراقبت هــای پزشــکی، حمای فراهــم کــردن درم
ــرایط  ــن و ش ــا س ــب ب ــر متناس ــتیبانی های الزم دیگ ــه و پش روزان

افــراد دارای معلولیــت 
ــی  ــکی و توان بخش ــوزه پزش ــان ح ــت متخصص ــوزش و تربی د: آم

ــط دولت هــای مذکــور توس
ه: اتخــاذ تدابیــر ضــروری بــرای فراهــم کــردن تجهیــزات کمکــی، 
ــی  ــرای زندگ ــر ب ــات دیگ ــا و خدم ــگ های راهنم ــتفاده از س اس

ــت ــراد دارای معلولی ــه اف روزان
 بازتوانی و حفظ فعالیت های روزانه آن ها

ماده۱۳:
ــزی و  ــای مرک ــط دولت ه ــروری توس ــر ض ــاذ تدابی ــتمری: اتخ مس
محلــی درمــورد برقــراری نظــام مســتمری و معــاش بــرای اســتقالل 

و تثبیــت معــاش افــراد مــورد بحــث
ماده۱۴: آموزش

ــرای •  ــی ب ــزی و مل ــت مرک ــروری توســط دول ــر ض ــاذ تدابی اتخ
ــرای  ــوا و متدهــای آموزشــی ب ــه محت ــا بخشــی ب ــود و غن بهب
توانمندکــردن افــراد دارای معلولیــت بــرای اخــذ آمــوزش کافــی 

براســاس ســن، اســتعداد و شــرایط معلولیتشــان
ارتقــاء پژوهش هــا و توســعه مناسب ســازی  در ایجــاد تســهیالت • 

19پـــــــــرونده

13
94 

ییز
،   پا

57 
ماره

ش



الزم در مــدارس، بــرای آمــوزش افــراد دارای معلولیت
ــت و •  ــوزان دارای معلولی ــن دانش آم ــل بی ــش درک متقاب افزای

بــدون معلولیــت وارتقــاء تعامــالت مثبــت و همیــاری بیــن آنهــا 
توســط دولــت مرکــزی و محلــی

ماده۱۵: مشاوره ای، حرفه ای:
ــای •  ــزی و دولت ه ــت   مرک ــط دول ــروری توس ــر ض ــاذ تدابی اتخ

راهنمایی هــای  و  مشــاوره ها  فراهم کــردن  بــرای  محلــی 
حرفــه ای، برگــزاری آموزش هــای حرفــه ای و کاریابی هــای شــغلی 
بــرای به دســت آوردن شــغل مناســب متناســب بــا شــرایط فــرد 

ــغل ــاب ش ــه آزادی او در انتخ ــرام ب ــت و احت دارای معلولی
توسعه مشاغل ویژه و مناسب برای آنها• 
اتخــاذ تدابیــر ضــروری بــرای توســعه محل هــای فعالیــت کاری • 

ــا دادن کمک هــای مالــی  و تســهیالت آموزش هــای حرفــه ای ی
(یارانــه، در خصــوص هزینه هــای ضــروری بــرای آنهــا) 

ماده۱۶: ارتقاء  اشتغال
اتخــاذ تدابیــر مثبــت بــرای ارتقــاء  اشــتغال افــراد دارای • 

معلولیــت در مــورد مشــاغل خــاص و مناســب بــرای آن هــا
تشــریک مســاعی کارفرمایــان بــر پایه همبســتگی اجتماعــی برای • 

تامیــن  اشــتغال افــراد دارای معلولیــت بــا ارزیابــی توانایــی آن هــا 
بــرای مناسب ســازی محل هــای کار و مدیریــت ویــژه  اشــتغال

اتخــاذ تدابیــر ضــروری بــرای کارفرمایــان افــراد دارای معلولیــت • 
بــرای حفــظ و شــغل آن هــا بــا دادن هزینه هــای اضافــی 
ــزات  ــهیالت و تجهی ــالح تس ــل و اص ــت تعدی ــان جه کارفرمای

ــا ضــروری آن ه

ماده۱۷: تامین مسکن
ــت  ــرای تثبی ــی ب ــزی و محل ــای مرک ــر توســط دولت ه ــاذ تدابی اتخ
ــا  ــکن و ارتق ــن مس ــق تامی ــت از طری ــراد دارای معلولی ــاش اف مع
تســهیالت ضــروری درخصــوص مســکن مناســب زندگــی روزانــه آن ها

قابل دسترسی بودن تسهیالت عمومی و ارتباطات:
ــراد دارای •  ــه اف ــوط ب ــی مرب ــهیالت عموم ــازی تس مناسب س

ــر  ــی دیگ ــهیالت عموم ــی و تس ــل عموم ــت، حمل ونق معلولی
بــرای حمایــت از اســتقالل و مشــارکت اجتماعــی آنهــا بــا اتخاذ 
ــی ــای محل ــزی و دولت ه ــت مرک ــر مســتمر توســط دول تدابی

تســهیالت •  و  عمومــی  حمل ونقــل  خدمــات  مناسب ســازی 
عمومــی دیگــر توســط تهیه کننــدگان بــر پایــه همبســتگی 
اجتماعــی بــرای حمایــت از اســتقالل و مشــارکت اجتماعــی آن هــا

ــرای •  ــی ب ــای محل ــزی و دولت ه ــت مرک ــروری دول ــر ض تدابی
اجــرای بندهــای فــوق بــه صــورت جامــع و مســتمر (بندهــای 

ــاده ۱۸) ۱و۲و۳ م
ــای •  ــزی و دولت ه ــت مرک ــط دول ــروری توس ــر ض ــاذ تدابی اتخ

ارتباطــات  از  اســتفاده  و  مطالبــات  طــرح  جهــت  محلــی 
ــده  ــازی ش ــای مناسب س ــع کامپیوتره ــترس، توزی ــل دس قاب
ــهیل در  ــترس و تس ــل دس ــات قاب ــاوری اطالع ــزات فن و تجهی

ــون ــو و تلویزی ــی و رادی ــات مخابرات ــورداری خدم برخ
ــاء اســتفاده •  ــل دســترس بودن اطالع رســانی عمومــی و ارتق قاب

از فناوری هــای اطالعــات بــرای آن هــا توســط دولــت مرکــزی و 
ــی ــای محل دولت ه

قابــل دسترســی تجهیــزات مخابراتــی، رادیــو و تلویزیــون، • 

اطالع رســانی، کامپیوتــر و دیگــر تجهیــزات مربــوط بــه فنــاوری 
اطالعــات توســط تهیه کننــدگان بــر پایــه همبســتگی اجتماعــی 

ــاده۱۹). (بندهــای ۱و۲و۳ م

تسهیالت مالیاتی
مــاده۲۰: اتخــاذ تدابیــر ضــروری در مــورد تدابیــر مالیاتــی بــرای کاهش 

تحمیــالت اقتصــادی بــر افــراد مذکــور و کاهــش هزینه هــای آن هــا
مــاده۲۱: اتخــاذ تدابیــر ضــروری الزم بــرای تشــویق و ترغیــب آن هــا 
ــل اصــالح  ــا تعدی ــه فعالیت هــای فرهنگــی، تفریحــی، ورزشــی ی ب

ــه فعالیت هــای مذکــور شــرایط تســهیالت مربــوط ب

ــاد  ــری از ایج ــرای جلوگی ــه ای ب ــر پای ــاده ۲۳: تدابی ــش ۳، م بخ
ــت: معلولی

اتخــاذ تدابیــر ضــروری بــرای ارتقــاء پژوهــش و تحــول در مــورد • 
ــزی و  ــت مرک ــط دول ــری از آن توس ــت و جلوگی ــل معلولی عل

دولت هــای محلــی
ــا هــدف جلوگیــری از معلولیــت از طریــق •  اتخــاذ تدابیــر الزم ب

ــه  ــوط ب ــات مرب ــردن خدم ــاال ب ــش و ب ــر دان ــارات و نش انتش
مراقبت هــای بهداشــتی مــادران و کــودکان و ارتقــاء تشــخیص 

ــت ــب معلولی ــای موج ــورد بیماری ه در م
تــالش دولــت مرکــزی و دولت هــای محلــی درخصــوص جلوگیری • 

و درمــان پزشــکی بیمارهــای العــالج منجر بــه معلولیت و توســعه 
پژوهــش و گســترش مطالعــات در مــورد آن بیماری هــا

شورای مرکزی ارتقاء تدابیر در مورد افراد دارای معلولیت
 ایــن شــورا در دفتــر کابینــه اســتقرار می یابــد تــا مســایل پیش بینــی 
ــد  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــون را م ــن قان ــا۹  ای ــواد ۴ ت ــده در م ش
(مــاده۲۴) . اعضــای ایــن شــورا بیــش از ســی نفــر نخواهنــد بــود. 
اعضــای شــورای مرکــزی از میــان افــراد دارای معلولیــت، افــراد دارای 
مســوولیت در مــورد آن هــا، متخصصــان و صاحبــان دانــش در مــورد 
نیازهــای آن هــا و بــا رعایــت ترکیــب اعضا موجــب انعــکاس مطالبات 
ــاوره  ــراد در مش ــن اف ــه ای ــود ک ــا می ش ــف معلولیت ه ــواع مختل ان
توســط نخســت وزیر انتخــاب می شــوند. شــورا طــرف مشــورت 
نخســت وزیر در بررســی های مربــوط بــه تدویــن تدابیــر پایــه ای بــرای 
رفــاه افــراد دارای معلولیــت، تشــکیل شــورای محلــی ارتقــاء افــراد 
دارای معلولیــت در هــر اســتانداری بــرای بررســی مســایل پیش بینــی 
شــده در مــواد ۵ تــا ۹ ایــن قانــون و مشــاوره درمــورد مســایل ضروری 
بــرای ارتقــاء جامــع و مســتمر تدابیــر در ســطح اســتان. در ســطح 
ــواد ۲۵ و  ــردد (م ــکیل می گ ــابه تش ــورای مش ــز ش ــهرداری ها نی ش
۲۶). در پایــان یــادآوری می شــود دولــت ضمــن اتخــاذ تدابیــر قانونــی 
ــون مــاده ۱۰، گــزارش  ــه اهــداف قان ــرای نیــل ب ــی ب و ضــروری مال
ســاالنه ای در مــورد تدابیــر اتخــاذی در مــورد افــراد دارای معلولیــت را 

بــه پارلمــان تســلیم خواهــد نمــود (مــاده۱۱)

1 - the child welfare act
2 - the welfare of physically disabled persons law
3 -the mental health Act.
4 - TheAct on welfare of mentally retarded persons.
5 -The physically disabled persons employment promotion low
6 - the law for building accessible to and useable by the elderly and  
      physically disable persons
7 - the law for promoting easily accessible public transpiration 
      infrastructure for the elderly and disabled persons
8 - the law for mobility and accessibility by the elderly and disabled persons.
9 - the basic act for persons with disabilities 
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مثــل روزهــای دیگــر کــه نوشــته ای از مــن در نشــریه ای چــاپ 
ــن  ــه مطمئ ــرای آنک ــم و ب ــی رفت ــه فروش ــه روزنام ــد ب می ش
شــوم مطلبــم چــاپ شــده طبــق عــادت روزنامــه را روی 

ــردم. ــاز ک ــخوان ب پیش
بــا اینکــه دفعــه اولــم نبــود و کــم و بیــش بــه روزنامــه فــروش 
فهمانــده بــودم کــه علــت کارم چیســت ولــی غــر همیشــگی  اش 

را زد و گفــت «اینجــا بــاز نکــن دیگــه، ببــر خونــه».
خواســتم چیــزی بگویــم امــا فکــر کــردم تــا او بخواهــد حــرف 
ــه  ــرد. ب ــان می ب ــی زم ــود کل ــه ش ــرا متوج ــوم م زدن نا مفه
ســرعت بــا انگشــت بــه نوشــته ام کــه چــاپ شــده بــود اشــاره 

ــادم. کــردم و روزنامــه را بســتم و راه افت
ــر از آنــی  ــود و مــن ناتوان ت ــه بارهــا  تکــرار شــده ب  ایــن صحن
ــه  ــم ک ــن کن ــان را روش ــروش محله م ــه ف ــم روزنام ــه بتوان ک
دلیــل ایــن کارم چیســت و ایــن یکــی از محدودیت هایــی اســت 
کــه معلولیــت بــه همــراه مــی آورد. اگــر از یــک نــگاه منصفانــه 

بنگریــم شــاید حــق بــا اوســت. 
در هیــچ کجــای دنیــا مشــتری روزنامــه را روی پیشــخوان 
ــد و آن هــم یــک مشــتری خــاص مثــل مــن کــه  ــاز نمی کن ب
حــرکات فیزیکــی و گفتــاری او در نــگاه ســطحی طیــف وســیعی 
ــالل  ــه اخت ــت ک ــان هایی اس ــه انس ــبیه ب ــه ش ــراد جامع از اف
ذهنــی دارنــد و گاهــی ممکــن اســت موجــب دردســر دیگــران 

شــوند.
ــودم کــه  ــر بغــل، در همیــن افــکار ب ــان و روزنامــه زی قــدم زن

صدایــی مــرا متوجــه خــود کــرد:
روزنامه ها را می فروشی؟

روی چمن هــای میدان گاهــی محله مــان ولــو شــده بــود. 
صــورت ســیاه، پاهــای برهنــه و لباس هــای چــرک و کثیفــش 

نشــان مــی داد کــه قــرار اســت شــب را همانجــا بخوابــد. 
عصرانــه اش یــک تکــه بربــری گاز زده خشــک بــود؛ عصرانــه ای 

کــه شــاید ناهــار و شــام او هــم باشــد.
سؤالش را تکرار کرد: روزنامه ها را می فروشی ؟ 

نمی دانســتم بــه او چــه بگویــم، ســؤالش برایــم عجیــب بــود. 

شــاید می خواســت رختخــواب تــازه ای بــرای خــود مهیــا کنــد. 
ــرا  ــود م ــه او وج ــبت ب ــی نس ــاس عجیب ــرا احس ــم چ نمی دان
ــویش  ــه س ــوم، ب ــن ش ــت وارد چم ــم می خواس ــت. دل فراگرف

بــروم، کنــارش بنشــینم و بیشــتر از او بدانــم. 
امــا بازهــم گفتــار نامفهــوم ام مانــع ایــن کار شــد . چــاره ای جــز 
رفتــن نداشــتم هرچنــد کــه ذهنــم را مــرد چمن نشــین بربــری 

بــه دســت پــر کــرده بــود . 
ــز  ــردم او نی ــون حــس می ک ــتم چ ــش داش ــرف برای ــدر ح چق

ــول اجتماعــی. ــا یــک معل ــول اســت، منته ــد مــن معل مانن
ــگ  ــك جن ــی ی ــن قربان ــر م ــم اگ ــه او بگوی ــتم ب ــی خواس م
سیاســی بــا بیگانــگان و دشــمنان هســتم تــو قربانــی جنگ هــا 
و تنش هــای اجتماعــی بــا هموطنــان خویــش هســتی کــه هــر 
ــرد؛  ــر می گیــرد و انســان و انســانیت را زیرســوال می ب روز باالت
ــه آغــاز می شــود  ــه و الهی ــوك برج هــای قیطری جنگــی كــه از ن
ــك  ــد. ی ــه می یاب ــاد ادام ــی آب ــوش و خان ــای ش ــا بیغوله ه و ت
جنــگ تمــام عیــار بــا ایــن تفــاوت كــه دو گــروه متخاصــم در 
ــوند  ــر رد می ش ــار یكدیگ ــد از كن ــی می كنن ــهر زندگ ــك ش ی
ــم  ــه او بگوی ــتم ب ــد. می خواس ــد می زنن ــم لبخن ــه ه وگاه ب
ــه  ــو ب ــی هســتیم؛ ت ــه ســكوت و تنهای ــم ب ــا مته ــر دوی م ه
ــل  ــه دلی ــده و مــن ب خاطــر لباس هــای چــرك و موهــای ژولی
اینكــه بــه قــول همكالســی های دوره دبســتانم موقــع راه رفتــن 

می رقصــم و گاه آب دهانــم ســرازیر می شــود.
مــی خواســتم بــه او بگویــم مــا هــر دو فریادهایــی در گلــو داریم 
ــه  ــی چ ــه نمی دان ــل آنك ــه دلی ــو ب ــده ایم؛ ت ــاكت ش ــا س ام
ــم  ــم را نمی توان ــه آنچــه می دان ــت ك ــن باب ــن از ای ــی و م بگوی
ــم؛ امــا شــگفتا  ــگاه دیگــران نیازمندی بگویــم. مــا هــر دو در ن
روی  بی حمایــت  و  بی پنــاه  را  تــو  كــه  مــردم  ایــن  كار  در 
ــاره  ــای پ ــا ده تومانی ه ــد  ب ــا كرده ان ــان ره ــای خیاب چمن ه
ــه  ــی ب ــك واقع ــه كم ــد ك ــد و نمی دانن ــن می آین ــه ســوی م ب
مــن شــناخت و درك مــن اســت و دادن پــول یــا نگرفتــن كرایــه 
تاكســی مشــكلی از مــن حــل نخواهــد كــرد. می خواســتم بــه 

ــم....... او بگوی

درد مشـــــــترک
از کتاب شکفتن در کویر
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دکتر کمالی می گوید:
نامه هــا  آئیــن  از  بســیاری  مجمــوع  در 
ــد. لیکــن مــاده  ابــالغ و بعضــا اجــرا گردی
۱۶ ایــن قانــون کــه الزم االجرایــی شــدن آن 
را منــوط بــه تامیــن بودجــه آن نمــوده بــود 
ــی  ــزرگ در اجرای ــی ب ــاد چالش ــث ایج باع
ــن  ــار ای ــد. در کن ــون گردی ــن قان شــدن ای
چالــش، برخــی دســتگاه ها از جملــه صــدا 
و ســیما در اختصــاص هفتــه ای دوســاعت 
و  معلولیــت  موضــوع  پیرامــون  برنامــه 
یــا بلیــط نیم بهــای قطــار و هواپیمــا و 
یــا پرداخــت شــهریه دانشــجویان دارای 
ــاز  ــا امتی ــد. ام ــاز ش ــت مسئله س معلولی
مهــم در ایــن قانــون ایــن بــود کــه ایــران 
ــد چهــل و پنــج کشــور دیگــر در  ــز مانن نی
ــوق  ــورد حق ــی در م ــب قانون ــا صاح دنی
ــت  ــا دارد از مدیری ــه ج ــد ک ــوالن ش معل
ســازمان بهزیســتی در آن زمــان کــه باعــث 

ــون شــد تشــکر شــود. ــن قان ــب ای تصوی

از دکتر کمالی پرسیدیم باتوجه به پیوستن 
آیا  معلوالن  حقوق  کنوانسیون  به  ایران 
نیازی به تدوین یا در مرحله فعلی بازنگری 

قانون جامع حقوق معلوالن ضروری بود؟
ــون  ــب قان ــدند؛ تصوی ــر ش ــان متذک ایش
جامــع حقــوق معلــوالن در ایــران، قبــل از 
تصویــب کنوانســیون در مجلس بوده اســت. 
ایــران در ســال ۸۶ بــه کنوانســیون جهانــی 
قانــون  تصویــب  حالی کــه  در  پیوســت 
جامــع در ســال ۸۳ اتفــاق افتــاد. تصویــب 
ــوالن در ســازمان  ــوق معل کنوانســیون حق
ــه طــول  ــه هفــت ســال ب ــک ب ــل نزدی مل
ــل  ــران قب ــا در ای ــه م ــد، در حالی ک انجامی
از آن یــک قانــون جامــع حقــوق معلــوالن 
را بــه تصویــب رســانده بودیــم. بنابرایــن مــا 
ــا پیوســتن  ــم. ام ــه نوعــی پیشــرو بوده ای ب
ــی  ــرورت مل ــک ض ــز ی ــیون نی ــه کنوانس ب
بــود کــه در ایــران هــم انجــام شــد. ولــی 
بایــد گفــت علی رغــم تصویــب کنوانســیون 
در مجلــس شورای اســالمی ایــن قانــون 
بــا  و  نگرفته اســت  قــرار  توجــه  مــورد 
دســتگاه ها ی  مســوولیت  بــه  توجــه 
ــهید و  ــاد ش ــه بنی ــیون ک ــری کنوانس مج
ــه  ــازان هســتند، ب ــران و جانب ــور ایثارگ ام
جــرات مــی تــوان گفــت کــه هیــچ فعالیــت 
مثبتــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. از 

ســوی دیگــر بحــث بازنگــری قانــون جامــع 
ــت و  ــوزه معلولی ــاالن ح ــرف فع ــز از ط نی
ــد  ــرح ش ــور جــدی مط ــه ط توانبخشــی ب
ــیون  ــب کنوانس ــه تصوی ــن موضــوع  ک و ای
می توانــد نیــاز بــه بازنگــری در قانــون 
جامــع را برطــرف ســازد، درســت نیســت و 
بدیــن ترتیــب لــزوم بازنگــری قانــون جامــع 

ــوالن مطــرح شــد. ــوق معل حق
ایشــان تاکیــد دارد، از ســال ۹۱ کــه رونــد 
کار  تعــاون،  وزارت  در  قانــون  بازنگــری 
ورفــاه اجتماعــی آغــاز شــد، هــم ســازمان 
ــی  ــازمان های غیردولت ــم س ــتی و ه بهزیس
ــم و  ــوالن نقــش مه ــور معل ــا ام ــط ب مرتب
عمــده ای در ایــن بازنگــری ایفــا کردنــدو در 
ــی  ــای مثبت ــن ســه ســال تالش ه طــی ای
دکتــر  وزارت  دردوران  گرفــت.  صــورت 
ربیعــی نیــز مســاعدت هایی بــرای تصویــب 

ــت انجــام شــد. ــری در دول الیحــه بازنگ
از دکتــر کمالــی دربــاره علــت طوالنــی 
شــدن تصویــب ایــن الیحــه در هیئــت 
ــه  ــان گفتند:ب ــم. ایش ــوال کردی ــت س دول
ــرای  ــری ب ــای دیگ ــر می رســد اولویت ه نظ
ــری  ــک س ــت و ی ــرح بوده اس ــت مط دول

دکتــر محمــد کمالی، دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی ایران، 
فیزیوتراپیســت و متخصــص آمــوزش بهداشــت دانشــکده علوم 

ــازمان  ــه درس ــالی ک ــدود ده س ــان در ح ــت. ایش ــی اس توان بخش
ــوق  ــه موضــوع حق ــواره ب ــد هم بهزیســتی دارای مســوولیت بوده ا ن
ــد،  ــان می گوی ــت. ایش ــته اس ــه داش ــت توج ــراد دارای معلولی اف
حضــور در یــک کارگاه یــک روزه در دانشــکده حقــوق وعلوم سیاســی 
دانشــگاه تهــران بــا موضــوع آمــوزش حقــوق افــراد دارای معلولیــت 
در آبــان مــاه ۱۳۷۹، جرقــه مطالعــه در خصــوص حقــوق معلــوالن در 
ســایر کشــورها و مقایســه آن بــا ایــران را در ذهنــش روشــن نمــود.

همیــن عالقمنــدی باعــث شــد تــا گروهــی را بــرای تدویــن قانــون 
حمایــت از حقــوق معلــوالن در حــوزه معاونــت توان بخشــی در همــان 
ــر مدیریــت در ســازمان بهزیســتی و  ــا تغیی ســال تشــکیل دهــد. ب
بیــرون آمــدن ایشــان از ایــن ســازمان بحــث حقــوق معلــوالن نیمــه 
کاره رهــا شــد. از آن تاریــخ تــا ســال ۱۳۸۳ کــه طــرح قانــون جامــع 
ــن  ــید ای ــب رس ــه تصوی ــس ب ــوالن در مجل ــوق معل ــت از حق حمای

ــود. ــراز و نشــیب های بســیاری را طــی نم طــرح ف
ــا  ــالمی و ب ــورای اس ــس ش ــع در مجل ــون جام ــب قان ــد از تصوی بع
طــی  طــرح  ایــن  اجرائــی  دســتگاه ها،آئین نامه های  همــکاری 
ــد؛   ــی از آن مانن ــرای بخش های ــد و اج ــالغ ش ــه و اب ــال تهی دو س

مناسب ســازی در دســتور کار دســتگاه ها قــرار گرفــت.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر محمد کمالی

اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن واجب 
عینی و صحنه آن به گستردگی تمام کشور است

پـــــــــرونده 22

شماره 57،   پاییز 1394



ــتی  ــازمان بهزیس ــه در س ــی ک نقطه نظرهای
ــر انداخــت.  ــه تاخی وجــود داشــت کار را ب
برآوردهــا ایــن بــود کــه ایــن طــرح در اواخر 
ســال ۹۳ بــه کمیســیون اجتماعــی دولــت 
ــرح  ــت مط ــن دول ــپس در صح ــرود و س ب
ــه  ــاد ک ــی افت ــا اتفاق ــود. ام ــب ش و تصوی
ــدن  ــقه ش ــود و آن دوش ــا نب ــایند م خوش
ــه  ــن دو تک ــه ای ــا ب ــی بود.م ــه قانون الیح
شــدن اعتــراض کردیــم. قانــون مربــوط بــه 
حقــوق معلــوالن کــه شــانزده مــاده ای بــود 
ــه  ــل ب ــرار گرفــت و تبدی ــورد بازنگــری ق م
شــصت مــاده شــد کــه جامعیــت داشــت. 
در ایــن الیحــه بازنگــری بــه فلســفه حقــوق 
ــت.  ــه شده اس ــت توج ــراد دارای معلولی اف
یعنــی هــم بحــث حقــوق عــام و هــم شــان 
و منزلــت افــراد دارای معلولیــت مــورد 
توجــه قــرار گرفته بــود و هــم مباحــث 
آورده  آن  در  معنــوی  و  مــادی  حقــوق 
ــای  ــش نهاده ــه نق ــن ب ــده بود. هم چنی ش
غیردولتــی و ســازمان های مردمــی هــم 
توجــه شــده بــود. در کل دارای یــک شــاکله 
ــه  ــود ک مناســب و یــک پارچــه و جامــع ب
ــا  ــود، ام ــده ب ــده  ش ــز در آن دی ــه چی هم
ــود  ــن ب ــد ای ــدن مانن ــه ش ــن دو تک ــا ای ب
ــرون  ــی را بی ــای صندل ــی از پایه ه ــه یک ک
ــد  ــرو نیفت ــه ف ــت ک ــن اس ــید، ممک بکش
ــف  ــی ضعی ــل بیرون ــل عوام ــا در مقاب ام
ــد  ــه آن را برداری ــر هــم دو پای می شــود و اگ
احتمــال افتــادن آن حتمــی می شــود. بــه 
ــتن دو  ــه برداش ــا ب ــد االن م ــر می رس نظ
ــده ایم.  ــک ش ــی نزدی ــن صندل ــه از ای پای
یعنــی اتفاقــی کــه در هیئــت دولــت افتــاد 
ــا  ــا و تبصره ه ــه نصــف ماده ه ــود ک ــن ب ای
برداشــته شــد و قــرار شــد تحــت نــام 
تصویــب نامــه هیئــت وزیــران باشــد و 
نصفــی را هــم در قالــب الیحــه بــه مجلــس 
ــه  ــون ب ــوان قان ــه عن ــا ب ــود ت ــال ش ارس

ــب برســد. تصوی
ایــن  چرایــی  مــورد  در  کمالــی  دکتــر 
موضــوع و این کــه چــرا دولــت تصمیــم 
ــد،  ــون رادو تکــه نمای ــن قان ــه ای گرفــت ک
ــبی  ــخ مناس ــه پاس ــن زمین ــد:در ای می گوی
ــن  ــد ای ــه  ش ــه گفت ــت. آنچ داده نشده اس
ــه ایــن نتیجــه رســید  اســت کــه دولــت ب
ــه  ــه درالیح ــوادی ک ــی از م ــب برخ تصوی
بازنگــری وجــود دارد جــزو وظایــف هیئــت 
دولــت اســت و بــا تصویــب هیئــت وزیــران 
ــرد  ــی ک ــرعت آن را اجرای ــه س ــوان ب می ت
ــه رای مجلــس  ــا نیازمنــد ب و برخــی از آنه
ــد نیــازی نیســت  اســت. دوســتان معتقدن
هــر آنچــه را کــه مــی تــوان در دولــت روی 
ــه  ــس ب ــرد را در مجل ــری ک آن تصمیم گی
تصویــب رســاند. امــا نکتــه مهــم بــه نظــر 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــه ای ــن زمین مــن در ای
تصمیم گیــری بــرای جداســازی مــواد و 
ــی  ــک کار کارشناس ــاس ی ــا براس تبصره ه

ــی  ــرا در بعض ــت. زی ــه اس ــورت نگرفت ص
ــاده ای در  ــن م ــه مت ــم ک ــوارد می بینی م
ــه  ــره آن ب ــا تبص ــده ام ــی مان ــه باق الیح
ــی  ــت و در جای ــرده شده اس ــه ب تصویب نام
دیگــر برعکــس شــده ، یعنــی تبصــره را نگــه 
ــرده  ــه ب ــه تصویب نام ــاده ب ــته اند و م داش
ــی  ــم در قانون ــئله ه ــن مس ــت. ای شده اس
کــه قــرار اســت بــه مجلــس بــرود و هــم در 
تصویــب نامــه هیئــت دولــت ایجــاد ضعــف 

ــوده اســت.  نم
مــا  پیشــنهادی  می گویــد:روش  ایشــان 
ایــن بــود کــه بهتــر اســت قانــون بــا همــان 
شــاکله اصلــی ویکپارچــه بــه مجلــس بــرود 
و اگــر قــرار اســت تصحیحــی صــورت گیــرد 
ــه  ــا حــاال ک ــد. ام ــاق بیفت ــس اتف در مجل
ــه  ــون ب ــن قان ــه ای ــرار دارد ک ــت اص دول
ــه  دو قســمت تقســیم شــود الزم اســت ک
ــر اســاس یــک کار کارشناســی  ایــن امــر ب
ــن  ــت ای ــر اس ــه بهت ــرد. البت ــورت بگی ص
ــا  ــل ت ــر و حداق ــه زودت ــم هرچ ــون ه قان
ــت  ــب هیئ ــه تصوی ــوالن ب ــی معل روز جهان
ــن  ــه ای ــود ک ــت ش ــران برســد.باید دق وزی
ــی  ــوب منطق ــک چارچ ــا ی ــد ب ــون بای قان
تنظیــم شــود تــا بتوانــد مــا را بــه ســرمنزل 
مقصــود برســاند.یعنی هــر مــورد آن در 
جــای خــود به درســتی تعریــف شــود. 
اگــر مــواردی جــزء وظایــف هیئــت وزیــران 
ــی  ــد اجرای ــا بتوان اســت مشــخص شــود ت
ــای  ــن نامه ه ــام آئی ــن تم ــود و جایگزی ش

ــردد. ــی موجودگ اجرای
دکتــر کمالــی در توضیــح ایــن مطلــب 
این کــه  یعنــی  حــرف  می افزاید:ایــن 
زیــر  همــه  بــه  می توانــد  دولــت  اگــر 
ــد  مجموعه هــا و ســازمان هایش ابــالغ نمای
ــا  ــد، م ــام دهن ــازی را انج ــه مناسب س ک
اجبــاری بــه تصویــب آن در مجلــس نداریم. 
بــه هــر حــال دولــت در محیــط کاری 
قوانیــن  از  بســیاری  می توانــد  خــودش 
ماننــد: زمــان ورود خــروج کارکنانش،طــول 

مرخصــی زایمــان و یــا بهــای بلیــط هواپیما 
ــد. ــری نمای ــره را تصمیم گی ــار و غی و قط

خیلــی هــم خوب اســت کــه بتوانیــم چنین 
ــر بعضــی از  ــی اگ ــم. ول ــی را بگیری امتیازات
ایــن قوانیــن هــم در مصوبــه هیئــت دولــت 
ــس آن وقــت  ــه مجل باشــد و هــم در مصوب

دچــار مشــکل می شــویم.
امــا یــک ســوالی اساســی باقــی اســت و آن 
این کــه مصوبــه هیئــت دولــت تــا چــه حــد 
دارای ضمانــت اجرایــی اســت و در صــورت 
مجریــه  قــوه  در  مســووالن  جابه جایــی 
خواهــد  چــه  مصوبه هــا  ایــن  تکلیــف 
شــد.؟ دکتــر کمالــی در ایــن زمینــه معتقد 
اســت:قاعدتا تصویــب نامــه هیئــت دولــت 
بایــد همیشــه بــه قــوت خــود باقــی باشــد 
ــر آن  ــه مغای ــدا یــک مصوب مگــر این کــه بع
ــع  ــون جام ــه قان ــود. در حالی ک ــادر ش ص
ــه  ــز ب ــه در مجلــس نی ــوالن ک ــوق معل حق
تصویــب رســید قانونــی نســبتا کاملــی 
ــی  ــن مال ــدم تامی ــل ع ــه دلی ــه ب ــود ک ب
ــر  ــال اگ ــر ح ــه ه ــد.ولی ب ــی نش آن اجرای
دولــت تصمیمــی را بگیــرد قابلیــت اجرائــی 
ــد  ــی توان ــودش م ــت، زیراخ ــر اس آن باالت

ــد. ــن نمای ــز تامی ــه اش رانی بودج
دکتــر کمالــی معتقــد اســت، ســازمان های 
مردمــی نقــش بســیار موثــری در پی گیــری 
ــد. در  ــان را دارن ــه خودش ــوط ب ــور مرب ام
ســازمان های  در  دوســتان  زمینــه  ایــن 
ــن  ــتری در ای ــری بیش ــد پی گی ــی بای مردم
ــن  ــوع ای ــند. در مجم ــته باش ــه داش زمین
ــه  ــه و چ ــورت دو تک ــه ص ــه ب ــون چ قان
ــر  ــه زودت ــر چ ــد ه ــه بای به صــورت یکپارچ
بــه تصویــب برســد. در واقــع بازنگــری 
قانــون جامــع تالشــی اســت بــرای اجرایــی 
کــردن کنوانســیون کــه چنــد ســالی اســت 
در مجلــس به تصویــب رســیده اســت. زیــرا 
ــی نشــدن  ــه اجرای ــن اســت ک ــت ای واقعی
کنوانســیون بــرای برخــی از نهادهــا مشــکل 
در  را  این هــا  مــا  و  کرده اســت  ایجــاد 

ــم.  ــی کرده ای ــش بین ــون پی قان
ــب  ــه تصوی ــن این ک ــی در عی ــر کمال دکت
ــی  ــارک و میمون ــاق مب ــون را اتف ــن قان ای
ــد  ــد، معتق ــوالن می دان ــه معل ــرای جامع ب
ــیم  ــته باش ــار داش ــت؛نمی توانیم انتظ اس
کــه مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه خیلــی 
زود حــل شــوند،باید بــه اعتدال بیاندیشــیم 
ــا تاثیرگــذاری  و بدانیــم کــه بــه تدریــج و ب
عمــل کنیــم. بــا حضــور موثــر افــراد دارای 
معلولیــت و نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی 
ایــن حــوزه اســت کــه می تــوان بــه اجرایــی 
ــدوار  ــت امی ــون در واقعی ــن قان ــدن ای ش
ــه  ــه ای اســت ک ــه، صحن ــن صحن ــود. ای ب
ــی اســت  ــب عین ــه در آن واج ــور هم حض
ــتردگی  ــه گس ــی آن ب ــه اجرای ــرا صحن زی
کشــور اســت و همــه معلــوالن در سرتاســر 
کشــور بایــد در آن حضــور داشــته باشــند.

در گذشته همه مسایل مربوط به
 افراد دارای معلولیت به یک سازمان که 

بهزیستی بود ختم می شد.
 ولی خوشبختانه در این قانون، اجرای 

مواد آن فراتر از مسوولیت های یک 
سازمان شده  و یکی از علل جامعیتش هم 

همین است 
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اگــر در قانــون آمــده کــه بــه شــرط 
تامیــن بودجــه در ســال اول قانــون اجــرا 
ــدن آن  ــی نش ــای اجرای ــه معن ــود، ب نش
در ســال های بعــدی نیســت.چون قــرار 
ــن  ــه تامی ــت بودج ــچ وق ــه هی ــت ک نیس
ــه  ــن زمین ــان در ای ــود.برخی کارشناس نش
ــی  ــت اجرای ــون ضمان ــن قان ــد ای می گفتن
نــدارد در حالی کــه ایــن گفتــه اشــتباه 
ــده  ــا کًال قاع ــون و ی ــر قان اســت.صفت ه
ــرق  ــی آن اســت. ف حقوقی،پشــتوانه اجرای
ــن اســت کــه وقتــی  ــا اخــالق ای ــون ب قان
ــد  ــام می دهی ــی انج ــر اخالق ــما کار غی ش
می کننــد  رســیدگی  آن  بــه  آخــرت  در 
ــون  ــالف قان ــی کاری خ ــه وقت در حالی ک
ــد پاســخگو  ــا بای ــد، در دنی انجــام می دهی
 ۱۶ مــاده  دلیــل  بــه  باشــید.می گویند؛ 
تاوقتی کــه  گفتــه  کــه  کنونــی  قانــون 
ــد  ــود نبای ــن نش ــاده تامی ــن م ــه ای بودج
ــه اجــرای  ــر ناظــر ب ــن ام اجــرا بشــود، ای

قانــون در ســال اول اســت کــه بــه دلیــل 
ــده  ــه قاع ــه) الزم ــه الیح ــودن (ن ــرح ب ط
نبــوده اســت.من می گویــم کــه بحــث 
ــی  ــای اجرائ ــه ضمانت ه ــود ک ــن ب ــا ای م
اینکــه  نبود،نــه  کافــی  جامــع  قانــون 
ضمانــت اجرایــی نداشــت.این نکتــه را 
ــته  ــر داش ــی در نظ ــای مردم ــد نهاده بای
باشــندکه مــاده شــانزده را بــرای اینکــه از 
ــد.  ــان بگــذرد گفته ان ــر شــورای نگهب فیلت

ــن معنــی نیســت کــه هیچوقــت  ــن بدی ای
ــود. ــرا نش اج

کارکردهــای  مــورد  در  صابــری  دکتــر 
اصلــی کمیتــه بازنگــری قانــون جامــع 
ــد  ــوع بای ــد موض ــت؛ چن ــد اس ــز معتق نی
ــون بازنگــری آورده شــود کــه دارای  در قان
ــت بررســی  ــوان گف ــت اســت و می ت اهمی
و گنجانــدن آنهــا در قانــون جهشــی در 
قوانیــن مربــوط بــه معلــوالن خواهــد بــود. 
ــت  ــات راضمان ــن موضوع ــن ای وی مهم تری
اجرایــی و ناســخ و منســوخ بــودن قوانیــن 

می دانــد:
بــرای ضمانــت اجرایــی کافــی وکامــل مــا 
ــوالن  ــورای عالی معل ــکیل ش ــان تش خواه
بودیــم کــه در راس آن ریاســت جمهوری 
ــرار  ــه ایشــان ق ــام منصــوب ب ــا یــک مق ی
ــر تمــام ارکان  داشــته باشــد کــه بتوانــد ب
در  داشته باشــد  اشــراف  مجریــه  قــوه 
آن  بــودن  بخــش  فــرا  غیراین صــورت 

ــری عضــو شــورای اسالمی شــهرتهران  ــی صاب ــر عل دکت
و از اعضــاء بازنگــری قانــون جامــع حمایــت از حقــوق 

معلــوالن اســت. ایشــان معتقــد اســت بــرای تصویــب قانــون 
جامــع در مجلــس نبایــد عجلــه بــه خــرج داد بلکــه بایــد بــا 
تامــل و دقــت بیشــتر و بــا رفــع ایــرادات، قانــون را بــه مجلس 
ــات  ــر روی انتخاب ــد ب ــل از آن بای ــد اســت قب ــرد. وی معتق ب
ــد در  ــوالن بای ــه معل ــت و جامع ــرو گذاش ــده نی ــس آین مجل
فکــر انتخــاب کاندیداهایــی باشــند کــه مشــخصًا نســبت بــه 
وضعیــت افــراد دارای معلولیــت حســاس باشــند و وعده هــای 
مشــخص و کاربــردی و قابــل اجــرا در ایــن زمینــه بــه معلــوالن 

بدهنــد.
ــع  ــون جام ــری در قان ــص بازنگ ــی از نواق ــری یک ــر صاب دکت
ــه  ــد. ب ــک آن می دان ــوالن را در تفکی ــوق معل ــت از حق حمای
ــن  ــرز بی ــا م ــده ت ــث گردی ــک باع ــن تفکی ــان ای ــاد ایش اعتق
بخشــنامه و مصوبــه مخــدوش شــود و نتــوان بــر شــمولیت آن 

ــت داشــت. قطعی
ایشان معتقدبه اجرایی نبودن هیچ قانونی نیست  و می گوید:

بیشتر از طرح الیحه در این دوره 
به فکر انتخابات بعدی باشیم

عضو حقوقدان شورای اسالمی شهر تهرانعلی صابری

اگر ایرادات رفع شوند 
این قانون می تواند یک جهش 

در زندگی معلوالن 
ایجاد کند
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تحقــق نخواهــد یافــت. ســازمان بهزیســتی 
ناظــر همیــن قانــون ســال ۸۳ اســت. 
بهزیســتی در بهترین شــرایط قــدرت نظارت 
بــر دســتگاه ها را نــدارد زیــرا یــا هــم عــرض 
آنهاســت و یــا از آنهــا پایین تــر اســت. حتــی 
وزارت رفــاه هــم توانایــی نظــارت بــر مراکــز 
هــم عــرض خــود و حتــی پایین تــر از خــود 
را نــدارد. بنابرایــن شــواری عالــی معلــوالن 
امــر لوکســی نیســت و اگــر ایــن شــورا زیــر 
ــداعتبار الزم را  ــاه باش ــه وزارت رف مجموع
نخواهــد داشــت. ایــن شــورا ناظــر بــر اجــرا 
اســت و یکــی از مــواد بازنگــری هــم همیــن 

اســت.
ــوارد  ــز از م ــوخ نی ــخ و منس ــئله ناس  مس
مهــم در بازنگــری اســت. البتــه ایــن قضیــه 
ــه کل کشــوربرمی گردد.ما مکــرر قوانینــی  ب
ــه ممکــن اســت روی  ــم ک ــب می کنی تصوی
ــر بگــذارد.  ــوالن تاثی ــون معل ــازات قان امتی
ممکــن اســت عمــدی هــم نباشــد امــا تاثیر 
معافیت هــای  قانــون  مثــًال  می گــذارد. 
ــات. ممکــن  ــراد دارای معلولیــت از مالی اف
ــو  ــون را لغ ــن قان ــد وای ــی بیای اســت قانون
کنــد ولــی مــا در بازنگــری تاکیــد داشــتیم 
ــن  ــاد ای ــد مف ــی نمی توان ــچ قانون ــه هی ک
ــر  ــد، مگ ــخ کن ــنهادی را نس ــون پیش قان
را  آن  صراحــت  بــه  قانون گــذار  این کــه 
ــرای ایــن اســت  ذکرکنــد. ایــن صراحــت ب
کــه اگــر مــاده ای در قوانیــن بــود کــه 
خــالف قانــون جامــع پیشــنهادی بــود 
ــت  ــود آن وق ــر ش ــت ذک ــا صراح ــی ب وقت
اســت کــه جامعــه معلــوالن واکنــش نشــان 
می توانــد  واکنــش  ایــن  و  داد  خواهنــد 

ــرد. ــون را بگی ــن قان ــوی ای جل
ــوق  ــوارد ف ــه م ــا از این ک ــری ام ــر صاب دکت
در قانــون پیش بینــی نشــده اســت چنــدان 
خشــنود نیســت و معتقــد اســت کــه مــوارد 
فــوق جــدی اســت و بایــد در نظــر گرفتــه 
شــود زیــرا نمی تــوان هــر ســال قانــون بــه 
مجلــس بــرد، بلکــه بایــد بــرای طــرح ایــن 

قانــون بــه مجلــس، دقــت بــه خــرج داد.
یکــی از ایراداتــی کــه عضــو شــورای شــهر 
نســبت بــه دو بخشــی شــدن قانــون جامــع 
دارد عــدم صراحــت در بخــش مربــوط 
ــه دولــت اســت. ایشــان معتقــد  ــه مصوب ب

اســت:
را  قانــون  از  بخشــی  می گوینــد  این کــه 
ــد  ــام می ده ــه انج ــب مصوب ــت در قال دول
ــون  ــاره شــدن قان ــاره پ ــه و پ ــن کار مثل ای
ــد توجــه داشته باشــیم  اســت.از طرفــی بای
کــه اصــوال در حقــوق، واژه هــا بــار و معنــا 
ــی دارد،  ــت معن ــت دول ــه هیئ دارد. مصوب
اعتبــارش هــم بــا بخشــنامه وزیرفــرق 
روزنامــه  در  آن  تغییــر  زیــرا  می کنــد 
ــکار  ــری در اف ــل پیگی رســمی منعکس و قاب
لغــو  بخش نامــه ای  اگــر  عمومی اســت. 

ــر  ــا اگ ــود ام ــر نمی ش ــی ذک ــود در جای ش
هیئــت دولــت مصوبــه خــودش را لغــو 
کنــد، در روزنامــه رســمی می آید.اعتراض 
مــا بــه ایــن اســت کــه آنچــه را کــه دولــت 
ــا مصوبــه اســت؟  می خواهــد اجــرا کنــد آی
اگــر مصوبــه اســت چــرا در روزنامــه رســمی 
ــس  ــت پ ــه نیس ــر مصوب ــت. اگ  نیامده اس

ــت؟ چیس
دکتــر صابــری ادامــه می دهــد، بــه اعتقــاد 
مــن بایــد آن قســمتی کــه از قانــون جامــع 
ــود. در  ــی ش ــاره بازنویس ــده دوب ــدا ش ج
ــه  ــاده ک ــک م ــًال ی ــت مث ــیون دول کمیس
ــد  ــل ش ــاده تبدی ــه ۶ م ــت ب ــد داش ۶ بن
ــه  ــوم نیســت ب ــز معل ــل آن نی و تبصــره ذی
کــدام یــک از مــواد ارجــاع دارد.بــرای 

ــد. ــاد ش ــا زی ــداد ماده ه ــن تع همی
تاکیــد عضــو حقوقــدان شــورای شــهرتهران 
ــاالن  ــا و فع ــه گروه ه ــت ک ــن اس ــا برای ام
جامعــه معلــوالن نبایــد بــرای تصویــب 
ــه داشــته باشــند،  الیحــه در مجلــس عجل
بلکــه بایــد اجــازه دهنــد تــا مســیر درســت 
الیحــه طــی شــود. ایشــان معتقــد اســت:
ــی  ــس فعل ــه مجل ــه ب ــن الیح ــا ای مطمئن
نخواهــد رســید. زیــرا بخش هــای بســیاری 
ــول  ــالم وص ــس اع ــه در مجل ــح ک از لوای

ــس فرصــت  ــوز مجل ــت هن ــده اس ــم ش ه
ــت  ــته و از دول ــا را نداش ــه آنه ــیدگی ب رس
ــم  ــم و فی االه ــح را اه ــه لوای ــته ک خواس
ــح  ــل لوای ــد حداق ــس بتوان ــا مجل ــد ت کن
مهــم تــر را رســیدگی کند.ولــی ایــن الیحــه 
ــده  ــم نش ــول ه ــالم وص ــی اع ــوز حت هن

اســت!
از طــرف دیگــر هــر الیحــه ای کــه عمــرش 
ــد در  ــاره بای ــد دوب ــس نرس ــن مجل ــه ای ب
مجلــس جدیــد اعــالم وصــول شــودو بعــد 
مجلــس اعــالم وصول هــا را طبقه بنــدی 
ــن  ــا ای ــه مطمئن ــرا ک ــه ماج ــد و بقی کن
ــرح  ــم ط ــس نه ــددر مجل ــه نمی توان الیح

شــود.
دکتــر صابــری می گویــد: نبایــد عجلــه کــرد 
بایــد اجــازه داد روی الیحــه کار کارشناســی 
ــه  ــت ک ــورت اس ــرد در آن ص ــورت گی ص
ــی  ــش در زندگ ــک جه ــا ی ــوان منش می ت

ــراد دارای معلولیــت شــود. اف
امــا توصیــه اکیــد دکتــر صابــری بــه افــراد 
ــن  ــوالن ای ــه معل ــت و جامع دارای معلولی

اســت:
دوســتان در انتخابــات مجلــس فعاالنــه 
مداخلــه کنیــد و از نماینــدگان و کاندیداهــا 
فراکســیون  در  عضویــت  بخواهیــد 
دارای  بگیرند.افــراد  جــدی  را  معلــوالن 
کوچک تــر  شهرســتان های  در  معلولیــت 
امــور  کــه  بخواهنــد  کاندیداهایشــان  از 
معلــوالن را پیگیــری کنــد و نظــارت داشــته 
باشــند تــا الیحــه را دولــت بــه شــکل 
ــا  ــرادات و ب ــه ای ــع کلی ــا رف ــوب و ب مطل
ــه مجلــس  نظــر ســازمان های غیردولتــی ب
موضــوع  بــا  درگیــر  نهادهــای  ببــرد. 
انتخابــات  بــه  نســبت  بایــد  معلولیــت 
ــال داشــته باشــند. ــردی فع پیــش رو رویک
ــی. ــرکت سیاس ــه ش ــی و ن ــرکت مدن ش

ــه معنــی  ــه انتخابــات تنهــا ب البتــه ورود ب
ــرد و  ــا خ ــد ب ــه بای ــت بلک رای دادن نیس
بلــوغ مدنــی بــر رونــد فعالیــت نماینــده ای 
نیــز  نظــارت  می کننــد،  انتخــاب  کــه 

ــند. ــته باش داش

با دو شقه شدن الیحه 
به شدت مخالفم

 این قضیه باعث ابهامات 
در اجرا خواهدشد
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ــع  ــون جام ــاره قان ــهبازی درب ــر ش از دکت
ــوالن مصــوب ســال  حمایــت ازحقــوق معل
ــاره  ــا اش ــان ب ــم، ایش ــوال کردی ۱۳۸۳ س
ــدند:  ــر ش ــون متذک ــن قان ــابقه ای ــه س ب
تصویــب ایــن قانــون نقطــه عطفــی در 
خصــوص قانون گــذاری در مــورد افــراد 
دارای معلولیــت بــود. قبــل از انقــالب 
ــی در ســال  اســالمی، مجلــس شــورای مل
در  کار  بین المللــی  توصیه نامــه   ۱۳۳۸
مــورد توانبخشــی حرفــه ای افــراد دارای 
معلولیــت را تصویــب کــرد، ولــی در همــان 
ــون در  ــن قان ــب ای ــم تصوی ــان علی رغ زم
ــت.  ــورت نگرف ــی ص ــرای آن کار چندان اج
ــکیل  ــون تش ــر آن، قان ــت تاثی ــه تح اگرچ
انجمــن توانبخشــی معلــوالن در ســال 

۱۳۴۶ تنظیــم شــد.

 در قانــون عمرانــی پنــج ســاله چهــارم 
ــت  ــراد دارای معلولی ــا اف ــاط ب ــز در ارتب نی
ــر ایــن  مصوباتــی داشــتیم کــه تاکیــدش ب
بــود کــه امــور مربــوط بــه افــراد آســیب پذیر 
صدقــه ای  حالــت  از  معلولیــت  دارای  و 
وخیریــه  ای خــارج شــود و بــه عنــوان یــک 

ــردد و در  ــی گ ــی تلق ــه عموم ــر و وظیف ام
ــد  ــت باش ــت و دول ــه حکوم راس آن وظیف
کــه بایــد سیاســت گذاری و برنامه ریــزی 
از  هــم  آن  کنــار  در  و  کنــد  بیشــتری 
شــود.  اســتفاده  مردمــی  حمایت هــای 
پــس از تصویــب ایــن قانــون در ســال۱۳۵۹ 

ــد . ــکیل ش ــتی تش ــازمان بهزیس س

ــون  ــار قان ــال ۱۳۶۴ درکن ــم در س ــد ه بع

اســتفاده از ده درصــد از نیــروی کار معلوالن 
ــد  ــه درص ــون س ــره قان ــازان، تبص و جانب
اســتخدام از افــراد دارای معلولیــت را در 
ــم،  ــس از آن ه ــتیم. پ ــی داش ادارات دولت
قوانیــن پراکنــده ای از جملــه در برنامه هــای 
پنــج ســاله توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی در مــورد معلــوالن داشــتیم ولــی 
مهم تریــن آنهــا قانــون جامــع حمایــت 
ــاده  ــه در ۱۶ م ــود ک ــوالن ب ــوق معل از حق
حمایــت ازافــراد دارای  تبصــره در  و ۲۴ 
مجلــس  در   ۱۳۸۳ ســال  در  معلولیــت 
شــورای اســالمی بــه تصویــب رســید. ایــن 
قانــون شــامل درمــان وتــوان بخشــی، 
بیمــه، کار و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت 
ــث  ــن مبح ــون هم چنی ــن قان ــود. در ای ب
توانمند ســازی، مناسب ســازی مســکن و 
ــی  ــیما درپخــش برنامه های ــه صداوس وظیف
در موضــوع معلولیــت و اقدامــات حقوقــی 
و حمایتــی از افــراد دارای معلولیــت و . . . 
لحــاظ گردیــد. بــا توجــه بــه گذشــت یــازده 
ــرور  ــه م ــون، ب ــن قان ــب ای ــال از تصوی س
ــووالن،  ــرای مس ــرادات و اشــکاالت آن ب ای
قانونگــذران، پژوهشــگران و فعــاالن عرصــه 

دکتــر خیرالــه شــهبازی از جانبــازان 
قطــع نخــاع جنــگ تحمیلــی اســت کــه 

ــگاه  ــود را از دانش ــی خ ــوق عموم ــرای حق دکت
شــهید بهشــتی گرفته اســت. رســاله دکتــرای او 
نیــز دربــاره حقــوق تطبیقــی معلــوالن در ایران، 
ژاپــن و کانــادا می باشــد. وی هــم اکنــون عضــو 
هیئــت علمــی مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
شــورای اســالمی اســت. تســلط و عالقــه دکتــر 
ــد  ــث گردی ــوالن باع ــوق معل ــه حق ــهبازی ب ش
تــا از ایشــان در کمیتــه بازنگــری قانــون جامــع 
ــه عمــل  ــوالن دعــوت ب ــوق معل ــت ازحق حمای
ــا  ــد. نشــریه توان یــاب در همیــن خصــوص ب آی
ایشــان گفت وگویــی انجــام داد کــه حاصــل آن 

در گــزارش آمده اســت.

ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن قبل از طرح در مجلس

در گفت وگو با دکتر شهبازی عنوان شد

 از نکاتی که 
نه در الیحه و نه در مصوبه است 

ولی در کنوانسیون ذکر شده و باید مورد 
توجه قرار گیرد تاکید بر عضو برابر جامعه 
بودن، ممنوعیت تبعیض و رعایت شان و 

کرامت افراد داری معلولیت است
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امــور معلــوالن مشــخص گردیــد و لــزوم بــه 
بازنگــری آن مطــرح شــد. بــه ویــژه بــا توجه 
بــه تصویب کنوانســیون حقــوق افــراد دارای 
معلولیــت در مجلــس شــورای اســالمی 
در ســال ۸۶ کــه بــر طبــق آن موظــف 
ــی  ــز و قوانین ــض آمی ــن تبعی ــدیم قوانی ش
کــه فرصــت برابــر را نادیــده می گرفــت 
اصــالح شــود و قوانیــن متناســب بــا شــان 
و کرامــت و حقــوق انســانی افــراد دارای 
معلولیــت بــه صــورت عضــو برابــر جامعــه و 
بــدون تبعیــض تصویــب گــردد، از ایــن نظــر 

ــه نظررســید. هــم بازنگــری ضــروری ب

از  رابطــه  ایــن  در  بســیاری  تالش هــای 
طریــق وزارت تعــاون، کار و تامیــن اجتماعی 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــازمان های غیردولت و س
کــه امیــدوارم مجموعــه ایــن تالش هــا بــه 
ــه مجلــس  صــورت الیحــه تهیــه گــردد و ب

شــورای اســالمی ارائــه شــود.

در ایــن زمینــه افــراد بســیاری از جمله دکتر 
ــان اداره  ــی و کارکن ــای معین ــی و آق کمال
کل وزارت تعــاون زحمــت کشــیدند. البتــه 
قابــل ذکــر اســت آنچه مــا انجــام دادیــم در 
ــه دو بخــش تقســیم شــده  حــال حاضــر ب
ــوان تصویــب نامــه  اســت. یــک بخــش عن
ــک بخــش  ــت و ی ــه دول ــه صــورت مصوب ب
بــه عنــوان الیحــه درآمــده کــه قــرار اســت 

در مجلــس مطــرح شــود.

ــه دو بخشــی  ــاره ب ــا اش ــر شــهبازی ب دکت
ــد اســت: ــع معتق ــون جام شــدن قان

ایــن الیحــه بــدون تردیــد یــک گام بــه پیش 
ــت و  ــه عنای ــا توجــه ب ــن ب اســت. هم چنی
ــاه، کار و  ــان وزارت رف ــت کارکن ــن نی حس
ــدواری هســت  ــن امی ــی ای ــن اجتماع تامی
کــه قبــل از اتمــام کار مجلــس بــه تصویــب 
برســد. امــا در مجمــوع بهتــر اســت بخشــی 
از تصویــب نامــه کــه دولــت بــه آنهــا 
پرداختــه اســت بــه صــورت الیحــه و در یک 
ســند حقوقــی و سیاســی ارائــه بشــود. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود تــا ایــن بخش هــا 
مهم تــر، مانــدگاری و ضمانــت اجرایــی 

بیشــتری داشــته باشــند.

دکتــر شــهبازی تاکیــد دارد اصالحــات الزم 
بایــد تــا قبــل از تقدیــم الیحــه بــه مجلــس 

صــورت گیــرد.

ــر  ــورد نظ ــات م ــاره اصالح ــان درب از ایش
پرســیدیم، او مهم تریــن اصالحــات را در 
بخــش بیمــه درمانــی و تکمیلــی، اشــتغال 
و مناسب ســازی اماکــن و حمــل و نقــل 

دارای  افــراد  اســتفاده  بــرای  عمومــی 
ــد: ــر ش ــت و متذک ــت دانس معلولی

بهتــر اســت مــواد مربوط بــه مناسب ســازی 
در فصــل مناسب ســازی و خدمــات درمانــی 
در فصــل درمــان و بیمــه قــرار گیــرد. مــی 
ــه طــور  ــام را انجــام داد. ب ــن ادغ ــوان ای ت
ــال این کــه؛ ســازمان بهزیســتی مکلــف  مث
ــت  ــا رعای ــاز را ب ــورد نی ــایل م ــت وس اس
ــا اولولیــت تولیــد داخلــی  اســتانداردها و ب
بــا بهــای مناســب در اختیــار معلــوالن 
قــرار دهــد را مــی تــوان در همــان الیحــه 
خدمــات درمانــی و بهداشــتی منظــور کرد 
و چنانچــه ذکــر شــد، برابــری انســانی و 
کرامــت آنهــا و ممنوعیــت تبعیــض علیه 
ایشــان و تشــکیل شــورای عالــی رفــاه 
الیحــه  در  معلولیــت  دارای  افــراد 

تاکیــد شــود.

مرکــز  علمــی  هیئــت  عضــو 
پژوهش هــای مجلــس تاکیــد کرد، 
مــواردی از جملــه سیاســت های 
اطالعاتــی  بانــک  ایجــاد 
و  مناسب ســازی  جامــع 
سیاســت گذاری در خصــوص 
ســتاد  در  مناسب ســازی، 
ــی مناسب ســازی  هماهنگ
بــه ریاســت وزیــر کشــور 
در  و  الیحــه  در  بایــد 
ــازی  فصــل مناسب س

شــود. آورده 

دکتــر شــهبازی 
بــا  همچنیــن 
توجـــــه بــه 
ــاده ۲  مـــــ
قانــون کــه 

بــه دســتگاه های مســوول در  صــدور مجــوز 
و رعایــت مقــررات شــهری و اســتانداردهای 
مناسب ســازی اشــاره دارد و تحــت نظــارت 
وزارت کشــور آمــده اســت نیــز انتقــاد 
داشــته و بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه ممکن 
اســت در دولت هــا صــورت گیــرد و ســالیق 
متفاوتــی کــه ممکــن اســت در وزارتخانه هــا 
باشــد معتقــد اســت ایــن مــوارد نیــز بایــد 
ــراد  ــر اف ــا تغیی ــا ب ــده شــود ت در الیحــه دی
و دولت هــا، دســتخوش دگرگونــی نشــود . 
پــس بهتــر اســت در قالــب مصوبــه مجلــس 
ــری  ــا هــر وزی ــا در هــر دولتــی و ب ــد ت بیای
ــد  ــود داشته باش ــرای آن وج ــه اج ــزام ب ال
ــا  ــاون اول او ب ــا مع ــور و ی ــس جمه و رئی
ریاســت شــورای عالــی یــا تشــکیل شــورای 
ــت  ــا ریاس ــت ب ــراد دارای معلولی ــاه اف رف
رئیس جمهــور و یــا معــاون اول او در الیحــه 

ــد.  بیای

آقــای شــهبازی هم چنیــن بــر ضــرورت 
زمانــی تصویــب الیحــه نیــز تاکیــد دارد. از 
ــر  ــه کمت ــه این ک ــه ب ــا توج ــان ب ــر ایش نظ
از یــک ســال بــه عمــر مجلــس فعلــی 
مانده اســت، بایــد در ارائــه الیحــه بــه 

مجلــس و تصویــب آن عجلــه شــود. 

دولت باید در اسرع وقت دست به کار شود 
و الیحه را تقدیم مجلس شورای اسالمی 

نماید وموارد ضروری تصویب نامه رادر 
الیحه برای ماندگاری و ضمانت اجرایی به 

صورت یک سند واحد درآورد. همچنین 
کلیه فعاالن عرصه افراد دارای معلولیت 
باید نسبت به این موضوع حساسیت 
نشان داده و تالش نمایند تا این الیحه 

تکمیل و به تصویب مجلس درآید و شکل 
قانونی به خود بگیرد تا درقانون بودجه 

سال ۹۵ و قانون برنامه ششم، اعتبارات 
الزم برای اجرای آن پیش بینی شود
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مســوولیت  و  وظیفــه  شــهبازی  دکتــر 
نیــز  و  مردمــی  نهادهــای  و  انجمن هــا 
در  را  معلولیــت  دارای  افــراد  فعالیــت 
تصویــب ایــن طــرح بســیار جــدی و پررنــگ 
دانســت و تاکیــد کــرد کــه تمامــی گروه هــا 
و افــراد مرتبــط بــا موضــوع معلولیــت بایــد 
ــب  ــرای تصوی ــدی ب ــف و ج ــالش مضاع ت

ــد. ــام دهن ــه را انج ــن الیح ای

ــر  ــراد درگی ایشــان تاکیــد کــرد؛ تمامــی اف
ــا تشــکیل همایش هــا و برنامه هــای  ــد ب بای
آگاهــی بخــش و تمــاس بــا نماینــدگان 
در شهرســتان ها وشــهرها بــه تســریع در 
ــن الیحــه در  ــر چــه ســریع تر ای ــب ه تصوی

ــد. مجلــس کمــک کنن

دکتــر شــهبازی بــه نکتــه مهــم دیگــری هم 
اشــاره داشــت وآن توجــه بــه شــانیت افــراد 
دارای معلولیــت اســت کــه در کنوانســیون 
حقــوق معلــوالن بــه آن اشــاره شــده اســت. 

او گفــت: 

از نکاتــی کــه نــه در الیحــه و نــه در مصوبــه 
ــده و  ــر ش ــیون ذک ــی در کنوانس ــت ول اس
ــر  ــد ب ــرد، تاکی ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای
عضــو برابــر جامعــه بــودن و رعایــت شــان و 

کرامــت افــراد دارای معلولیــت اســت.

بــه تاکید ایشــان در وهلــه اول بایــد تبعیض 
تعریــف شــود و در کنــار آن ممنوعیــت 
تبعیــض ناشــی از معلولیــت. از نظــر ایشــان 
در ایــن مــورد کنوانســیون تاکیــد بــه 
تبعیــض مثبــت و عدالــت معکــوس دارد که 
ــر شــهبازی  تبعیــض تلقــی نمی شــود. دکت
ــی  ــی توجه ــود ب ــا وج ــد:  ب ــه می ده ادام
تاریخــی و قانونــی نســبت بــه وضعیــت 
افــراد دارای معلولیــت، کنوانســیون بــر 
تبعیــض مثبــت و عدالــت معکــوس تاکیــد 
مــی کنــد، یعنــی در نظــر گرفتــن امتیــازات 
ویــژه و خــاص بــرای آنهــا. ایــن ایــراد نیــز 
بایــد مــورد توجــه قانونگــذاران قــرار گیــرد 
ــه  ــه آن توج ــب ب ــگام تصوی ــا در هن و آنه
داشــته باشــند. آقــای شــهبازی هم چنیــن 
در مــورد تفــاوت ایــن الیحــه با کنوانســیون 
جهانــی حقــوق معلــوالن کــه ایــران نیــز بــه 

ــد اســت: آن پیوســته اســت معتق

کنوانســیون بــر برابری و ممنوعیــت تبعیض 
تاکیــد بســیار دارد. عــدم مناسب ســازی 
ــورد  ــرده ودر م ــی ک ــض معرف ــر تبعی را براب
ــده در  ــه در الیحــه هــم نیام آگاه ســازی ک

کنوانســیون تاکیــد شــده اســت.

در کنوانســیون هم چنیــن برتامیــن حداقــل 
ــراد دارای  ــرای اف ــی ب ــتانداردهای زندگ اس
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــده ش ــت تاکی معلولی

ــد در الیحــه ذکــر گــردد.  ــز بای مــوارد نی

ــهبازی در خصــوص موضــوع آگاه  ــر ش دکت
ســازی جامعــه نســبت بــه وضعیت وشــرایط 
ــه در کنوانســیون  ــت ک ــراد دارای معلولی اف
ــه آن تاکیــد شــده اســت معتقــد اســت؛  ب
معلــوالن،  هفتــه  پیش بینــی  بــا  بایــد 
شــهرداری و صــدا وســیما برنامه هایــی 
ــون  ــد و در قان ــه نماین ــه تهی ــن زمین در ای
جامــع بایــد صــدا وســیما را موظــف نمــود 
ــای  ــاعت از برنامه ه ــج س ــه پن ــا در هفت ت
ــی  ــبکه های مل ــطح ش ــم در س ــود را ه خ
ــه  ــتانی ب ــبکه های اس ــطح ش ــم در س و ه

ــد. ــت اختصــاص ده ــوع معلولی موض

ــع  ــون جام ــری قان ــیون بازنگ ــو کمیس عض
ــوع  ــر موض ــوالن ب ــوق معل ــت از حق حمای
ــوزان  ــه دانشــجویان و دانــش آم آمــوزش ب

ــد داشــت: ــرد و تاکی ــاره ک ــز اش نی

در مــاده ۲ تصویــب نامــه آمــده اســت کــه 
ــاط  ــد در ارتب ــا بای ــی حتم ــب درس در کت
ــراد دارای معلولیــت دروســی  ــا حقــوق اف ب
گنجانده شــود. وزارت آمــوزش و پــرورش 
مکلــف اســت جهــت آشــنایی بــا حقــوق و 
ــراد دارای معلولیــت دروســی  ــدی اف توانمن
ــوای  ــا محت ــوزش ب ــناخت و آم ــرای ش را ب
شــناخت ایــن افــرادا در کتــب درســی 
می افزایــد:  شــهبازی  .دکتــر  بگنجانــد 
ــزام  ــار و الت ــر اســت عیــن همیــن اجب بهت
بــرای وزارت علــوم و تحقیقــات و نیــزوزارت 
ــز  ــکی نی ــوزش پزش ــان و آم بهداشــت درم
آورده شــود. در برخــی رشــته ها ماننــد 
ــی مهندســی  ــوق، جامعه شناســی و فن حق
دارای  افــراد  حقــوق  بــا  آشــنایی  هــم 
ایــن  اســت.  اهمیــت  دارای  معلولیــت 
ــد  ــا بتوانن ــود ت ــی ش ــث م ــناخت باع ش
درطراحــی ومعمــاری شــهری و تصمیــم 
ــراد دارای  ــوق اف ــف، حق ــای مختل گیری ه

معلولیــت را در نظــر داشته باشــند.

 در مــورد قانــون ســه درصــد بــه کارگیــری 
افــراد دارای معلولیــت نیــز آقــای شــهبازی 

تاکیــد کــرد، 

در حــال حاضــر نزدیــک بــه پانــزده درصــد 
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــت دارن ــراد، معلولی از اف
بــه خانواده هایشــان حداقــل آمــار ســی 
ــن  ــه ای ــوند ک ــی ش ــامل م ــدی را ش درص
ــت.  ــی اس ــل توجه ــت قاب ــداد، جمعی تع
ــا  ــردم دنی ــی حــدود ســی درصــد از م یعن
قوانیــن  در  هســتند.ما  معلولیــت  دارای 
ــت و  ــن واقعی ــم ای ــز نمی توانی ــان نی خودم
ایــن جمعیــت را نادیــده بگیریــم .ایــن امــر 
ــادی و  ــن ع ــون اساســی وقوانی خــالف قان

ــت. ــاف اس ــت و انص عدال

یکــی از موضوعاتــی کــه ایــن روزهــا دغدعــه 
نادیده گرفتــن  اســت  معلــوالن  جامعــه 
ســهمیه ســه درصدی اشــتغال افــراد دارای 
معلولیــت در ادارات و دســتگاه های دولتــی 
اســت. در ایــن زمینــه نیــز از دکتر شــهبازی 
ســوال کردیــم. ایشــان تاکیــد کــرد کــه ایــن 
ــی  ــه تنظیم ــان درالیح ســه درصــد هم چن

لحــاظ شــده اســت.

ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــهبازی ادام ــر ش دکت
بــه  توجــه  وبــا  تاریخــی  نابرابری هــای 
ــا  ــری فرصت ه ــازی و براب ــه مناسب س اینک
ــده اســت ،  ــاد نش ــل ایج ــه صــورت کام ب
نمــی تــوان لحــاظ نمــودن درصــدی بــرای 
افــراد آســیب دیــده را نادیــده بگیریــم. ایــن 
ــز لحــاظ  ــر نی ــا در کشــورهای دیگ درصده
شــده اســت. حتــی در کشــورهایی کــه 
ــر هــم هســتند  ــه لحــاظ اقتصــادی آزادت ب
از  برخــی  دارد.  وجــود  ســهیمه هایی 
کشــورها مثــل آلمــان، ژاپــن، چیــن و کره، 
هــم، درصدهایــی در بخــش دولتــی دارنــد 
ــراد  ــرای اســتخدام اف ــی ب ــم درصدهای و ه
دارای معلولیــت در بخــش خصوصــی. دکتر 

ــت:  ــه گف ــهبازی در خاتم ش

دولــت بایــد در اســرع وقــت دســت بــه کار 
ــدگاری  ــرای مان ــه را ب ــن الیح ــوند و ای ش
ــورت  ــه ص ــی، ب ــت اجرای ــتن ضمان و داش
ــه  ــن کلی ــک ســند واحــد درآورد.همچنی ی
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــاالن در عرص فع
ــه ایــن موضــوع حساســیت  بایــد نســبت ب
نشــان داده و تــالش نماینــد تــا ایــن الیحــه 
ــد و  ــس درآی ــب مجل ــه تصوی ــل و ب تکمی

ــرد. ــه خــود بگی ــون ب شــکل قان

باید با تشکیل هفته معلوالن، شهرداری و 
صدا وسیما برنامه هایی در این زمینه

 تهیه نمایند. 
قانون جامع، صدا وسیما را موظف نمود تا 
در هفته پنج ساعت هم درشبکه های ملی 
و هم در شبکه های استانی برنامه هایی در 
راستای افراد دارای معلولیت داشته باشد
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آمدم تا تو 
سهم جاده
 رد پای زخم

چکیدم     باران شدم 
تکرار شدی درمن 

سنگ برداشتی، شکستی 
متولد شدم 
هزار آیینه
تا تصویر تو را

هزار هزار بار به رخت بکشم
خواستی باز هم سنگ بردار!

  
سپیدی هزار بال 

مرا برد تا آنطرف افق های دور
پیوسته

می  ریخت رودی از تشنگی
بر تفدیده های بی نشان 
هشتی های خاطره ام سرد

و صدایی که ترک می خورد در سکوتی ژرف
اکسیری ریخت در کالبد برگ ریزان

زمــــزمـــه 
سمیه زرآبادى،  کارآموز سابق و دانشجوى فعلى مجتمع رعد
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ــا  ــد ت ــر نمان ــچ گاه بی ثم ــدوزی هی ــر دانش ان سخت کوشــی های او در ام
آن جــا کــه بــا مشــکالت فــراوان و امکانــات اندکــی ســرانجام موفــق شــد 
ــه طــور متفرقــه در تهــران امتحــان بدهــد و در تمــام  دیپلــم ادبــی را ب
ــه دریافــت  ــه همیــن مناســبت وی ب ــز شــود. ب ــه اول را حائ کشــور رتب
نشــان علمــی نایــل آمــد. خزائلــی بــا تــالش و کوشــش و نشــان دادن لیاقــت شــخصی در ســال ۱۳۲۱ ه 
ــن و ســپس در  ــگان و خمی ــتان های گلپای ــدا در دبس ــد. او ابت ــگ درآم ــتخدام وزارت فرهن ــه اس . ش، ب

ــس پرداخــت. ــه تدری ــتان های اراک ب ــتان و دبیرس دبس
ــم کالم و تاریــخ  ــم، عرفــان، فقــه و اصــول عل ــه آموختــن ادبیــات عــرب، فلســفه قدی محمــد خزائلــی ب
اســالمی پرداخــت و آن گاه بــه تهــران آمــد و بــا وجــود مشــکالت فراوانــی کــه بــر ســر راهــش بــود در آزمون 
دانشــگاه شــرکت کــرد و قبــول شــد. در ســال ۱۳۲۴ ه . ش از دانشــگاه تهــران دانشــکده االهیــات بــا رتبــه 

اول درجــه کارشناســی گرفــت و مفتخــر بــه دریافــت نشــان علمــی شــد.
وی پــس از آن، بــه ســال ۱۳۲۵ ه.ش از دانشــکده حقــوق و در ســال ۱۳۲۹ ه.ش از دانشــکده ادبیــات درجــه 
ــا پشــتکار عجیــب و ذوقــی سرشــار تحصیــالت  ــود و ب کارشناســی گرفــت. او تشــنه کســب معلومــات ب
عالــی را ادامــه داد و در ســال ۱۳۳۲ ه.ش در رشــته ادبیــات فارســی و در ســال ۱۳۳۶ ه.ش از دانشــکده 
ــوم مذهبــی و ادبیــات عــرب، معقــول و  ــرا گرفــت. وی در عل ــوم قضایــی) درجــه دکت حقــوق (رشــته عل
منقــول، تصــوف، علــم تفســیر،حقوق اســالم و مذهــب شناســی کــم نظیــر بــود. دکتــر محمــد خزائلــی بــه 
زبان هــای عربــی، فرانســه و انگلیســی تســلط کامــل داشــت و بــا زبــان آلمانــی آشــنا بــود. وی در ســال 
۱۳۱۷ ه.ش آموزشــگاه خزائلــی را در اراک تأســیس کــرد. بعدهــا آموزشــگاه های متعــدد خزائلــی را در تهــران 

محمــد خزائلــی فرزنــد محمدرضــا بــه ســال ۱۲۹۲ ه.ش در کرهــرود 
ــال  ــر ابت ــر اث ــان گشــود. در هجــده ماهگــی ب ــه جه اراک چشــم ب
ــرای  بــه بیمــاری آبلــه بینایــی خــود را از دســت داد. در آن زمــان ب
آمــوزش و پــرورش نابینایــان وســایل و مــدارس خــاص وجود نداشــت. 
او رهســپار مکاتــب قدیــم شــد. امــا مکتــب بــرای او کافــی نبــود. 
ــام مدرســه  ــه ن ــن مدرســه در اراک ب ــاح اولی ــه محــض افتت ــذا ب ل
«ســهامیه» در آنجــا بــه تحصیــل پرداخــت. در مدرســه، درس هــا را 
ــالت متوســطه را در  ــاد می گرفــت. تحصی ــد و او ی برایــش می خواندن
ــان  ــدن امتح ــرای گذران ــه داد. ب ــی» اراک ادام دبیرســتان «صمصام
ســوم متوســطه بــا اشــکاالت زیــادی مواجــه شــد. امتحــان شــفاهی 
دروس را بــا موفقیــت گذرانــد. امــا بــه علــت نابینایــی نمی توانســت 
در امتحــان کتبــی شــرکت کنــد. ســرانجام پــس از دو ســال مکاتبــه 
ــی را  ــات کتب ــی، امتحان ــک منش ــا کم ــد ب ــق ش ــری موف و درگی
بگذرانــد. بــه ایــن ترتیــب معمــای بــزرگ حــل شــد و از آن پــس ایــن 
شــیوه امتحــان بــرای همیشــه و بــرای همــه نابینایــان معمــول شــد.

مد ی،  ی ارا ائ
(۱۲۹۲ -۱۳۵۳ ه.ش)
شاعر و نویسنده
نابینا
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بنیــاد نهــاد.
او بنیانگــذاز اولیــن آموزشــگاه شــبانه در ایــران اســت. وی همچنیــن اولیــن انجمــن حمایــت و هدایــت 

نابینایــان و نیــز آموزشــگاه نابینایــان بزرگســاالن را بنیــان نهــاد.
دکتــر محمــد خزائلــی عــالوه بــر نبــوغ خــدادای کــه داشــت مــردی بــزرگ و خــود ســاخته، شــاعر، ادیــب 
و باالتــر از همــه انســانی شــریف و واال بــود. او نابینایــی بــود کــه از هــر بینایــی بیناتــر بــود و در فقــر بصــر 
تعــداد زیــادی را ثروتمنــد بصیــرت نمــود و در مــدت شــصت و یــک ســال زندگــی پرتــالش و پرثمــر خــود 
ســی و پنــج عنــوان کتــاب ارزنــده تألیــف کــرده کــه اغلــب آنهــا در دانشــگاه و مــدارس تدریــس می شــود.
دکتــر محمــد خزائلــی در شــعر همــان «خزائلــی» تخلــص می نمــود و بیشــتر بــه پیــروی از ســبک قدیــم 
ــا و  ــان از زیبایی ه ــته هایش آن چن ــروده ها و نوش ــتر س ــی در بیش ــم نابینای ــرود. او علی رغ ــزل می س غ
طبیعــت ســخن می گویــد کــه گویــی خــود بــه چشــم دل دیــده و بــا تمــام وجــود احســاس نمــوده اســت 
ــا  و ایــن خودگــواه روشــن بینــی، روشــندلی، روشــنروانی، آگاهــی و وســعت فکــر و اندیشــه اوســت. او ب
عشــقی کــه بــه کســب علــوم داشــت موفــق گردیــد ســه درجــه کارشناســی و دو دکتــرا دریافــت نمایــد. وی 
در دوران پــر تــالش کســب علــم و خدمتــش موفــق بــه دریافــت دو نشــان درجــه اول علمــی و یــک نشــان 

درجــه دوم علمــی گردیــد.
دکتــر محمــد خزائلــی پــس از عمــری تــالش و خدمــت بی شــائبه بــه فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم در بامــداد 
روز چهارشــنبه بیســت و یکــم خــرداد مــاه ســال ۱۳۵۳ ه . ش دارفانــی را وداع گفــت و شــمع وجــودش 

خامــوش شــد.

کی زخورشـــید زخـــان، مهر و وفـــا می خواهیم؟

ما پریشـــان شـــدگان، جـــور و جفـــا می خواهیم

بـــردن بـــار جفـــا را بـــه رضـــا می خواهیـــم

می خواهیـــم دوا  ماندیـــم،  چـــو  دردآلـــوده 

ایـــن چنین عمـــر ســـیه را از خـــدا می خواهیم

نازنینـــا تو چـــه دانی کـــه چه هـــا می خواهیم؟

مـــا ز وصل تـــو و هجـــر تـــو، تـــرا می خواهیم

زین ســـبب خویشـــتن از یـــاد جـــدا می خواهیم

می خواهیـــم ریـــا  و  زهـــد  زآلودگـــی  پـــاک 

خویـــش را زیـــن دو به یکبـــاره رهـــا می خواهیم

بـــاده را در همـــه جا عقـــده گشـــا می خواهیم

ســـینه خـــود ســـپر تیـــر بـــال می خواهیـــم

از کتـــاب نوابـــغ و مشـــاهیر معلـــول جهـــان

مـــا که بهـــر دل خـــود بـــرق بـــال می خواهیم

بودنـــد جـــان  و  دل  آرام  همـــه  باوفایـــان، 

نـــگار جـــور  از  زدن  دم  و  مـــن  هللا  حـــاش 

پـــی دیـــدار طبیـــب از ســـر صحـــت گذریـــم 

دوری دوســـت که عمری اســـت به از وصل شـــبی

همـــت ما هـــوس واهـــی و ســـودایی نیســـت

فرقـــت و وصـــل بـــه نـــام تو شـــده بهـــره ما

گـــردش چرخ چـــو همـــوراه خالف دل ماســـت

دامنـــی را کـــه بـــه مـــی از ســـر عمـــد آلودیم

شـــادی و غـــم چـــو بـــود  زاده فکر مـــن و تو

چونکـــه دانیم کـــه در کار جهان بس گره هاســـت

ماســـت جوالنگه  یکســـره  رضـــا  میدان  کـــه  تا 

ســـخنوران نابینا، دست نوشته خانم شایسته خزائلی

سپر بال

از کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان
گردآورنده:مهندس منصور برجیان
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یک  این که  از  قبل  شما  هادی زاده   آقای 
ورزشکار  یک  باشید،  معلولیت  دارای  فرد 
شما  در  عالقه  این  زمانی  چه  هستید.از 

به وجود آمد؟
 مــن از دوره مدرســه عاشــق ورزش بــودم. 
عالقــه مــن بــه ورزش بــه حــدی بــود کــه 
ــه عشــق ورزش می خوانــدم  درس را هــم ب
ــم  ــالگی حک ــانزده س ــه در ش ــه طوری ک ب
مربیگــری کشــتی را در شــهر محــالت 
گرفتــم. مــن تقریبــا در کلیــه رشــته ها 
اصلــی  رشــته  لیکــن  می کــردم.  ورزش 
مــن دو و میدانــی اســت. زندگــی مــن بــه 
ــا یــک زندگــی ورزشــی اســت. ــام معن تم

  پس معلولیت به شما که خیلی اهل ورزش 
و تحرک بودید، باید آسیب زیادی زده باشد 

؟
ــت  ــود. درس ــه نب ــن گون ــال ای ــر. اص خی
ــل از معلولیــت بســیار  ــه مــن قب اســت ک

فعــال بــودم و حتــی تــا قبــل از معلولیــت 
تــا حــد قهرمانــی جهــان هــم پیــش رفتــه 
بــودم، امــا معلولیــت باعث نشــد تــا ورزش 
را رهــا کنــم. اگرچــه ادامــه کار بــرای 
ــود  ــخت تر می ش ــن س ــل م ــی مث آدم های
ــه دادم و  ــم ادام ــه فعالیت های ــن ب ــا م ام
ــداوم  ــات م ــان تمرین ــم هم ــم بگوی می توان
بــود کــه باعــث شــد  بتوانــم بــدون عصــا 

ــروم. راه ب

بعد  فعالیت  و  تحرک  آن همه  با  شما  یعنی 
از معلولیت دچار افسردگی و انزوا نشدید؟

راســتش مــن تــا مدت هــا بعــد از معلولیــت 
ــاره  ــه خــوب شــوم و دوب ــد داشــتم ک امی
زندگــی عــادی را از ســر بگیــرم. فکــر 
ــابق  ــل س ــم مث ــاره می توان ــردم دوب می ک
شــوم، امــا کم کــم متوجــه شــدم شــرایط 
فعلیــم شــرایطی ثابــت اســت و بایــد بــا آن 
ــوب  ــردم خ ــر می ک ــم. اول فک ــار بیای کن
ــه جبهــه برمی گــردم.  ــاره ب می شــوم و دوب
ــه  ــت را ب ــر واقعی ــار دکت ــه یک ب ــا این ک ت
ــد  ــر نمی توانی ــما دیگ ــه ش ــت ک ــن گف م
معلولیــت  و  برویــد  راه  عصــا  بــدون 
ــود.  دســت ولگــن شــما دائمــی خواهــد ب
پرســیدم، هیــچ راهــی نیســت؟ گفــت 
نــه. فقــط بــا شــنا و ورزش شــاید بتوانیــد 
ــد. از  ــر کنی ــی بهت ــود را کم ــت خ وضعی
ــر  ــرای فک ــا محــالت ۴ ســاعت ب ــران ت ته
کــردن وقــت داشــتم. از تهــران تــا قــم بــه 

ــت.  ــالت اس ــتان مح ــال ۱۳۳۶ در شهرس ــد س ــادی زاده  متول ــر ه علی اصغ
ــه ورزش و  ــه اش ب ــی عالق ــود ول ــتان ب ــان شهرس ــتان در هم ــا دبیرس وی ت

فعالیت هــای ورزشــی باعــث شــد رشــته تحصیلــی خــود را تربیــت بدنــی انتخــاب 
کنــد. او در رشــته تربیــت بدنــی در دانشــکده تربیــت معلــم در تهــران مشــغول بــه 
ــه  ــر در مــدارس مشــغول ب ــه عنــوان دبی تحصیــل شــد و بعــد از فارغ التحصیلــی ب
ــر احســاس  ــد بســیاری دیگ ــی مانن ــا شــروع جنــگ تحمیل ــادی زاده  ب کار شــد. ه
تکلیــف کــرد و بــه جبهه هــای جنــگ اعــزام شــد. در ســال ۶۰ در جبهــه دارخویــن به 
شــدت مجــروح گردیــد، طــوری کــه هنــگام حمــل وی بــه بیمارســتان دوســتان از او 
می خواســتند تــا شــهادتین خــود را بگویــد و برایــش در جبهــه ختــم گرفتــه بودنــد. 
بــه دنبــال ایــن مجروحیــت، ســمت چــپ و لگــن وی بــه شــدت آســیب دیــد بــه 
طــوری کــه تــا مدت هــا بــدون عصــا قــادر بــه حرکــت نبــود. وی بعــد از ۱۲ عمــل 
ــد.  ــت کن ــا حرک ــدون عص ــد ب ــاال می توان ــداوم ح ــالش و ورزش م ــا ت ــی و ب جراح
امیــد او بــه زندگــی و عالقــه بــه ورزش، پیونــدی حیــات بخــش برایــش بــه همــراه 
داشته اســت. او کــه ســابقه دو دوره نمایندگــی مجلــس شــورای اســالمی را در کارنامه 
ــه پارالمپیــک، ناظــر فنــی تیم هــای  ــر ســتاد هفت خــود دارد، در حــال حاضــر دبی
ــد یــک  ــان اســت. خــودش می گوی ــر انجمــن ناشــنوایان و نابینای پارالمپیــک و دبی
جملــه کلیــدی در زندگــی دارد کــه بعــد از انجــام کلیــه تالش هــا آن را بــه زبــان مــی 
آورد: افوضــوا امــری الــی اهللا ان اهللا بصیــر بالعبــاد . مــی گویــد تالشــم را می کنــم 
امــا در نهایــت همــه امــور را بــه خــدا واگــذار می کنــم هــر چــه صــالح او باشــد. 

ــه ورزش در  ــا ورزش و نقشــی ک ــه اش ب ــی خصوصــی اش و رابط ــاره زندگ ــا او درب ب
بهبــود معلولیــت او ایفــا کــرده و امیــدش بــه زندگــی، گفت وگویــی انجــام دادیــم 

ــد: ــه می خوانی ک

هیچ گاه کلمه جانباز را به کار نبرده ام، 
ما همه معلولیم با انواع مختلف معلولیت ها

علی اصغر هادی زاده ،معلول جنگ

خانم من بسیار با ایمان است و باورهای 
بسیار قوی دارد. همه موفقیت هایی که 

داشتم اگر خانمم کنار من نبود،
 امکان نداشت.
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 زمانی که من در جبهه مجروح شدم، 
فرزندانم خیلی کوچک بودند اما آن ها 

همیشه من را در حال تکاپو دیدند. آنها 
می دیدند که با عصا ورزش می کنم و 

یا می دیدند که مدام در پی کار هستم . 
این ها برایشان درس بود بدون این که من 

بخواهم به آنها چیزی را القاء کنم

امــا مشــهود بــود بــا توجــه بــه اینکــه بچــه 
ــخت  ــش س ــدر برای ــتیم چق ــک داش کوچ
اســت. خانــم مــن همــه جــوره پــای مــن 
ایســتاد. مــن نــه وضــع مالــی خوبــی 
ــن  ــم م ــا خان ــالمتی. ام ــه س ــتم و ن داش
ــای بســیار  ــود و باوره ــان ب ــا ایم بســیار ب
ــه  ــی ک ــه موفقیت های ــت. هم ــوی داش ق
ــود،  ــن نب ــار م ــم کن ــر خانم ــتم اگ داش
ــا وجــود شــرایطی کــه  امــکان نداشــت. ب
ــس  ــده مجل ــتم نماین ــم توانس ــتم، ه داش

ــی  ــه اتفاقات ــه چ ــردم ک ــر می ک ــن فک ای
ــا  ــد ب ــر بای ــر عم ــا آخ ــه ت ــاده؟ این ک افت
می کــرد،  خیلی اذیتــم  بــروم  راه  عصــا 
تــا رســیدم بــه قــم. از قــم بــه بعــد فکــر 
کــردم کــه خــوب ایــن اتفاقــی اســت کــه 
ــا آن  افتــاده، حــاال بایــد ببینــم چگونــه ب

ــم؟ ــار بیای کن
ورزش  فکرراه انــدازی  بــه  همان جــا  از 
ــه رســیده  ــزل ک ــا من ــادم. ت ــوالن افت معل
ــودم.  ــودم را کرده ب ــدی خ ــودم جمع بن ب
شــروع کــردم بــه نرمش هــای دســت. 
دکترهــا می گفتنــد دســت چــپ مــن 
ــا  ــدر ب ــن آن ق ــا م ــود، ام ــع ش ــد قط بای
ــه توانســتم  دســتم نرمــش انجــام دادم ک

ــم.  ــظ کن آن را حف
 البتــه نرمش هــا در ابتــدا دردآوربودنــد 
ولــی آن قــدر ادامــه دادم تــا وضعیــت 
ــتم  ــرور توانس ــه م ــد و ب ــر ش ــتم بهت دس
دســتم را بــا همیــن نرمش هــا حفــظ 
ــا جایی کــه باعــث تعجــب دکترهــا  کنــم ت
ــختی ها  ــن س ــدام ای ــچ ک ــود. هی ــده ب ش
ــت  ــه حرک ــم ب ــه باورهای ــد ک ــث نش باع
ــن  ــس ای ــه برعک ــود بلک ــم ش و ورزش ک
انــرژی مثبــت را بــه دیگــران هــم منتقــل 

می کــردم. 
از همــان زمــان ورزش معلــوالن را درشــهر 
محــالت راه انــدازی کــردم و در حــال 
حاضر شــهر محــالت، از پیشــگامان ورزش 
ــا  ــای م ــت. تیم ه ــران اس ــوالن در ای معل
در آن تاریــخ هــم نتایــج خوبــی در ســطح 
کشــور گرفتنــد. در دهــه شــصت وضعیــت 
ــود  ــر وج ــه خاط ــاید ب ــالت ش ورزش مح
ــا  ــت. ت ــتری گرف ــق بیش ــن رون ــال م امث
آن تاریــخ اصــًال ورزش معلــوالن نداشــتیم. 
مــن از ســالی کــه دارای معلولیــت شــدم، 
تقریبــا در تمــام ســال ها در رشــته پرتــاب 

ــوده ام. ــه، قهرمــان ب وزن

کنار  شما  معلولیت  با  چگونه  شما  همسر 
آمدند؟

مــا خیلــی زود و بــا امکانات اندکــی ازدواج 
کردیــم. یــک رقــم جزئــی از صنــدوق وام 
خانمــم  بــا  کردیــم.  ازدواج  و  گرفتیــم 
توافــق کامــل داشــتیم. باحداقــل مهریــه و 
حداقــل وســایل، زندگــی را شــروع کردیــم 
ــته و  ــم داش ــی ه ــیار خوب ــی بس و زندگ

داریــم. 
ــس از ازدواج مجــروح  ــن یک ســال پ م
ــی  ــد کوچک ــان فرزن ــدم. در آن زم ش
داشــتیم. دوران بســیار ســختی بــرای 
بچه هــا و خانــواده بــود. مــن در 
ــتان  ــاه بیمارس ــج م ــه اول پن مرحل
ــار عمــل  ــودم. مجموعــا دوازده ب ب
جراحــی انجــام دادم. در تمــام 
ــی  ــن خیل ــر م ــدت همس ــن م ای
ــه از مــن پرســتاری کــرد.  صبوران

یک زندگى



شــورای اســالمی شــوم و هــم در باالتریــن 
اگــر  شــوم.  موفــق  ورزشــی  رتبه هــای 
نمی توانســتم  نبــود  ایشــان  کمک هــای 
ایــن موفقیت هــا را کســب کنــم. اگــر 
ــودم و امنیــت فکــری  ــه ناراحــت ب در خان
ــه هیــچ کــدام  نداشــتم، نمــی توانســتم ب
ــت  ــالمتی ام دس ــه س ــی ب ــا و حت از این ه
یابــم. ایــن تعــارف نیســت کــه مــی گوینــد 
هــر مــرد موفقــی یــک زن همــراه و همــدل 

ــت.  ــش اس همراه

  فرزندانتان چگونه با معلولیت شما برخورد 
کردند؟

 زمانــی کــه مــن در جبهــه مجــروح شــدم 
بچه هــا خیلــی کوچــک بودنــد. امــا آن هــا 
ــد.  ــو می دیدن ــال تکاپ ــه در ح ــرا همیش م
ــم  ــا ورزش می کن ــا عص ــه ب ــد ک می دیدن
ــغول کار  ــدام مش ــه م ــد ک ــا می دیدن و ی
بــود  درس  برایشــان  این هــا  هســتم. 
ــزی  ــا چی ــه آنه ــم ب ــه بخواه ــدون این ک ب
ــد  ــار نگذاشــتم بفهمن ــم. یک ب ــاء کن را الق
می فهمنــد  حــاال  البتــه  دارم.  درد  کــه 
ــن  ــرا م ــه چ ــم ک ــد ه ــه می فهمن و البت
از آنهــا کتمــان می کــردم. بــه همیــن 
ــای  ــه بچه ه ــم ک ــاس می کن ــل احس دلی
ــه  ــی ک ــد. بچه های ــار آمده ان ــا اراده ای ب ب
ــًال  ــتاده اند و اص ــان ایس ــای خودش روی پ
ــه مــن متکــی نیســتند. هــر کــدام هــم  ب
ــن همیشــه  ــد. م ــدا کرده ان ــود را پی راه خ
راهنمایشــان بــوده ام ولــی هیــچ گاه بــا آنهــا 
ــا  ــه ب ــرده ام. همیش ــورد نک ــتوری برخ دس
ــه آنهــا روش  ــار خــودم ســعی کــردم ب رفت
زندگــی بیامــوزم. پســر کوچــک مــن دکتــر 
روانشــناس اســت و بیشــتر مواقــع بــا افراد 
دارای معلولیــت ســر و کار دارد. پســر بزرگم 
ــال  ــد و داور والیب ــی می کن ــم کار حقوق ه
ــه  ــه کســی ب ــدون این ک نشســته اســت. ب
ــن  ــاری کرده باشــد، خودشــان ای ــا اجب آنه
تعهــد را احســاس می کننــد کــه بــرای  
افــراد دارای معلولیــت کار و تــالش کننــد. 
زیــرا بــا ایــن افــراد بــزرگ شــده اند، 
ــن  ــای م ــر بچه ه ــی ب ــر منف ــا تاثی این ه
ــه بیشــتر کمکشــان  نگذاشــته اســت، بلک

هــم کرده اســت.

شما علی رغم محدودیت در دو دوره پنجم 
و ششم، نماینده مجلس ازشهر محالت با 
رای باال بوده اید. فکر می کنید مسووالن و 
مجلسیان در زمینه قوانین مربوط به بهبود 

وضعیت معلوالن چقدرموفق بوده اند؟
مــورد  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت   
قوانیــن  مــا  معلولیــت  دارای  افــراد 
ایــن  متاســفانه  امــا  داریــم،  خوبــی 
طــور  بــه  نمی شــوند.  اجــرا  قوانیــن 

ــکن  ــازی مس ــورد مناسب س ــال در م مث
ایــن  سال هاســت  عمومــی،  امــکان  و 
قانــون بــه تصویــب رسیده اســت ولــی 
ــی و  ــی ادارات دولت ــود. حت ــرا نمی ش اج
مکان هــای عمومــی مثــل اتوبوس هــا،  
در  وحتــی  پارک هــا  مســاجد،   متــرو،  
ــز مناسب ســازی انجــام  خــود مجلــس نی
مثــل  جایــی  در  حتــی  نشده اســت. 
بهزیســتی چنیــن مناســب ســازی هایی 

نگرفته اســت. صــورت 
 می گوینــد نزدیــک بــه ۱۰ الــی ۱۵ درصــد 
از مــردم جهــان معلــول هســتند. از ایــن 
تعــداد بــدون شــک ۴ الی ۵ درصــد دارای 
ضایعــه  ماننــد؛  حــاد  معلولیت هــای 
ــره.... ــق و غی ــان مطل ــی و نابینای نخاع
ــانی در  ــه کس ــی اســت ک هســتند. طبیع
اثــر ســوانحی مثــل جنــگ،  زلزلــه،  ســیل 
ــده اند،  ــول ش ــی معل ــوادث این چنین و ح
ادامــه زندگــی برایشــان ســخت تر اســت، 
امــا آن چــه آزار دهنــده اســت تبعیضاتــی 
ــود.  ــاد می ش ــا ایج ــرای آنه ــه ب ــت ک اس
معلولیــت یــک امــر ناخواســته اســت 
کــه ممکــن اســت بــرای هــر کســی 
ــی  ــر شــرایط زندگ ــی اگ ــد ول ــاق بیفت اتف
بــرای همــه افــراد فراهــم باشــد، دلیلــی 
بــرای گوشــه نشــینی و افســردگی وجــود 
ــدم  ــی معتق ــن حت ــت. م ــد داش نخواه
ــژه ای  ــازات وی ــد امتی در برخــی جاهــا بای
بــرای افــراد دارای معلولیــت قائــل شــد. 
ــه  ــبت ب ــد نس ــدم نبای ــن معتق ــی م حت
ــی  ــوالن تفاوت ــول جنــگ و ســایر معل معل
ــودم  ــون خ ــن چ ــن را م ــد. ای ــل ش قائ
ــم.  ــرض می کن ــتم ع ــی هس ــول جنگ معل
کســی کــه در جنــگ دارای معلولیــت 

شــده بــرای مملکتــش جنگیــده پــس 
نبایــد بــرای او نســبت بــه بقیــه معلــوالن 

ــد. ــل ش ــژه ای قائ ــازات وی امتی

معلولیت،   از  قبل  که  هستید  کسی  شما   
افراد  از  بسیاری  اما  کرده اید.  ازدواج 
دارای معلولیت هستند که قادر به ازدواج 

نیستند، به نظر شما چه باید بکنند؟
دارد،  حداقل هایــی  بــه  نیــاز  ازدواج 
ثابــت  درآمــد  می توانــد  حداقــل  آن 
و اشــتغال باشــد. دردرجــه اول بایــد 
را  معلولیــت  دارای  بچه هــای  اشــتغال 
کســی که  بــه  نمی شــود  کــرد.  حــل 
ــرد.  ــه ازدواج ک ــه ب ــدارد، توصی ــد ن درآم
مخصوصــًا افــراد دارای معلولیتــی کــه 
برابــر  هزینه هایشــان چند  و  مشــکالت 
دیگــران اســت. مهم تریــن کار بــرای ایــن 
افــراد درآمدزایــی اســت. ایــن درآمدزایــی 
ــق  ــا از طری ــود،  ی ــاد می ش از دو راه ایج
ــوق از  ــت حق ــا دریاف ــتغال و ی ــاد اش ایج
ــد  ــتغال باش ــر اش ــی. اگ ــن اجتماع تامی
ــد  ــن باش ــراز ای ــت غی ــوب اس ــه مطل ک
توصیــه بــه ازدواج درســت نیســت. یکــی 
از مســایل مهــم در ازدواج، هــم کــف 
بــودن اســت. ازدواج بایــد بــا آگاهــی 
و شــناخت باشــد،  نبایــد احساســی و 
ــرد  ــک ف ــر ی ــد. اگ ــورد کنن ــی برخ عاطف
دارای معلولیــت درآمــد ثابتــی داشــته 
ــد،  ــد زندگــی اش را اداره کن باشــد وبتوان
ــد  ــه رش ــت و ب ــوب اس ــی خ ازدواج خیل
زیــادی  کمــک  او  اجتماعــی  و  فــردی 
ــک  ــکیل ی ــرای تش ــن ب ــد. بنابرای می کن
اســت  الزم  حداقلــی  جدیــد،  زندگــی 
و بحــث اشــتغال خیلــی مهــم اســت. 
توصیــه مــن ایــن نیســت کــه حتمــًا افــراد 
دارای معلولیــت فقــط بــا مثــل خودشــان 
ازدواج کننــد، ایــن توصیــه کلــی درســت 
فــرد  ازدواج  وقت هــا  نیســت.خیلی 
ــم  ــت ه ــرد تندرس ــا ف ــت ب دارای معلولی
ــراد دارای  نتیجــه خوبــی داشته اســت. اف
ــا  ــد ام ــادی دارن ــکالت زی ــت مش معلولی
در مجمــوع انســان های قــوی هســتند 
ــه زندگــی  کــه طاقــت می آورنــد و صبوران

. می کننــد

شما دبیر ستاد روز پاراالمپیک هستید، از 
این روز برایمان بگویید؟

هــر ســال بیســت مهــر مــاه را بــه عنــوان 
کرده ایــم.  طراحــی  پاراالمپیــک  روز 
هدفمــان ایــن اســت کــه همــه افــراد دارای 
معلولیــت در ایــن مراســم شــرکت کننــد، 
حتــی آنهایــی کــه اصــًال ورزش نمی کننــد. 
ــویق  ــی تش ــم نوع ــن مراس ــرکت در ای ش

ــرای ورزش . ــت ب اس

 وقتی فهمیدم که 
برای همیشه دارای معلولیت هستم 
به فکر راه اندازی ورزش معلوالن

 در شهر محالت افتادم و
 االن شهرستان محالت

 قوی ترین تیم های 
پا راالمپیک را 

در سطح کشور دارد
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در مورد خودتان برایمان بگویید؟
محســن بهمــن آبــادی هســتم متولــد 
ســال ۱۳۶۳ در شهرســتان مشــهد.بعد 
از یــک تــب شــدید بــه بیمــاری فلــج 
مبتــال  پــا  و  دســت  ناحیــه  از  اطفــال 
ــیزده  ــی س ــان دوران کودک ــدم. در هم ش
ــام شــد  ــن انج ــر روی م ــل جراحــی ب عم
ــا  ــم ت ــام بدن ــاه تم ــش م ــدت ش ــه م و ب
ــا  ــز ب ــد از آن نی ــود. بع ــچ ب ــردن در گ گ
ــیطنت های دوران  ــم. ش ــس راه می رفت بری
کودکــی نمی گذاشــت کــه ایــن بریــس 
ــه  ــد، در خان ــن باش ــای م ــه در پ همیش
ــودم را روی  ــی آوردم و خ ــا در م آن را از پ
زمیــن می انداختــم و بــازی می کــردم. 
وقتــی وارد دبســتان شــدم،با ویلچــری کــه 
دایــی ام از طریــق هــالل احمــر برایــم تهیــه 
می رفتم.گرچــه  مدرســه  بــه  کرده بــود 
ــه  ــر ب ــن را از نشســتن روی ویلچ ــر م دکت
دلیــل ایجــاد قــوز کمــر منــع کــرده بــود. 
ــن توســط  ــر روزه م ــل ه ــون حم ــی چ ول
مــادرم بــه مدرســه بــرای او بســیار دشــوار 
بــود، روی ویلچــر نشســتم و همیــن باعــث 

ایجادقــوز کمــر در مــن شــد. در آن زمــان 
بریس هــای  مثــل  روز  تکنولوژی هــای  از 
ــادی  ــد و... هــم اطــالع زی ــد و قوزبن جدی

ــتیم. نداش
یــادم می آیــد کــه در آن دوران مــن بــا 
برادرانــم و بچه هــای فامیــل، هــم فوتبــال 
و هم الــک دولــک بــازی می کــردم. در 
ــی  ــن روز امتحــان ســال ســوم ابتدای آخری
ــع شــدیم و  ــای کوچــه جم ــا بچه ه ــم ب ه
ــوک  ــا ن ــم و از قض ــازی کردی ــک ب  الک دول
ــه  ــود ب ــز هــم ب ــه تی ــک ک چــوب  الک دول
مردمــک چشــم چــپ مــن خــورد و چشــم 
چــپ مــن از بیــن رفــت.  اآلن چشــم چــپ 
مــن مصنوعــی اســت. در آن زمــان بــا 
ــر  ــی مدی ــدس هدای ــای مهن ــی آق راهنمای
پزشــکی  بــه  مشــهد  توان یابــان  مرکــز 
معرفــی شــدم و مــورد عمــل جراحــی 
ــز  ــن پروت ــم م ــان در چش ــرار گرفتم.ایش ق
ــا را  ــد دنی ــه بع ــع ب گذاشــتند و از آن موق

ــم. ــم می بین ــک چش ــا ی ب

شما درمدارس عادی تحصیل کردید و آیا با 

روبه رو  مشکلی  با  فیزیکی  شرایط  به  توجه 
نبودید؟

ــدارس  ــم در م ــول تحصیل ــام ط ــن تم  م
امــکان  خوانــدم.  البتــه  درس  عــادی 
ــتی  ــازمان بهزیس ــرف س ــه از ط ــی ک خوب
ــده  ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــرای م ــهد ب مش
بــود ایــن بودکــه هــر مــاه یــک بــازرس یــا 
کارشــناس بــه مدرســه مراجعــه می کــرد و 
وضعیــت درســی مــرا بررســی می کــرد کــه 
ــا شــرایط آمــوزش و تحصیلــی مناســبی  آی
دارم یــا نــه و اگــر در درســی ضعیــف بــودم 
برایــم کالس تقویتــی می گذاشــتند. هزینــه 
آن را هــم ســازمان بهزیســتی پرداخــت 

می کــرد.

ناتوانایی  که  کردی  احساس  وقت  هیچ 
جسمانیت در برخورد دیگران با شما تاثیری 

داشته باشد؟
بایــد بگویــم در دوران دبســتان و راهنمایــی 
و دبیرســتان مــن واقعــا احســاس کمبودی 
شــرایط  کــه  وجــودی  بــا  نمی کــردم. 
ــر  ــود و روی ویلچ ــکل ب ــن مش ــی م فیزیک

محســن بهمن آبــادی یــک هنرمنــد معــرق 
ــاتید  ــش اس ــری از دان ــا بهره گی کار اســت. او ب
ــاال  ــیار، ح ــالش بس ــتکار و ت ــا پش ــرق و ب مع
ــر  ــرح در هن ــتاد مط ــک اس ــودش ی ــر خ دیگ
ــودش را  ــد.بهمن آبادی کارگاه خ ــرق می باش مع
ــا همــکاری افــرادی کــه ایــن هنــررا از  دارد و ب
ــرد و کار  ــفارش می گی ــد، س ــودش آموخته ان خ
تولیــد می کنــد. او آرزو دارد کــه کارش را توســعه 
دهــد و دوســتان بیشــتری را بــه کار بگیرد.ایــن 
ــات  ــون زحم ــود را مره ــت خ ــد، موفقی هنرمن
مادرمهربــان و پــدر مرحومــش می دانــد و از 

آنهــا بســیار سپاســگزار اســت.

بعد از خدا،
امیدم به بازوان خودم است

نــد معــرقک هنرممنــد م
از ــاتید ی ــش اس ی از دان

ــاال  ــیار، ح الش بس
ــر  ــرح در هن اد مط
ــودش را  ی کارگاه خ
ی کــه ایــن هنــررا از 
ــرد و کار  رش می گی
کــه کارش را توســعه 
را بــه کار بگیرد.ایــن 
ــات  زحم ــون را مره
و از مــش می دانــد

ـت.
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چهره موفق

بــودم ولــی همیشــه مــورد حمایــت و لطف 
دوســتان بــودم. یــادم می آیــد کــه در ســال 
اول دبیرســتان بــرای عضویــت در شــورای 
دانــش آمــوزی کاندیــد شــدم. هــر کــدام از 
کاندیداهــا بایــد برنامه هــا و تفکــرات خــود 
ــن بیشــتر  ــد و م ــا می گفتن ــرای بچه ه را ب
ــرای توســعه  بهــورزش و برنامه هایــی کــه ب
آن در مدرســه داشــتم صحبــت کــردم. 
رای   ،۴۰۰ از  رای۲۷۰  بــا  اینکــه  جالــب 
ــال  ــدود دوس ــدم و ح ــاب ش آوردم و انتخ
مدرســهبودم.  دانش آمــوزی  شــورای  در 
بــه هــر حــال طــرز تفکــر افــراد بــا یکدیگــر 
فــرق می کنــد و مــن نیــز دارای تفکــر 
ــتان  ــال دوم دبیرس ــودم و در س خاصــی ب
تــرک تحصیــل کــردم. ولی همیشــه خــدا را 
شــاکرم کــه افــراد خوبــی در اطرافــم بودنــد 
و بــه مــن انگیــزه می دادنــد. بــه یــاد 
ــم  ــی می کردی ــه زندگ ــه ای ک دارم در محل
خطاطــی زندگــی می کــرد کــه مــن پیــش 
ــیاری  ــم و از بس ــاد می گرفت ــی ی او خطاط
از تجربیــات زندگــی او بهره منــد شــدم کــه 

ــود. ــی تاثیرگــذار ب در زندگیــم خیل

عالقمند  هنری  کارهای  به  که  شد  چه 
شدید؟

ــا  ــه کار ب ــی ب مــن از همــان دوران نوجوان
ــه  ــاید توج ــی ش ــه داشــتم ول چــوب عالق
ــن  ــه و ف ــاب حرف ــن از کت ــتر آن در م بیش
در ســال دوم راهنمایــی بــود.در ســال دوم 
ــک  ــن ی ــه و ف ــاب حرف ــی در کت راهنمای
کاردســتی بــه شــکل لوســتر بــود کــه بایــد 
ــن  ــم. م ــت می کردی ــوب درس ــا چ آن را ب
ــوب و  ــا چ ــی از کار ب ــان اطالع ــا آن زم ت
ــا  ــم از م ــزار آن نداشــتم. معل وســایل و اب
ــه  ــتی را باتخت ــن کاردس ــه ای ــت ک خواس
ســه الییدرســت کنیــم. در آن زمــان مــن 
ــن  ــم و ای ــه کار کردی ــروع ب ــدرم ش ــا پ ب
ــه  ــان ب ــا کارم ــاختیم و اتفاق ــتر را س لوس
ــناخته  ــه ش ــن کار در منطق ــوان بهتری عن
شــد و در آمــوزش و پــرورش نگهــداری 
ــن  ــه کار م ــن تجرب ــن اولی ــاید ای ــد. ش ش

ــود.  ــا چــوب ب ب

کار معرق را از چه زمانی شروع کردید؟
ــم کار  ــی کم ک ــن از ســال ســوم راهنمای م
معــرق را بــا تختــه ســه الیی و بــه صــورت 
ــم در  ــه کارهای ــردم . البت ــی شــروع ک تجرب
شــروع بســیار ابتدایــی بودنــد ولــی تقریبــا 
ــه  ــرق را ب ــالگی کار مع ــده س ــن هف از س
ــتاد  ــردم. اس ــروع ک ــه ای ش ــورت حرف ص
قــادری، یکــی از اســاتید معــرق کار در 

ــا  ــه م ــه به خان ــد جلس ــود کهچن ــهد ب مش
آمدنــد و چندینفــن در ایــن هنــر را بــه مــن 
آموخت.بعــد از آن در هیــچ کالس خاصــی 
شــرکت نکــردم و تحــت نظــر اســتادی 
نبــودم. اوایــل اطرافیــان و فامیــل از مــن 
ــو درســت  ــه برایشــان تابل می خواســتند ک
ــا  ــردم و آنه ــن کار را می ک ــن ای ــم. م کن
هــم مبلغــی بــه مــن می پرداختنــد. یــادم 
ــم  ــر و نی ــول ۱ مت ــی در ط ــد تابلوی می آی
و بــا عــرض ۹۰ ســانت ســاختم و آن را 
ــان  ــه دادم. از هم ــه مســجد محــل هدی ب
هفــده – هجــده ســالگی بــا همیــن کارهــا 
در  را  خــودم  توجیبــی  پــول  توانســتم 
ــتانم  ــی از دوس ــا یک ــهد ب ــاورم. در مش بی
ــا  ــت و پ ــه دس ــم از ناحی ــان ه ــه ایش ک
ــه نقاشــی  ــود و در زمین دچــار معلولیــت ب
کار می کــرد یــک دوره زندگــی مجــردی 
ــم بســیارجالب و  ــه برای ــردم ک ــه ک را تجرب

ــود.  ــده ب آموزن
ــم  ــران آمدی ــه ته ــواده ب ــا خان ــد از آن ب بع
ــه  ــدیم.در محل ــاکن ش ــت س و در قیام دش
ــی  ــای تزئین ــه کاره ــود ک ــازه ای ب ــا مغ م
ــب  ــه صاح ــن ب ــت. م ــری می فروخ و هن
ــای  ــه کاره ــردم و نمون ــه ک ــازه مراجع مغ
بیشــتر  دادم.  نشــان  او  بــه  معرقمــرا 
ــل وان  ــی مث ــای قرآن ــن کاره ــای م کاره
یــکاد و ســوره های قــرآن بــود. ایشــان 
وقتــی کارهــا را دیــد یــک ســری کار به من 
ســفارش داد کــه برایــش انجــام دادم.از این 
طریــق هــم درآمــدی بــه دســت مــی آوردم. 
در آن زمــان پنجشــنبه بازاری در پاکدشــت 
ــان در  ــه آن زم ــدرم ک ــد و پ ــزار می ش برگ
قیــد حیــات بــود، خیلــی مــرا تشــویق کــرد 
کــه در ایــن بــازار شــرکت کنــم. اصــال فکــر 
ــازار  ــم در پنجشــنبه ب نمی کــردم کــه بتوان
فــروش داشــته باشــم ولــی بــا اصــرار پــدرم 

ــی  ــردم. باالخــره در یــک جای ــن کار را ک ای
در طــول و عــرض یــک متــر بســاط پهــن 
کــردم و حــدود ســی کار تزئینــی بــا خــودم 
بــردم. پــس از پایــان بــازار وقتــی پــدرم بــه 
ــم آمــد مــن حــدود بیســت و هفــت  دنبال
هــزار تومــان فــروش کــرده بــودم. همیــن 
مــرا راغــب کــرد کــه بــه کار ادامــه بدهــم و 
در پنجشــنبه بازارهــا و یکشــنبه بازارهــای 
پاکدشــت شــرکت کنــم. از ایــن طریقســود 
خوبــی هــم عایــدم می شــد. همیــن باعــث 
ــالش  ــم و ت ــعه ده ــه کارم را توس ــد ک ش
پــدرم  بدهــم.  البتــه  انجــام  بیشــتری 
خیلــی بــه مــن کمــک می کــرد و کارهــای 
ســوخته کاری روی کارهــا را ایشــان انجــام 
هــم  را  کار  روی  خطاطی هــای  مــی داد. 
بــه یــک خطــاط مــی دادم. گرچــه دردســر 
ــم  ــه هــر حــال برای ــادی داشــت ولــی ب زی
ســود خوبــی داشــت. خاطــره جالبــی از آن 
زمــان دارم کــه دوســت دارم بگویــم. در آن 
زمــان کــه کارم رونــق گرفتــه بــود، تصمیــم 
ــین  ــک ماش ــادرم ی ــد م ــرای تول ــم ب گرفت
لباسشــویی بخــرم. چــون مــادرم همیشــه 
ــا را می شســت و  ــای م ــا دســت لباس ه ب
ــه  ــدم. از درآمــدی ک ــج او را می دی مــن رن
ــت  ــه دس ــازار ب ــنبه ب ــروش در پنجش از ف
ــویی  ــین لباسش ــک ماش ــتم ی آوردم توانس
برایــش بخــرم. در آن زمــان قیمــت آن ۴۳۰ 
ــود و مــن دویســت و ســی  هــزار تومــان ب
هــزار تومــان آن را نقــد پرداخــت کــردم و 
مابقــی را بــه صــورت یــک چــک ســه ماهه 
ــم  ــه تصمی ــود ک ــس از آن ب ــم. پ پرداخت
ــه  ــودم تهی ــرای خ ــیله ای راب ــم وس گرفت
ــداری  ــه چرخه خری ــور س ــک موت ــم. ی کن
ــتم.  ــادو گذاش ــام آن را تورن ــه ن ــردم ک ک
ــه  ــم دارم ک ــر ه ــت دیگ ــا دوس ــن دو ت م
ــه  ــتند ک ــم هس ــای زیربغل ــن عصاه همی
ــته ام.این  ــت گذاش ــت و م ــا را پ ــام آنه ن
عصاهــا و موتــور دنیــای مــن و همــدم 
ــا  ــاورم و ی ــم بی ــت ک ــتند.هر وق ــن هس م
ــن  ــا ای ــی خوشــحال هســتم ب ــی خیل وقت
ــه  ــی ب ــم و خیل ــت می کن ــتانم صحب دوس

ــد هســتم. ــا عالقمن اینه
آقــای  هــم  این هــا  اســم گذاری  بانــی 
مهنــدس هدایــی بودنــد کــه بــه مــا 
ــان و  ــان، ویلچرت ــرای عصایت ــد ب می گفتن
ــا  ــا آنه ــد و ب ــی بریســتان اســم بگذاری حت
ــن  ــه م ــن کار ب ــا ای ــد. واقع ــت کنی صحب

می دهــد. آرامــش 
ــه کار می کــردم  ــه هــر حــال مــن در خان ب
و در بــازار روز آنهــا را می فروختــم و از 
ــور هــم  ــق توانســتم یــک موت ــن طری همی

مشوق اسم گذاری روی 
وسایل مورد نیازم،مهندس هدایی (از 

مرکز توان یابان مشهد) بودند. 
ایشان به ما می گفتند برای عصایتان، 

ویلچرتان و حتی بریس خود اسم بگذارید 
و با آنها صحبت کنید. واقعا این کار به من 

آرامش می دهد.
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مقــاله

آرزویم این است که همین کارگاه 
۴۰متری روزی ۴۰۰ متر شود و دو نفر 
همکارم،بیست نفر بشوند. من باید 

بتوانم به این آرزو برسم و برای رسیدن به 
آن تالش می کنم

حضــور داشــت و مــن تــا آن زمــان ایشــان 
ــردم  ــی ک ــناختم.خیلی عذرخواه را نمی ش
ــه  ــد ک ــا روی خــوش گفتن ــان ب ــی ایش ول
ــود را  ــرف خ ــه ح ــت ک ــق شماس ــن ح ای
بزنیــد. از آن بــه بعــد مــن و آقــای خانــی 
ارتبــاط خیلــی نزدیکــی پیــدا کردیــم و 
ایشــان مــرا بــه نمایشــگاه های خوبــی 
ــن کمــک  ــه م ــی ب ــد و خیل ــی کردن معرف
کردنــد. در ســال ۸۷ بــود کــه در منطقــه 

این کــه  از  قبــل  بخــرم.  خــودم  بــرای 
موتــور بخــرم مدتــی از پاکدشــت بــه ســالن 
می رفتــم  فرجــام  خیابــان  در  تئاتــری 
ــیر  ــن مس ــن ای ــردم. م ــر کار می ک و تئات
ــی  ــم. وقت ــوس می رفت ــا اتوب ــی را ب طوالن
از  همیشــه  می نشســتم  اتوبــوس  در 
و  می کــردم  نــگاه  بیــرون  بــه  پنجــره 
خــودم را ســوار بــر موتــوری می دیــدم کــه 
بــا ســرعت ۷۰ کیلومتــر در ســاعت از کنــار 
ــور  ــا موت ــوس رد می شــود. اآلن کــه ب اتوب
از کنــار اتوبوس هــا رد می شــوم یــاد آن 

ایــام می افتــم.

آیا شما کارهای خود را در نمایشگاه ها نیز 
عرضه کرده اید؟

ــه در نمایشــگاهی کــه توســط ســازمان  بل
از  بهزیســتی  هفتــه  در  و  بهزیســتی 
ــت در  ــراد دارای معلولی ــای اف توانمندی ه
ســالن حجــاب برگــزار می شد،شــخصی 
از طــرف ســازمان بهزیســتی بــا مــن 
ــرای شــرکت در  تمــاس گرفــت و از مــن ب
ــان  ــرد. آن زم ــوت ک ــگاه دع ــن نمایش ای
در خانــه کار می کــردم و از هــر نمونــه 
بیســت تــا ســی کار تولیــد شــده داشــتم. 
ــردم و  ــركت ک ــگاه ش ــن نمایش ــن در ای م
فــروش خوبــی هــم داشتم.شــرکت در ایــن 
ــلم  ــای مس ــا آق ــد ب ــث ش ــگاه باع نمایش
ــی ایــن نمایشــگاه  ــر اجرای ــی کــه مدی خان
بودنــد آشــنا شــوم.این فــرد واقعا اســطوره 
اخــالق هســتند و مــن درس هــای بزرگــی 
ایــن  در  همچنیــن  گرفتــم.  ایشــان  از 
ــز  ــر مرک ــای آتشــک مدی ــا آق ــگاه ب نمایش
ــه  ــدم ک ــنا ش ــاد آش ــر یافت آب ــد الغدی رع
ــن  ــه م ــدکار ب ــفارش ص ــز س ــان نی ایش
ــگاه از  ــن نمایش ــن روز ای ــد. در آخری دادن
ــر و تشــکر  بچه هــای دارای معلولیــت تقدی
شــد و بــه آنهــا لــوح و ســکه طــال جایــزه  
ــور  ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس ــد. در ای دادن
ــتی و  ــوولین بهزیس ــی از مس ــای رحیم آق
آقــای خانــی تشــکیل شــد مــن جلــو رفتــم 
ــکالت  ــتی و مش ــت بهزیس و از عدم حمای
خــودم صحبــت کــردم و درد دلــم را 
ــن  ــا م ــه ب ــی دو هفت ــد از یک گفتم.بع
تمــاس گرفتنــد و گفتنــد شــخصی بــه 
ــت  ــد معاون ــی در واح ــای خان ــام آق ن
کار  شــما  بــا  بهزیســتی  اشــتغال 
ــه بهزیســتی مراجعــه  ــد. مــن ب دارن
کــردم. وقتــی وارد اتــاق شــدم تــازه 
ــی  ــای خان ــه آق ــدم ک ــه ش متوج
کــه  بــود  افــرادی  آن  از  یکــی 
در جلســه افتتاحیــه نمایشــگاه 



ــری  ــای ۲۵ مت ــک فض ــه راه آذری ی ده، س
گرفتــم و کارگاهــی را دایــر کــردم و شــروع 
ــه فعالیــت نمــودم.در ایــن ســال ها مــن  ب
در نمایشــگاه های متعــددی شــرکت کــردم 
بــه طــوری کــه در طــی یــک ســال و نیــم 
ــردم  ــرکت ک ــگاه ش ــر ۶۰ نمایش ــغ ب در بال
و در ســال ۸۸ – ۸۷ در پنــج بازارچــه 

ــتم. ــه داش ــان غرف همزم
در ســال ۸۶ مــن بــه عنــوان نماینــده 
ــتیوال  ــه فس ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس س
۲۰۰۹ کشــور عمــان دعــوت شــدم و حــدود 
بیســت روزی در ایــن نمایشــگاه در مســقط 
ــر فراوانــی دریافــت  ــودم و لوح هــای تقدی ب
و برنــده تندیــس جشــنواره کارآفرینــی هــم 

شــدم. 

کار  حوزه  در  فقط  شما  هنری  فعالیت  آیا 
معرق است؟

ــردم و  ــرق کار می ک ــن مع ــان م در آن زم
ــتم  ــر داش ــط تبح ــرق خ ــا در مع خصوص
ولــی بعــدًا کار پیکره تراشــی را بــا آموزشــی 
کــه در مرکــز رعدالغدیــر دیــدم شــروع 
ــان محــل کارم ســه  کردم.چــون در آن زم
ــک  ــز نزدی ــن مرک ــه ای ــود و ب راه آذری ب
بــودم، در کالس هــای آموزشــی اش شــرکت 
ــرق  ــر کار مع ــه چــون درگی می کــردم. البت
در کارگاهــم بــودم شــاید فقــط ده، پانــزده 
ســاعت در رشــته پیکره تراشــی آمــوزش 
ــا همیــن مرکزشــروع  دیــدم و پــس از آن ب
بــه کار کــردم و ســفارش هایی بــرای آن 

ــردم. ــاده ک آم
البتــه حــدود ســه ســال هــم در یــک 
شــرکت بازرگانــی بــه عنــوان بازاریــاب 
محصوالتمکمــل درمانــی و یــک ســال 
هــم بــه عنــوان پیــک موتــوری کار کــردم 
ولــی بــه دلیــل عالقــه ای کــه بــه کارهــای 
ــوب و  ــه کار چ ــاره ب ــتم دوب ــری داش هن

ــتم. ــرق برگش مع

آشنا  الغدیر  رعد  مرکز  با  طریقی  چه  از 
شدید؟

و  کــردم  کار  بــه  شــروع  زیرپلــه ای  در   
ــری در  ــت مت ــازه بیس ــک مغ ــد از آن ی بع
ــه دادم.  ــه کار ادام ــم و ب قیام دشــت گرفت
ــه متوجــه شــدم  ــود ک ــان ب ــن زم در همی
مرکــز رعــدی هــم در خــود پاکدشــت وجود 
دارد و از طریــق یکــی از کارآمــوزان بــه 
ایــن مرکــز معرفــی شــدم. در ایــن مرکزبــه 
ــی کار  ــرق و پیکره تراش ــی مع ــوان مرب عن
ــز  ــم در مرک ــل از آن ه ــه قب ــردم. البت ک
ــودم.  ــرق ب ــی مع ــی مرب ــرق مدت ــد ش رع
در آن زمــان مــن در قیام دشــت مغــازه 
داشــتم صبح هــا بــه مرکــز رعــد پاکدشــت 

می کــردم  تدریــس  معــرق  و  می رفتــم 
ــدم. در  ــازه می آم ــه مغ ــم ب ــا ه و عصره
طــول ایــن مــدت بــا کارآمــوزان مرکــز رعد 
پاکدشــت ارتبــاط خوبــی برقــرار کــردم. در 
ــی  ــت کار پیکره تراش ــز پاکدش ــان مرک هم
ــداد  ــم تع ــم ک ــوزش دادم و ک ــم آم را ه
پیکره تراشــی  بــه  عالقمنــد  کارآمــوزان 
افزایــش پیــدا کــرد و بــه ســیزده نفــر 
ــار  ــث افتخ ــن باع ــرای م ــن ب ــید. ای رس
ــا از کارآمــوزان ایــن مرکــز  اســت کــه دو ت
کــه از اول بــا مــن کار کرده انــد هنــوز هــم 

ــد.  ــن کار می کنن ــا م ب
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــدف م ــال ه ــر ح بهه
ــرای  ــی ب ــم و فضای ــته باش ــی داش کارگاه
تولیــد و گســترش کارم ایجــاد کنــم. در آن 
ــی داشــتم  ــک اره موی ــط ی ــان مــن فق زم
یــک اره مویــی دیگــر نیــز خریــداری کــردم 
صنعتــی  مویــی  اره  یــک  آن  از  پــس  و 
خریــدم و بــه مــرور دســتگاه ســنباده، 
دریــل، ســاب و... را هــم خریــداری کــردم 
و کــم کــم تجهیــزات کارگاهــی را تکمیــل 
کــردم. مــن بــه دنبــال شــریک کاری بــودم 
و بــا دو نفــر از کارآمــوزان در ایــن رشــته به 
ــم پیرهــادی  ــم مــرادی و خان نام هــای خان
کــه از اول بــا مــن کار کــرده بودنــد دعــوت 
ــد.  ــن کار کنن ــا م ــه در کارگاه ب ــردم ک ک
اکنــون کارگاهــی بــه مســاحت ۴۰ مترمربع 
دایــر کــرده ام و آن را تجهیــز کــرده ام و 
ــتیم.  ــه کار هس ــغول ب ــتان مش ــا دوس ب
مــن واقعــا از ایــن دو همــکارم تشــکر 
ــم  ــتان دارای معلولیت ــن دوس ــم. ای می کن
ــتیبان های  ــوب و پش ــیار خ ــکاران بس هم
حمایت هــای  هســتند.  برایــم  خوبــی 
ــم  ــا حــاال بتوانی ــه ت ــان باعــث شــده ک آن
ــی  ــی خوب ــد خیل ــه در آم دوام بیاوریم. البت
نداریــم ولــی بــا همیــن وضــع بــه کار خــود 

ادامــه می دهیــم.

اآلن وضعیـت کارگاه چگونـه اسـت؟ آیـا 
سـفارش کاری داریـد؟

ــفارش کار  ــر س ــز رعدالغدی ــا از مرک ــه م بل
می گیریــم. در ایــن مــاه چیــزی بالــغ 
ــره  ــا چهارصــد پیک ــاه ت ــر ســیصد و پنج ب
پانــزده  بــه  ایم.نزدیــک  کــرده  تهیــه 
ــوی  ــج تابل ــوی ســیمرغ و بیســت و پن تابل
داده ایــم.  انجــام  خطــی  کار  و  معــرق 
چندماهــی اســت کــه بــا رعــد مرکــز 
داداشــی  خانــم  می کنیــم.از  کار  نیــز 
ــوب از  ــی خ ــان خیل ــم ایش ــکر می کن تش
ــداری  ــا خری ــد و از م ــت کرده ان ــا حمای م
ــه عنــوان  ــرم نیــز ب می کننــد. مــن یــک ت
ــکاری  ــزی هم ــد مرک ــا رع ــرق ب ــی مع مرب
ــافت و  ــد مس ــل بع ــه دلی ــی ب ــتم ول داش
ــدم .البته  ــه نش ــه ادام ــق ب دوری راه موف
ــتم و  ــوب نیس ــت چ ــی در صنع ــن مدع م
ــتم  ــد هس ــزی بل ــه چی ــم ک ــر نمی کن فک
ولــی آنچــه کــه می دانــم را مدیــون اســتاد 
خالقــی هســتم کــه از اســاتید مرکــز رعــد 

ــتند. هس
ــت؟  ــده چیس ــرای آین ــما ب ــم انداز ش چش

ــد؟ ــی داری چــه آرزوهای
هــدف  خــودم  بــرای  همیشــه  مــن 
داشــته ام.در ذهــن خــودم همیشــه تصــور 
 ۷۰-۸۰ کارگاهــی  یــک  کــه  می کــردم 
ــغول  ــتگاه ها در آن مش ــری دارم و دس مت
بــه کار هســتند و تعــدادی از دوســتان 
مــن  و...  می کننــد  کار  کارگاه  ایــن  در 
این هــا را در ذهنــم تصــور می کــردم و 
ــن  ــم رســیدم چــون م ــن هــدف ه ــه ای ب
بــرای رســیدن بــه هدفــم جنگیــدم. شــاید 
زمانــی کــه مــن در خانــه کار می کــردم اگــر 
بــه مــن می گفتنــد در جایــی نمایشــگاهی 
ــی اآلن  ــم ول ــا می رفت ــت، حتم ــرار اس برق
ترجیــح می دهــم وقتــم را بــه کار در کارگاه 
ــه  ــون نتیج ــم چ ــاص بده ــد اختص و تولی
بهتــری می گیــرم و ســود بیشــتری بــه 

ــی آورم. ــت م دس
آرزویــم ایــن اســت کــه همیــن کارگاه 
ــر  ــود و دو نف ــر ش ــری روزی ۴۰۰ مت ۴۰مت
ــد  ــن بای ــوند. م ــر بش ــت نف همکارم،بیس
بتوانــم بــه ایــن آرزو برســم و برای رســیدن 

بــه آن تــالش می کنــم. 
چشــم انداز مــن گســترش کار و کارآفرینــی 
ــت.  ــم اس ــتان دارای معلولیت ــرای دوس ب
ــم از فضــای پاکدشــت  امیــدوارم کــه بتوان
بیــرون بیایــم و در شــهر تهــران کارگاهــی 
ــوی  ــتم ت ــی دس ــا وقت ــه ت ــر کنم. البت دای
جیــب خــودم نباشــد ایــن کار را نمی کنــم. 
در  دیگــران  از  گرفتــن  کمــک  شــاید 

شاید کمک گرفتن از دیگران 
در جاهایی خوب باشد ولی 

من معتقدم ابتدا شخص باید 
خودش را بسازد و خودش را 

به دیگران ثابت کند، 
بعد توقع کمک داشته باشد.
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جاهایــی خــوب باشــد ولــی مــن معتقــدم 
ــازد و  ــودش را بس ــد خ ــخص بای ــدا ش ابت
ــد  ــد بع ــت کن ــران ثاب ــه دیگ ــودش را ب خ
ــا  ــن باره ــع کمــک  داشــته باشــد. م توق
ــول قــرض کــرده و  ــا دوســتانم پ ــرادر ی از ب
ــرده ام  ــه ک ــاز کارم را تهی ــورد نی وســایل م
مقــرر  زمــان  در  را  پــول  همــان  ولــی 
ــده ام. اآلن هــم دوســتانی دارم کــه  برگردان
اگــر بــه آنهــا زنــگ بزنــم و پــول بخواهــم 
فــورا قبــول می کننــد چــون می داننــد کــه 
مــن اگــر پــول قــرض بگیــرم بــرای کارگاه 
ــگذرانی  ــافرت و خوش ــرای مس ــت و ب اس
نیســت. یکــی از آرزوهایــم ایــن اســت کــه 
دوســتانی کــه اکنــون همــکار مــن هســتند 
ــد روزی هــر  ــی شــاگردان مــن بودن و زمان
ــه  ــن همیش ــد. م ــتقل کار کنن ــدام مس ک
پشــتیبان دوســتانم بــوده ام و تجربــه کاری 
و داشــته هایم را در اختیــار آنــان قــرار 

داده ام.

معلولیت  دارای  دوستان  به  توصیه ای  چه 
دارید؟

مــن بــه دوســتان می گویــم کــه بــه دنبــال 
گرفتــن حــق و حقــوق خــود باشــند. امــا 
ــد اول  ــام دهن ــد کاری انج ــر می خواهن اگ
ــود  ــوان خ ــه زان ــود را ب ــت خ ــد دس بای
ــد  ــد و بلن ــی بگویی ــا عل ــک ی ــد و ی بگیرن
ــن نباشــند کــه فــالن  ــال ای شــوند.به دنب
ــا بهزیســتی  ــالن موسســه ی ــا ف شــهردار ی
دوســتان  بدهــد.  امکانــات  آنهــا  بــه 
ــوند و  ــه کار ش ــت ب ــان دس ــد خودش بای

توانایی هایشــان را افزایــش دهنــد.
دوســتانی را می شناســم کــه چهارســال 
اســت کــه بــه مراکــز رعــد می آینــد و 
هــم  را  آموزش هــا  انــواع  و  می رونــد 
ایــن  چــرا  می گیرنــد  ویــاد  می بیننــد 
ــد  ــه کار و کســب درآم ــروع ب ــتان ش دوس
ــی  ــاق عجیب ــر اتف ــرا منتظ ــد؟ چ نمی کنن
هســتند کــه یــک نفــر از آســمان ســر 
ــت  ــرد. دوســتی می گف ــرار بگی راهشــان ق
مــن پنــج میلیــون تومــان پــول دارم. اگــر 
ایــن پــول را مــن داشــتم بــا آن یــک کارگاه 
ــر  ــد براب ــردم و چن ــز می ک ــرق را تجهی مع
ــودش را  ــه خ ــی ک ــی آوردم. آدم آن را درم
ــدار  ــود بی ــد را نمی ش ــواب زده باش ــه خ ب
ــت را  ــواب اس ــه خ ــی ک ــی کس ــرد ول ک
ــرد. بعضــی از دوســتان  ــدار ک می شــود بی
ــواب  ــه خ ــان را ب ــت خودش دارای معلولی
منتظــر  می خواهنــد  کــی  تــا  زده انــد. 
ــا  ــا فــالن موسســه ی کمــک بهزیســتی و ی

ــند. ــهرداری باش ش

معلولیت،  وجود  با  شما  اینکه  به  توجه  با 

به  نیاز  بدون  و  دارید  مستقلی  زندگی 
دیگران کار و فعالیت می کنید،چه انتظاری 

از مسووالن و چه صحبتی با آنان دارید؟
ــا حــاال  ــا ت ــن از مســووالن می پرســم آی م
بــه یــک منطقــه درپاییــن شــهر رفته انــد؟ 
آیــا  رفته انــد؟  راه  پیاده روهــا  در  آیــا 
ــد؟  ــر زده ان ــق س ــن مناط ــای ای به پارک ه
ــه  ــوالن ب ــا معل ــم م ــا می گوی ــه آنه ــن ب م
کنــار، آیــا بــه جانبــازان نیــز اهمیــت 
ــودم کــه یکــی  نمی دهیــد؟ در جلســه ای ب
از کارمنــدان ســازمان بهزیســتی می گفــت 
مناسب ســازی   دو  منطقــه  خیابان هــای 
شــده اند. مــن می خواهــم بپرســم کــه 
مگــر در منطقــه دو چــه تعــداد افــراد 
ــد  ــم باش ــت و اگره ــت هس دارای معلولی
ــر  ــد؟ اگ ــی می کنن ــرایطی زندگ ــه ش در چ
ــاال  ــد احتم ــه باش ــن منطق ــی در ای معلول
بــا آسانســور بــه پارکینــگ خانــه و از آنجــا 
بــا اتومبیــل بــه ســرکار مــی رود و بــه 
ــرد دارای  ــن ف ــا ای ــردد. آی ــر می گ ــه ب خان
معلولیــت در خیابــان راه مــی رود؟ آیــا 
ایــن مناسب ســازی ها نبایــد در مناطــق 
محــروم شــهر کــه تعــداد افــراد دارای 
معلولیــت در آنجــا زیــاد اســت هــم صــورت 

ــرد ؟ بگی
اتوبوس هــای  اخیــر  چندســال  در 
ــران  ــه ته ــده B.R.Tرا ب ــازی ش مناسب س
ــی هــم خــوب اســت و  ــه خیل ــد ک آورده ان
جــای تشــکر دارد ولــی آیــا بــه ایــن مســاله 
ــرد دارای  ــک ف ــه ی ــت ک ــده اس ــر ش فک
معلولیــت چگونــه بــه ایــن اتوبوس هــا 

ــد؟ ــدا کن ــی پی دسترس
راننــده ایــن اتوبوس هــا موظــف اســت 
ــتگاه  ــه در ایس ــت را چ ــرد دارای معلولی ف
ــد و  ــوار کن ــتگاه س ــارج ایس ــه در خ و چ
ــتگاه باشــد  ــر شــخص ویلچــری در ایس اگ
و  شــود  پیــاده  اســت  موظــف  راننــده 
ــاز  ــرای او ب ــوس را ب رمــپ مخصــوص اتوب
ــوس  ــر وارد اتوب ــا ویلچ ــد ب ــا بتوان ــد ت کن
ــرد  ــد. ف ــاق نمی افت ــن اتف ــی ای ــود، ول ش
ــر  ــا ویلچ ــا ی ــا عص ــه ب ــی ک دارای معلولیت
ــق  ــد از طری ــه بای ــد چگون ــت می کن حرک
ــی  ــای برق ــی پله ه ــی و حت ــای هوای پله ه
ــه ایســتگاه برســاند ؟چــرا در  خــودش را ب
ــده  ــازی ش ــای مناسب س ورودی پیاده روه
ــا  ــد؟ آی ــرار می دهن ــکل ق ــای یوش میله ه
ایــن توهیــن بــه معلــوالن و جانبــازان 

ــت؟ نیس

بازنگری  مورد  معلوالن  حقوق  جامع  قانون 
قرار گرفته است و قرار است در مجلس به 
این  در  نظرتان  شود.  مطرح  الیحه  صورت 

مورد چیست؟

ــد  ــون جدی ــن قان ــه ای ــدوارم ک ــن امی م
یــک قانــون جامــع باشــد و برخــالف 
ــته  ــی داش ــت اجرای ــی ضمان ــن قبل قوانی
باشــد. امیــدوارم در نظــارت بــر اجــرای آن 
ــت آگاه و  ــراد دارای معلولی ــر ازاف ــد نف چن
ــند.اگرچه  ــته باش ــور داش ــناس حض کارش
بــه نظــر مــن ایــن قوانیــن و لوایــح بیشــتر 
ــش  ــر چندســال پی ــت. مگ ــی اس نمایش
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن 
ــدار از  در مجلــس تصویــب نشــد؟ چــه مق
ایــن قوانیــن اجــرا شــد؟ مــن بــه عنــوان 
یــک فردمعلــول تغییــر محسوســی نســبت 
ــدوارم کــه  ــه قبــل احســاس نکرده ام.امی ب
در قانــون جدیــد بــه اجــرای قوانین بیشــتر 
توجــه شــود و روزی برســد کــه مســووالن 
ــه  ــوند و ب ــل ش ــوالن ارزش قائ ــرای معل ب

ــد.  ــی نباش ــای سیاس ــال بازی ه دنب

سخن آخر شما چیست؟
مــن اول امیــدم بــه خداســت. دوم امیــدم 
بــه خداســت و ســوم امیــدم بــه خداســت. 
و بعــد از آن امیــدم بــه بــازوان خــودم 
اســت. طــرز تفکــرم ایــن اســت کــه بتوانــم 
ــر باشــم.  ــرای همنوعــان خــودم مثمرثم ب
از  معلولیــت  دارای  دوســتان  امیــدوارم 
خــواب غفلــت بیــدار شــوند و فعالیــت 
ــد. مــن در خــودم  خــود را گســترش دهن
ــی  ــچ ادعای ــم و هی ــادی می بین ــف زی ضع
هــم نســبت بــه حرفــه ای کــه در آن فعالیت 
می کنــم، نــدارم. هرچــه دارم از لطــف 
ــتکار  ــوان و پش ــد اســت و ت ــرم خداون و ک
خــودم. اگــر کــم و کاســتی در کارم وجــود 
ــد کــه کارت  ــه مــن بگوین دارد دوســتان ب
این مشــکل را دارد و این مشــکل را برطرف 
ــتم و  ــری هس ــرد انتقادپذی ــن ف ــم. م کن
اســتقبال  دوســتان  ســازنده  انتقــاد  از 
و  رعدالغدیــر  و  مرکــز  رعــد  از  می کنــم 
دوســت عزیــزم آقــای دشــتی خیلــی تشــکر 
چنــد  می خواهــم  پایــان  در  می کنــم. 
بیتــی از ســروده دوســت عزیــزم آقــای 
حســین مشــایخی فر کــه دکتــرای ادبیــات 
ــم.  ــتند را بخوان ــگاه هس ــتادیار دانش و اس
ــیار  ــن بس ــه م ــدادان" ک ــن و بام ــعر "م ش
ــت  ــر وق ــرم و ه ــذت می ب ــعر ل ــن ش از ای
ــعر را  ــن ش ــم ای ــی می کن ــاس دلتنگ احس

می خوانــم و نیــروی جدیــد می گیــرم.

من و بامدادان دو فرزند نور
چه بی پا کنیم از سیاهی عبور  

نه بیمی از این راه بر جانمان
نه از عجز نگیریم دامانمان  

چه باک از مسیری که هول آور است
که ره پوشه من پر از باور است
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انجمن ضایعات نخاعی ایران از چه زمانی و با 
چه هدفی کار خود را شروع کرد؟

ایــن مرکــز در ســال 82 بــه شــکل غیررســمى و 
از ســال 85 بــا ثبــت قانونــى و بــه شــکل رســمى 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. مرکــز ضایعــات 
ــتان  ــدادى از دوس ــراه تع ــه هم ــن ب ــى را م نخاع
ــى  ــکالت نخاع ــى مش ــه همگ ــا ک ــر و توان همفک
ــه  ــا این گون ــگاه م ــم. ن ــدازى کردی ــتند راه ان داش
ــاران  ــود بیم ــط خ ــن توس ــن انجم ــه ای ــود ک ب
ضایعــه نخاعــى راه انــدازى و اداره شــود. معلولیــت 
نخاعــى یــک معلولیــت ذاتــى نیســت، معلولیتــى 
اســت کــه بــه دالیلــى حــادث شــده اســت. 
بیمــاران نخاعــى در ســطوح مختلفــى هســتند و 
ــوان فکــرى  ــد و از ت ــا تحصیــل کرده ان اغلــب آنه
ــر حــوادث  ــان در اث ــر آن ــد. اکث ــى برخوردارن باالی
و بالیــا و تصادفــات رانندگــى دچــار آســیب 
ــا  ــم ام ــى جســمى داری ــا ناتوان ــه م ــده اند. هم ش
ــه  ــى ک ــم. زمان ــرى نداری ــى و فک ــى ذهن ناتوان
ایــن ســمن را تاســیس کــردم خیلــى از دوســتان 
ــود  ــا وج ــه ب ــتند ک ــده داش ــت عقی داراى معلولی
مشــکالت زیــادى کــه معلــوالن ضایعــه نخاعــى با 
آن روبــه رو هســتند ایــن مــدل جــواب نمى دهــد. 
ــن ســمن از خــود  ــه ســاختار ای ــد این ک مى گفتن

افــراد داراى معلولیــت باشــد در ایــران و بــا وجــود 
ــدادى  ــر نیســت. تع ــود امکان پذی مشــکالت موج
از دوســتان در همــان ســال هاى اولیــه کــه کارهــا 
ــا جــدا شــدند.  ــت از م ــه ســختى پیــش مى رف ب
بــه هرحــال در هــر فعالیتــى قــدم اول مهم تریــن 
قــدم اســت و تــالش و پشــتکار و صبــر الزم اســت 

تــا بــه نتیجــه برســد.
ــار  ــه دچ ــطحى ک ــر س ــى در ه ــاران نخاع بیم
ــادى در تمــام   ــا مشــکالت زی آســیب مى شــوند ب

اندام هــا از، کلیــه، گــوارش، ناتوانــى جســمى 
ــه رو  حرکتــى، و سیســتم پوســت، بینایــى و... روب
مى شــوند. معمــوال ایــن افــراد دچــار عــدم 
در  را  حضورشــان  کــه  هســتند  ادرار  کنتــرل 
ــا وجــود  اجتمــاع خیلــى ســخت مى کنــد. مــن ب
ــتم  ــکالت داش ــن مش ــام ای ــر تم ــه ب ــرافى ک اش
تصمیــم گرفتــم کــه ایــن ســاختار را پیــاده کنــم.

چه  انجمنی  چنین  تشکیل  از  شما  هدف 
بود؟

 18 ســن  در  پیــش  ســال   15 حــدود  مــن 
ســالگى دچــار آســیب نخاعــى شــدم. چندســال 
اول شــرایط روحــى و روانــى خوبــى نداشــتم. 
افســردگى پیــدا کــردم ولــى بــا کمــک دوســتان 
ــن فضــا خــارج و وارد اجتمــاع شــدم. در آن  از ای
ــوالن  ــوزه معل ــادى در ح ــاى زی ــان انجمن ه زم
وجــود نداشــت. اولیــن جایــى کــه بــه آن مراجعــه 
کــردم، مرکــز رعــد بــود. چندیــن جلســه بــه ایــن 
مرکــز رفتــم و دوســتان زیــادى پیــدا کــردم کــه 
ــد، از  ــن دارن ــک انجم ــا اآلن ی ــدام از آنه ــر ک ه
ــدم و در همــان  ــاى مق ــرى، آق ــم قنب ــه خان جمل
ــه مــن پیشــنهاد کردنــد  مقطــع ایــن دوســتان ب
ــاور را تشــکیل دهیــم. مــن دیــدم  کــه انجمــن ب

ــره  ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی ــی مدیرعام ــی ضراب عل
انجمــن حمایــت از معلــوالن ضایعــات نخاعــی اســت. 

او فعالیــت ایــن مرکــز را از ســال ۸۲ بــه شــکل غیــر رســمی 
آغــاز کــرد و در ســال ۸۵ بــه ثبــت رســاند. ضرابــی لیســانس 
مدیریــت دارد و دانشــجوی کارشناســی ارشــد در رشــته 
الهیــات اســت. مدیــر عامــل انجمــن ضایعــه نخاعــی ایــران، 
ــواه و  ــان توانخ ــکن رفاه اندیش ــی مس ــرکت تعاون ــس ش رئی
عضــو هیئــت مدیره شــبکه راهبــردی ضایعــات نخاعــی ایران 
نیــز می باشــد. او بــا وجــود ی کــه هفتــه ای ســه بــار دیالیــز 
ــان  ــه نش ــد و این گون ــاعت کار می کن ــود، روزی۱۷ س می ش
داده کــه معلــول ضایعــه نخاعــی عــالوه بــر محدودیت هایــی 
ــر او عــارض شــده اســت، توانایی هــای بســیاری دارد  کــه ب
کــه بایــد آنهــا را در عمــل نشــان دهــد. ضرابــی همیــن کار 

را کــرده اســت.

مهم ترین ثروت ما اعتمادی است که مردم به ما دارند
علی ضرابی، مدیرعامل مرکز حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران

سایتی داریم به نام 
سایت ایران نخاع به آدرس

 www.irannokhqaa.ir  
که دوستان می توانند در این سایت

 ثبت نام و 
فرم های عضویت را پر کنند
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ــه در  ــد ک ــى دارن ــتان  ایده آل های ــن دوس ــه ای ک
امــروز ایــران جــواب نمى دهــد. در حالى کــه مــن 
بیشــتر بــه دنبــال ایــن بــودم کــه ببینــم چگونــه 
مى تــوان مشــکالت جــارى افــراد داراى معلولیــت 
را برطــرف کنــم. دیــدگاه مــن بــا دیدگاه دوســتان 
فاصلــه داشــت. البتــه مــا هنــوز دوســتان بســیار 
ــا هــم در ارتباطیــم. بنابرایــن  خوبــى هســتیم و ب
تصمیــم گرفتــم کــه ایــن تشــکیالت را در حــوزه 
ــول  ــه معل ــدف ک ــن ه ــا ای ــى و ب ــاران نخاع بیم
نخاعــى بایــد وارد اجتمــاع شــود و نبایــد در 
خانــه بمانــد ایجــاد کنــم. ســعى کــردم مشــکالت 
ــن کار  ــه ای ــه جــان بخــرم و نشــان بدهــم ک را ب
ــتان  ــى از دوس ــک یک ــا کم ــت. ب ــر اس امکان پذی
در گوشــه اى از مســجدى در میــدان ســپاه، میــز 
ــروع  ــا کار را ش ــان ج ــتم و از هم ــى گذاش کوچک
ــت، از  ــتان داراى معلولی ــدادى از دوس ــردم. تع ک

ــا مــن همــراه شــدند.  همــان جــا ب
بــراى خیلــى از دوســتان ایــن مســئله حالــت طنز 
داشــت کــه بــا یــک میــز بشــود انجمــن تاســیس 
کــرد! دو ســال در ایــن محــل دوام آوردم و مرتــب 
بــه بهزیســتى رفــت و آمــد مى کــردم و اهدافــم را 
توضیــح مــى دادم. در آن زمــان دو نفــر از دوســتان 
ــا مــن  ــاى اســتادیان ب ــم کاظمــى و آق مثــل خان
همــراه شــدند. در ابتــدا بــا هزینــه خــودم شــروع 
ــى  ــاى  اندک ــتى کمک ه ــد از بهزیس ــردم و بع ک
ــه  ــى ب ــى خیرین ــس از مدت ــودم. پ ــت نم دریاف
مــن معرفــى شــدند و پــس از آشــنایى بــا اهــداف 
ــتارخان در  ــان س ــاختمانى را در خیاب ــن، س انجم
اختیــار مــا قــرار دادنــد. فعالیــت انجمــن از حــدود 
ــد و در  ــاز ش ــل آغ ــن مح ــش در ای ــال پی 12س
ــه ثبــت  ــه شــکل رســمى ب ســال 85 انجمــن راب
ــان  ــراى مددجوی ــى ب ــدا پرونده های ــاندیم. ابت رس
تهیــه کردیــم و قــدم بــه قــدم پیــش آمدیــم. در 
ســال 92 انجمــن ضایعــه نخاعــى ایــران بــا همین 
ــور  ــه در کش ــن نمون ــوان انجم ــه عن ــاختار ب س
ــد  ــر نمى کردن ــه فک ــى ک ــد. انجمن ــاب ش انتخ
بتــوان آن را بــا حضــور خــود افــراد نخاعــى 
پیــش بــرد. در حــال حاضــر اعضــاى هیــات 
ــان  ــر کارکن ــا و اکث ــات امن ــاى هی ــره، اعض مدی
ــدودى  ــا مع ــاران نخاعــى هســتند. تنه ــا از بیم م
ــز از  ــن مرک ــاى ای ــه راننده ه ــان از جمل از کارکن

ــراد تندرســت هســتند. اف

فعالیت انجمن ضایعه نخاعی ایران در همین 
محل متمرکز است؟

ــر. در حــال حاضــر انجمــن ســه شــعبه دارد.  خی
یکــى همیــن شــعبه شــمیرانات اســت. یــک مرکز 
درمانــى بــزرگ در جنــوب شــهر، در خیابــان 
ــار  ــد بیم ــدود ص ــه ح ــه روزان ــم ک ــوى داری مول
ــز  ــامل مراک ــز ش ــن مرک ــد. ای ــرش مى کن را پذی
ــت. در  ــى اس ــى و فیزیوتراپ ــى، کاردرمان آب درمان
واقــع یــک مرکــز روزانــه توانبخشــى درمانى اســت 
ــکا  ــى آمری ــت میام ــزى در ایال ــه آن را از مرک ک
الگوبــردارى کرده ایــم. هــدف مــا ایــن اســت 
فــرد داراى معلولیــت وقتــى بــه ایــن مرکــز آمــد، 
نبایــد وقتــش را تلــف کنــد. بایــد بتوانــد برحســب 

ــت  ــده تح ــى مان ــش باق ــه برای ــى ک توانایى های
ــود.  ــد ش ــرد و توانمن ــرار بگی ــى ق ــه درمان برنام
ــرد مراجعــه کننــده برنامــه درمانــى  ــراى هــر ف ب
تعییــن مى شــود. او در چرخــه درمــان وتوانمنــدى 
ــه  ــود و ب ــد ش ــا توانمن ــرد ت ــرار مى گی ــازى ق س
جامعــه برگــردد. البتــه در مرحلــه اى کــه ایــن فرد 
ــکل  ــه مش ــوال ب ــردد، معم ــه برگ ــه جامع ــد ب بای

برمى خوریــم.
ــت  ــان طرش ــز در خیاب ــزى نی ــر مرک ــک دفت ی
داریــم کــه در حــال بــاز ســازى ومناســب ســازى 
اســت تمامــى واحدهــاى درمانى فرهنگــى و ادارى 
ــام  ــس از انج ــده و پ ــر ش ــز تعمی ــعبه نی درآن ش

ــد. ــد ش ــدازى خواه ــازى راه ان مناسب س

فرد  است؟  چگونه  انجمن  این  کاری  روند 
ضایعه نخاعی چه مراحلی را طی می کند تا 
انجمن  اقدامات  سایر  و  درمان  حوزه  وارد 

شود؟
ــه  ــن مراجع ــه انجم ــه ب ــى ک ــول نخاع ــر معل ه
مى کنــد چــه در ایــن مرکــز و چــه در مرکــز 
داده  تشــکیل  پرونــده اى  برایــش  مولــوى، 
ــه  ــم ک ــى داری ــک اطالعات ــک بان ــا ی ــود. م مى ش
ــب دانشگاه هاســت و  ــر مرجــع اغل ــال حاض در ح
ــن  اغلــب پژوهشــگران در حــوزه توانبخشــى از ای
ــان نامه هــاى  ــراى تکمیــل پای ــى ب بانــک اطالعات
صدســوال  حــدود  مى کننــد.  اســتفاده  خــود 
ــده  ــه کنن ــرد مراجع ــه از ف ــم ک ــى کرده ای طراح
ــل  ــرد را قب ــن ف ــرایط ای ــود. ش ــیده مى ش پرس
ــم،  ــى مى کنی ــد از آن بررس ــیب و بع ــروز آس از ب
او  آیــا  کــه  مى کنیــم  معلــوم  را  مشــکالتش 
مشــکالت درمانــى دارد، مشــکالت معیشــتى 
ــالت  ــطح تحصی ــى دارد، س ــکالت روان دارد، مش
خــود و خانــواده اش چگونــه اســت؟ کجــا زندگــى 
ــازى  ــى او مناسب س ــل زندگ ــا مح ــد و آی مى کن

ــه و...؟ ــا ن ــت ی ــده اس ش
ــاران  ــه بیم ــگان ب ــت رای ــن ده خدم ــن انجم ای

ضایعــه نخاعــى ارائــه مى دهــد و تــا امــروز 
حــق عضویــت هــم از ایــن دوســتان گرفتــه 
نشده اســت. بــا وجــود نــگاه ایــن چنینــى، تامیــن 
منابــع مالــى کار ســختى اســت ولــى خــد را شــکر 
تاکنــون کارهــا را پیــش برده ایــم. مثــال در ســال 
گذشــته مــا صــد باالبــر در خانه هــاى افــراد 
ــون  ــم، چ ــب کردی ــى نص ــت نخاع داراى معلولی
ــران در بحــث  ــهردارى ته ــاور ش ــا مش ــن م انجم
ــا  ــن ب ــه م ــى ک ــم هســت. زمان ــازى ه مناسب س
یکــى از روســاى ســازمان بهزیســتى در مــورد ایــن 
ــت،  ــان مى گف ــردم، ایش ــت مى ک ــات صحب خدم
ــت  ــال فعالی ــزده س ــا پان ــر ب ــما براب ــرد ش عملک

ــت!  ــتى اس بهزیس

هزینه این خدمات را چگونه تامین می کنید؟
ــازى  ــث مناسب س ــاور در بح ــوان مش ــه عن ــا ب م
بــا شــهردارى تهــران قــرارداد داریــم و آنهــا 
بعضــى از مناسب ســازى هاى منــازل مســکونى 
ــا  ــپرده اند. م ــا س ــه م ــوالن را ب ــازان و معل جانب
ــراد  ــاى اف ــه خانه ه ــم ک ــى داری ــى توانای ــم فن تی
تــا  مى کنــد  نیازســنجى  را  معلولیــت  داراى 
ــا  ــازى دارد. آی ــه نی ــه چ ــر خان ــود ه ــوم ش معل
ــرویس  ــد، س ــر مى خواه ــد، باالب ــپ مى خواه رم
حــوزه  ؟  و...  مى خواهــد  مناســب  بهداشــتى 
توانبخشــى تخصــص ماســت و مــا چون مشــکالت 
ــه  ــا را ب ــن کاره ــه ای ــیم هم ــًال مى شناس را کام

صــورت حرفــه اى انجــام مى دهیــم.

عالوه بر خدمات مناسب سازی، چه خدمات 
معلولیت  دارای  افراد  اختیار  در  دیگری 

نخاعی قرار می دهید؟
خدمــت رســانى در حــوزه معیشــتى اعضــاء یکى از 
وظایــف ماســت کــه در طــول ایــن ســال ها انجــام 
ــراد  ــى، اف ــک اطالعات ــق بان ــت. از طری ــده اس ش
ــان  ــراى آن ــوند و ب ــایى مى ش ــت شناس ــى بضاع ب
ــال  ــراى مث ــود. ب ــه مى ش ــى تهی ــاى غذای پکیج ه
ــزار و پانصــد  ــدود دوه ــاه رمضــان ح ــول م در ط
پکیــج غذایــى کامــل در اختیــار ایــن افــراد قــرار 

داده شــد.
ــا توزیــع وســایل توانبخشــى  از دیگــر خدمــات م
و استانداردســازى آنهــا ســت. وقتــى فــردى 
بــه بهزیســتى مراجعــه مى کنــد و درخواســت 
مى گیــرد  قــرار  نوبــت  در  مى کنــد،  ویلچــر 
ــن  ــه ای ــى ب ــود. ول ــه او داده ش ــرى ب ــا ویلچ ت
کــه ایــن فــرد چــه شــرایط فیزیکــى دارد و چــه 
ــا  ــود. م ــى نمى ش ــدى دارد، توجه ــه ق وزن و چ
ســعى مى کنیــم کــه استانداردســازى وســایل 
ــته  ــال گذش ــم. در س ــام دهی ــى را انج توانبخش
حــدود 370 ویلچــر منطبــق بــا انــدازه و شــرایط 
هــر فــرد متقاضــى بــه شــرکت آلمانــى1 ســفارش 
شــرایط  بــر  مطابــق  ویلچرهــا  ایــن  دادیــم. 
اشــخاص ســاخته و تحویــل داده شــدند. نــه 
ــوازم  ــایر ل ــورد س ــر، در م ــورد ویلچ ــا در م تنه
ــازى را  ــم استانداردس ــعى داری ــا س ــى م توانبخش
ــا  ــز م ــل نی ــل و نق ــوزه حم ــم. در ح ــام دهی انج
1. MEYRA

بعضی از دوستان از نگاه های مردم گله 
دارند. ولی من می گویم چه اشکالی دارد 
که به ما نگاه شود؟ اگر به ما نگاه نشود، 
بد است. اگر به ما توجه نشود بد است. 

ما نیاز به توجه مردم داریم، ما نیاز به 
نگاه محبت آمیز مردم داریم، من وقتی 

از سرباالیی تجریش باال می روم، نیاز به 
کمک مردم دارم که ویلچر مرا هل بدهند. 
اگر مادری در خیابان نگاه می کند و سرش 

را با تأسف تکان می دهد، این نگاه پراز 
محبت و عاطفه است. 

چرا باید از این نگاه رنجید؟
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ــن  ــا اولی ــم. م ــام داده ای ــازى ها را انج استانداردس
مجموعــه در ایــران هســتیم کــه ماشــین هاى 
ــا  ــا اســتانداردهاى روز اروپ مناسب ســازى شــده ب
را وارد کردیــم. بررســى کردیــم کــه ببینیــم دنیــا 
ــان در  ــور آلم ــد. کش ــه مى کن ــورد چ ــن م در ای
حــوزه توانبخشــى بســیار پیشــرفته اســت. در 
ــت و  ــى راح ــت خیل ــراد داراى معلولی ــان اف آلم
ــده  ــازى ش ــایل مناسب س ــرى از وس ــک س ــا ی ب
رفــت و آمــد مى کننــد. مــا ایــن مســئله را مطــرح 
ــا هزینــه شــهردارى تجهیــزات مــورد  ــم و ب کردی
نیــاز را وارد کــرده و 4 خــودرو را مناســب ســازى 
نمودیــم. بعــد از معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهر تهــران دعــوت کردیــم تــا کار مــا را ببیننــد. 
بســیار  آن  از  و  دیدنــد  را  کار  آمدنــد  ایشــان 
ــد و از مــا خواســتند کــه طرحــى  اســتقبال کردن
ــین ها  ــن ماش ــازى ای ــا مناسب س ــم ت ــه بدهی ارائ
ــاً همــان خواســته  را گســترش دهنــد. ایــن دقیق
ــل  ــرده و تحوی ــاده ک ــرح را آم ــا ط ــود. م ــا ب م
ــرانى  ــرکت اتوبوس ــه ش ــان آن را ب ــم و ایش دادی
ــه  ــت ماه ــه هش ــک پروس ــد. در ی ــذار کردن واگ
ســامانه حمــل و نقــل افــراد داراى معلولیــت را راه 
انداختیــم کــه اکنــون هــر روزه ایــن ماشــین ها در 
ــون در  ــد. اکن ــد مى کنن ــت و آم ــهر رف ــطح ش س
ــن ســامانه حمــل و نقــل  تــالش هســتیم کــه ای
را بــه شــهرهاى دیگــر هــم گســترش دهیــم و در 

ــم. ــاال ببری ــات را ب ــت خدم ــز کیفی ــران نی ته
یکــى از وظایــف اصلــى مــا بحــث درمــان اســت. 
انجمــن مــا عضــو شــبکه ضایعــات نخاعــى وزارت 
بهداشــت اســت. مــن خــودم، هــم عضــو هیئــت 
راهبــردى ایــن شــبکه و هــم عضــو هیئــت مدیــره 
ــد  ــتم. چن ــت هس ــبکه در وزارت بهداش ــن ش ای
ــن  ــز در قســمت پژوهــش ای ــتانم نی ــر از دوس نف
شــبکه همــکارى مى کننــد و بســیارى از اســاتید 
ــا  ــتند. م ــبکه هس ــن ش ــز و اعصــاب عضــو ای مغ
ــا وزارت بهداشــت و دانشــگاه ها  ــى ب تفاهم نامه های
ــى  ــه مراکــز درمان ــم کــه بیمــاران خــود را ب داری
ارجــاع مى دهیــم. یکــى از مشــکالت اصلــى 
بیمــاران نخاعــى زخــم بســتر اســت کــه بســیار 
ــم  ــت. ه ــده اس ــه و محدودکنن ــاك، پرهزین دردن
ــم  ــک زخ ــک کلینی ــوى ی ــز مول ــون در مرک اکن
ــن  ــان ای ــه درم ــه ب ــم ک ــدازى کرده ای بســتر راه ان
ــردازد. در تعــدادى از بیمــاران هــم  بیمــاران مى پ
کــه ضایعــه بــه اســتخوان رســیده و به پانســمان و 
درمان هــاى معمولــى جــواب نمى دهــد، از طریــق 
مراکــزى کــه بــا آنهــا در تماســیم آنهــا را بســترى 
مى کنیــم. در ســال گذشــته بیــش از صدنفــر 
ــل  ــه عم ــد ک ــرار گرفتن ــد2 ق ــل پیون ــت عم تح
ــر از مشــکالت  بســیار ســختى اســت. یکــى دیگ
دوســتان دچــار ضایعــه نخاعــى مشــکالت ارولوژى 
و نفرولــوژى اســت. بــا پزشــکان بســیارى هــم در 
ایــن حــوزه در تمــاس هســتیم. یکــى از پزشــکانى 
کــه سال هاســت در ایــن حــوزه بــا انجمــن 
ــت  ــروش اس ــیم ف ــر س ــد دکت ــکارى مى کنن هم
کــه مــا بیمــاران را بــه ایشــان ارجــاع مى دهیــم. 
ــاز  ــه نی ــى ک ــر از بانوان ــون بیــش از ســى نف تاکن

2.  FLAP

بــه عمــل سیستوپالســتى (افزایــش حجــم مثانــه) 
داشــتند توســط دکتــر ســیم فــروش و تیــم 
ایشــان در بیمارســتان لبافــى نــژاد تحــت درمــان 

قــرار گرفته انــد. 
آقــاى قالیبــاف ســاختمان خوبــى در طرشــت بــه 
ــه در حــال بازســازى آن هســتیم.  ــد ک ــا داده ان م
ــک  ــمت ادارى ی ــر قس ــالوه ب ــاختمان ع ــن س ای
ــى، شــامل بخش هــاى مختلــف دارد  واحــد درمان
تــا بتوانیــم خدمــات درمانــى بــراى منطقــه غــرب 

و شــمال غــرب تهــران را پوشــش دهیــم. 
یکــى از مشــکالتى کــه در چرخــه درمــان 
بحــث  دارد  وجــود  نخاعــى  بیمــاران 
ــت.چه  ــراد اس ــن اف ــه ای ــکالت ثانوی مش
ــد؟  ــوع کرده ای ــن موض ــراى ای ــرى ب فک
از  نخاعــى  بیمــار  یــک  وقتــى   . بلــه   
 95 تــا   90 در  مى شــود  بیمارســتان ترخیص 
درصــد مــوارد در همــان ســه مــاه اول دچــار 
ــه  ــن ب ــه ای ــود ک ــدید مى ش ــترهاى ش ــم بس زخ
دلیــل عــدم آمــوزش خانــواده در مراقبــت از ایــن 
ــدارى  ــون نگه ــن چ ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــرد اس ف
ــوار اســت  ــى بســیار دش ــه نخاع ــرد ضایع ــک ف ی
ــود.  ــاد مى ش ــواده ایج ــادى در خان ــکالت زی مش
ــم  ــر داری ــران در نظ ــار در ای ــن ب ــراى اولی ــا ب م
ــدارى  ــز نگه ــک مرک ــت، ی ــز طرش ــه در مرک ک
موقــت هــم طراحــى کنیــم کــه بیمــاران آســیب 
دیــده از بیمارســتان بــه ایــن محــل بیاینــد و هــم 
خودشــان و هــم خانواده هایشــان تحــت آمــوزش 
قــرار بگیرنــد. وقتــى ایــن افــراد از لحــاظ روحــى 
ــه  ــا را وارد چرخ ــد آنه ــدا کردن ــود پی ــى بهب کم
ــه  ــا ب درمــان خــود در مرکــز مولــوى مى کنیــم ت

ــوند. ــل ش ــد تبدی ــرادى توانمن اف

مرکز طرشت چه زمانی راه اندازی می شود؟
ــاى  ــد. واحده ــد ش ــاح خواه ــهریورماه افتت ــا ش ت
کاردرمانــى، فیزیوتراپــى و بخش هــاى درمانــى 
ــالن  ــت. س ــه شده اس ــز تعبی ــن مرک ــر در ای دیگ

آمفــى تئاتــرى هــم در ایــن مرکــز طراحــى شــده 
کــه در آن کالس هــاى آموزشــى برگــزار مى شــود. 
ایــن مرکــز داراى بخــش روانشناســى هــم هســت 
کــه بیمــاران خصوصى تریــن مسائلشــان را در آن 
آمــوزش مى بیننــد. حتــى روابــط زناشــویى و 
ــود.  ــوزش داده مى ش ــان آم ــه آن ــکس تراپى ب س
آموزش هایــى  چنیــن  مولــوى  مرکــز  در  اآلن 
ــن  ــز ای ــت نی ــز طرش ــده در مرک ــم در آین داری

ــد شــد.  ــه خواه ــات ارائ خدم

اعضای انجمن ضایعه نخاعی چند نفر هستند؟
ــار نخاعــی  ــر بیم ــزار نف ــا حــدود ســه ه م
ــه  ــم ک ــت پوشــش داری ــران تح را از کل ای
ــر از آنهــا از اســتان تهــران  حــدود ۲۲۰۰ نف
ــت  ــم در نوب ــر ه ــدود ۷۰۰ نف ــتند. ح هس
داریــم کــه بایــد بــرای آنهــا پرونــده تشــکیل 
ــده  دهیــم. ولــی از آنجــا کــه تشــکیل پرون
ــال  ــت، در ح ــات اس ــه خدم ــتلزم ارائ مس

ــم. ــدود کرده ای ــمان را مح ــر پذیرش حاض

چه تعداد پرسنل آماده به خدمت دارید؟ 
ــم  ــرو داری ــر نی ــدود ۵۰ نف ــون ح ــا اکن م
اعضــای  از  آنهــا  اعظــم  قســمت  کــه 
ســازمان  منــزل  در  مراقبیــن  طــرح 
ــر مربــی  بهزیســتی هســتند. حــدود ۳۹ نف
ــراد  ــن اف ــه ای ــم ک ــم داری ــده ه آموزش دی
ــه  ــی ب ــوالن نخاع ــت از معل ــرای مراقب را ب
منــازل می فرســتیم. هــدف ایــن اســت کــه 
افــرادی کــه قطــع نخــاع حــاد هســتند در 
خانــه خــود تحــت مراقبــت قــرار بگیرنــد و 
ــه  ــوند. ب ــل نش ــداری منتق ــز نگه ــه مراک ب
نظــر مــن مراکــز نگهــداری آخــر خــط اســت 
و تــا جایــی کــه می شــود نبایــد بیمــار 
نخاعــی وارد مراکــز نگهــداری شــوند. بایــد 
کمــک کنیــم و سیاســت دولت و بهزیســتی 
و وزارت رفــاه و همــه ســازمان های متولــی 
ایــن باشــد کــه از خانواده هــا حمایــت 
ــان را  ــا همسرش ــدر ی ــد، پ ــا فرزن ــود ت ش
در کنــار خــود نگــه دارنــد. اگــر پشــتیبانی 
صــورت بگیــرد ایــن افــراد در بهتریــن 
شــکل در خانــه خــود نگهــداری می شــوند. 
ــده  ــی ش ــیب نخاع ــار آس ــه دچ ــردی ک ف
ــا  ــد آنه ــه بای ــیاری دارد ک ــای بس توانایی ه

ــرد. ــال ک را فع

هزینه مالی انجمن را چگونه تامین می کنید؟
مــا بــا همیــن ســاختاری کــه داریــم گروهی 
مثــل  می کنیــم.  اجــرا  را  طرح هــا  از 
ــن در  ــرح مراقبی ــازی و ط ــرح توانمدس ط
ــا شــهرداری  ــی را هــم ب ــزل، قراردادهای من
ــز از  ــی نی ــارکت های مردم ــم. مش می بیندی
روش هــای برطــرف کــردن نیازهــای مالــی 
ــان  ــه شــفافیت  ایم انجمــن اســت. مــن ب
دارم و معتقــدم ســمن ها بایــد کاری کننــد 
کــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه آنهــا از بیــن 

ــرود.  ن

در یک پروسه هشت ماهه سامانه حمل 
و نقل افراد دارای معلولیت را راه انداختیم 
که اکنون هر روزه این ماشین ها در سطح 
شهر رفت و آمد می کنند. اکنون در تالش 

هستیم که این سامانه حمل و نقل را به 
شهرهای دیگر هم گسترش دهیم و در 
تهران نیز کیفیت خدمات را باال ببریم

42

شماره 57،   پاییز 1394

سازمان مردم نهاد



مقــاله

آیا در شهرستان ها هم شعبه دارید؟
مــا بیشــتر ســعی می کنیــم ســمن ها و 
ــود  ــتان ها وج ــه در شهرس ــی ک انجمن های
دارنــد و ضعیــف هســتند را توانمنــد کنیــم. 
مــا بــا مراکــزی در اصفهــان، شــیراز، تبریز و 
بندرعبــاس در ارتباط هســتیم و بســیاری از 
مددجویــان ایــن مراکــز عضــو مــا هســتند. 
ولــی این کــه ایــن مراکــز زیرنظــر مــا باشــند 
و یــا شــعبه ای از ایــن انجمــن باشــند، ایــن 

طــور نیســت. 
مــا بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه سیســتم 
ــا  ــم، هــدف م اداری مــان را گســترش دهی
کمــک کــردن اســت و ســعی می کنیــم 
بــا آمــوزش دادن بــه مراکــزی کــه در 
تقویــت  را  آنهــا  هســتند  شهرســتان ها 

ــم.  کنی
مــا مجــری ســمینارهای ضایعــات نخاعــی 
در ایــران هســتیم و چهــار دوره آن را تاکنون 
ــن  ــم پنجمی ــال ه ــم و امس ــزار کرده ای برگ
همچنیــن  داریــم.  پیــش رو  را  آن  دوره 
ــوزه  ــن ح ــم در ای ــی ه ــمینار بین الملل س
همایش هــای  ســالن  در  کــه  داشــته ایم 
از  نفــر   ۷۰ و  شــد  برگــزار  صداوســیما 
ــورهای  ــان از کش ــوزه درم ــاتیدی در ح اس
ایــن  در  شــرکت  کردنــد.  آن  در  دیگــر 
ســمینارها مــا دوســتان را از شهرســتان ها 
ــی  ــای آموزش ــم و کارگاه ه ــوت می کنی دع
ــن  ــم ای ــا بتوانی ــم ت ــا می گذاری ــرای آنه ب
مراکــز را تقویــت کــرده وآنهــا بتواننــد 

مهم تریــن ثــروت مــا اعتمــادی اســت 
ــن  ــی م ــد. وقت ــا دارن ــه م ــردم ب ــه م ک
ــی  ــه شــرکت آلمان صــد دســتگاه ویلچــر ب
پشــتوانه  بــه  ایــن  می دهــم  ســفارش 
ــتی  ــا دوس ــت. م ــی اس ــای مردم کمک ه
در آمریــکا داریــم کــه نماینــده اش بــه 
اینجــا می ِآیــد و مــا فعالیت هــای خــود 
ــای  ــم. پرونده ه ــح می دهی ــش توضی را برای
اعضایمــان را هــم بــه او ارائــه می دهیــم تــا 
بدانــد کــه چــه فعالیت هایــی داریــم. ایــن 
شــخص وقتــی بــه امریــکا برمی گــردد ایــن 
ــرادی  ــم و اف ــح می ده ــا را توضی فعالیت ه
بــه  حاضــر  کــه  می شــوند  پیــدا  هــم 
ــدا را  ــی می شــوند. خ ــارکت های مردم مش
ــم همــه  شــکر تیمــی کــه در انجمــن داری
عاشــق خدمــت بــه افــراد دارای معلولیــت 

ــتند.  هس

افرادی که می خواهند با انجمن شما ارتباط 
برقرار کنند، چه باید بکنند؟

ســایتی داریــم بــه نــام ســایت ایــران نخــاع 
ــایت  ــن س ــد در ای ــتان می توانن ــه دوس ک
ثبــت نــام و فرم هــای عضویــت را پــر کننــد. 
گرچــه پــر كــردن فــرم عضویــت بــه معنــای 
ایــن نیســت کــه مــا بالفاصلــه ایــن افــراد 
ــانی  ــا کس ــت ب ــون اولوی ــم چ را می پذیری
ــون  ــد. اکن ــرار دارن ــت ق ــه در نوب اســت ک
۷۰۰ نفــر در نوبــت هســتند ولــی تمــام 
ــی و اطالعــات عملکــردی  اطالعــات درمان
و تمــام جزییــات در ســایت موجــود اســت 
و دوســتان از ایــن طریــق می تواننــد بــا مــا 

ارتبــاط بگیرنــد.

آیا انجمن با بیمارستان ها نیز در ارتباط است 
که افراد ضایعه نخاعی را معرفی کند؟

بلــه مــا بــا مراکــز بهزیســتی و مراکــز 
درمانــی و بیمارســتانی در ارتبــاط هســتیم 
چــون عضو شــبکه نخاعی کشــور هســتیم. 
بعضــا حتــی اســاتیدی بــه صــورت انفــرادی 
بــا مــا در ارتبــاط هســتند و بیمارانــی 
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــی می کنن ــا معرف ــه م را ب
خدمــات ارائــه می دهیــم. امیدواریــم تمــام 
ســمن های حــوزه معلــوالن در کارشــان 
ــه  ــه ب ــن همیش ــی م ــند، ول ــق باش موف
مســووالن بهزیســتی گفتــه ام بــرای اینکــه 
افــراد دارای معلولیــت آســیب نبینند باید 
بــر کار ســمن ها نظــارت داشــته باشــید. 
ــارت را  ــه نظ ــنهاد داده ام ک ــی پیش حت
ــرادی را  ــن اف ــد. م ــروع کنی ــا ش از م
ــده  ــوان نماین ــه عن ــه ب می شناســم ک
یــک انجمــن یــا گــروه خــود را معرفی 
می کننــد در حالــی کــه می دانــم 
راســت نمی گوینــد. ایــن افــراد بــه 
ــد و  ــا و رع ــل م ــی مث انجمن های
ــوالن  ــوزه معل ــه در ح ــی ک دیگران
ــانند. ــد آســیب می رس کار می کنن



ــه  ــود ب ــتان خ ــود را در شهرس ــف خ وظای
ــد. ــام دهن ــی انج خوب

شما در سال ۹۲ به عنوان بهترین سمن در 
حوزه معلوالن ضایعات نخاعی انتخاب شدید 

این انتخاب بر چه اساسی بوده است؟
در ســال ۹۲ وزارت رفــاه از طریــق ســازمان 
ــمن های  ــی س ــه معرف ــدام ب ــتی اق بهزیس
و  کــرد  عملکردشــان  براســاس  نمونــه 
ــتیم و  ــه داش ــردی ک ــه عملک ــه ب ــا توج ب
کارهایــی کــه در حوزه هــای مختلــف مانند؛ 
درمــان، توانبخشــی، استانداردســازی لوازم 
توانبخشــی، معیشــت و ایــاب و ذهــاب و... 
داشــتیم ایــن انتخاب صــورت گرفت. شــاید 
ــه دو ســال اســت  ــد ک ــب باشــد بدانی جال
در ایــن مرکــز هیئــت عــزاداری بــرای افــراد 
کرده ایــم.  راه انــدازی  را  معلولیــت  دارای 
مــن خــودم از بچگــی مداحــی می کــردم و 
ــم  ــرکت می کن ــف ش ــای مختل در هیات ه
و می بینــم کــه چگونــه مــورد لطــف و 
دعــای مــردم قــرار می گیــرم. می دیــدم 
ــه  ــت ب ــراد دارای معلولی ــی از اف ــه خیل ک
ــد در  ــازی نمی توانن ــدم مناسب س ــل ع دلی
ایــن مجالــس شــرکت کننــد در حالــی کــه 
ــال  ــتند. دو س ــم هس ــد ه ــی عالقمن خیل
اســت کــه هیئــت ســواران مرکــب عشــق را 
بــا کمــک شــهرداری در ایــن انجمــن دایــر 
کــردم. اســتقبال دوســتان دارای معلولیــت 
ــه  ــوده ب ــوب ب ــیار خ ــت بس ــن هیئ از ای
ــم.  ــم می آوری ــا ک ــوال ج ــه معم ــوری ک ط

مــا بــرای اولیــن بــار ســفر بــا قطــار را بــرای 
افــراد دارای معلولیــت نخاعــی طراحــی 
کردیــم. البتــه ســمن های زیــادی ایــن 
ســفرها را برگــزار می کننــد ولــی شــعار 
مــا استانداردســازی در همــه حوزه هــا و 
ــا ســه  ــار اســت. م ــا قط ــفر ب ــا س خصوص
بــار افــراد دارای معلولیــت را بــه ســفر 
ــا  ــی چهارســتاره ب ــم و در هتل مشــهد بردی
ــکان  ــا را اس ــی آنه ــوئیت های اختصاص س
ــی از  ــول نخاع ــک معل ــه ی ــم به طوریک دادی
ایــن ســفر کیــف  کنــد، نــه این کــه بــرود در 
ــا تخت هــای  ــا آسایشــگاه ب ــادگان ی ــک پ ی

ــد.  ــت بگذران ــی و ناراح آهن
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــار را ب ــا قط ــفر ب  س
ــاور  ــن ب ــرکت راه آه ــود ش ــه خ ــم ک کرده ای
ــا  ــد ب ــی بتوانن ــراد نخاع ــه اف ــرد ک نمی ک
قطــار ســفر کننــد. البتــه ایــن کار از صفــر 
تــا صــد بــا برنامه ریــزی شــده بــود، اینکــه 
یــک فــرد روی ویلچــر چطــور بایــد در 
ــاده شــود، چطــور  ــا پی ایســتگاه ها ســوار ی
ــود و  ــور داده ش ــار عب ــرو قط ــد از راه بای
ــود؟  ــل ش ــا منتق ــه کوپه ه ــد ب ــه بای چگون
مــا ایــن طــرح را بــه راه آهــن ارائــه دادیــم 
ــم  ــر ه ــهرهای دیگ ــه در ش ــنیده ام ک و ش
از همیــن روش بــرای ســفر افــراد دارای 
ایــن  در  می کننــد.  اســتفاده  معلولیــت 

طــرح ســعی شــد کــه تمــام نیازهــای ایــن 
افــراد در طــول ســفر دیــده شــود و بهتریــن 
ــان فراهــم شــود. چــه از  ــرای آن کیفیــت ب
لحــاظ غذاخوری هــا، چــه غذاهــای متنــوع 
و چــه محــل اســکان مناســب. مــا ایــن را 
ــم . ــت می دانی ــراد دارای معلولی ــق اف ح

یــک نکتــه کــه دوســت دارم در اینجــا بــه 
آن اشــاره کنــم ایــن اســت کــه افــراد دارای 
ــی مشــکل  ــردم خیل ــگاه م ــا ن ــت ب معلولی
دارنــد، ولــی مــن می خواهــم بگویــم اتفاقــا 
نــه تنهــا نــگاه مــردم بــد نیســت کــه خیلــی 
هــم خــوب اســت. دوســتان می گوینــد 
مــردم بــه مــا نــگاه می کننــد مــن می گویــم 
خــوب چــه اشــکالی دارد کــه بــه مــا نــگاه 
شــود؟ اگــر بــه مــا نــگاه نشــود، بــد اســت. 
ــه مــا توجــه نشــود، بــد اســت. مــا  اگــر ب
ــاز  ــا نی ــم، م ــردم داری ــه م ــه توج ــاز ب نی
ــم . مــن  ــردم داری ــز م ــگاه محبت آمی ــه ن ب
ــی روم  ــاال م ــش ب ــرباالیی تجری ــی از س وقت
ــر  ــه ویلچ ــردم دارم ک ــک م ــه کم ــاز ب نی
مــرا هــل بدهنــد. اگــر مــادری در خیابــان 
نــگاه می کنــد و ســرش را بــا تأســف تــکان 
می دهــد، ایــن نــگاه پــراز محبــت و عاطفــه 
اســت. چــرا بایــد ایــن نــگاه را طــرد کــرد. 
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــگاه تحقیرآمی ــی ن گاه
ــد آن  ــی بای ــدک اســت ول ــی  ان گرچــه خیل
ــگاه محبت آمیــز  را اصــالح کــرد. امــا بــه ن
ــراض  ــد اعت ــی نبای ــگاه ایران ــی و ن و عاطف
ــگ و  ــب فرهن ــان صاح ــا ایرانی ــم. م کنی
تمــدن هســتیم و نبایــد روزی را ببینیــم که 
ــان  ــت در خیاب ــرد دارای معلولی ــک ف ــه ی ب

ــد.  کســی توجــه نکن

حقوق  جامع  قانون  بازنگری  به  توجه  با 
معلوالن چه انتظاری از این قانون دارید؟

ــون بســیار  مــا در بحــث بازنگــری ایــن قان

ــن جلســه در انجمــن  ــم. چندی ــال بودی فع
ــمن در  ــور ۸۰ س ــا حض ــن ب ــای قزوی توان
ایــن مــورد بحــث کردیــم. مــن در شــورای 
مرکــزی ایــن ســازمان های مــردم نهــاد هــم 
ــن  ــاماندهی ای ــا س ــدف م ــور دارم. ه حض
انجمن هــا و کار روی قانــون جامــع حقــوق 
معلــوالن اســت. از زمانــی کــه ایــن قانــون 
ــی  ــه بررس ــروز ک ــا ام ــد ت ــری می ش بازنگ
ــام  ــت تم ــی دول ــیون اجتماع آن در کمیس
شــده و قــرار اســت بــه صحــن علنــی 
مجلــس بــرود یــک کار دســته جمعــی 
در ایــن انجمن هــا انجــام داده ایــم و از 
ــد و در  ــک کنن ــتیم کم ــا خواس ــه آنه هم
ــا نمایندگانشــان در ارتبــاط  شهرســتان ها ب
ــالم  ــا اع ــه آنه ــود را ب ــرات خ ــند ونظ باش
ــون  ــوز قان ــون هن ــن قان ــه ای ــد. البت کنن
ــی  ــی کــه انتظــار داشــتیم نیســت ول کامل
بخش هایــی از آن اصــالح شــده اســت. بــه 
هــر حــال امیدواریــم کــه مثــل قبــل نشــود 
ــا  ــد ت ــر باش ــی آن قوی ت ــت اجرای و ضمان
دولــت ملــزم بــه اجرای آن شــود. در جلســه 
افطــاری کــه مــن بــا مهنــدس باهنــر نایــب 
رئیــس مجلــس و تعــدادی از نماینــدگان در 
آن حضــور داشــتم چنــد دقیقــه ای صحبــت 
کــردم و گفتــم اگــر می خواهیــد ایــن قانــون 
ــر  ــورد آن فک ــد کامــال در م ــب کنی را تصوی
ــد  ــر می کنی ــه فک ــدی را ک ــر بن ــد و ه کنی
نکنیــد.  تصویــب  را  نمی شــود  اجــرا 
ــی  ــه اجرای ــد ک ــب کنی ــی را تصوی بندهای
شــود و قانــون را معطــل نگذاریــد. اجــرای 
ــد  ــادی نمی خواه ــه  زی ــون بودج ــن قان ای
ــه در  ــده ای ک ــای پراکن ــن بودجه ه ــا همی ب
دســتگاه ها مصــرف می شــود، می تــوان 
ایــن کار را انجــام داد. حتــی در همیــن 
شــرایط فعلــی هــم دولــت می توانــد بودجــه 
آن را تامیــن کنــد و قانــون را تصویــب کنــد. 
ــون وارد  ــن قان ــر ای ــه زودت ــدوارم هرچ امی
ــم از  ــا ه ــود. م ــس ش ــی مجل ــن علن صح
ــکل  ــمن ها ش ــه از س ــبکه ای ک ــق ش طری
ــم.  ــال می کنی ــون را دنب ــن قان ــم، ای داده ای

سخن آخر شما چیست؟
نــگاه  می خواهــم  مــردم  از  مــن 
محبت آمیزشــان را از مــا دریــغ نکننــد. 
مــا فرزنــدان ایــن مملکــت هســتیم و نــگاه 

دارم.  دوســت  را  آنهــا  محبت آمیــز 
در مــورد مســوولین هــم می دانــم کــه 
ــود دارد  ــور وج ــادی در کش ــکالت زی مش
بــه هــر حــال دولــت بایــد از منافــع ملــی 
کشــور در مرزهــا دفــاع کنــد ولــی بــا همــه 
ایــن مشــکالت بایــد گفــت کــه افــراد 
دارای معلولیــت قشــری هســتند کــه اگــر 
ــی  ــد خیل ــا توجــه بشــود، می توانن ــه آنه ب
ــن  ــت  ای ــرژی مثب ــا ان ــند. آنه ــر باش موث
مملکــت هســتند و دولــت بایــد ایــن افــراد 

ــد.  را ببین

 ما برای اولین بار در ایران در نظر داریم 
که در مرکز طرشت، یک مرکز نگهداری 

موقت هم طراحی کنیم که بیماران آسیب 
دیده از بیمارستان به این محل بیایند و 

هم خودشان و هم خانواده هایشان تحت 
آموزش قرار بگیرند
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ــه گوشــه ای از  ــی ب ــب خاطــره گوی ــه درقال ــی اســت ک ــام“ کتاب ــاب ”شــازده حم کت
ــردازد. ــد می پ ــه بع ــی ب ــه س ــزد از ده ــهر ی ــی ش ــاع اجتماع اوض

دکتــر پاپلــی یــزدی در ایــن کتــاب بــا نقــل اتفاقاتــی کــه خــود شــاهدش بــوده وتجربــه اش 
ــزد در آن ســال ها و اوضــاع معیشــتی مــردم در آن دوره  ــه بافــت ســنتی شــهر ی کــرده ب

زمانــی و گــذر ایــن شــهر از بافــت ســنتی بــه بافــت جدیــد پرداختــه اســت.

ــا نقــل  در ایــن کتــاب جامعــه ســنتی و ریشــه ها و مظاهــرش در رفتــار و کــردار مــردم ب
خاطــره ارائــه شــده اســت و خواننــده را بــه دالیــل بســیاری از رفتارهــا در جوامــع ســنتی 
واقــف می کنــد. نویســنده کتــاب کــه زندگــی دشــواری را در کودکــی تجربــه کرده اســت، در 
رشــته جغرافیــای مردمــی تحصیــل نمــوده و اســتاد بازنشســته دانشــگاه مشــهد می باشــد.

خــودش در مقدمــه ایــن کتــاب می گویــد: «بایــد توجــه داشــت کــه ایــن کتــاب ، کتــاب 
ــی و  ــی و مردم شناس ــی، جغرافیای ــی، تاریخ ــاب تحقیق ــک کت ــی ی ــرات اســت. یعن خاط
ــه  شناســی و... نیســت. فقــط خاطــرات اســت و خاطــرات هرکــس هــم محــدود  جامع
بــه حــوزه جغرافیایــی و اجتماعــی اســت کــه در آن بــزرگ شــده اســت. پــس متکــی بــر 

حافظــه اســت.»

کتاب «شازده حمام» در سه جلد و توسط انتشارات پاپلی به چاپ رسیده است. 

نام کتاب: خاطرات شازده حمام
نویسنده: دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

کتابکتابمعرفیمعرفی
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ــه  ــان آنچ ــى رود. می ــش نم ــد پی ــم مى خواه ــه دل ــور ک ــى ام آن ط ــم زندگ ــات احســاس مى کن ــى اوق  گاه
ــاع  ــه اوض ــزه اى هســتم ک ــار معج ــود دارد. همیشــه در انتظ ــاوت وج ــه هســتم تف ــم و آنچ ــم باش مى خواه
ــى  ــم ول ــود ده ــى ام را بهب ــم زندگ ــا زدن خســته ام و مى خواه ــد. از درج ــر ده ــى ام را تغیی ــرایط، زندگ و ش

ــه؟! چگون

ــما کمــک  ــه ش ــر ب ــر دارد. تغیی ــه تغیی ــاز ب ــما نی ــى ش ــه زندگ ــده آن اســت ک ــان دهن ــرایط نش ــن ش  ای
مى کنــد بــه جایــى کــه مى خواهیــد برســید. بعضــى افــراد فکــر مى کننــد کــه دیگــران مى تواننــد آن هــا را 
تغییــر دهنــد امــا متاســفانه یــا خوشــبختانه هیچکســى نمى توانــد در زندگــى شــما تغییــر ایجــاد کنــد مگــر 

ــه مى شــود: ــردر زندگــى ارائ ــراى ایجــاد تغیی ــا ب ــه برخــى از راهکار ه خــود شــما. در ادام

ـــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــ 
ـــــ  ـــ

ـ

1
2

بــاور و افکار هایتــان را تغییــر دهیــد. مــا براســاس بــاور و افکار هایمــان رفتــار 
مى کنیــم. فــردى کــه بــاور دارد باهــوش نیســت و از عهــده کارى برنمى آیــد، همــان 
ــا و  ــد باوره ــول کنی ــود را متح ــى خ ــد زندگ ــر مى خواهی ــد. اگ ــار مى کن ــه رفت گون
افــکار غیــر منطقــى خــود را بــه چالــش بکشــید و ســود و زیــان ایــن افــکار را بــراى 
ــه باورهایــى بچســبید کــه مانــع شــما در  ــه اســت ب ــا عاقالن خــود مشــخص کنید.آی

ــا شماســت.  ــود؟ انتخــاب ب ــان مى ش ــه  اهدافت ــیدن ب رس

اولویت هایتــان را در زندگــى مشــخص کنیــد. از خــود بپرســید ارزشــمند ترین چیزهایــى کــه 
در زندگیتــان وجــود دارد چیســت؟ بــراى خــود مشــخص کنیــد بــه چــه اهدافــى مى خواهیــد 
برســید و چــرا ایــن اهــداف را انتخــاب کــرده ایــد ؟ ویکتــور فرانــکل مى گویــد: «کســى کــه 
چرایــى در زندگــى دارد بــا هــر چگونگــى خواهــد ســاخت.» زمانــى کــه بدانیــد چــرا چنیــن 
ــه  ــه جویى هایــى کــه شــما را از رســیدن ب اهدافــى را انتخــاب کرده ایــد دلیل تراشــى ها و بهان

اهدافتــان بــاز مــى دارد، دیگــر بــراى شــما معنایــى نــدارد. 
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عادت هــاى منفــى خــود را اصــالح کنیــد. عادت هــاى منفــى ماننــد خجالتــى بــودن، 
عصبانیــت، پرخــورى و. . . را کــه ســالمت روانــى وجســمانى شــما را به خطــر مى اندازد 
را تغییــر دهیــد و در نهایــت رفتــار مناســبى را بــه جــاى عادت هــاى مخــرب انتخــاب 
کنیــد. بــراى مثــال فــردى کــه پرخاشــگر اســت مى توانــد رفتارهــاى مناســبى ماننــد 
ــراز وجــود، تنــش زدایــى و. . . را جایگزیــن عصبانیــت  شــنیدن ســخنان دیگــران، اب

 . کند

مســوولیت زندگیتــان را بــه عهــده بگیریــد. بایــد تصمیــم بگیریــد کــه خودتــان و نــه اوضــاع و احــوال 
ــوولیت  ــه مس ــى ک ــد. زمان ــل کنی ــر عم ــد موثر ت ــن روش مى توانی ــا ای ــد. ب ــر دهی ــان را تغیی اطرافت
ــان را  ــه اهدافت ــمایید ک ــا ش ــان هســتید، تنه ــگاه ناخــداى کشــتى زندگیت ــد آن ــان را مى پذیری زندگیت
انتخــاب، برنامه ریــزى و بــه برنامه هایتــان عمــل مى کنیــد. خوبــى و بــدى موجــود در زندگــى، بــه طــور 
مســتقیم بــه عملکــرد فــردى شــما بســتگى دارد. زمانــى کــه مســوولیت ایــن مــوارد را پذیرفتیــد، آن گاه 

ــرات بزرگــى را در زندگــى خــود داشــته باشــید.  مى توانیــد انتظــار ایجــاد تغیی

بــه جــاى انتخــاب راه هــاى آســان، کوتــاه و همیشــگى بــراى رســیدن بــه اهدافتــان، راه هــاى 
متعــددى را در نظــر بگیریــد. تــالش بیشــترى بــه کار بگیریــد و چنــد روش را مــد نظــر قــرار 

دهیــد تــا حــق انتخــاب بیشــترى داشــته باشــید. 

مهارت هــاى جدیــدى بیاموزیــد. اگــر مى خواهیــد تغییــر کنیــد تنهــا بــا آموخته هــا، 
ــور  ــن منظ ــراى ای ــید. ب ــان برس ــه اهدافت ــد ب ــى نمى توانی ــاى قبل ــات و توانایى ه اطالع
اســتفاده از کتاب هــاى آموزشــى و مشــورت گرفتــن از متخصصــان بــه شــما در ایــن زمینــه 

کمــک مى کنــد. 

مداومــت و پشــتکار داشــته باشــید. دکتــر صاحبــى مى گویــد: «بزرگ تریــن فاصلــه در ایــن 
جهــان خاکــى فاصلــه بیــن دانــش و عمــل اســت». از زمانــى کــه بــراى تغییــر، گام عملــى 
برمى داریــد وارد فرآینــد تغییــر شــده ایــد. خــود را متعهــد کنیــد، هــر روز قدمــى هــر چنــد 
کوچــک بــراى رســیدن بــه تغییــرات مــورد نظــر خــود برداریــد. گام هــاى کوچــک بهتــر از 

ایســتادن و درجــا زدن اســت. 

سارا هجرى (کار شناس ارشد روان شناسى بالینى)
 منبع: جام جم سرا
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  قارچ

 قــارچ حــاوى ســلنیوم، ویتامین هــاى ب1،  ب3 و آنتــى اکســیدان ها اســت. مــدارك نشــان مى دهــد 
کــه میــزان پاییــن ســلنیوم موجــب افزایــش خطــر ابتــال بــه آنفوالنــزاى شــدید مى شــود. بــه عــالوه، 
ریبوفالویــن و نیاســین موجــود در قــارچ نقــش مهمــى را در ســالمت سیســتم ایمنــى ایفــا مى کننــد. 

هندوانه
هندوانه رســیده، مرطــوب و طــراوت بخــش اســت، همچنیــن داراى مقــدار زیــادى از آنتــى اکســیدان 
ــک  ــدن کم ــى ب ــتم ایمن ــت سیس ــه تقوی ــیدان ب ــى اکس ــن آنت ــد. ای ــون مى باش ــد گلوتاتی قدرتمن

ــر اســت.  ــت مؤث ــا عفون ــارزه ب ــن، در مب ــد. بنابرای مى کن

کلم
ــن  ــاختار پروتئی ــى از س ــه جزئ ــه ک ــید آمین ــن اس ــت. ای ــن اس ــه گلوتامی ــید آمین ــاوى اس ــم ح کل
ــه  ــر گون ــم از ه ــردن کل ــه ک ــا اضاف ــد ب ــى اســت. ســعى کنی ــده سیســتم ایمن ــد، تقویت کنن مى باش
ــه تقویــت سیســتم  ــا را افزایــش دهیــد و ب ــه اى آن ه ــه غذاهــاى خــود ارزش تغذی ــز) ب (ســفید، قرم

ــد.  ایمنــى خــود کمــک کنی

عملکــرد سیســتم ایمنــی در مقابــل ابتــال بــه انــواع بیماری هــا از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. بنابرایــن، تقویــت ایــن سیســتم روشــی بــرای حفــظ ســالمتی 
و پیشــگیری از ابتــال بــه انــواع بیماری هــا اســت. برخــی از مــواد غذایــی اثــرات 
ــن  ــی از ای ــا برخ ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــی دارن ــتم ایمن ــر سیس ــده ای ب تقویت کنن

مــواد غذایــی و خــواص آن هــا آشــنا خواهیدشــد. 

 دکتر حمیدرضا فرشچى
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بادام
یــک مشــت بــادام بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن اى مى توانــد در تقویــت سیســتم ایمنــى شــما 
مؤثــر باشــد. 1/4 فنجــان بــادام در حــدود 50 درصــد نیــاز بــه ویتامیــن اى را تأمیــن خواهــد 
کــرد. عــالوه برایــن، بــادام حــاوى ویتامین هــاى ب2، ب3 اســت کــه در مبــارزره بــا اســترس 

و تقویــت سیســتم ایمنــى نقــش مهمــى را ایفــا مى کننــد. 
گریپ فروت

ــن ســى در  ــى رود. ویتامی ــمار م ــه ش ــن ســى ب ــع خــوب ویتامی ــى از مناب ــروت یک ــپ ف گری
درمــان آنفوالنــزا و ســرماخوردگى مؤثــر اســت. بــه عــالوه، ایــن میــوه حــاوى فالونوئیدها اســت. 
فالونوئیدهــا ترکیبــات شــیمیایى هســتند کــه موجــب تقویــت و فعــال ســازى سیســتم ایمنــى 

مى گردنــد. 
جوانه گندم

ــار  ــروه ب در کن ــذى، روى، آنتــى اکســیدان ها و ویتامیــن گ ــواد مغ ــدم غنــى از م ــه گن جوان
ســایر ویتامین هــا و مــواد معدنــى اســت. عــالوه برایــن، جوانــه گنــدم منبــع خوبــى از فیبــر و 

ــد.  ــوب مى باش ــاى مطل ــى از چربى ه ــن و برخ پروتئی
ماست کم چرب

خــوردن روزانــه یــک پیالــه ماســت کــم چــرب مى توانــد ابتــال بــه ســرماخوردگى را کاهــش دهــد. 
عــالوه بــر ایــن، ویتامیــن  دى  موجــود در آن در تقویــت سیســتم ایمنــى مؤثــر اســت. 

سیر
ســیر حــاوى چندیــن آنتــى اکســیدان مؤثــر در تقویــت سیســتم ایمنــى اســت. ســیر بــه دلیــل 
ــدن  ــا از ب ــر عفونت ه داشــتن خــواص ضــد ویروســى، ضــد باکتریایــى و ضــد قارچــى در براب

ــد.  ــت مى کن محافظ

اسفناج
اســفناج یــک ســبزى بى نظیــر و غنــى از مــواد مغــذى اســت. اســفناج حــاوى فــوالت اســت. 
ــم دى.ان.آ کمــک  ــن ترمی ــم چنی ــدن و ه ــد در ب ــد ســلول هاى جدی ــه تولی ــن ب ــن ویتامی ای
ــر ایــن، اســفناج داراى فیبــر و آنتى اکســیدان هایى از قبیــل ویتامیــن ســى  مى کنــد. عــالوه ب

ــد.  ــذى مى باش ــواد مغ ــایر م و س

چاى
چــاى ســبز یــا ســیاه هــر دو حــاوى پلــى فنول هــا و فالونوئیدهــا مى باشــند. ایــن 

مى کننــد.  محافظــت  آزاد  رادیکال هــاى  آســیب  از  را  ســلول ها  آنتى اکســیدان ها، 

بروکلى
کلــم بروکلــى یــک ســبزى غنــى از مــواد مؤثــر در تقویــت سیســتم ایمنــى اســت. بروکلــى حــاوى 
ویتامیــن آ، ســى ، اســیدفولیک و گلوتاتیــون اســت. هــم چنیــن، مــاده اى بــه نــام ســولفورافان در کلم 

بروکلــى یافــت مى شــود کــه از تکثیــر و پیشــرفت ســلول هاى ســرطانى جلوگیــرى مى کنــد. 
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مردم ساالری ۹۴/۴/۲۹
کالهى هوشمند براى معلولین

"نیکــو"  کالهــى اســت کــه پوشــیدن آن امــکان کارهــاى فوق العــاده اى 
ــا  بــه شــما مى دهــد. ایــن کاله هوشــمند بــه شــما کمــک مى کنــد ت
بــا نیــروى ذهــن اجســام پیرامــون خــود را بــه حرکــت درآوریــد و ایــن 

بــه نــوع برنامــه اى کــه بــراى کاله نوشــته مى شــود، بســتگى دارد. 
ــى  ــه معلولین ــن دســتگاه ب ــد در طراحــى ای ــان دانشــگاه مریلن محقق
اندیشــیده اند کــه از ناتوانــى جســمى و حرکتــى رنــج مى برنــد و حرکت 
اجســام اطرافشــان برایشــان دشــوار و غیــر ممکــن اســت. حس گرهــاى 
ایــن کاله ازطریــق فــن آورى E.E.G امــواج مغــزى را دریافــت کــرده و 
افــراد معلــول مى تواننــد ویلچــر، اندام هــاى مصنوعــى و دیگــر اجســام 

پیرامــون خــود را حرکــت دهنــد.

سایت شمعدانی  ۱۰ /۹۴/۵ 

جدیدترین روش درمان معلولیت 
با استفاده از ایمپلنت

محققــان موسســه ملــى بهداشــت آمریــکا بــا اســتفاده از روش غیــر 
ــاع  ــده نخ ــک کنن ــتگاه تحری ــت دس ــا کاش ــت ب ــى ایمپلن تهاجم
ــتفاده  ــا اس ــن روش ب ــدند. ای ــول ش ــرد معل ــان5 م ــه درم ــق ب موف
ــرد  ــدورال انجــام مى گی ــام ای ــه ن ــده ب ــتگاه تحریک کنن ــک دس از ی
کــه بایــد در نخــاع بیمــار ایمپلنــت شــود. بیمارانــى کــه بــا اســتفاده 
از ایــن روش درمــان شــده اند، بیــش از دوســال فلــج بودنــد و 
ــد باســن و انگشــتان خــود را حرکــت دهنــد. پــس از  اکنــون قادرن
ــدت 18  ــه م ــاران ب ــاع، بیم ــده در نخ ــتگاه تحریک کنن کاشــت دس
هفتــه در جلســات درمانــى 45 دقیقــه اى شــرکت مى کننــد و در 4 
هفتــه نهایــى از یــک دارو بــه نــام بوســیرن اســتفاده مى کننــد کــه 
ایــن دارو هیــچ گونــه عــوارض جانبــى نداشــته و عملکــردى مشــابه 

ــرتونین دارد. س

سایت شمعدانی۹۴/۵/۱۳
پروتزهاى جدید با قابلیت کنترل فکر

ــا فکــر  ــد کــه ب ــه دادن مهندســان دانشــگاه اســتنفورد پروتزهایــى ارائ
ــزار قابــل  کنتــرل مى شــود. بــه نقــل از ســایت آمریــکال اکســپرس اب
ــا فکــر، نمونــه نــرون را تحلیــل مى کنــد و ده هــا تنظیمــات  کنتــرل ب
تخصصــى را بــراى تخمیــن زدن الگــوى الکتریکــى در مغــز را در یــک 
چشــم بــه هــم  زدن انجــام مى دهــد. ایــن سیســتم بــراى افــراد معلــول 
و بــراى افــراد مبتــال بــه اســکلروز آمیوترافیــک ارائــه شــده کــه بــه فــرد 
مبتــال ا امــکان اســتفاده از یــک ویلچــر الکتریکــى واســتفاده  از رایانــه و 
تبلــت را خواهــد داد. ســازمان غــذا و داروى آمریــکا بودجــه اى را پیــش 
بینــى کــرده کــه ایــن پروتزهــا را بــراى افــراد مبتــال بــه آســیب نخاعى 
در بوتــه آزمایــش بگذارنــد، همچنیــن ایــن پروتزهــا قابــل کنتــرل بــا 
مغــز مى باشــند و بــه پیشـــــــرفت قابل توجهــى در کیفیــت زندگــى 

ایــن افــراد منجــر خواهــد شــد. 

مردم ساالری  ۹۴/۵/۱۷

خودروى عنکبوتى 
با قدرت عبور از شیب هاى تند

ــار چــرخ  ــه چه ــاختند ک ــى س ــان فرانســوى خودروی  ایســنا: مهندس
ــور  دارد، کــج شــونده اســت و مى توانــــــد از زمین هــاى ناهمــوار عب
ــام دارد و هــر چــرخ آن داراى  کنــد. ایــن اتومبیــل SWIN CAR ن
موتــور منحصــر بــه فــردى اســت، ایــن اتومبیــل ماننــد موتورســیکلت 
ــاال  ــد از شــیب هاى 70 در صــدى ب ــریعى دارد و مى توان ــاى س چرخ ه
ــرود. اتومبیــل مذکــور همچنیــن مى توانــد از بیــن حفره هــا  وپاییــن ب
حرکــت کنــد کــه ایــن امــر باعــث مى شــود کــه ایــن خــودرو ماننــد 
ــودرو  ــن خ ــونده ای ــج ش ــاى ک ــد. بازوه ــت کن ــوت حرک ــک عنکب ی
ــودى را  ــورب و عم ــت م ــى از حرک ــه قابل توجه ــرخ، درج ــر چ ــه ه ب
ــى از  ــل واژگون ــل توجهــى در مقاب ــن مقاومــت قاب ــد و همچنی مى ده

ــد. ــان مى  ده ــود نش خ
 

اخبار رسانه ها در حوزه معلولیت
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 مردم ساالری۹۴/۴/۱ 
تسهیالت حمایتى بانک مهر ایران، ویژه 

اشتغالزایى معلوالن
ــر ضــرورت رفــع نیازهــاى قشــر  رییــس ســازمان بهزیســتى کشــور ب
ــى  ــهیالت تلفیق ــراى تس ــت: اج ــرد و گف ــه تاکیدک ــیب پذیر جامع آس
بــراى اشــتغالزایى معلــوالن یکــى از راهکارهــاى حمایتــى در راســتاى 
ــر گــزارى مهــر،  ــه گــزارش خب ــوالن اســت. ب تحقــق توانبخشــى معل
ــتغال،  ــب اش ــاى مناس ــاد زمینه ه ــى، ایج ــنى بندپ ــیران محس انوش
توانبخشــــى و بیمــه اى را از اقدامــات ایــن ســازمان برشــمرد و گفــت: 
اکنــون بــر اســاس وظایــف ذاتــى ایــن ســازمان و بــا بهــره جســتن از 
ــه  ــتگاه هاى  مربوط ــا و دس ــا و ارگان ه ــایر نهاده ــن و س ــارى خیری ی
ــن راســتا  ــدام مى کنیــم. در ای ــوالن اق ــع نیازهــاى معل ــه رف نســبت ب
ــته  ــرى برداش ــاى موث ــران گام ه ــر ای ــنه مه ــرض الحس ــک ق بانـــ
اســت،چنانکه اعطــاى تســهیالت تکلیفــى، بابــت اشــتغالزایى معلــوالن 

ــه اســت.  ــوالن جامع در راســتاى توانبخشــى معل

خبر گزاری مهر ۹۴/۴/۶
تفاهم نامه سه جانبه بهزیستى براى مسکن 

معلوالن
انوشــیروان محســنى بنــد پــى، رییــس ســازمان بهزیســتى بــا تاکیــد 
ــکن  ــن مس ــتاى تامی ــت: در راس ــى، گف ــارکت  طلب ــت مش ــر تقوی ب
ــد  ــه اى منعق ــه جانب ــه س ــم نام ــول تفاه ــاالى دو معل ــاى ب خانواده ه
شــده اســت. وى اظهــار امیــدوارى کــرد تــا پایــان ســال آتــى بــا کمــک 
ــا همــت خیریــن مســکن  بنیــاد مســتضعفان، ســازمان بهزیســتى و ب

ســاز هزینــه ســاخت مســکن تامیــن شــود.

مردم ساالری۹۴/۵/۳
ارائه خدمات دهان و دندان ویژه معلولین

ــز  ــس مرک ــى، ریی ــرى طوالب ــا باق ــد رض ــرق حمی ــزارش مش ــه گ ب
ــژه  ــاف وی ــى ت ــز توانبخش ــت مرک ــار داش ــاف» اظه ــى« ت توانبخش
معلــوالن از ســال 91 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. وى گفــت: 
ــوالن  ــژه معل ــدان وی ــان و دن ــت ده ــات بهداش ــز خدم ــن مرک درای
جســمى –حرکتــى و ســالمندان ارائــه مــى شــود. وى گفــت: درمرکــز 
تــاف فرآینــد درمــان بــه گونــه اى اســت کــه ابتــدا فــرد معلــول مــورد 
ــى  ــش بیهوش ــه بخ ــه وى ب ــس از معاین ــرد و پ ــرار مى گی ــه ق معاین
ــالش  ــز ت ــن مرک ــود. در ای ــرفى مى ش ــان معــــ ــه درم ــت ادام جه
مى شــود تــا خدمــات مــورد نیــاز معلولیــن در یــک جلســه بــه اتمــام 
ــا یــک  ــود، فــرد معلــول ب ــه ادامــه درمــان ب برســد و چنانچــه نیــاز ب
ــا  ــرد. وى ب ــه قرار گی ــورد معاین ــدى شــده مجــددا م ــان بن ــه زم فاصل
ــدان معلــوالن گفــت: هزینــه اى کــه  ــه هزینه هــاى ترمیــم دن اشــاره ب
ــد  ــت و 70 درصـ ــیار ارزان اس ــود، بس ــت مى  ش ــز دریاف ــن مرک در ای
ــود.  ــن مى ش ــتى تامی ــازمان بهزیس ــط س ــوالن توس ــاى معل هزینه ه

مردم ساالری  ۹۴/۴/۱۰
ارائه خدمات توانبخشى در منزل توسط تیم 

ضایعه نخاعى
ــتى  ــى بهزیس ــل از روابط عموم ــه نق ــنیم ب ــزارى تس ــه گزارش خبرگ ب
اســتان تهــران، عنــوان کــرد: بــه افــراد ضایعــه نخاعــى در محــل اقامــت 
ــات توانبخشــى، پزشــکى و آموزشــى توســط تیــم ســیار  خــود، خدم
ضایعه نخاعــى ارائــه مى    شــود. معــاون توانبخشــى اســتان تهــران 
ــالع  ــش اط ــوزش و افزای ــم آم ــه نقــش مه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک عن
ــواده، تیــم ســیار ضایعــه نخاعــى کــه  ــول و خان ــرد معل ــه ف رســانى ب
متشــکل از پزشــک ، فیزیوتــراپ، کاردرمانگــر و مــددکار اجتماعــى مــى 
باشــد، خدمــات آموزشــى و پزشــکى و توانبخشــى در محــل اقامــت فرد 

ارائــه مــى کننــد.

سایت شمعدانی۹۴/۴/۱۵
معاون توانبخشى بهزیستى تهران خبرداد

آغازصدور کارت هاى شناسایى معلوالن بهزیستى
ــا اشــاره بــه صدورکارت هــاى شناســایى معلــوالن  افــروز صفارى فــرد ب
اظهــار داشــت: 45 هــزار نفــر از معلــوالن تحــت پوشــش بهزیســتى در 
طــى ســه ســال گذشــته مــورد ارزیابــى بــه روش IFC قــرار گرفتنــد 
ــت  ــزود: ثب ــت. وى اف ــده اس ــاز ش ــا آغ ــت آنه ــدور کارت معلولی و ص
اطالعــات کمیســون پزشــکى در بانــک اطالعــات ســازمان بهزیســتى 
ــان  ــه زب ــل اینکــه ب ــه دلی ــن کارت ب ــرد. ای ــام مى گی ازســال 93 انجـ
التیــن و کــد گــذارى بین المللــى پشــت نویســى شــده هائــز اهمیــت 
اســت، همچنیــن ایــن کــد قابــل اســتفاده در تمــام کشــورهایى اســت 

ــد. ــتفاده مى   کنن ــه از آن اس ک

سایت شمعدانی۹۴/۵/۸
پرداخت 90 درصد شهریه دانشگاه معلوالن

ــد  ــل 90 درص ــت: حداق ــتى گف ــازمان بهزیس ــى س ــاون توانبخش مع
شــهریه معلــوالن دانشــجو پرداخــت مى شــود و نخبــگان معلــول نیــز 
از مشــوق هایى برخــوردار مى شــوند. حســین نحوى نــژاد معــاون 
امــور توانبخشــى بــا اشــاره بــه بســته هاى تشــویقى بــراى دانشــجویان 
ــد  ــاى کار آم ــى از ابزاره ــى یک ــالت عال ــرد: تحصی ــار ک ــول اظه معل
ــر را  ــن قش ــى ای ــطح آگاه ــوالن اســت و س ــازى معل ــراى توانمند س ب
باالمى بــرد. ایــن موضــوع باعــث مى شــود، از شــدت معلولیت هــا، 
ــن  ــود. وى همچنی ــته ش ــى کاس ــاى اجتماع ــصوص معلولیت ه بخـ
ــل90 درصــد شــهریه ها  ــه حداق ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م گفــت: ت
پرداخــت شــود. نحــوى نــژاد افــزود: نکتــه اى کــه مــورد اعتــراض قــرار 
ــز هــوش هســتند  ــوالن تی ــده اى ازمعلـ ــه ع ــن اســت ک ــرد ای مى گی
ــا  ــوند،  ام ــول مى ش ــى قب ــگاه هاى دولت ــود در دانش ــالش خ ــا ت ــه ب ک
از حمایــت هــاى مالــى دانشــجویى برخـــــوردار نمــى  شــوند و بیشــتر 
ــر  ــاى غی ــگاه ه ــه در دانش ــت ک ــانى اس ــه کس ــوط ب ــا مرب حمایت ه

ــوند.  ــه مى ش ــى پذیرفت دولت
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سایت شمعدانی۹۴/۵/۱۲
توسط یک مخترع ایرانى، 

جایگزین عصا و واکر ساخته شد
ــه جــاى عصــا  ــه ســاخت دســتگاهى ب ــى موفــق ب یــک مختــرع ایران
ــرد  ــه ف ــاز ب ــدون نی ــد ب ــى مى توانن ــان حرکت ــه ناتوان ــد ک ــر ش و واک
ــى اعلمــى  ــد. مصطف ــتخر برون ــه اس ــى ب ــیله آن حت ــه وس ــرى ب دیگ
ــان  ــه کــم توان ــا دســتگاه کمــک ب ــار ی دوســت، مختــرع دســتگاه پای
یــا ناتوانــان حرکتــى، گفــت: مشــکالت فیزیکــى ناشــى از شکســتگى 
پــا یــا ســکته هاى ناقــص مغــزى باعــــــث کــم شــدن تــوان حرکتــى 
پــا شــده کــه در دراز مــدت موجبــات تحلیــل ماهیچه هــا و زمینگیــر 
ــه  ــرادى ک ــراى اف ــد. ب ــم مى کن ــده را فراه ــیب دی ــراد آس ــدن اف ش
مشــکالت حرکتــى دارنــد و بــراى اســتفاده از اســتخر نیازمنــد کمــک 
چندیــن نفــر هســتند، اســتفاده از ایــن اختــراع بســیار مفیــد اســت و 
ــرادى  ــد. همچنیــن اف ــر مى کن ــروى انســانى را کمت ــه نی نیازمنــدى ب
کــه بــه تنهایــى قــادر بــه ایســتادن نیســتند، اســتفاده از این دســتگاه و 
همچنیــن انجــام حــرکات ســاده ورزشــى، مانــع از ابتــال بــه زخم بســتر 
ــن  ــار، ای ــرع دســتگاه پای ــه مخت ــه گفت ــى مى شــود. ب و ضعــف عضالن
دســتگاه قابلیــت تــا شــدن وحمــل آســان بــه دلیــل وزن کــم و ابعــاد 
ــاى  ــى در خودرو ه ــه راحت ــدن) را دارد و ب ــا ش ــان ت کوچــک ( در زم
مســافرتى قــــــرار مى گیــرد و بــدون هزینــه اضافــى بــراى معلــوالن 

قابــل حمــل اســت.

مردم ساالری ۹۴/۴/۱۷
اولین مرکز کارآفرینى ویژه معلولین در تهران

ــارت  ــه مه ــتین خان ــاح نخس ــه 20 از افتت ــهردا منطق ــوز: ش ــردا نی ف
آمــوزى کوثــر ویــژه معلولیــن بــا ظرفیــت حــدود 100 نفــر در 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــر داد. ب ــران خب ــهر ته ــه ش ــن منطق جنوبى تری

عمومــى شــهردارى منطقــه 20، منصــور کتان بــاف، در حاشــیه مراســم 
ــا  ــر ب ــه کارآفرینــى کوث ــر گفــت: یازدهمیــن خان ــه کوث افتتاحیــه خان
ــه آمــوزش و اشــتغال معلولیــن اختصــاص پیــدا  ظرفیــت 100 نفــر ب
کــرد و نخســتین مرکــز کوثــر ویــژه معلولیــن در شــهر تهران محســوب 
ــات  ــاى عرقی ــتقرار کارگاه ه ــود اس ــا وج ــزود: ب ــاف اف ــود.  کتان ب مى ش
ــى و  ــى، خیاط ــع غذای ــدى صنای ــته بن ــوب، بس ــع چ ــى، صنای گیاه
رایانــه ایــن مرکــز از جملــه متنوع  تریــن مراکــز کارآفرینــى محســوب 

ــرده اســت. ــه کار ک ــروع ب ــن ش ــا مشــارکت خیری ــه ب ــود ک مى ش

سایت شمعدانی ۲۸ /۹۴/۵
جزییات صدورکارت معلولیت

به گــزارش خبــر گــزارى مهــر: معــاون توانبخشــى ســازمان بهزیســتى 
ــى  ــت گفــت: تمام ــاى معلولی ــات کارت ه ــن جزیی ــالم آخری ضمــن اع
ــى  ــاى بین الملل ــب کارت ه ــده صاح ــال آین ــط س ــا اواس ــوالن ت معل
مى   شــوند. حســین نحــوى نــژاد افــزود: شــرط صدورکارت هــاى 
معلولیــت، تأییــد کمیســیون هاى پزشــکى مســتقر در مراکــز بهزیســتى 
اســت، بطــورى کــه معلــوالن بــه تدریــج در ایــن کمیســیون  ها شــرکت 
ــود. وى  ــادر  ش ــان ص ــى برایش ــد، کارت بین الملل ــس از تأیی ــرده و پ ک
ــادر  ــول کارت ص ــزار معل ــراى15 ه ــه اول ب ــت: در مرحل ــن گف همچنی
ــادر  ــوالن کارت ص ــى معل ــراى تمام ــا ب ــده ت ــزى ش ــده و برنامه ری ش
شــود. معــاون توانبخشــى ســازمان بهزیســتى بــا اشــاره بــه اینکــه یــک 
میلیــون و 100 هــزار معلــول مشمـــول دریافت کارت معلولیت هســتند، 
ــول در  ــزار معل ــت 170 ه ــر کارت معلولی ــال حاض ــرد: در ح ــد ک تأکی
ــه زودى  ــراد ب ــن اف ــه ای ــده ک ــد ش ــى تأیی ــیون هاى تخصص کمیس
کارت هــاى خــود را دریافــت مى کننــد. نحــوى نــژاد افــزود: اســتفاده از 
معافیت هــاى ســربازى، دریافــت وام اشــتغال، بلیــط نیــم بهــاى هواپیمــا، 
آمــوزش دانشــگاهى، ســرویس حمــل و نقــل و ...از جملــه خدماتى اســت 

ــه مى  شــود.  ــوالن ارائ ــه معل ــا کارت  هــاى معلولیــت ب ــه ب ک
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خبــر برگزارى مراسم افطارى کارآموزان و نیکوکاران رعد 
هم زمــان ســالروز والدت بــا ســعادت امــام حســن مجتبــى(ع) 
ضیافــت افطــارى مجتمــع آموزشــى نیکــوکارى رعــد ویــژه کارآمــوزان 
ــر  ــى ربیعــى وزی ــر عل ــر دکت ــا حضــور دکت و نیکــوکاران در 2 شــب ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى و دکتــر محســنى بندپــى رئیــس ســازمان 
ــل، اعضــاى  ــر عام ــرى مدی ــه اکب ــاق صدیق ــه اتف بهزیســتى کشــور ب
هیــأت مدیــره و جمعــى از مدیــران و مســؤوالن دســتگاه هاى مرتبــط، 

ــزار شــد. ــه برگ در ایــن خیری
دکتــر علــى ربیعــى وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى از خیریــه رعــد بــه عنــوان 
ــر شــدم و  ــه وزی ــى ک ــرد و گفــت: در مدت ــاد ک یــک فعالیــت اجتماعــى ســالم ی
ــا اســم مجتمــع  مطالعــه پیرامــون کار اجتماعــى را از منظــر اجــرا آغــاز کــردم  ب
ــد  ــد مى توان ــوى رع ــدم و الگ ــنا ش ــد آش ــوى رع ــد و الگ ــوکارى رع آموزشــى نیک
ــگاه  ــوع ن ــوع فعالیــت و ن ــى شــامل: ن ــم فعالیــت اجتماع ــک پارادای ــوان ی ــه عن ب
گرداننــدگان بــه فعالیت هــاى اجتماعــى تلقــى شــود، مــن بــه خانــواده بــزرگ رعــد 
ــردارى اســت. ــل الگوب ــه رعــد یــک فعالیــت ســالم و قاب ــم. خیری تبریــک مى گوی
ــت  ــتى دول ــت از بهزیس ــا در دول ــزود: م ــى اف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
محــور عبــور کردیــم و بــه بهزیســتى مبتنــى بــر جامعــه توجــه داریــم و همــه ى 
برنامه هــاى خــود را بــر اســاس آن تنظیــم کرده ایــم و اخیــراً هــم برنامــه بهزیســتى 

ــم. ــال مى کنی ــه را دنب در خان
ــن  ــا در همی ــاى م ــا، بچه ه ــدى م ــه نســل هاى بع ــرار اســت ک ــر ق وى گفــت: اگ
جامعــه اى کــه هســتیم، بهتــر زندگــى کننــد و زیســت بهتــرى داشــته باشــند، بایــد 
ــدارس،  ــفاخانه ها، م ــاخت ش ــا س ــان ب ــى خودم ــنت هاى اجتماع ــه س ــم ب برگردی
ــاختن  ــدرن س ــاى م ــى در دنی ــم و حت ــراها در روزگار قدی ــا، کاروانس مکتب خانه ه
ــه  ــم جــز اینک ــا راهــى نداری ــزرگ. م ــد ســاختن بیمارســتان هاى ب ــدارس جدی م
ــودن  ــراى بهتــر ب خیــر جمعــى را گســترش دهیــم، مــن معتقــدم ایــران امــروز ب
ــدارد. ــه جــز افزایــش ســرمایه هاى اجتماعــى و گســترش خیــر جمعــى ن راهــى ب

در شــب نخســت دکتــر انوشــیروان محســنى بندپــى رییــس ســازمان بهزیســتى 
ــر نقــش ســازمانهاى مــردم نهــاد در حــوزه معلــوالن گفــت: مجتمــع  ــا تاکیــد ب ب
ــا قدیمى تریــن، علمى تریــن و تخصصى تریــن  آموزشــى نیکــوکارى رعــد یکــى از ب
ــوزش،  ــد مســائل اشــتغال، آم ــه در بُع ــران اســت ک ــوالن در ای مرکزآموزشــى معل
مســائل فرهنگــى و مراقبــت از معلــوالن بــه عنــوان یــک مرکــز نمونــه اســت و مــا 
بایــد امثــال ایــن مراکــز را در ســطح کشــور بیشــتر توســعه بدهیــم و ایــن مراکــز 

بــه عنــوان الگــو و سرمشــق مطــرح شــوند.
رییــس ســازمان بهزیســتى کشــور بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه بازنگــرى قانــون 
ــه  ــن برنام ــرد: ای ــار ک ــران اظه ــأت وزی ــوالن در هی جامــع حمایــت از حقــوق معل
ــه  ــا ارائ ــازى فضــاى شــهرى ت ــوردار اســت و از مناسب س ــى برخ ــت کاف از جامعی
ــى،  ــور ورزش ــه اى، ام ــاى بیم ــکى، حمایت ه ــوب توانبخشــى و پزش ــات مطل خدم
ــتغال،  ــى و اش ــرورش، کارآفرین ــوزش و پ ــوادآموزى و آم ــرى، س ــى و هن فرهنگ
حمایت هــاى قضایــى و پیشــگیرى از معلولیت هــا همــه نیازهــاى جامعــه معلــوالن 
ــت  ــار خــود دول ــون کــه در اختی ــواد قان کشــور را پوشــش مى دهــد. بخشــى از م
بــود در قالــب مصوبــه هیــأت وزیــران تصویــب شــد امــا بخــش دیگــرى کــه نیازمند 

تصویــب در مجلــس شــوراى اســالمى اســت بــه عنــوان الیحــه ارایــه میشــود.
ــا  در قســمتى از ایــن مراســم گــروه موســیقى ســنتى کارآمــوزان مجتمــع رعــد ب
حضــور فرنــاز احمــدى، فدیــا کوهــى، امیــر همتیــان، آرزو براتــى، مرضیــه دیانت فر، 
حمیدرضــا رجبــى و اشــرف رجبــى چنــد قطعــه موســیقى محلــى و ســنتى اجــرا 
کردنــد و گوشــهاى از توانمندهــاى خــود را بــه نمایــش گذاشــتند. کــه بــا اســتقبال 

حضــار مواجــه شــد.
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زنگ حفظ محیط زیست در رعد به صدا درآمد

ــد از  ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــی مجتم ــوزان کارگاه نقاش کارآم
ــتان  ــری گلس ــد» در گال ــد هنرمن ــر، ص ــد اث ــگاه «ص نمایش

بــا حضــور لیلــی گلســتان و گروهــی از هنرمنــدان برپــا شــده بــود، 
بازدیــد کردنــد.

نمایــش ۱۹۷ اثــر از هنرمنــدان نقــاش کشــور کــه در گالری گلســتان 
ــرای  ــه رعــد ب ــان خیری ــود، علــت حضــور گروهــی از توان یاب ــا ب برپ
آشــنایی بــا آثــار هنــر و فضــای کســب و کار در ایــن رشــته هنــری 
بــود کــه گروهــی از مســئوالن واحــد آمــوزش از و مربیــان هنرجویان 

رعــد را همراهــی کردنــد.

لیلــی گلســتان مدیــر گالــری گلســتان در هنــگام بازدیــد بــا حضــور 
ــد  ــه رع ــوزان خیری ــای کارآم ــان از توان مندی  ه ــع توان یاب در جم

قدردانــی کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت گالــری گلســتان از معــدود مراکــز هنــری تهــران 
ــوردار  ــت برخ ــراد دارای معلولی ــژه اف ــازی وی ــه از مناسبس اســت ک
اســت و عالقه منــدان بــه آثــار هنــری مــی تواننــد بــا وســایل کمــک 
ــد  ــن نمایشــگاه بازدی ــه راحتــی از ای ــه ویلچــر ب توانبخشــی از جمل

کننــد.

در آســتانه  برگــزاری دومیــن جشــنواره ملــی خودبــاوری در حرکتــی 
نمادیــن توان یابــان، مســؤوالن و کارکنــان مجتمــع رعــد بــه اتفــاق 
مدیــران و کارکنــان مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد در فضایــی 
ــبز  ــای س ــه، فض ــام محوط ــاوری تم ــی و خودب ــر از حــس همدل پ
و مکان هــای عمومــی  مجتمــع را نظافــت و پاکســازی کردنــد 
ایــن حرکــت کــه مــورد اســتقبال همــگان قــرار گرفــت، به منظــور 

ــا شــعار"محیط زیســت  ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط زیســت و  ب
ســالم، زندگــی ســالم، اندیشــه ســالم " بــرای اولیــن بــار اجــرا شــد 
و شــرکت کنندگان بــا دســتکش های بهداشــتی کــه در دســت 
داشــتند و کیســه های زبالــه بــا چهره هایــی خنــدان یــک بــه یــک 
زباله هــا را  از روی زمیــن جمــع می کردنــد و مشــارکتی فراگیــر را در 

ایجــاد محیطــی ســالم و پاکیــزه بــه نمایــش گذاشــتند.

خبــر
بازدید کارآموزان مجتمع رعد از نمایشگاه نقاشى گالرى گلستان
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گرامیداشت روز خبرنگار در خبرگزارى ایسنا
ــس  ــی ریی ــد میرزاخان ــدس احم ــگار مهن ــا روز خبرن ــان ب هم زم
ــنا از  ــزاری ایس ــور در خبرگ ــا حض ــد ب ــع رع ــره مجتم ــأت مدی هی
خدمــات ارزشــمند رســانه های کشــور بــه ویــژه همــکاری گســترده 
ایــن خبرگــزاری بــرای ترویــج الگــوی صحیــح رفتــار بــا افــراد دارای 

ــی کــرد. معلولیــت قدران
ــدادی از  ــی را  تع ــد میرزاخان ــدس احم ــه مهن ــدار ک ــن دی در ای
دانشــجویان توان یــاب و چنــد نفــر از مدیــران مجتمــع رعــد 
همراهــی می کردنــد، وی بــا تبریــک فرارســیدن روز خبرنــگار، 
ــی  ــت اجتماع ــر فعالی ــانه ه ــی رس ــک و همراه ــدون کم ــت: ب گف
ــه  ــه از کار جامع ــر مرحل ــرا در ه ــت زی ــت اس ــه شکس ــوم ب محک
ــای اجتماعــی  ــرد رویداده ــی از اهــداف و عملک ــد اطــالع دقیق بای
داشــته باشــد و فعــاالن حــوزه معلــوالن کشــور مفتخــر هســتند کــه 
ــراد دارای  ــه اســتعدادهای اف ــر موضــوع توجــه ب در ســال های اخی
معلولیــت از اولویت هــای رســانه ها تلقــی می شــود و در ایــن میــان 
خبرگــزاری ایســنا همــکاری ارزشــمندی را بــا ایــن حــوزه داشــته اند 
و ضمــن انعــکاس اخبــار و گزارشــه ای ســازنده از جــذب نیروهــای 

ــد هــم اســتقبال کــرده اســت.  توانمن
ــره مجتمــع رعــد در بخشــی از ســخنان خــود  ــأت مدی رییــس هی
گفــت: خبرنــگاران وجــدان بیــدار جامعــه هســتند و می تواننــد بــا 
نمایانــدن واقعیت هــای موجــود زندگــی افــراد دارای معلولیــت باعث 
افزایــش آگاهــی جامعــه نســبت بــه توان مندی هــا و مشــکالت ایــن 

گــروه از جامعــه شــوند.

ــی،  ــرویس اجتماع ــر س ــاری دبی ــاز غف ــه بهن ــات ک ــن مالق  در ای
ــوالن و  ــوزه معل ــی و ح ــرویس اجتماع ــگار س ــوان خبرن ــلماز خ س
ــزاری ایســنا حضــور  ــی خبرگ ــط عموم ــر رواب ــان مدی صــادق کرمی
ــر ســرویس اجتماعــی ضمــن اســتقبال از پیشــنهاد  داشــتند، دبی
ــی  ــای اختصاص ــه گزارش ه ــزود: ارای ــد، اف ــع رع ــکاری مجتم هم
ــگاه  ــتین دانش ــه نخس ــد ک ــردی رع ــی کارب ــوزش علم ــز آم از مرک
مناسب ســازی شــده معلــوالن در کشــور اســت از برنامه هایــی 

ــود. ــرا می ش ــک اج ــده نزدی ــه در آین ــت ک اس
در پایــان ایــن مراســم تابلویــی از محصــوالت هنرمنــدان توان یــاب 
مجتمــع رعــد بــه پــاس تالش هــای اثربخــش خبرگــزاری ایســنا بــه 

مســؤوالن ایــن خبرگــزاری اهــدا شــد.

جشــنواره  ورزشــی جــام رمضــان 
در فضایــی شــاد و سرشــار از نشــاط 
و شــادمانی بــا حضــور توان یابــان 
رشــته های  در  رعــد  مجتمــع 
تیروکمــان، دارت، فوتبــال دســتی و 

ضربــات پنالتــی برگــزار شــد.
مســابقات  ایــن  برنــدگان  جوایــز 
ورزشــی توســط مهنــدس احمــد 
ــره و  ــات مدی ــس هی ــی ریی میرزاخان
محمــود عامــری مســئول هماهنگــی 
امــور مراکزمجتمــع رعــد و همچنیــن 
اســتاد بهــزاد رحیمخانــی بازیگــر 
ســینما و تئاتــر و عاطفــه ســیف 
ــه  ــی ناحی ــی، فرهنگ ــر اجتماع مدی
ــدگان  ــه برگزی ــران ب ۷ شــهرداری ته

ــد. ــدا ش اه
ــابقات  ــن دوره از مس ــزاری ای در برگ
شــهرداری   ۷ ناحیــه  ورزش  اداره 
ــوزش،  ــد آم ــران واح ــه ۲ ته منطق
پشــتیبانی و روابــط عمومــی خیریــه 
رعــد تــالش گســتردهای را بــه اجــرا 
ــا  ــن رقابته ــان ای ــتند و در پای گذاش
توان یــاب  ورزشــکاران  اســامی 
برگزیــده بــه شــرح زیــر اعــالم شــد:

رشته تیر و كمان:
مقام اول: پیمان بابازاده
مقام  دوم: سمیه صادقی

مقام سوم: امین معینی
رشته فوتبال دستی

مقام اول: پریسا درخشی 
مقام  دوم: سپیده کشاورز

مقام سوم: کیانوش کجوری
رشته شوت پنالتی

مقام اول جبار بیگلری
مقام  دوم : زهرا انتظاری

مقام  سوم : علیرضا علینقیان
رشته دارت:

مقام اول: زهره عسگری
مقام  دوم: زهرا حصارکی

مقام سوم: مرتضی شاه محمدی 

برگزارى مسابقات ورزشى جام رمضان در خیریه رعد

خبــر
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خبــر حضور کارآموزان خیریه رعد در مراسم روز جهانى جوان 

کارآموز برگزارکننده نمایشگاه مراکز فنى و حرفه اى تجلیل شد

کارآموزان رعد در مسابقه بین المللى روبیک حضور یافتند

جوانــان دارای معلولیــت خیریــه رعــد بــه دعــوت انجمــن ســالمت خانــواده ایــران در مراســم گرامی داشــت 
روز جهانــی جــوان کــه بــا مشــارکت انجمن هــای فعــال در حــوزه معلــوالن در مرکــز مشــارکت های فرهنگــی 
هنــری شــهرداری منطقــه ۶ تهــران برگــزار شــد، شــرکت کردنــد و دکتــر شــهرام ضرابیــان مدیــر عامــل 
انجمــن ســالمت خانــواده ایــران بــا خیــر مقــدم بــه میهمانــان دربــاره روز جهانی جــوان بــه ایراد ســخنرانی 
ــد  ــر تهدی ــر واگی ــای غی ــه بیماری ه ــروز را در زمین ــان ام ــی جوان ــمردن خطرات ــر ش ــن ب پرداخــت و ضم
می کنــد، چنــد توصیــه بهداشــتی ارایــه کــرد و در ادامــه بــا حضــور تعــدادی از کارآمــوزان واحــد آمــوزش 

ــران،  ــنوایان ای ــون ناش ــد و اعضــای کان ــه رع خیری
انجمن هــای نابینایــان ایــران و برایتونیــک، میزگــرد 
بررســی نقــش ورزش درپیشــگیری از رفتارهــای 
ــر مهــدی صــدق آذر،  ــا مشــارکت دکت پرخطــر را ب
دکتــر محمــد رضــا ایــران نــژاد و پریمــا حــکام زاده 
ــواده  ــالمت خان ــن س ــت انجم ــن نی ــفیر حس س
ــر  ــان حاض ــپس کارشناس ــد س ــزار کردن ــران برگ ای
ــر ورزش  ــا تاثی ــاط ب ــار در ارتب ــه ای حض ــه پرسش ب
در زندگــی فــردی و اجتماعــی و نقــش پیشــگیرانه 

ــد.  ورزش در رفتارهــای اجتماعــی پاســخ دادن

بــه منظــور ارتقــای فرهنــگ مهــارت آمــوزی و افزایــش منزلــت اجتماعــی مهــارت آموختــگان دارای 
معلولیــت و افــراد غیــر معلــول نمایشــگاه تخصصــی مراکــز فنــی حرفهــای بــا مشــارکت ۱۵آموزشــگاه 
آزاد غــرب تهــران و مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد در بــرج آزادی برگــزار شــد و کبــری پورمحمــد 
کارآمــوزی کــه مســؤولیت برپایــی غرفــه رعــد را برعهــده داشــت در مــورد دســت  آوردهای حضــور 
مجتمــع رعــد در ایــن نمایشــگاه گفــت: اکثــر شــرکت کنندگان بــا عرضــه یکــی یــا دو رشــته در ایــن 
نمایشــگاه  شــرکت کردنــد امــا رعــد بــا معرفــی ۹ رشــته از صنایــع دســتی ماننــد: ســوخت چــوب، 

معــرق، پیکرتراشــی، ســیاه قلــم و... شــرکت 
ــه  ــود کــه موجــب تحســین همــه ب کــرده ب
ویــژه رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای شــد.

ــه  ــوز صدیق ــن کارآم ــات ای ــاس زحم ــه پ ب
اکبــری مدیــر عامــل مجتمــع رعــد بــا 
اهــدا لــوح ســپاس از تالش هــای کبــری 
ــل وی  ــرد و در مقاب ــی ک ــد قدردان پورمحم
نیــز تندیــس نمایشــگاه را بــه مجتمــع رعــد 

ــود.  ــدا نم اه

به منظــور اثبــات توانایی هــا و شــرکت در رقابتــی بین المللــی، 
۳ نفــر از کارآمــوزان دوره هــوش هیجانــی مجتمــع رعــد بــه 
ــان، زهــرا حصارکــی و ســعیده دشــتبانی  نام هــای علیرضــا علینقی
ــی  ــد جهان ــرکت و در ردبن ــک ش ــای روبی ــل معم ــابقات ح در مس

ــد. ــت کردن ــام خــود را ثب ن
مهــدی قهــاری مــدرس دوره هــوش هیجانــی بــا اعــالم ایــن خبــر، 
ــی  ــن الملل ــابقه بی ــن مس ــد در ای ــان رع ــور توان یاب ــزود: حض اف
ــت  ــراد دارای معلولی ــدی اف ــر توانمن ــان، بیانگ ــر کار شناس از نظ
بــود کــه پوشــش خبــری شــبکه های صــدا و ســیما ماننــد شــبکه 
ــرات شــرکت کننده در  ــام نف ــد و ن ــت میکن ــت آن را ثاب ــر اهمی خب

ــی ثبــت شــد. فهرســت رده بنــدی جهان
 

56

شماره 57،   پاییز 1394

در رعد چه خبر؟



کارگاه آمــوزش کســب و کار در فضــای اینترنــت بــرای آشــنایی هــر 
چــه بیشــتر کارآمــوزان و کارآموختــگان مجتمــع آموزشــی نیکوکاری 

رعــد بــا فعالیــت در محیــط مجــازی برگــزار شــد.
ــر وب  ــا نورمحمــدی مدی ــدس نیم ــه توســط مهن ــن کارگاه ک در ای
ســایت پونیشــا اجــرا شــد، ارتقــا دانــش و توان مندی هــای علمــی 
توان یابــان بــرای راه انــدازی کســب و کار در فضــای مجــازی 
ــواالت  ــه س ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــه و بررس ــورد توج ــت م و اینترن

شــرکت کنندگان پاســخ داده شــد.
ــه  ــرها ب ــت فیری لنس ــوه فعالی ــریح نح ــا تش ــدی ب ــا نورمحم نیم
فنــون اصلــی راه انــدازی کســب و کار در فضــای مجــازی پرداخــت 
ــوع کســب و کار را  ــی اســتفاده از اینترنــت در ایــن ن ــا مثال های و ب

بیــان کــرد.
ــد  ــان می توانن وی در بخشــی از آموزش هــای خــود گفــت: کارآفرین
فیــری لنســرها را بــرای کارهایــی ماننــد برنامه نویســی، نویســندگی، 
ترجمــه، طراحــی، مهندســی، ورود اطالعــات، بازاریابــی، فــروش، 
حســابداری و در کل هــر کاری کــه بتــوان بــه صــورت آنالیــن انجــام 

و تحویــل داده شــود، اســتخدام کننــد.

نورمحمــدی افــزود: مــا بــر ایــن باوریــم کــه فیــری لنســیگ یــک 
کار تمــام وقــت بــا درآمــد باالســت. پونیشــا بســتری اســت کــه بــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــراد کمــک می کن ــان و اف شــرکت های کوچــک، کارآفرین
راحتــی نیــروی متخصــص مــورد نیــاز خــود را پیــدا کــرده و از طریق 
امکاناتــی کــه پونیشــا در اختیــار آنهــا قــرار می دهــد بــه راحتــی و 
ــا  ــرای پروژه ه ــد و اج ــرا کنن ــود را اج ــای خ ــان پروژه ه ــا اطمین ب
ــای  ــا هزینه ه ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــپاری ب ــق برون س از طری
ــراد  ــرای اف ــن ب ــن آورده و هم چنی ــمگیری پائی ــد چش ــود را تاح خ

متخصــص ایجــاد اشــتغال کنیــد.
وی در معرفــی ســایت کســب و کار خــود گفــت: پونیشــا۱بزرگترین 
ســایت برون ســپاری فارســی زبــان اســت کــه هــزاران فیریلنســر و 

ــد.  ــه هــم متصــل می کن ــران را ب ــن را در سرتاســر ای کارآفری
 ایــن کارگاه بــا همــکاری واحــد آمــوزش و دفتــر کارآفرینــی مجتمــع 
آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــا حضــور بیــش از ۵۰ نفــر از توان یابــان 

کارآمــوز در ســالن همایش هــای مجتمــع رعــد برگــزار شــد.

1 ponisha.ir

مســابقه تفریحــی، خانوادگــی رالــی یــک روزه تهــران بــا مشــارکت 
مجتمــع نیکــوکاری رعد و همت هیــأت موتوســواری و اتومبیلرانی 
تهــران بــا فراهــم آوردن امــکان حضــور افــراد دارای معلولیــت بــه 
مناســبت ســالروز درگذشــت قهرمــان اتومبیلرانــی کشــور مرحــوم 

آرش رامین یکتــا روز جمعــه ۲۰ شــهریور مــاه برگــزار شــد.
ــراد  ــازان و اف ــا جانب ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــابقه ب ــن مس در ای

و  پیشکســوتان  هنرمنــدان،  کنــار  در  معلولیــت  دارای 
شــرکت کنندگان حرفــه ای بــه رقابــت پرداختنــد، هیئــت 
موتورســواری و اتومبیلرانــی تهــران در ۳ کالس همگانــی، 
پیشکســوتان و هنرمنــدان ایــن مســابقات را برگــزار کــرد و بــه 
نفــرات برتــر جوایــز نفیــس و ارزندهــای چــون کارت عضویــت 

ــرد. ــدا ک ــاری اه افتخ

برگزارى کارگاه آموزشى «فیرى لنسر» کسب و کار در فضاى مجازى

برگزارى رالى تهران با مشارکت فدراسیون اتومبیل رانى و خیریه رعد
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ــا هــدف بررســی مســائل کارآفرینــی و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت ١٨ و ١٩  ــاوری» ب دومیــن «جشــنواره ملــی خودب
ــی  ــی دولت ــی و حمایت ــتگاه های اجرای ــان و دس ــوزه توان یاب ــال در ح ــکل فع ــن و تش ــرکت ٢٦ انجم ــا ش ــهریورماه ب ش
ــری، ورزشــی، اطالعرســانی و  ــی، فعالیتهــای اجتماعــی، علمــی و فرهنگــی، هن ــی عملکــرد کارآفرین ــا رویکــرد ارزیاب ب
رســانهای مؤسســات همــکار از ســوی مجتمــع آموزشــی  نیکــوکاری رعــد برگــزار شــد.این جشــنواره بــا هــدف ترویــج 
تــالش بــرای رفــع چالش هــای شــغلی افــراد دارای معلولیــت و رویکــرد علمــی بــه موضــوع کارآفرینــی اجتماعــی بــرای 

افــراد دارای معلولیــت برگــزار شــد. 

افتتاح نمایشگاه توانمندی های مراکز رعد و مؤسسات همکار با 
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ــز  ــم از مراک ــمن ها اع ــان و س ــای توان یاب ــگاه توانمندی ه نمایش
رعــد و مؤسســات همــکار یکــی از رویدادهایــی بــود کــه در خــالل 
ــا عرضــه  ــا شــد و شــرکت کنندگان ب ــن جشــنواره برپ ــزاری ای برگ
دســت ســاخته های کارآموزانشــان گوشــه ای از توانایی هــای خــود 
ــاون کار  ــر تع ــی وزی ــی ربیع ــر عل ــتند و دکت ــش گذاش ــه نمای را ب

ــا همراهــی  ــه ب ــن گشــایش نمایشــگاه ک ــاه اجتماعــی در آیی و رف
ــژاد معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور و  دکتــر نحوی ن
دکتــر زهــرا نوع پرســت مدیــرکل توان پزشــکی آن ســازمان شــرکت 
کــرده بــود فضــای نمایشــگاه را حاکــی از امیــد بــه بهبــود شــرایط 
شــغلی بــرای افــراد دارای معلولیــت ذکــر کــرد و گفــت: برگــزاری 
ایــن جشــنواره را بایــد الگــوی اساســی کار بــرای معلــوالن در وزارت 

کار و رفــاه اجتماعــی در نظــر بگیریــم.
ــگاه  ــد از نمایش ــگام بازدی ــی هن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
جشــنواره خودبــاوری گفــت: مؤسســاتی مثــل رعــد میتواننــد بــه 
ــن در  ــد. م ــل کنن ــردم عم ــت و م ــن سیاس ــی ای ــوان میانج عن
اینجــا بــه همــه مؤسســات اعــالم میکنــم کــه مــا آمادگــی داریــم 

ــم. ــترش دهی ــان را گس ــه همکاری هایم ــن زمین در ای
دکتــر ربیعــی بــا اشــاره بــه برنامــه جامــع حمایــت از معلــوالن کــه 
بــه بهزیســتی مبتنــی بــر جامعــه توجــه دارد، گفــت: وظیفه منــد 
کــردن ســازمان های مــردم نهــاد یــا مؤسســاتی کــه داوطلبانــه بــا 
ــورد  ــه م ــن برنام ــد در ای ــا کار می کن ــدف م ــای ه ــراد گروه ه اف

توجــه قــرار گرفتــه اســت.
 وزیــر کار در حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه و جشــنواره ملی خودبــاوری گفت: 

ایــن الگــو کــه شــما اینجــا می بینیــد الگــوی اساســی کار ما ســت. 

گزارش کاملى از برگزارى دومین جشنواره ملى خودباورى
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ابتکار رادیو نمایشگاه در جشنواره خودباوری کلید خورد

ــانی  ــرای اطالع رس ــه ب ــود ک ــدی ب ــه جدی ــگاه تجرب ــو نمایش  رادی
صوتــی و طــراوت محیــط نمایشــگاه بــا همــکاری گوینــدگان 
نیکــوکار صــدای جمهــوری اســالمی ایــران بــرای نخســتین بــار در 
خیریــه رعــد اجــرا شــد. ایــن رادیــو روزانــه بــه مــدت ۳ ســاعت بــه 
ــو  ــی، گفت وگ ــای صوت ــده، پخــش تیزره ــای زن ــد مصاحبه ه تولی
بــا مهمانــان و کارآموختــگان و پخــش ســرود و موســیقی، حــال و 

ــاوری بخشــید. ــه نمایشــگاه خودب هــوای دیگــری ب

 صدیقه اکبری مدیر عامل مجتمع رعد: 
تقویت خودباوری توان یابان هدف جشنواره است

صدیقــه اکبــری مدیرعامــل مجتمــع رعــد کــه مســؤولیت برگــزاری 
جشــنواره خودبــاوری را بــر عهــده داشــت، اظهــار کــرد: آزادســازی 
ظرفیت هــا تنهــا در بســتر خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس شــکل 
ــرایط  ــن ش ــرده ای ــعی ک ــواره س ــد هم ــع رع ــه مجتم ــرد ک می گی
ــروز  ــه ب ــا زمین ــد ت ــت فراهــم کن ــراد دارای معلولی ــرای اف ــر ب براب

ــود. ــم ش ــان فراه ــای آن قابلیت ه

مهندس احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره رعد: 
مصداق های عینی خودباوری در توان یابان زیاد مشاهده می شود

 مهنــدس احمــد میرزاخانــی رییــس هیــأت مدیــره مجتمــع رعــد و 
پــدر مریــم میرزاخانــی ـ نابغــه ریاضــی ـ هــم در خصوص جشــنواره 
ــان ایرانــی دارای اســتعدادهای سرشــاری  ــاوری گفــت: جوان خودب
ــده حتــی  ــر بن ــر از دخت ــگان خاموشــی بهت هســتند و شــاید نخب
ــه ی فعالیــت برایشــان  ــاده باشــند کــه زمین در روســتاهای دورافت

فراهــم نشــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه این کــه جشــنواره خودبــاوری مصداق هــای 
عینــی هــم دارد، افــزود: ســاخت تندیــس جشــنواره توســط خــود 
توان یابــان، ورود بــه صنعــت غــذا کــه بــه همــت ســامان گلریــز و 
آثــار زیبایــی کــه در ۶ محــور کارآفرینــی اجتماعــی، رســانه، علمــی 
ــی هســتند  ــری و ورزشــی ارســال شــده، الگوهای ــی، هن و فرهنگ
کــه بــا خودبــاوری، شــرایط ایجــاد اشــتغال را بــرای خــود و افــراد 

ــد. ــاد می کنن ــت ایج دارای معلولی

برگزاری جلسه تنظیم پیشنویس سند همکاری مشترک 
در زمینه اشتغال توان یابان 

ــوزه  ــال ح ــمن های فع ــران س ــور مدی ــا حض ــه ب ــتی ک در نشس
ــی  ــه نخاع ــی، ضایع ــمی حرکت ــنوایان، جس ــم از ناش ــوالن اع معل
ــه پیش نویــس ســند  ــرای دســتیابی ب ــزار شــد، حضــار ب و ... برگ
همــکاری مشــترک مؤسســات فعــال حــوزه معلــوالن بــرای مواجــه 
ــری  ــت، همفک ــراد دارای معلولی ــتغال اف ــوع اش ــائل متن ــا مس ب
و تبــادل نظــر کردنــد و مباحثــی چــون توجــه بــه فرهنــگ 
ــی  ــتغال، طراح ــای اش ــایی فرصت ه ــان، شناس ــاغل توان یاب مش
ــژه تونیابــان و مناسبســازی مشــاغل موجــود و ایجــاد  مشــاغل وی
کانون هــای مشــاوره شــغلی در انجمن هــا را از جملــه راهکارهــای 

ــمردند.  ــان برش ــتغال توان یاب ــکل اش ــل مش ــا ح ــورد ب برخ
ــوزه  ــال در ح ــکل های فع ــرد تش ــر رویک ــرورت تغیی ــر ض ــد ب تأکی
ــه  ــه ب ــان، توج ــتغال توان یاب ــگ اش ــوع فرهن ــه موض ــوالن ب معل
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مطالعــات اســنادی و میدانــی به منظــور ارایــه خدمــات تخصصــی، 
فراهــم آوردن حضــور اثربخــش کارآفرینــان اجتماعــی در انجمن هــا 
حرکتــی  شــیب  از  واقع گرایانــه  چشــم اندازی  تعییــن  نیــز  و 
ــود کــه مــورد  اشــتغال افــراد دارای معلولیــت از دیگــر مســایلی ب

ــرار گرفــت. ــد نفــرات حاضــر در جلســه ق تأکی

در نشست مدیران انجمن ها مطرح شد:
جشنواره خودباوری برابرسازی فرصت های اجتماعی و شغلی برای 

افراد دارای معلولیت است

ــزاری  ــا برگ ــاوری ب ــی خودب ــنواره مل ــرای جش ــن روز از اج دومی
هم اندیشــی مدیــران مراکــز رعــد و مؤسســات همــکار همــراه بــود 
ــود را در  ــن خ ــای انجم ــن جلســه شــرکت کنندگان دیدگاه ه در ای
ــراد  ــد و فرهنــگ اشــتغال اف ــان کردن ــورد مســائل مطروحــه بی م
ــن حــوزه قلمــداد  ــی ای دارای معلولیــت را یکــی از مســائل زیربنائ
کردنــد کــه بــه دلیــل فراهــم نبــودن بســترهای مناســب، حضــور 
ــر افــراد دارای معلولیــت در جامعــه را تحــت تأثیــر  اجتماعــی مؤث

قــرار داده اســت. 
ــا  ــب و کار ب ــان کس ــژه صاحب ــه وی ــردم ب ــنایی م ــن آش همچنی
توانائی هــای توان یابــان و نحــوه تعامــل بــا آنهــا را در شــتاب 
بخشــیدن بــه حرکــت اشــتغال افــراد دارای معلولیــت مؤثــر 

ــد. ــداد کردن قلم
ــد  ــر تأکی ــوارد زی ــر م ــند ب ــب س ــن تصوی ــه ضم ــار در ادام حض

ــد: کردن
ــه کارآفرینــی اجتماعــی -  نقــش ســازمان های دولتــی در توجــه ب

حــوزه معلــوالن
ــتی -  ــازمان بهزیس ــژه س ــه وی ــر ب ــازمان های حمایتگ ــش س نق

درســت  اســتراتژی  اتخــاذ  و  مناســب  برنامه ریزی هــای  در 
کارآفرینــی معلــوالن

 یاری رســانی رســانه ملــی و  ســایر رســانه های مکتــوب و - 
ــوالن ــوزه معل ــی ح ــوع کارآفرین ــه موض ــازی ب مج

بکارگیــری شــیوه های مرســوم از قبیــل: مشــاغل خانگــی، - 
اشــتغال حمایتــی و تعاونی هــای پیشــه و مهــارت و توســعه 

ــور ــارت مح ــوزش مه آم
طراحی مدلهای کسب و کار مناسب توان یابان- 
 آموزش مهارتهای مشاوره شغلی - 

موژان طب حامی جشنواره خودباوری 

ــی  ــوژان طــب، حام ــل شــرکت م ــدی مدیرعام مرتضــی علی محم
جشــنواره خودبــاوری گفــت: تأمیــن وســایل کمــک توان بخشــی، 
پیش نیــاز توانمنــدی، خودبــاوری و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت 
اســت کــه بایــد مثلثــی متشــکل از توان یابــان، شــرکت های 
بازرگانــی و ســازمان دولتــی از جملــه بهزیســتی و وزارت رفــاه بــرای 

ایــن منظــور تشــکیل شــود.
ــا تأکیــد بــر ضــرورت قیمــت مناســب   مدیرعامــل مــوژان طــب ب
ــه در  ــی ک ــا تخصص ــا ب ــزود: م ــی، اف ــک توانبخش ــایل کم وس
ــان  ــای توان یاب ــع آوری ایده ه ــا جم ــم ب ــم، می توانی ــی داری بازرگان
ــن وســایل کمــک  ــد تأمی ــی رون ــت ســازمان های دولت ــا حمای و ب

ــم.  ــادی کنی ــی را اقتص توانبخش

مراسم پایانی و تجلیل از برگزیدگان

آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره ملــی خودبــاوری در میــان جمعی 
از دوســتداران و عالقه منــدان بــه حــل مســائل توان یابــان در 
ســالن همایــش رعــد برگــزار شــد، پروفســور محمــد حســن کریمــی 
ــوکاری  ــع آموزشــی نیک ــک و مؤســس مجتم ــم ژنتی ــدر عل ــژاد پ ن
رعــد کرمــان بــه عنــوان نماینــده مراکــز رعــد گفــت: طبــق آشــنایی 
ــان  ــد را در کرم ــعبه از رع ــک ش ــتم ی ــد داش ــا رع ــل ب ــه از قب ک
ــه  ــن زمین ــه ۳۰ ســاله در ای ــه تجرب ــا توجــه ب ــم و ب تأســیس کردی
ــه مرکــز  ــم قســمتی از ســاختمان در حــال احــداث را ب قصــد داری
ژنتیــک جلوگیــری از معلولیت هــا اختصــاص دهیــم و بدیــن ترتیــب 
بــا بررســی مــادران در معــرض خطــر دنیــا آوردن کــودک معلــول،از 
تولــد ایــن کــودکان دارای معلولیــت مــادرزادی پیشــگیری کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه ســاختمان ژنتیــک رعــد کرمــان بــا ۵ هــزار متــر 
زیربنــا در ۵ طبقــه ســاخته میشــود، گفــت: مراحــل ســاخت ایــن 

مرکــز در حــال تکمیــل اســت و بــه زودی افتتــاح خواهــد شــد.
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پیام دکتر حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی

ــرکل  ــران مدی ــوان دواتگ ــر کی ــی دکت ــر مراســم پایان در بخــش دیگ
ــا  ــت: آرزوی م ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــازی س ــر توانمندس دفت
ایــن اســت کــه مراکــز غیردولتــی فعــال در حــوزه معلولیــت، الگــوی 

ــد. مجتمــع رعــد را در پیــش بگیرن
 وی ادامــه داد: آن چــه از رعــد، پررنــگ دیده میشــود بحــث کارآفرینی 
ــر ایــن انتظــار اصلــی مــا از ایــن مجتمــع، فعالیــت در  ــا ب اســت بن
ایــن زمینــه بــا رویکردهــای اجتماعــی و اقتصــادی اســت کــه البتــه 
ــته اند  ــوص داش ــن خص ــی در ای ــق خوب ــته توفی ــال های گذش در س
ــالش  ــا ت ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــه دارن ــا فاصل ــا اهــداف م ــوز ب ــا هن ام

ســمنهایی نظیــر رعــد بــه ایــن هــدف مهــم برســیم.
 مدیــرکل دفتــر توانمندســازی ســازمان بهزیســتی کشــور کــه قرائــت 
پیــام دکتــر حســین نحوی نــژاد معــاون توانبخشــی بهزیســتی کشــور 
را بــه مناســبت آییــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره ملــی خودبــاوری 
بــر عهــده داشــت، گفــت: بــا اطمینــان می تــوان گفــت تعــداد قابــل 
ــور  ــته کش ــدان برجس ــان و هنرمن ــران، کارآفرین ــی از صنعتگ توجه
ــراد  ــمند اف ــع ارزش ــدان دور از جم ــه چن ــای ن ــان در آینده عزیزم

دارای معلولیــت بــه جامعــه معرفــی خواهنــد شــد.
ــده اســت: ســازمان بهزیســتی  ــام آم ــن پی در قســمت دیگــری از ای
تــالش میکنــد تــا نیازهــای متنــوع افــراد دارای معلولیــت را 
شناســایی و برنامه هــای توانمندســازی ها را تدویــن و اجــرا نمایــد و 
نــه فقــط بــه دنبــال آموزش هــای حرفــه ای، بلکــه ایجــاد شــرایطی 
ــه ای را  ــی و حرف ــزان بخشــی از آموزش هــای فن ــن عزی ــا ای اســت ت
ــد. ــه نماین ــود تجرب ــی خ ــون زندگ ــای گوناگ ــتقیمًا در عرصه ه مس

الزمــه تغییــر، رســیدن بــه خودبــاوری نســبت بــه توانمندی هاســت. 
ــازمان  ــردی س ــی راهب ــورای عال ــو ش ــی عض ــد کمال ــر محم دکت
ــک  ــول ی ــراد غیرمعل ــاوری اف ــاید خودب ــت: ش بهزیســتی کشــور گف
ــرادی دارای  ــرای اف ــیر ب ــن مس ــا ای ــد ام ــادی را طــی کن ــیر ع مس
ــه  ــل ورزش ک ــت مث ــد. درس ــدان می یاب ــت دوچن ــی، اهمی ناتوان
ــرای  ــه ب ــن مقول ــا همی ــود ام ــه می ش ــالمت توصی ــرای س ــاید ب ش
ــر  ــه اگ ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ــب عین ــک واج ــت ی ــراد دارای معلولی اف
آن را انجــام ندهنــد دچــار مشــکالت جســمی و روحــی بعضــًا 
جبــران ناپذیــر خواهنــد شــد.وی گفــت: مجتمــع «رعــد» پرچمــدار 
ــت  ــت: دول ــور اســت گف ــت در کش ــراد دارای معلولی ــاوری اف خودب
بایــد بســترهای الزم را بــرای خودبــاوری، توانمندســازی و اشــتغال 

ــد. ــم کن ــی فراه ــراد دارای ناتوان اف
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بیانیه هیأت داوران و برگزیدگان جشنواره ملی خودباوری

هیــأت داوران جشــنواره ملــی خودبــاوری ضمــن قدردانــی از عمــوم 
شــرکت کنندگان اعــم از ســمنها و توان یابــان، تأکیــد کــرد، 
ــم گیر  ــه چش ــر فاصل ــچ رو بیانگ ــه هی ــن دوره ب ــای ای انتخاب ه
منتخبــان بــا آنهــا کــه پذیرفتــه نشــده اند، نیســت بلکــه جشــنواره 
خودبــاوری فرصتــی بــرای انتقــال تجــارب موفــق و الگوبــرداری از 

توفیقــات یــک دیگــر را فراهــم ســاخته اســت.
هیــأت داوران از کانــون معلولیــن توانــای قزویــن بــرای برنامه هــای 
ــدار  ــرای اشــتغال پای ــه طــی ســال های متمــادی ب ارزشــمندی ک
افــراد دارای معلولیــت بــه اجــرا گذاشــته، جامعــه معلــوالن 
ــر  ــتانی را در سراس ــتانی و شهرس ــای اس ــه نمایندگی ه ــران ک ای
ــیب  ــن آس ــرده، انجم ــیس ک ــروز تأس ــا ام ــال ۵۸ ت ــور از س کش
ــای  ــی و فعالیت ه ــت های علم ــه نشس ــران ک ــتان ته ــی اس نخاع
فرهنگــی افــراد دارای آســیب های نخاعــی برگــزار کــرده، مجتمــع 
ــگاه  ــه روز رســانی پای ــدازی و ب آموزشــی نیکــوکاری رعــد کــه راه ان
اطالع رســانی، انتشــار فصلنامــه پژوهشــی پزشــکی توان یــاب، 
ــب از  ــری مناس ــه، بهره گی ــل توج ــی قاب ــار اختصاص ــد اخب تولی
ــا رســانه های  شــبکه های اجتماعــی و تأمــل حرفــه ای و ســازنده ب
کشــور را انجــام داده، قدردانــی کــرد و منتخبــان محورهــای 

ــرد: ــی ک ــر معرف ــون را بشــرح زی گوناگ
 محــور کار آفرینــی: مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد کرمــان، - 

انجمــن معلولیــن شهرســتان قــروه، مجتمــع آموزشــی نیکوکاری 
رعــد طالقــان

محــور اجتماعــی: از مؤسســه کاشــانه مهــر کاشــان دکتــر - 
ــد شــهرام مبصــر،  ــام آوران ســاحل امی ــی، از مؤسســه پی ضیای

ــود  ــا محم ــوا حــاج آق ــر (ع) پیش ــن جعف از مؤسســه موســی ب
ــی مومن

محــور علمــی و فرهنگــی: دفتــر فرهنــگ معلولیــن قــم، انجمــن - 
مجتمــع  ایــران،  معلــوالن  هنــری  آفرینش هــای  و  علمــی 

توان یابــان مشــهد
ــون -  ــران، کان ــنوایان ای ــواده ناش ــن خان ــانه: انجم ــور رس مح

ــرج ــد ک ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــا، مجتم ــوالن توان معل
ــرادی و -  ــم م ــات، اعظ ــدا بی ــی: ن ــته نقاش ــری، رش ــور هن مح

فاطمــه ربــاط جــزی و رشــته معــرق: حســین مردانــی، فردیــن 
ــحاقی ــین اس ــن و عبدالحس فرزی

ــی، -  ــر خان ــان: طاه ــا کم ــدازی ب ــته تیران ــی، رش ــور ورزش مح
ــی ــین مقیم ــی و حس ــمیه صادق س

هم چنین در بخش تجلیل از مفاخر و مشاهیر جامعه معلوالن از 
شخصیت های ارزشمند این حوزه به شرح زیر تجلیل شد:

مفاخــر ملــی حــوزه معلــوالن: پروفســور  محمدحســن کریمــی نــژاد 
ــر ســید  ــان، دکت ــد کرم ــک کشــور و مؤســس رع ــم ژنتی ــدر عل پ
ــتی  ــازمان بهزیس ــبق س ــی اس ــاون توانبخش ــی مع ــد میرخان مجی
ــاون  ــی مع ــد کمال ــر محم ــی، دکت ــأت علم ــو هی ــور و عض کش
توانبخشــی اســبق ســازمان بهزیســتی کشــور، عضــو هیئــت علمــی 
و فعــال اجتماعــی حــوزه معلــوالن و دکتــر محمــود علی محمــدی 

ــوالن ــاه اجتماعــی در امــور معل ــر تعــاون، کار و رف مشــاور وزی
ــر کارگاه  ــادی مدی ــن بهمن آب ــن: محس ــق کارآفری ــان موف توان یاب
پیکرتراشــی و مجســمه های چوبــی، محمدرضــا امامــی فیلمســاز، 

حســن ذوالفقــاری مدیــر مؤسســه تهیــه غــذا
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the organization. Later on in 1383, the comprehensive 
law of supporting people with disabilities’ rights was 
once again put forth and approved in the parliament. 
DrKamali has been in on the rise and slumps of this 
law from the word go until now and is unhappy with 
this law being split into a resolution and a bill

◢ We should consider presenting this bill to the 
upcoming parliament rather than presenting it to 
the current one

Conversing with Dr Ali Saberi, a lawyer and member 
of the city council; Ali Saberi is one of the members 
in charge of reviewing the comprehensive law 
of supporting people with disabilities’ rights. He 
believes that we shouldn’t rush into having the 
comprehensive law approved in the parliament, 
but we should present it to the parliament carefully 
having rectified the deficiencies. He also believes 
that since rectifying the comprehensive law’s 
deficiencies will take longer than the time that is 
left of the current parliament, associations and 
people with disabilities had better consider voting 
for parliamentary candidates familiar with issues 
regarding people with disabilities

◢ The necessity of reviewing the comprehensive 
law of supporting people with disabilities’ rights 
before presenting it to the parliament

◢ Conversing with KheyrallahShahbazi about 
this law; DrShahbazi is a “disabled at war” with a 
spinal cord injury and a holder of PhD in law from 
ShahidBeheshti University. He has written his 
PhD thesis about the natural rights of people with 
disabilities in Iran, Japan and Canada. DrShahbazi 
happens to be a member of the scientific board of the 
parliament’s research center and his good command 
and interest over the issue has led to him being invited 
to the committee of reviewing the comprehensive 
law of supporting people with disabilities’ rights. In 
this conversation,DrShahbazi addressed the history 
ofthe laws approved with regard to people with 
disabilities since 1338 and regarded the current bill 
as a step taken forward; however, he believes that 
it’s better to remove the split created in the law and 
to incorporate the administration’s Act in it before 
presenting the bill to the parliament.

◢ Murmur

Common pain, a writing by Seyed Mohsen 
Hosseini Taha

◢ Mohammad Khazaeli Araki, a visually impaired 
poet and writer

Introducing DrKhazaeili, the founder of the first 
overnight school and the first visually impaired 
school for adults in Iran

◢ First, I am relying on God, after that I have set 
great store by my own strength

Conversing with Mohsen Bahman Abaadi, 
woodworker

When he was little, Mohsen became quadriplegic 
as a result of poliomyelitis. In his teens, he began 
working with wood and doing mosaic with the help 
of related professors. Mohsen presently owns his 
own workshop and receives orders and produces 
products with the help of those who have learned 
this art from himself.

◢ Murmur

◢ Our most important asset is people’s trust

Conversing with Ali Zarrabi, the managing director 
of the center for supporting physically challenged 
people with spinal cord injuries in Iran

Ali Zarrabi is the managing director and the 
chairman of the board of directors of the 
association of supporting physically challenged 
people with spinal cord injuries. He kicked off the 
center’s activities in 1384 unofficially, and made 
it official in 1385.
Zarrabi has established this association for the 
purpose of having it run by patients with spinal 
cord injuries themselves and has carried out its 
goals in three branches.
The branches of this association are as follows: 
Shemiranat, Molavi Street and Tarasht Street. 
In these branches, any person who is referred 
is assigned a remedial program which puts that 
person in the remedial and rehabilitation cycle so 
that he/she would become rehabilitated.

◢ 7 steps to rebuilding life

◢ Mental health

◢ Murmur

◢ Introducing book

Introducing the book “ShazdehHammam”

◢ In the media
The news of people with disabilities in journals 
and websites

◢ What’s up in Raad

The news of RaadOrganization
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◢ Leading article

◢ We would prefer that this bill be approved in the 
parliament ASAP

Conversing with SoheylMoeini, the chairman of the 
board of directors of Bavar association; SoheylMoeini 
is one of the activists in the field of disability and-apart 
from his activities in the press and working in people 
with disabilities’ nongovernmental associations-has 
undertaken the task of organizing and preparing the 
draft of the amendment of the comprehensive law of 
supporting people with disabilities’ rights. Moeini has 
been closely in on the rise and slumps of reviewing 
the comprehensive law. He approves of sixty to 
seventy percent of this law; nevertheless, he believes 
that this bill should be approved ASAP in the current 
parliament that is near its end.

◢ Performing the new law isn’t limited to only one 
organization

Conversing with DrSeyed Majid Mirkhani, member of 
the board of directors of Valiasr rehabilitation center 
and member of the board of the college of welfare 
sciences; we talked with him about the reviewing 
of the comprehensive law of supporting people 
with disabilities’ rights. DrMirkhani- given the efforts 
made by anthropocentric associations and legal and 
governmental experts in reviewing the comprehensive 
law- believes that all this attention has brought 
comprehensiveness to this law and has rectified the 
deficiencies that existed in the comprehensive law 
approved in 1383

◢ This is a period of time that we seriously need 
congeniality and consanguinity

Conversing with Dr Mahmoud Ali Mohammadi, the 
minister of labor and public welfare’s consultant in 
the comprehensive law of supporting people with 
disabilities’ rights; Dr Ali Mohammadi has been 
performing his duties as the minister’s consultant 
since years ago and is fully aware of the rise and 
slumps of preparing the comprehensive law of 
supporting people with disabilities’ rights and is 
also aware of its reviewing. Dr Ali Mohammadi has 
explained why this law has been split into a resolution 
and a bill and believes that this split will lead to 
acceleration in performing the provisions stipulated 
in the administration’s resolution.

◢ Article

The comparative study of the rules related to people 
with disabilities in Japan by DrShahbazi

◢ Performing the comprehensive law of supporting 
people with disabilities’ rights is an individual duty 
whose territory stretches across the entire country

Conversing with Dr Mohammed Kamali, the associate 
professor of Iran university of medical science; in 1379 
DrKamali assembled a group in the rehabilitation 
assistance section for preparing the law of supporting 
people with disabilities’ rights, a thing that was left 
unfinished due to the changes in management that took 
place in the welfare organization and the fact that he left 
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