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خــــوانندگان
شما چه گفتهاید...
درباره مقاله:

یک روز با زنان تن فروش خیابان های گلبرگ و
رشید تهران /فاطمه محمدی

علی درستی :گزارش جالب ولی تاسف برانگیزی بود .من در
تهران زندگی نمی کنم ولی وضعیت شهر ما شیراز هم ،کم و بیش
به این شکل هست .همه مردم هم این وضعیت را پذیرفته اند و
گله ای ندارند؛ چون نمی توانند گله ای هم داشته باشند .مسئله ای
که همیشه برای من جالب بوده این است که چطور مسئوالن که
با همه چیز و حتی کلیپ های رقص دختران و پسران هم برخورد
می کنند ،با مسئله تن فروشی برخورد نمی کنند .واقع ًا باید دالیل
این مسئله بررسی شود.
کوروش دنا :یک تهران بود و یک خیابان جمشید که چهل تا خانه
هم نداشت .اگر از شمال و جنوب شرق و غرب دختران و زنان از
خانه فراری می شدند ،خانواده ابتدا آن جا را دنبالشان می گشتند.
حال یک ایران را کردند جمشید.
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درباره مقاله:

اقدام جهانی برای کنوانسیون رفع خشونت در محیط
کار /الهه امانی

گیسو الهیان :این که باالخره جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده
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که دست به تدوین قوانین بشردوستانه برای جلوگیری از خشونت
جنسیتی در محیط کار بزند ،واقع ًا مسئله مهمی است .در نظر داشته
باشید که افراد شاغل حداقل  8ساعت از زمان خود را در روز در
محیط کاری شان می گذرانند که زمان بسیار طوالنی است و می
تواند شامل انواع وقایع و خشونت ها باشد .این اولین مطلبی بود
که در رسانه های فارسی در این رابطه خواندم .امیدوارم زمینه ای
باشد که به این کنوانسیون و قوانین این چنینی بیش تر توجه شود.
سعید کریم پور :البته باید در نظر داشت که چنین کنوانسیون
هایی یا توسط ایران پذیرفته نمی شود و یا اگر هم بشود گوش
کسی به اجرای آن بدهکار نیست .در روز روشن زهرا نویدپور را
کشتند و کک کسی هم نگزید .این طور هم نبود که در سکوت
باشد .اخبارش همه جا پیچید و مردم هم در شبکه های اجتماعی
سروصدا کرد .اما چه شد؟ این زن اتفاق ًا دنبال کار بود که آقای
نماینده به او تجاوز کرد .مشکل از جای دیگری است .در سال در
کشور ما چند منشی زن ،چند زن شاغل در کارگاه ها یا مشاغل
دیگر چنین بالهایی سرشان می آید؟ تازه کسی هم خبردار نمی
شود.
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دیــــــــدهبان
برگزیده اخبار
دادگاه تجدید نظر استان البرز ،اتهامات مطروحه
•
علیه “لیزا تبیانیان” را رد کرد و حکم بر برائت این شهروند
بهایی داد.
دادگاه تجدید نظر استان کردستان ،حکم صادره علیه
•
“ماریا کوثری” ،شهروند بهایی را رد و حکم بر برائت وی صادر
کرد.
دادگاه انقالب شیراز ۱۳ ،شهروند بهایی را که با
•
اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مواجه شده بودند ،از این اتهام
تبرئه کرد.
دادگاه انقالب یاسوج ،اتهامات علیه “مهراورنگ
•
قائدی” عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج را رد و رای بر برائت
وی داد.
علی ربیعی ،وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
•
گفته است که اعتراضات دی ماه  ۱۶۰ ،۹۶شهر کشور را در بر
گرفت.
“سیدحسن آقامیری” ،روحانی سرشناس ،با حکم
•
دادگاه ویژه روحانیت ضمن حکم حبس به خلع لباس دائم
محکوم شد.
در روز چهارشنبه  ۵دی ماه ،تمامی کنسرت های
•
موسیقی به علت درگذشت هاشمی شاهرودی لغو شد.
مراسم سالگرد جان باختن شهرام فرج زاده طارانی،
•
که در پی وقایع پس از انتخابات  ،۸۸توسط نیروهای امنیتی
کشته شده بود ،با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد.
مدیرکل و چند کارمند صداوسیمای کیش در پی
•
“اهمال در سانسور” یک فیلم سینمایی از کار برکنار شدند.
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“علی قمصری” ،نوازنده تار و آهنگساز ایرانی ،در
•
پی اجرای کنسرت با “هاله سیفی زاده” ،خواننده زن ،ممنوع
الفعالیت شد.
ی یراحی” ،خواننده پاپ ،در پی حضور با
“مهد 
•
لباس کارگران فوالد اهواز روی صحنه کنسرت و انتشار
موزیک ویدئوی”پاره سنگ” ممنوع الفعالیت شد.
“بدیع صفاجو” ،دانشجوی ترم هفت واحد علوم
•
و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه
اخراج شد.
“شیرین بنی نژاد” ،دانشجوی دانشگاه آزاد سما
•
اندیشه ،به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد.
“سما نظیفی” ،دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد
•
شهریار به علت بهایی بود از این دانشگاه اخراج شد.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل
•
کشور از صدور حکم قضایی برای مسدوسازی اینستاگرام خبر
داد.
عدم تعویض اجاق گاز فرسوده ،باعث سوختگی سه
•
دانشجوی دختر مقیم خوابگاه دانشگاه مذاهب اسالمی هرمزگان
شد.
آتش گرفتن بخاری نفتی مدرسه ای در روستای
•
پلگی در استان سیستان و بلوچستان به سوختگی یک دانش
آموز منجر شد.
به دلیل استاندارد نبودن بخاری گازی مدرسه ای در
•
تبریز ۱۲ ،دانش آموز دچار گاز گرفتگی شدند.
واژگونی سرویس مدرسه ای در مسیر کرمان به
•
اختیار آباد ،به کشته شدن یک دانش آموز و مجروح شدن ۶
تن منجر شد.
با واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و
•
تحقیقات دانشگاه آزاد تهران ۱۰ ،تن کشته و تعدادی دیگر
مجروح شدند.
“امیر امیرقلی” زندانی سیاسی سابق و از اعضای
•
تحریریه نشریه گام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
“امیرحسین محمدی فر” و “ساناز اله یاری” ،از
•
اعضای تحریریه نشریه گام توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شدند.
“حمیدرضا رحمتی” ،عضو کانون صنفی معلمان
•
اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
“احمد تقوی” ،فعال صنفی  ۶۵ساله و معلم
•
بازنشسته اهل شهر ابهر ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
“نصراهلل لشنی” ،زندانی سیاسی محبوس در زندان
•
اوین ،در اعتراض به رفتار غیرقانونی زندانبانان ،دست به
اعتصاب غذا زد.
“نرگس محمدی” و “نازنین زاغری” ،زندانیان
•
سیاسی محبوس در زندان اوین ،در اعتراض به نحوه رسیدگی
به وضعیت درمانی شان اعتصاب غذا کردند.
مسئولین زندان ارومیه با زور و تهدید تمامی
•
زندانیان محبوس در بند سیاسی این زندان را به بندی خاص و
امنیتی منتقل کردند.
“اسماعیل بخشی” ،فعال کارگری ،طی یادداشتی
•
در صفحه اینستاگرامش از شکنجه خود در دوران بازداشت
خبر داد.

یک کولبر به نام “عبداهلل یوسفی” در مناطق مرزی
•
شهرستان خوی در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی کشته
شد.
در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در مرز
•
هنگژال بانه به گروهی از کولبران کولبری به نام “نامق غالمی”
کشته شد.
کولبری به نام “یعقوب کامیان نیک سیرت” در
•
جریان شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به جمعی از کولبران
کشته شد.
جسد زهرا نویدپور ،دختری که نماینده مجلس
•
ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود ،در منزل مادری خود
کشف شد.
الهام احمدی ،از زنان درویش گنابادی محبوس در
•
زندان قرچک ورامین ،به تحمل  ۱۴۸ضربه شالق محکوم شده
است.
رئیس شورای شهر یزد توسط دادگاه کیفری این
•
استان به اتهام “نشر اکاذیب و افترا” به شالق و جریمه نقدی
محکوم شد.
“مصطفی ترک همدانی” ،وکیل کارگران تامین
•
اجتماعی با شکایت سعید مرتضوی ،در دادگاه تجدید نظر به ۶
ماه حبس تعزیری و  ۴۰ضربه شالق محکوم شد.
حکم  ۱۰سال و نیم حبس ۲ ،سال ممنوعیت از
•
فعالیت در احزاب ،گروه ها و دسته های سیاسی و اجتماعی،
ممنوعیت خروج از کشور و تحمل  ۷۴ضربه شالق که دادگاه
بدوی برای “محمد حبیبی” ،فعال صنفی معلمان صادر کرده
بود ،در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ًا تایید شده است.
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کــــارتون ماه

کاری از مهدی صادقی

در حاشیه شکنجه
اسماعیلبخشی
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“کیانوش سالطینی” ،زندانی سیاسی محبوس در
•
زندان اوین به  ۱۹سال و نیم حبس تعزیری ۸۰ ،ضربه شالق
و دو سال ممنوع الخروجی و محرومیت از حضور در فضای
مجازی محکوم شد.
حکم شالق “محمدحسین سوداگر” ،خبرنگار اهل
•
خوی به اتهام “نشر اکاذیب” در دادسرای این شهر اجرا شد.
حکم شالق یک شهروند به نام “اسماعیل اربابی” به
•
اتهام “سرقت” در شهر ایرانشهر و در مالءعام اجرا شد.
یک زندانی متهم به محاربه در زندان مسجد سلیمان
•
به نام “حسن بیت عبداهلل” در پی درگیری لفظی با مسئولین
این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در هواخوری این
زندان به میله ها بسته شد.
“محمدطاهر نورزهی” از زندانیان زندان زاهدان
•
توسط مسئولین این زندان بدون محاکمه و به صورت تنبیهی
 ۴۰ضربه شالق خورد.
“عمر بدلی پور” از زندانیان عادی محبوس در زندان
•
ارومیه ،در پی تعلل در اعزام به مراکز درمانی جان خود را از
دست داد.
“حمیدرضا باقری درمنی” به اتهام “افساد فی االرض
•
از طریق ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری” اعدام شد.
متهم به قتل “ملیکا” ،دختر بچه  ۵ساله فالورجانی،
•
در یکی از میادین اصلی شهر فالورجان و در مال عام اعدامشد.
سه زندانی به اتهام “محاربه از طریق مشارکت در
•
سرقت مسلحانه” در یکی از میادین شهر یاسوج و در مالءعام
اعدام شدند.

زندانیــــــان
ده نکته حقوقی که باید
درباره شکنجه بدانیم
امید شمس
نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر
با اوج گیری اعتراضات مردمی در سال های اخیر و به
دنبال آن دستگیری های گسترده ،مرگ های مشکوک
و گزارشات متعدد از وقوع مکرر شکنجه در زندان های
ایران ،بررسی تعهدات قانونی حکومت در قبال زندانیان
بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .در این یادداشت
کوتاه به مسئله ممنوعیت شکنجه ،رفتار غیرانسانی و
تحقیرآمیز و مسئولیت های حکومت در چارچوب قوانین
بین المللی حقوق بشر خواهم پرداخت .عضویت ایران در
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی( ،)1مسئولیت
های مشخصی را در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر
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متوجه این حکومت می کند .در مورد ممنوعیت شکنجه
میان تمام نظریه های حقوقی ()Jurisprudence
بین المللی و منطقه ای تشابهات بنیادینی وجود دارد؛
تا حدی که در مواجهه با این حق می توان با اغماض
از نوعی اشتراک رویه سخن گفت .هدف اصلی من از
بررسی رویه قضایی دادگاه های بین المللی حقوق بشر
و به ویژه دادگاه حقوق بشر اروپا ،مقایسه وظایف اصلی
حکومت در قبال ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی
در یک نظام دموکراتیک و تحت قوانین بین المللی با
وضعیتی است که در ایران جریان دارد .به این ترتیب،
خواننده این امکان را خواهد داشت تا با آگاهی از
مسئولیت های حکومت در یک جامعه دموکراتیک ،نحوه
عملکرد حکومت ایران در قبال این حق را با شاخصی بین
المللی بسنجد .واضح است که در این مجال کم ،امکان
پرداختن به تمام زوایا و جوانب این حق نیست .از سوی
دیگر فهم بسیاری از مفاهیم حقوقی مرتبط با ممنوعیت

شکنجه نیازمند درکی حداقلی از مفاهیم بنیادین حقوق
بشر است .به همین خاطر در این مجال اندک ،تالش
خواهم کرد تا به  10نکته اساسی بپردازم که دانستنشان
برای فهم ابعاد کلی این حق ،ضروری است.
 -1حقوق بشر؛ بر حق بودن یا صاحب حق بودن
مفهوم حق در زبان فارسی به دو معنا به کار می رود.
یکی در معنای اخالقی “برحق بودن” ،یعنی راستین بودن
یا بر جانب حقیقت بودن؛ و دیگری در معنای سیاسی
“سزاوار بودن” ،یعنی مستحق یا شایسته داشتن چیزی یا
انجام کاری بودن .حقوق بشر ،بر بنیاد این معنای سیاسی
تعریف شده است .حقوق بشر حقوقی هستند که فرد
“سزاوار و مستحق” آن هاست؛ تنها به این دلیل که یکی
از هفت و نیم میلیارد نفر عضو جامعه بشری است .به
عبارت دیگر ،بشر می تواند “برحق” نباشد ،اما “صاحب
حقوقی” باشد .بشر می تواند نه تنها “برحق نباشد” بلکه
تمام عمرش برای نابودی حق و حقیقت تالش کرده باشد،
اما بر اساس موازین حقوق بشر او هم چنان “صاحب
حقوقی” است .اما چطور چنین چیزی منصفانه خواهد
بود؟ برای مثال ،چطور می توان یک شکنجه گر و قربانی
او ،هر دو را صاحب حقوقی دانست؟ پاسخ در معنای
عمل شکنجه گر و ضرورت مرزبندی با آن است .شکنجه
کردن تنها وارد آوردن درد و رنج فیزیکی یا روانی بر
یک انسان نیست ،بلکه به معنای انکار کردن بنیادی
ترین ویژگی است که انسان را تعریف می کند :کرامت
انسانی .در نتیجه تنها راه مبارزه و مرزبندی با این عمل
غیرانسانی ،مواجهه با آن بر اساس اصول انسانیت است.
تنها در این معناست که تفاوت میان شکنجه گر و قربانی
او در معنای اخالقی “برحق” بودن هویدا خواهد شد.
 -2محافظت از حقوق بشر در برابر چه کسانی
بنیادی ترین هدف قوانین حقوق بشری در وهله
نخست تضمین حقوق افراد در برابر حکومت به عنوان
قدرتمندترین نهاد صاحب زور است .با پذیرش یک
پیمان بین المللی حقوق بشری ،حکومت مسئولیت
حقوقی بر عهده می گیرد تا ضامن و حافظ حقوق افراد
در حوزه قلمروی خود باشد .به عبارت دیگر ،پیمان ها
و قوانین حقوق بشری پیش از هر چیز حکومت را -به
عنوان مهم ترین ناقض بالقوه حقوق بشر ،-موظف می
کند تا حقوق افراد را به رسمیت بشناسد و از مداخله
بی رویه و تضییع حقوق افراد خودداری کند .در وهله
دوم ،حکومت وظیفه خواهد داشت تا از افراد در قبال
نقض حقوقشان محافظت کند .وظایف نوع اول را تحت
عنوان مسئولیت های سلبی حکومت دسته بندی می
کنند که مجموعه ای از اقداماتی است که برای ضمانت
حق و برخورداری کامل فرد از آن حق ،حکومت باید
از مبادرت به آن ها خودداری کند .وظایف نوع دوم
را مسئولیت های ایجابی حکومت می نامند که نیازمند
مداخله مستقیم دولت و اتخاذ اقدامات مشخصی در جهت
محافظت از حق فرد مقابل دیگران یا تضمین برخورداری
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فرد از یک حق است.
در این معنا ،حکومت خود نخستین نیرویی است که برای
تضمین حقوق بشر نیازمند مهار شدن است .بدیهی است
که مهار یک حکومت در قبال نقض حقوق افراد ،تنها
زمانی معنا دارد که امکان اقامه دعوای فرد علیه حکومت
یا سازمان ها و افراد تحت امر آن وجود داشته باشد و
فرایند دادخواهی عادالنه در جهت پاسخگو کردن دولت،
محاکمه و مجازات خاطیان و جبران خسارات امکان
پذیر باشد.
حال پرسش این است که آن چه در قوانین ایران تحت
عنوان حقوق ملت تعریف شده است ،تا چه حد امکان
دادخواهی عادالنه علیه نقض این حقوق توسط حکومت را
به رسمیت شناخته است؟ و مهم تر از آن باید پرسید ،در
نظام قضایی ایران چنین دادخواهی تا چه حد امکان پذیر
است و تا چه اندازه به نتایج مذکور منجر خواهد شد؟
 -3انواع حق در نظام بین المللی حقوق بشر
در ساختار حقوق بشر سه نوع حق وجود دارد :حقوق
مشروط ،حقوق محدود ،و حقوق مطلق.
الف :حقوق مشروط ،حقوقی هستند که “فقط” در
صورتی می توان آن ها را محدود کرد که شرایط خاص و
مشخصی حاصل شده باشد؛ به این معنا که حقوق مشروط
در موازنه با حقوق دیگری قرار می گیرند و تنها در
شرایط بسیار ویژه و با رعایت موازین مشخص و به شکل
استثنا ،می توان حقوق فردی را به نفع “برخی” حقوق
جمعی محدود کرد .نمونه این حقوق مشروط :حق احترام
به حریم خصوصی ،حق برخورداری از اموال شخصی ،حق
آزادی بیان ،و حق آزادی تجمعات و تشکل ها است .در
صورت محدود کردن یا معلق کردن این حقوق ،حکومت
باید “ثابت” کند که محدودیت این حقوق ،اوالً بر اساس
نص صریح قانون بوده است ( ،)Legalityثانی ًا در یک
جامعه دموکراتیک مطلق ًا ضروری بوده است(  (�Ne
 )cessityو ثالث ًا نوع و میزان محدودیت در تناسب با
هدف محدودیت و ضرورت آن بوده است( (�propor
 .)tionalityدر مقایسه ای کلی با وضعیت حقوق
مشروط در کشور ایران می توان به وضوح دید که نه
تنها نهادهای امنیتی ،بلکه دیگر نهادهای دولتی و حتی
نهادهای قدرتمند غیردولتی محدودیت های بی شماری
را بر آزادی بیان ،آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات
اعمال می کنند؛ بدون آن که به ارائه عدله برای قانونی
بودن ،ضروری بودن ،و منصفانه بودن این محدودیت ها
موظف باشند.
ب :حقوق محدود ،حقوقی هستند که حکومت می تواند به
دالیل “مشخصی” آن ها را محدود کند ،اما این محدودیت
باید منصفانه و با دالیل قانع کننده باشد .دایره محدودیت
و دالیل محدود کردن این حقوق به مراتب از حقوق
مشروط بیش تر است .از جمله این حقوق :حق آزادی
و امنیت فردی ،حق محاکمه عادالنه ،حق ازدواج و حق
تحصیل است .برای مثال :در ماده  6کنوانسیون حقوق

بشر اروپا آمده است که احکام دادگاه ها باید به صورت
عمومی اعالم شود ،اما رسانه ها یا عموم مردم را می توان
از حضور در بخشی از محاکمات یا کل روند محاکمه
منع کرد؛ البته بنا به دالیل مشخصی که باید “ضرورت”
آن ها به اثبات برسد؛ مث ًال برای محافظت از افراد زیر سن
قانونی یا برای محافظت از آبرو یا امنیت یکی از طرفین
دعوی یا بستگان آن ها یا به دالیل مشخص امنیت ملی.
تفاوت “دالیل امنیت ملی” در یک نظام دموکراتیک با
یک نظام قانون گریز دیکتاتوری مثل ایران این است که
حکومت باید با دالیل محکمه پسند ثابت کند که -برای
نمونه ،-علنی بودن دادگاه دقیق ًا چه آسیبی به امنیت ملی
می زند و چرا این آسیب از حق محاکمه علنی و از حق
عموم برای دسترسی به اطالعات مهم تر است .اما در
ایران هر محاکمه ظالمانه ای را بدون ارائه دلیل و مدرک
و فقط برای پنهان کردن روند ظالمانه محاکمه ،می توان
پرونده امنیتی تلقی کرد.
ج :حقوق مطلق ،حقوقی هستند که تحت هیچ شرایطی
نمی توان آن ها را تعلیق یا ملغا یا محدود کرد .این
حقوق شامل هیچ گونه معافیت موقتی()derogation
تحت هیچ شرایطی نمی شوند .این حقوق شامل اصل
موازنه حقوق (موازنه حق فرد در برابر حق دیگران ،یا
یک حق در برابر حق دیگر ،چنان که در حقوق مشروط و
محدود شرح آن رفت) نمی شوند .این حقوق سنگ بنای
تمام حقوق دیگر هستند و بر تمام حقوق دیگر به لحاظ
ماهوی ارجحیت دارند .از جمله حقوق مطلق :ممنوعیت
شکنجه رفتارتحقیرآمیز و غیرانسانی ،ممنوعیت بردگی و
برده داری ،و ممنوعیت مجازات فراقانونی است.
برخالف تصور نادرست رایج ،ضمانت این حقوق هیچ
ارتباطی با جرم یا اتهام فرد ندارند .این ها حقوقی نیستند
که به واسطه ارتکاب حتی وحشتناک ترین جرایم هم
بتوان از فردی سلب کرد یا سلب کردن این حق را مث ًال
برای حتی یک محکوم به نسل کشی توجیه کرد .یکی از
متاخرترین نمونه های چنین باور سخیفی ،اظهار نظر اخیر
صادق زیباکالم در باب شهادت اسماعیل بخشی ،فعال
سندیکایی ،درباره شکنجه شدنش در زندان است.
زیبا کالم در حساب شخصی توییتر خود می نویسد:
«اگرحتی نیمی از حرف های اسماعیل بخشی واقعیت
داشته باشد ،این سوال مطرح می شودکه چرا او را آن گونه
شکنجه کرده اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده ،نه ارتباط
با بیگانگان ،نه دست داشتن در اقدامات تروریستی ،نه
عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و
اعتراف ،مامورین او را شکنجه کرده باشند» .عجیب ترین
ادعایی که در این اظهار نظر وجود دارد ،مستثنی کردن
جرایم مذکور از حق ممنوعیت شکنجه است؛ در حالی که
ویژگی جوهری حق”ممنوعیت شکنجه” مطلق بودن آن
بدون در نظر گرفتن جرم افراد است .نکته دیگری که این
سخنان شرم آور متضمن است ،مستثنی کردن ممنوعیت
شکنجه برای کسب اقرار و اطالعات است؛ در حالی که
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چنین امری حتی با نص صریح اصل  38قانون اساسی
جمهوری اسالمی هم در تنافر است .در اصل  38قانون
اساسی آمده است« :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا
کسب اطالعات ممنوع است».
اما فراتر از همه این ها ،چشم پوشیدن از این حقیقت
است که جمهوری اسالمی هم چون بسیاری دیگر از
دیکتاتوری های تاریخ ،از شکنجه به مثابه ابزار تمشیت
و تنبیه قربانی و نیز به خاطر تاثیر رعب انگیز آن بر دیگر
مخالفان یا به اصطالح “تاثیر دلسردکننده” آن ،استفاده
می کند .مطلق ًا بعید است که آقای زیباکالم به عنوان
یک شخصیت دانشگاهی این نکته ها را نداند .چنین
اظهارنظری تنها بر نادانی مخاطب امید بسته است.
 -4ابعاد حق ممنوعیت شکنجه
حق ممنوعیت شکنجه در قالب پیمان های حقوق بشری
شامل دست کم دو شیوه دیگر از بدرفتاری هم می شود.
در ماده  3کنوانسیون اروپا به “ممنوعیت شکنجه ،رفتار
غیرانسانی و تحقیرآمیز” اشاره شده است )2( .در ماده
 7میثاق حقوق سیاسی و مدنی -که ایران هم عضو این
پیمان است -به ممنوعیت اعمال “شکنجه یا دیگر رفتارها
و مجازات های بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز” اشاره
شده است )3( .هدف از گنجاندن این عبارات در کنار
مفهوم عام شکنجه اشاره به ابعاد مختلف و سطوح مختلف
چنین رفتارهایی است .به عبارت دیگر شکنجه صرف ًا
شامل شدیدترین اشکال اعمال درد و زجر فیزیکی به
قربانی نمی شود ،بلکه درهم شکستن شخصیت ،کرامت،
روحیه ،سالمت روان و جسم و مهم تر از همه ،گرفتن
اختیار و حق سرپیچی از انسان در کنار روش های اعمال
درد و رنج فیزیکی قرار گرفته و مصداق نقض این حق
بنیادین محسوب می شوند.
دورکین در توضیح شکنجه می گوید« :ممنوعیت شکنجه
تنها به منظور جلوگیری از زجر و درد نیست .شکنجه
طراحی شده تا قدرت تصمیم گیری فرد در باب آن چه
وفاداری و عقیده او اجازه انجامش را می دهند ،نابود
کند ...شکنجه طراحی شده تا این نیرو را محو کند و
قربانی را به حیوانی جیغ زنان تنزل دهد که تصمیم گیری
دیگر برای ممکن نیست -این باالترین نوع توهین به
انسانیت است» )4( .با این تعبیر ،شکنجه مفهومی منفرد
نیست بلکه همواره با دو مفهوم “رفتار غیرانسانی و
تحقیرآمیز” همراه است .در نتیجه تنها شامل رفتارهایی
چون آویزان کردن ،داغ کردن ،شوک برقی دادن،
کشیدن ناخن ها و ضرب و شتم نمی شود ،بلکه هرگونه
رفتاری که قدرت تصمیم گیری را از انسان می گیرد و
او را در شرایط غیرانسانی و بیرحمانه ای قرار می دهد،
ناقض این حق است.
در تفسیر عمومی شماره  20کمیته حقوق بشر سازمان
ملل آمده است« :ممنوعیت ذکر شده در ماده  7میثاق
تنها محدود به اعمال مولد درد فیزیکی نمی شود ،بلکه هم
چنین شامل اعمالی است که باعث رنج روحی و روانی

قربانی می شوند .عالوه بر این ،از نظر کمیته ،ممنوعیت
باید تنبیه بدنی ،از جمله مجازات های مفرط که به عنوان
تنبیه برخی جرایم مقرر می شوند را هم شامل شود»)5( .
با این تعبیر ،تمامی احکام تعزیر و شالق که نه تنها رویه
رایج در بازجویی از متهمان در ایران است ،بلکه بخشی
از مجازات های قانونی در جمهوری اسالمی به شمار
می روند ،مصداق نقض ماده  7میثاق مدنی و سیاسی
محسوب می شوند .به این فهرست باید ممانعت عمدی
از دسترسی های پزشکی و دارویی یا تزریق و خوراندن
اجباری داروهایی با تاثیرات سوء را هم افزود.
 -6رفتار تحقیر آمیز و رابطه ی قدرت
در پرونده بوئید علیه بلژیک ( ،)6یک افسر پلیس به
نوجوان تحت بازداشت خود تنها یک سیلی می زند.
دیوان عالی ( )Grand Chamberدادگاه حقوق
بشر اروپا ،در حکمی بسیار پر اهمیت ،حکم قبلی همین
دادگاه را نقض کرد و این سیلی را به این دلیل که بدون
مقاومتی از سوی بازداشتی و در نتیجه بدون ضرورت
اعمال شده است ،ناقض حق ممنوعیت شکنجه و مصداق
رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست .در حکم دادگاه
چنین آمده است« :یک سیلی از سوی افسر مجری قانون
به فردی که تحت کنترل اوست به معنای استقرار رابطه
فراتر و فروتر است که در این مورد نشانگر رابطه این
افسر با فرد بازداشتی است ...هرگونه تعرضی به کرامت
انسانی ضربه ای است به جوهر بنیادین این کنوانسیون».
اهمیت این حکم در معیار قرار دادن نوع رابطه میان
نیروی دولتی و زندانی است .این حکم نشان می دهد
که نیروی دولتی به این واسطه که زندانی را در کنترل
خود دارد ،مجاز به القای رابطه فرادست و فرودست و در
نتیجه تحقیر زندانی نیست .مهم ترین نکته شدت لحن
دیوان عالی در محکوم کردن رفتار تحقیر آمیز به عنوان
“ضربه ای به جوهر بنیادین کنوانسیون حقوق بشر اروپا”
است .به عبارت دیگر ،دادگاه معیار قضاوت را تاثیر سوء
رفتار بر کرامت انسانی زندانی می گذارد و نه شدت درد
یا جراحات فیزیکی و یا حتی روانی .این یکی از مهم
ترین نکاتی است که در بررسی پرونده های شکنجه و
بدرفتاری در ایران مورد غفلت قرار می گیرد .مهم ترین
تاثیر مخرب شکنجه ،رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز،
هدف گرفتن کرامت انسانی زندانی است .این در حالی
است که در زندان ها و روند بازجویی در ایران ،تحقیر
شخصیت زندانی یکی از رایج ترین و نظام مندترین شیوه
های برخورد است .تقریب ًا در تمامی بازجویی های امنیتی،
پرسش از روابط جنسی و خصوصی زندانی ،عامدانه و
با هدف تحقیر شخصیت زندانی بخشی از روند عادی
بازجویی هاست .درک اهمیت و شدت تاثیر چنین
برخوردهایی بر روح و روان زندانی نخستین قدم در راه
فهم فرایندهای سیستماتیک شکنجه و آزار در زندان های
ایران است .هم چنین در ثبت شهادت ها درباره شکنجه
در ایران این نکته از اهمیت اساسی برخوردار است که

“

درک اهمیت و
شدت تاثیر چنین
برخوردهایی بر
روح و روان زندانی
نخستین قدم در
راه فهم فرایندهای
سیستماتیک شکنجه
و آزار در زندان های
ایران است.

“
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اگرچه شدت رنج فیزیکی شاخصی برای تعیین مصداق
شکنجه است اما هرگونه رفتار تحقیرآمیز و یا نگه داری
زندانی در شرایط غیرانسانی ،مصداق نقض حق کلی
“ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز”
خواهد بود.
 -6شکنجه و مسئولیت های حکومت
در مواجهه با موضوع شکنجه ،سه مسئولیت متوجه
حکومت است .مسئولیت سلبی ،مسئولیت ایجابی و
مسئولیت رویه ای.
الف :مسئولیت سلبی :حکومت نباید هیچ فردی را شکنجه
کند یا در معرض رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دهد.
ب :مسئولیت ایجابی :حکومت باید با وضع مجازات
های کیفری “موثر” از اعمال این رفتارها از سوی
کارکنانش جلوگیری کند .هم چنین باید در صورت
حصول گزارشاتی مبنی بر وقوع شکنجه ،مداخله موثر
کند .و در آخر نباید هیچ فردی را به کشوری یا دولتی یا
سازمانی که احتمال اعمال شکنجه در آن ها وجود دارد،
تحویل دهد.
ج :مسئولیت رویه ای :حکومت موظف است در صورت
حصول گزارش وقوع چنین رفتارهایی تحقیقات موثر
انجام دهد.
 -7شرایط تحقیقات موثر
الف :تحقیقات باید توسط نهاد مستقل صورت بپذیرد.
یعنی نهادی که به هیچ وجه در موضوع پرونده ذی نفع
نباشد.
ب :قربانی یا بستگان نزدیک او باید در جریان روند
تحقیقات باشند و مشارکت داشته باشند .حدود و میزان
این مشارکت بسته به قوانین است.
ج :تحقیقات باید در بازه زمانی منطقی صورت بپذیرد
و تطویل مراحل تحقیقات با هدف بی میل کردن افکار
عمومی به نتیجه تحقیقات به معنای نقض استقالل و موثر
بودن تحقیقات است.
د :موثر بودن به معنای آن است که تحقیقات به کشف
هویت آمرین و عاملین جرم و محاکمه و مجازات
مقصرین ،اجرای اقداماتی برای پیشگیری از وقوع مجدد
جرم و گزارش روند تحقیقات به افکار عمومی منجر شود.
 -8تحقیقات اخیر در باب شکنجه و وجاهت قانونی
با توجه به سوابق دستگاه قضایی و مجلس ایران در
تطویل گزارشات ،عدم شفافیت در روند آن ،بی نتیجه
ماندن شناسایی و محاکمه و مجازات مقصرین و عدم
اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم،
هر نوعی از تحقیقات در این مورد فاقد صالحیت و
مشروعیت است .به این لیست باید اضافه کنیم مجازات
وکالی قربانیان چنین رفتارهایی ،از جمله محمد نجفی
وکیل وحید حیدری از جان باختگان در بازداشت پلیسایران -که نشانگر شیوه برخورد حکومت ایران با شاکیان
چنین پرونده هایی است.

در تحقیقات اخیر پیرامون شکنجه اسماعیل بخشی،
انتصاب تیمی از وزارت اطالعات برای انجام تحقیقات
از کارکنان خود این وزارت خانه ،ناقض اصل استقالل
تحقیقات در باب شکنجه است .هم چنین تحقیقات
مجلس که تنها متضمن جلسه با مدیران وزارت اطالعات
و بدون برگزاری جلسه استماع شهادت اسماعیل بخشی
و نیز بدون دعوت دیگر شاهدان بوده است ،ناقض اصل
بی طرفی در تحقیقات و هم چنین ناقض اصل مشارکت
قربانی در روند تحقیقات است.
 -9امکان شکایت به نهادهای بین المللی
در متن میثاق حقوق مدنی و سیاسی صالحیت کمیته
حقوق بشر برای رسیدگی به شکایت دولت ها از یکدیگر
در مورد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است .این
پروتکل در  16دسامبر سال  ،1966طی قطع نامه شماره
 ،2200به تصویب رسید و در سال  1976اجرایی شد.
حکومت پهلوی اگرچه به میثاق پیوست اما پروتکل
اختیاری را امضا نکرد .بدیهی است که جمهوری اسالمی
که حتی باقی ماندن در میثاق را با اکراه و به خاطراصل تداوم در پیمان های بین المللی و از ترس فشارهای
جهانی پذیرفته است -نیز هرگز به این پروتکل نپیوست.
از آن جا که جمهوری اسالمی به عضویت “نخستین
پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی” هم
درنیامده است ،در نتیجه صالحیت کمیته حقوق بشر برای
وصول و رسیدگی به شکایات افراد علیه جمهوری اسالمی
را نپذیرفته است .با این وجود فشار بین المللی نهادهای
مستقل حقوق بشری و هم چنین ایرانیان دو تابعیتی بر
دولت های متبوعشان ،راه را برای دادخواهی بین المللی
از حکومت ایران به ویژه بر اساس ماده هفتم اساسنامه
رم دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان “جنایت علیه
بشریت” ( )7هموار خواهد کرد.

 -10اهمیت شهادت نهامه ها در باب شکنجه
ثبت و انتشار شهادت نامه ها در باب شکنجه در زندان
های ایران ،نه تنها به واسطه تاثیر منفی بر وجهه داخلی
و بین المللی حکومت در پیشگیری از تکرار این
جنایات اهمیتی حیاتی دارد ،بلکه در اثبات نظام مندی
و گستردگی این رفتارها در زندان های ایران نیز بی
نهایت حایز اهمیت است .چنین شهادت هایی به سازمان
های دیدبان حقوق بشر این امکان را می دهند تا با درک
دقیق تر از شرایط حبس زندانیان ،نوع بدرفتاری ها -و به
ویژه مشابهت تکنیک های شکنجه و بدرفتاری در زندان
ها یا حین بازجویی ها ،-این حقیقت را در مجامع بین
المللی به اثبات برسانند که شکنجه در جمهوری اسالمی
نه یک انحراف گهگاهی و ناشی از تخلف یک یا چند
مامور خاطی ،بلکه برنامه ای نظام مند و از پیش طراحی
شده است که به عنوان بخشی از رویه عادی برخورد با
متهمان و زندانیان مورد استفاده قرار می گیرد و حکومت
ایران با آگاهی کامل از چنین رفتارهای غیرانسانی ،نه
تنها هیچ اقدامی برای توقف آن ها صورت نمی دهد بلکه
با ابزارهای مختلف ایدئولوژیک ،مذهبی و حتی قانونی
چنین رفتارهایی را توجیه می کند .اثبات این حقایق که
به واسطه شهادت شجاعانه قربانیان شکنجه امکان پذیر
است ،نخستین گام برای رسیدگی قضایی به این جنایات
تحت عنوان “جنایت علیه بشریت” خواهد بود.
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پانوشت ها:
عضویت ایران در این میثاق بین المللی در زمان
-1
حکومت پهلوی صورت پذیرفته است اما جمهوری اسالمی خود
را به آن پایبند می داند و اگرچه به صورت لفظی بارها نسبت به
اجرای برخی مفاد آن برای خود حق تحفظ قائل شده است و یا
تهدید به عدم اجرای این میثاق کرده است ،اما هرگز به صورت
رسمی اقدامی جهت خروج از این میثاق صورت نداده است .در
نتیجه ایران رسم ًا متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین المللی است.
برای اطالعات بیش تر ر.ک به :کنوانسیون حقوق بشر
-2
اروپا
برای اطالعات بیش تر ر.ک به :میثاق بین المللی
-3
حقوق سیاسی و مدنی
Dworkin, Ronald, Is Democracy Possi� -44
ble Here, PUP, 2006, p.39
برای اطالعات بیش تر ر.ک به :تفسیر عمومی شماره
-5
 20کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
Smet, Stijn, Bouyid, v. Belgium: Grand -6
Chamber Decisively Overrules Unanimous
Chamber, Strasbourg Observers, October
1, 2015
برای اطالعات بیش تر ر.ک به :اساسنامه رم دیوان بین
-7
المللی کیفری

زندانیــــان

مهندس سحابى ايستادگى شكل مي گرفت ،آيا براى
بسيارى از كساني كه باور نمي كردند ،بسيارى از آن
اتفاق مى افتاد!؟
يك گام جلوتر مي گذارم .زندانيان سياسى ،كم و بيش
صدايشان شنيده مي شود اما واى به حالت اگر متهم جرايم
عادى باشى .مدتى در زندان هاى عادى تحمل حبس
كردم .گاهى چيزهايى مي ديدم كه خارج از باور بود.
گاهى فرد چنان مورد ضرب و شتم واقع شده بود كه تا
چند روز به كمك ديگران به دستشويى مي رفت .دست و
پاهاى ورم كرده و بدنى مجروح .اينان هيچ گاه صدايشان
شنيده نمي شود و بدتر از آن پذيرفته اند كه اين بخشى از
اتهاماتشان است .جرات كه جاى خود ،حتی نمي دانند مي
توانند شكايت كنند.
جاى ديگر با محكومين امنيتى و به زعم حاكميت مرتبط
با گروهك هاى معاند نظام حرف زدم .چيزهايى تعريف
مي كردند كه مو بر تن راست مي كرد و اگر فقط نصف
حرف هايشان صحت داشت -كه داشت ،-مسببينش بايد
به جرم جنايت محاكمه شوند.
اما و اگرها زياد است .واقعيت اين ست كه اين جرثومه
هم چنان هست و بايد فكرى به حالش كرد.
***
اكنون كه اسماعيل بخشى نه طلبكارانه كه حق خواهانه به
ميدان آمده ،تنهايش نگذاريم .صداى او باشيم .در زماني
كه قدرت طلبان چون هميشه دروغ گويانه سعى در انكار
اين واقعيت موجود دارند ،با بيان آن چه كه ديده يا شنيده
يا چشيده ايم ،توقف اين روند را مطالبه كنيم.
الزم به ذكر است كميته هاى پيگيرى شكنجه اگر در
اينترنت جستجويى كوچكى بكنند ،ميزان خشونت با
درویشان را خواهند ديد؛ اهانت ،فحاشى ،ضرب و شتم.
يا نوع برخورد با محمد حبيبى ،معلم شريفى را كه هنگام
دستگيرى كتك زدند .و بسيارى موارد ديگر.

شكنجه :نقض انسانيت
مجيد درى
فعال مدنـى

با دعوت به مناظره اسماعيل بخشى از وزير اطالعات و
بيان شكنجه شدنش ،س ِر زخ ِم هميشه چركين اين عمل
خالف قانون بار ديگر باز شد .در گذشته برخی از زندانیان
سیاسی مانند عبداهلل مومنى و حمزه كرمى وصف شكنجه
و تحقير شدنشان را نوشتند و مجيد توكلى هم چندى
پيش طى رشته توييتى به اين موضوع پرداخت .تقى
رحمانى ،احمدزيدآبادى ،اكبر گنجى و بسيارى ديگر از
دهه قبل گفته اند .اما كى قرار است بساطش جمع شود و
دستگاه قضايى و ضابطين به اين نتيجه برسند كه خالف
نص صريح عمل مي كنند ،هنوز معلوم نيست.
اكثر كساني كه يك بار به زندان رفته باشند ،طعم شكنجه
را چشيده اند .مصاديقش آن قدر زياد است كه گاهى
فراموش مي كنيم تحت شكنجه ايم .فحاشى حين بازداشت
مصداق شكنجه است .استفاده از چشم بند مصداق شكنجه
است .انفرادى مصداق شكنجه است .اما همه اين ها در
برابر ضرب و شتم و آزارهاى روانى ممكن است به چشم
نيايد.
اما آن چه باعث تاسف مي شود ،ناديده گرفتن تعهد
مسئولين قضايي است و اگر تاكنون ادامه داشته حاصل
اين اغماض است .اگر بازجو مورد بازخواست قرار مي
گرفت و تنها به تكذيب و پاك كردن صورت مسئله
پرداخته نمي شد ،شايد امروز ستار بهشتى و بسيارى
ديگر در قيد حيات بودند .چه بسا بيان بيش تر توسط
افراد بيش تر و پيگيرى قضايى -هر چند بى نتيجه -مي
توانست حساسيت جامعه را برانگيزاند و مسئولين را
وادار به رسيدگى کند .اما نبايد اين نكته را از نظر دور
داشت كه از آن جايي كه شكنجه ها در مكان هاى نامعلوم
انجام شده و امكان دسترسى فرد به پزشك قانونى و جمع
آورى مدارك مهيا نيست و در صورت هرگونه صحبت
و يا اقدامى ،مدارك و مستندات طلب مي شود ،پيگيرى
سخت و گاه غير ممكن مي شود.
يك بار از يكى از نمايندگان مجلس ششم كه سال ٨٨
مورد شكنجه واقع شده بود ،پرسيدم اگر كسى مى آمد و
شرح ماوقعى را كه بر شما رفت ،برايتان تعريف مي كرد
باور مي كرديد!؟ جواب داد« :باورم نمي شد در زندان
هاى جمهورى اسالمى اين اتفاقات رخ مي دهد» .بدا كه
تا وقتى مسئوليم ،باور نمي كنيم و تا سرمان نيامده ،نمي
پذيريم .اگر در مقابل موج دستگيرى ملى-مذهبى ها در
اوايل دهه  ٨٠و آن مصاحبه تلويزيونى كذايى از مرحوم
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چيزى عوض نشده است
شايد فقط رفتارها ،تشريفات و رقص ها
با همه اين ها
حركت دست ها در دفاع از سر
همان ست كه بوده
اين تن به خود مي پيچد
از جا مي جهد
و سعى مي كند خود را كنار بكشد
پاها جا مي زنند
زانوها از جا مي پرند
كبود مي شوند
ورم مي كنند
كف از دهان بيرون مي زند
خونريزى مي كند...
شكنجه اما همه را يكى مي كند.
شيمبورسكا

شــــــــــــعر
ماهی صید ناشدنی
شعری از علی قنبری
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دارم فکر می کنم به این که پرسش ها را جا بگذارم در
پاگرد،
وارد آپارتمان شوم،
و از تمامی سطح میز استفاده کنم برای عرصه های
سقراط.
دارم فکر می کنم به این که مالل بعدی را بگذارم روی
میز،
کنار فنجان،
تا بعد از اولین هورت فقط سمت سقوط را عوض کنم.
دارم فکر میکنم که درگیر “مراقبه” شوم،
که چطور قدم بعدی را بردارم و بروم به بالکن،
تا فقط جایی را برای عروج به روزنه های اعالء تعیین
کنم،
و مشغول شوم به تعبیر “مادر”.
***
دارم فکر میکنم به این که با “تعابیر درمان”
شکلک ها را بردارم از روی زبانم.
دارم فکر می کنم به این که
چرا فقط باید بروم به پیادهرو،
به “اشکال رنج”،
تا لکنتم رو شود.
دارم فکر می کنم به پانسمان ذهن.
***
دارم فکر می کنم “علیه دیکتاتور”،
که روی بوم تو ریخت،
در کارگاهی در حاشیه شهر،
بعد از دراگ،
اما در سوره طاها،
خدا به موسی گفت :با فرعون نرم سخن بگوید ،و نرم
رفتار کند.
ضمن ًا من هر وقت محکم می ایستم در مواضع ام،
تو می روی به سمت یک عصا.
راستی ،فردا صبح نور منتشر می شود،
من تا دیروقت بیدار بوده ام
و چیزهای زیادی را از یاد برده ام.
دارم فکر می کنم که سینه خیز بروم به دور از تربیت
شهر.
جاهایی هست که عشق آدمی را مبتذل می کند،
مثل پیامبران بی پرستیژ روی بیلبوردها.
عزیزم! زیبا باش ،مثل عقلم که به جایی نمی رسد.

اجـــــتماعی

نگاهی گذرا به مردان متقاضی
خدمات جنسی در پایتخت
گفتگو از فاطمه محمدی
تن فروشی یکی از آسیب های اجتماعی انکارناپذیر
محسوب می شود و در تمامی جوامع وجود داشته و
دارد .اکثر دول و حکومت ها در طی تاریخ در تالش
برای حذف این پدیده بوده اند اما نه تنها موفق به حذف
آن نشده اند ،که امروزه شاهد روسپیگری به عنوان یک
صنعت و تجارت در جهان و نفوذ روزافزون آن در اقشار
مختلف جوامع به دالیل گوناگون هستیم.
الزمه برخورد معقول ،مناسب و سنجیده با کار جنسی در
وهله اول نیازمند ریشه یابی عمیق آن است .در این راستا
تنها نمی توان به تحقیقات میدانی و گفتگو با تن فروشان
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اتکا کرد .صحبت با “مشتریان” تن فروشان هم می تواند
کمک شایانی به شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
در بازار روسپیگری و تداوم آن و نحوه برخورد صحیح با
این پدیده بکند.
از آن جا که در تحقیقات مرتبط با روسپیگری ،اغلب
جای خالی صحبت های مشتریان روسپیان دیده می شود،
به همین جهت تصمیم گرفتم وارد گفتگو با این افراد
شوم و پاسخ سواالتی از جمله شغل و میزان درآمد آنان،
انگیزه شان از مراجعه به زنان تن فروش ،موارد بهداشتی
مرتبط با رابطه جنسی ،نظرخواهی در رابطه با خانه های
مخصوص و روسپیان خیابانی را بیابم.
در زیر گفتگو با دو تن از این مشتریان را می خوانید:
***
امیرعلی ۲۹ ،ساله ،مجرد و یکی از مشتریان ثابت خانه
های مخصوص است.
از تحصیالت و شغلتان بگویید.

لیسانس حسابداری دارم .در یک شرکت خصوصی کار
می کردم که حدود چهل سال سابقه فعالیت داشت ،اما به
دلیل وضعیت بد اقتصادی در اردی بهشت ماه  ۹۷تعدیل
نیرو کرد و من از کار برکنار شدم و از آن زمان بیکار
هستم.
شش-هفت سال سابقه کار حسابداری دارم و می توانم
با بسیاری از برنامه ها کار کنم .در رزومه ام چیزی کم
ندارم .فقط پارتی ندارم.
منبع درآمد دیگری هم دارید؟
هم زمانی که مشغول به کار حسابداری بودم و هم االن
که بیکار هستم ،قماربازی می کنم .این کار در جامعه ما
وجهه خوبی ندارد ،ولی من انجام می دهم .در سایت ها
پوکر بازی می کنم؛ البته در سایت های معتبر .هرچه می
بازم از کارتم کم می شود و هر چه می برم به کارتم واریز
می شود .در سایتی که بازی می کنم کاله برداری نمی
شود ،چون شرکت مربوطه در هر بازی  2درصد از مبلغ
را کسر می کند و سالیانه میلیاردها تومان سود می کند؛
بنابراین ،این سود کالن و دائم را هیچ گاه با کاله برداری
از دست نمی دهد .چندین سال است که بازی می کنم.
یک شب  ۲۸میلیون تومان برنده شدم اما چون خیلی طمع
کارم ،آن قدر بازی را ادامه دادم تا این که تمام پول را
همان شب از دست دادم.
من ویال با تمام امکانات و خودرو دارم .مشکل مالی
ندارم .درآمد قمار خیلی بیش تر از حسابداری بود و
هست .در قمار ،سودی که برده ام ،بیش از ضرر آن بوده
است .همین را ادامه می دهم.
زمانی هم که حضوری قمار می کنیم ،در یک خانه جمع
می شویم .مث ًال یک خانه در سعادت آباد است که اغلب به
آن جا می روم .از ساعت  ۲بعدازظهر تا  ۱۰یا  ۱۱شب
آن جا می مانیم و در ازایش صاحب خانه چون خانه اش
را در اختیار ما قرار داده ،حدود سه-چهار میلیون تومان
از ما پول می گیرد .این پول در بین افراد تقسیم می
شود و هر یک باید حدوداً  ۵۰هزارتومان پرداخت کنند.
اگر بخواهیم ،می توانیم پس از ساعت  ،۱۱دوباره ادامه
بدهیم ولی باید چهار میلیون دیگر پول بدهیم و حدود
شش ساعت دیگر بمانیم .معموالً کسانی که قمار را باخته
اند ،می مانند و ادامه می دهند که جبران کنند اما باز هم
می بازند (با خنده) .اما من تجربه کسب کرده ام همان
یک دور کافی است.
اعتقادات مذهبی تان به چه صورت است؟
من فقط خدا را قبول دارم و هیچ شخص و دینی را نمی
پذیرم.
دلیل شما برای مراجعه به زنان تن فروش چیست؟
من خیلی شهوتی هستم و حداقل هفته ای یک بار باید
رابطه جنسی داشته باشم.
قطع ًا در روابطی که با زنان تن فروش دارید،
احساس و عاطفه واقعی وجود ندارد و به همین سبب،
نمی توانید لذت چندانی تجربه کنید .چرا برای رفع

“

خاله مریم اکثراً
دختران زیبا را می
پذیرد تا خانه اش صدا
کند و همه بگویند
دختران خانه خاله مریم
خوشگل هستند و
مشتریانش زیاد شوند.
اگر دختر زیبایی فقط
از کنار خاله مریم رد
شود ،خاله مریم حتم ًا
او را جذب می کند.

“
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این نیاز ،با شخصی که به او عالقه مند هستید ،اقدام
نمی کنید؟
من دوست دختر ندارم .قبول دارم که رابطه جنسی با
دوست دختر لذت بسیار بیش تری دارد و با زنان تن
فروش حس چندان خوبی ندارم .اما خب ،دختر خوب پیدا
نمی شود .جلوی هر دختری که (با خودرو) ترمز می کنم،
می پرسد “چند؟” .حالم بهم می خورد .نمی دانم دختر
خوب از کجا پیدا کنم[ .از من می خواهد اگر دختر خوبی
جهت دوستی می شناسم ،به او معرفی کنم!]
برای برقراری رابطه جنسی با زنان تن فروش،
مراجعه به خانه های مخصوص را ترجیح می دهید یا
روسپیان خیابانی؟
نمی خواهم با زنان تن فروشی که کنار خیابان می ایستند،
کار کنم؛ چون از سالمتی شان مطمئن نیستم .شاید ایدز
داشته باشند .خوب نیست .در خانه های عفاف [خانه های
مخصوص] همیشه از کاندوم استفاده می شود و وضعیت
سالمت شان تحت کنترل است و خیالم راحت است.
چطور با خانه های مخصوص آشنا شدید؟
از طریق یکی از دوستانم.
می توانید شرایط و ویژگی های خانه های
مخصوص را شرح دهید؟
من با پنج نفر از خانم هایی که خانه های عفاف را اداره
می کنند در ارتباط هستم .البته این پنج نفر در ارتباط با
هم کار نمی کنند و جدا هستند .به سه نفر از آن ها خاله
مریم می گویند و دو نفر دیگر خاله بیتا و خاله باران
هستند .االن فقط به خانه خاله مریم در تهرانپارس می
روم .آن ها تقریب ًا هر دو-سه ماه ،آدرسشان را تغییر می
دهند تا شناسایی نشوند .زمستان  ۹۶از یکی از دوستانم
شنیدم که یکی از خانه های عفاف لو رفته و جریمه شان
کرده اند.
خانه هایی که اجاره می کنند نوساز هستند و اغلب در
آپارتمان های خلوت و اداری و دارای دکوراسیون،
مبلمان اداری و میز و سیستم تا مردم کم تر شک کنند.
خاله پشت میز می نشیند.
با وقت قبلی می توانم مراجعه کنم؛ به طوری که جز
من کسی دیگر آن جا نباشد تا شلوغ نشود و دیگران
نفهمند .دو یا سه زن (معموالً دو نفر) از زنان تن فروش
با لباس ها و ظاهری بسیار زیبا روی صندلی می نشینند.
هر کدامشان در ماه شاید دو-سه بار بیایند .زنان زیادی
آن جا هستند .روزهای دیگر شاید در خانه ها و جاهای
دیگر کار کنند .چون هرکدام نهایت ًا دو-سه مرتبه در ماه
نوبتشان می شود و درصد باالیی از پولی را که ما می
پردازیم ،خاله برمی دارد و مابقی را به زنان تن فروش می
دهد .در نتیجه فکر می کنم این زنان پول زیادی به دست
نمی آورند و باید جاهای دیگر هم تن فروشی کنند.
خاله هم ظاهرش همین طور است و زبان بسیار چرب و
نرمی دارد .خاله مریم اکثراً دختران زیبا را می پذیرد تا
خانه اش صدا کند و همه بگویند دختران خانه خاله مریم

خوشگل هستند و مشتریانش زیاد شوند .اگر دختر زیبایی
فقط از کنار خاله مریم رد شود ،خاله مریم حتم ًا او را
جذب می کند.
چه مدت است که به خانه های مخصوص مراجعه می
کنید؟
ً
از سال  ۹۱مرتبا مراجعه می کنم.
چه مبلغی پرداخت می کنید؟
هر بار  ۱۵۰هزارتومان باید پرداخت کنیم اما چون من
مشتری قدیمی هستم  ۱۱۰هزار تومان می پردازم .البته
قیمت در خانه های شمال تهران خیلی بیش تر است.
در ازای این مبلغ ،زنان چند دقیقه باید در اختیار شما
باشند؟
در خانه های عفاف ،ارضاء شدن شرط است .تا زمانی
که مشتری ارضاء نشود ،سکس باید ادامه داشته باشد؛
حتی اگر چند ساعت طول بکشد .بعضی مشتریان نامرد
هستند و کلک می زنند و از داروخانه ها اسپری تاخیری
می خرند و یا قبل از مراجعه ترامادول یا متادون مصرف
می کنند تا باعث دیرانزالی شود و مدت بیش تری رابطه
جنسی داشته باشند.
معیارتان در انتخاب زنان تن فروش چیست؟
من چند نفر از زنان تن فروش را که خوب بلدند سکس
کنند انتخاب کرده ام و وقتی به خاله مریم زنگ می زنم،
می گویم من فالنی را می خواهم؛ چه روزی و چه ساعتی
بیایم.
اجازه بدهید یک خاطره تعریف کنم.
یک بار با خانمی اولین بار در خانه خاله مریم رابطه جنسی
برقرار کردم .در حین سکس ،ناگهان آن دختر شروع به
گریه کرد .آن قدر ناراحت شدم که حاضر شدم سکس
را قطع کنم .پرسیدم چه شد؟ از بدبختی هایش گفت.
گفت مجبور است این کار را انجام دهد .دوست ندارد.
وقتی صبح می خواهد از خانه بیرون بیاید با خودش لقمه
می آورد .آن روز هم نان و کوکوی سبزی آورده بود .به
مادرش می گوید وسط کار گرسنه می شود و با خودش
لقمه می آورد تا مادرش شک نکند .خیلی دلم سوخت.
هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشود .کسانی هم هستند که از
کارشان راضی نیستند.
با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
***
آرش ۳۰ ،ساله ،مجرد است و سوار بر پراید ،در حال نگاه
کردن به زنان تن فروش ،در کنار خیابان توقف کرده
است .با او وارد گفتگو شدم.
چه مدت است که از خدمات جنسی زنان تن
فروش استفاده می کنید؟
از خرداد .۹۷
چه شد که تصمیم گرفتید از خدمات جنسی زنان
تن فروش استفاده کنید؟
من با ماشینم مسافرکشی می کنم .اولین بار خیلی اتفاقی

“

از بدبختی هایش
گفت .گفت مجبور
است این کار را
انجام دهد .دوست
ندارد .وقتی صبح می
خواهد از خانه بیرون
بیاید با خودش لقمه
می آورد .آن روز هم
نان و کوکوی سبزی
آورده بود .به مادرش
می گوید وسط کار
گرسنه می شود و با
خودش لقمه می آورد
تا مادرش شک نکند.

“
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در حالی که قصد سوار کردن مسافر را داشتم ،خانمی
حدوداً پنجاه ساله را سوار کردم .من فکر می کردم او
مشتری است و او هم فکر می کرد من مشتری هستم!
هر دو از نیت یکدیگر بی اطالع بودیم .نامش ناهید بود.
در همان ابتدای مسیر ،ناهید گفت به کوچه ای خلوت
برو ،در ازای رابطه جنسی دهانی فقط  ۳۰هزارتومان
دریافت می کنم .من هم از پیشنهادش بدم نیامد و قبول
کردم .علی رغم این که  ۵۰ساله بود ،ولی خیلی زیبا
بود .در حین رانندگی به ناهید پیشنهاد دادم و گفتم در
کوچه راحت نیستم و رابطه جنسی دهانی هم نمی خواهم.
ناهید گفت خانه دارد و در ازای رابطه جنسی واژنی
 ۱۰۰هزارتومان می گیرد .ناهید مطلقه بود و یک دختر
و یک پسر کوچک داشت .مشکالت مالی زیادی داشت
و به همین خاطر مبلغ پایین پیشنهاد می داد تا تعداد
مشتریانش بیش تر شود .من  ۱۰۰هزارتومان نداشتم و
همان پیشنهاد  ۳۰هزارتومانی را پذیرفتم .این تجربه برایم
لذت بخش بود و از آن به بعد وارد این حیطه شدم و دیگر
نمی توانم این کار را نکنم.
کم ترین و بیش ترین پولی که بابت دریافت
خدمات جنسی پرداخت کرده اید چقدر بوده است؟
کم ترین مبلغ  ۳۰هزار تومان و بیش ترین مبلغ ۱۵۰
هزارتومان.
آیا در روابط جنسی نکات بهداشتی مثل استفاده از
کاندوم را رعایت می کنید؟
همیشه خودم پیشنهاد استفاده از کاندوم را می دهم.
چون اعتمادی به سالمتی تن فروشان ندارم .آنان آب از
سرشان گذشته و چیزی برایشان مهم نیست .استفاده از
کاندوم ،قیمت را کاهش می دهد و چون تن فروشان
اغلب مشکالت مالی دارند ،پیشنهاد استفاده از کاندوم را
نمی دهند؛ اما من چون سالمتی ام برایم ارزش دارد ،خودم
پیشنهاد استفاده از کاندوم را می دهم.
زنان تن فروشی که اقدام به برقراری رابطه جنسی
با آنان نموده اید ،در چه رده سنی بوده اند؟
 ۱۸تا  ۶۰ساله.
آیا درآمد شما ،اجازه استفاده از خدمات جنسی
زنان تن فروش را به شما می دهد؟
در طول ماه پولم را جمع می کنم و تقریب ًا ماهی یک بار
این کار را می کنم .درآمدم خیلی زیاد نیست .شهوت
است دیگر...
با سپاس از پاسخ شما.

اجتماعـــــی
قربانى كردن عدالت براى
حفظ نظام؛
با نگاهی به مورد زهرا نویدپور
قهرمان قنبری
فعال مدنی
جسد خانم زهرا نويدپور كه سلمان خدادادى رئيس
كمیسيون اجتماعى مجلس دهم را به تجاوز جنسى متهم
كرده بود ،در روز شانزدهم دى ماه در منزل مادرش
پيدا شد .سلمان خدادادى كه سابق ًا فرمانده سپاه ملكان،
مديركل اداره اطالعات استان اردبيل ،معاون مديركل
اطالعات استان آذربايجان شرقى و پنج دوره نمايندگى
مردم ملكان در مجلس را به عهده دارد ،به خاطر اتهام
تجاوز جنسى به منشى و يكى از مراجعان خود در مجلس
هفتم يك ماه بازداشت در سابقه خويش را دارد .شوراى
نگهبان صالحيت او را براى شركت در انتخابات نهم
مجلس رد کرده بود كه به همين دليل به خاطر نزديكى
به حلقه اعتدال و اميد و حسن روحانى به عنوان مشاور
ظريف وزير امور خارجه وقت برگزيده شد.
اگر بخواهيم با كم ترين مقدمه چينى از اين ماجراى
دردناك -كه دل هر انسانى كه كم ترين وجدانى انسانى
را به خون مى كند ،-به اصل مطلب گذر كنيم الزم است
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ذكرى از يكى از مصاحبه هاى آن مرحومه با خبرگذارى
هرانا يك ماه قبل از مرگ مشكوك اش نظرى بيفكنيم.
مرحوم زهرا نویدپور در يادداشتى كه در  18آبان ماه
براى سايت هرانا مى فرستد ،اين گونه رنج و كدر خويش
را توصيف مى كند« :هيچ كس جوابگوى من نيست و به
خاطر تهديدهاى عوامل سلمان خدادادى ،از ترس جانم
آواره و دربه در شده ام .اين كشورى كه ادعا مى كند
جمهورى اسالمى است ،وزارت اطالعات و اطالعات
سپاه ،دادستان ،شوراى نگهبان و نمايندگان مجلسى مانند
الريجانى ،مطهرى ،حضرتى و خانم سلحشور همه در
جريان هستند ،برايشان مهم نيست چه باليى بر سر من
خواهد آمد و مدام با ارتقاى سلمان خدادادى ،از اين كار
او تقدير و تشكر مى كنند» .خانم نويدپور ادامه مى دهد:
«آيا اين به نظرتان عدالت اسالمى است؟ اگر اين اسالم
است ،پس ...يعنى بنده هيچ حقى در اين كشور ندارم؟
حتى يكى از نيروهاى وزارت اطالعات به من گفت ،يا
بايد با ما رابطه جنسى داشته باشى ،و يا يك تابلو جلوى
خانه ات بزن و بنويس من ف ...هستم ،اين طورى پول
دربيار» .او با دردى جانكاه ادامه مى دهد« :من دردم را
به كجا و به چه كسى بگويم؟ آيا عدالت اسالمى اين
است؟» ()1
در درجه اول مرحوم نويدپور حق داشت كه به عنوان
شهروند ايران براى گذران زندگى اش به دنبال شغلى
باشد و به دواير دولتى و نمايندگان حاكميت براى يافتن

راه چاره اى براى مشكل بيكارى خويش متوسل شود.
اين كم ترين وظيفه حاكميت است كه به فكر يافتن راهى
براى مشكل بيكارى شهروندان و تبعات ناشى از آن باشد.
البته در بعضى زمان ها ممكن است در توسعه يافته ترين
كشور جهان هم حاكميت نتواند به شهروند جوياى كار
كمك كند تا كارى پيدا كند .اما حاكميت و اشخاصى كه
حاكميت را نمايندگى مى كنند ،بايد به سخنان شهروند با
حفظ احترام و كرامت انسانى او گوش بدهند و حتى اگر
نتوانستند او را راضى كنند ،به او توضيح دهند كه حاال
امكان كمك در اين مورد خاص را ندارد ولى سعى مى
كند در سياستگذارى هاى عمومى و سخن با مسئولين ،به
نحوى درباره اين مشكالت سخن بگويد .اگر شهروندان
منبع قدرت و مشروعيت يك نظام حكومتى باشند ،آن
حاكميت نمى تواند به شهروند جوياى كار و آسيب پذير،
بى احترامى كرده و كرامت انسانى او را زير پا بگذارد.
اين كه سلمان خدادادى با سوءاستفاده از قدرت دولتى
خويش ،دختران و زنان را به جايى كه از قبل آماده كرده
است ،مى كشاند و با نيت قلبى به آن ها تجاوز جنسى
مى كند و آن ها را به استفاده از همين قدرت در صورت
افشاى اين عمل به مرگ تهديد مى كند و نهادهاى
نظارتى حاكميت از جمله قوه قضایيه ،نهادها امنيتى و
نهاد حراست و نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس ،تمام
قد از متهم دفاع مى كند ،به خودى خود دور بودن اين
نهادها از اصول اوليه انسانى و عدم مشروعيت حاكميت
را نشان مى دهد .وقتى براى يك نوشته انتقادى و يا
امورى مانند رقص در اينستاگرام ،دادستان و نهادهاى
امنيتى به عنوان مدعى العموم به سرعت نور اقدام مى
كنند ،اما این که بعد از مرگ مشكوك خانم نویدپور ادعا
مى شود اگر شكايتي مى كرد رسيدگى مى شد؛ يا بعد از
مرگ ايشان ادعا مى كنند ،مدركى بيش از آن چه در
دنياى مجازى است ،وجود ندارد و اگر مدركى به دست
بياوريم حتم ًا رسيدگى مى كنيم ،عذر بدتر از گناه است
و نشان از همدستى حاكميت با متهم متجاوز دارد .به
شهادت اكبر اعلمى و موضع گيرى هاى خود نمايندگان
مجلس ،آن ها از ادعاها و شكايت خانم نويدپور وقتى
كه ايشان زنده بود ،خبر داشتند اما هيچ واكنشى نشان
ندادند .حاال هم بعد از مرگ مشكوك ايشان ،ميدان را
خالى مى بينند و ادعا مى كنند كه اگر كسى مدركى دارد
به آن ها ارايه كند .مگر وقتى خانم نويدپور با مدرك و
صداى ضبط شده اى كه در فضاى مجازى وجود دارد از
اينان درخواست كمك كرد ،به وظيفه قانونى ،اخالقى و
شرعى خويش عمل كردند كه حاال که دست آن مرحوم
از اين دنيا كوتاه است به وظيفه شان عمل كنند؟ نه فقط
حق قانونى مرحوم زهرا نویدپور توسط حاكميت فعلى
نقض شده است ،بلكه “حقوق طبيعى” وى هم نقض شده
است“ .حقوق طبيعى” كه اصوالً مشروط به توافق جمعى
و ارادت حاكميت نيست.
بعضى امور و حقوق هست كه در مقوله “حقوق طبيعى”
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()Natural Lawقرار مى گيرند ،و انسان به صرف
انسان بودن ،بدون در نظر گرفتن دوره تاريخى ،دين،
كشور و نظام سياسى ،حقوقى و اعتقادی مالك آن است.
يكى از اين اصلى ترين حقوق طبيعى انسان ،حق حيات
و مصون بودن اش از تعرض است .يعنى اين حقوق در
وضع طبيعى هم كه حكومتى تشكيل نشده است تا با
سيستم قضايى و حقوقى مدون قانون را به شهروندان
تحميل كند ،به خودى خود مستند و غيرقابل سلب از
انسان ها است و مشروط به حكومت و توافق عامه نيست.
نه فقط زنان در ايران ،بلكه در همه جهان مالك جسم
خويش هستند و به اين طريق هر زن و مردى غيرايرانى
هم -كه به صورت موقت يا در ايران زندگى مى كند يا
به آن پناه آورده است -جسم ،جان و روانش بايد مصون
از خطر تعرض باشد .يعنى اين حقوق طبيعى “مصونيت
جان ،مال و ناموس از تعرض” جهانشمول است و منحصر
به مرزهاى ملى نیست .در اين جا اين مسئله پيش آمده
است كه نصف شهروندان جامعه كشور كه مى تواند
همسر ،دختر ،خواهر ،نوه ،مادر و يا ديگر عزيزان ما باشند
از اصلى ترين حقوق طبيعى خويش محروم شده اند و به
صورتى هدفمند ،هدفى متحرك براى متجاوزان جنسى
مرتبط با قدرت و حاكميت درآمده اند .درست است كه
قربانى تجاوز جنسى فعاليت سياسى نمى كرد و فقط به
عنوان يك شهروند بيكار ايران به دنبال فراهم كردن
بديهيات يك زندگى شرافتمند بود ،اما تجاوز نماينده
مجلس و استفاده از نفوذ حكومتى اش براى ساكت كردن
صداى قربانى و اخالل در اجراى عدالت ،اين پرونده را به
تمام و كمال سياسى كرد.
اين كه نظام سياسى كنونى به اين حق طبيعى به
آشكارترين شكل ممكن تعرض و تجاوز مى كند ،به
خودى خود مشروعيت حاكميت را از خويشتن سلب مى
كند؛ چون كه حاكميت نه تنها اين حقوق طبيعى را توسعه
نمى دهد و از آن محافظت نمى كند ،بلكه با عقبگردى
آشكار به اين حقوق طبيعى تجاوز و تعرض مى كند كه
مورد سلمان خدادادى نمونه بارز و جديد آن است .مورد
و مثال بارز ديگر هم ،سعيد طوسى قارى معروف قرآن
است كه هنوز هم ،چندان قديمى نشده است.
اگر بخواهيم عميق تر در بحث مورد نظر با عطف به
حاكميت كنونى تعمق بكنيم ،بحث به اين جا ختم مى
شود كه حاكميت نقشى اصلى در محافظت از اين حق
طبيعى دارد .حاكميت فعلى ايران -هم در سخن و هم در
نوشتار ،-خودش را مقيد به بسط عدل و عدالت اسالمى
مى داند كه زنده ياد نویدپور در شكوائيه اش وجود آن
را به سوال كشيده است .بنيانگذار انقالب اسالمى در
وصيت نامه خويش كه به نوعى مانيفيست حكومت
است در مورد قوه قضایيه نوشته است« :قوه قضایيه
از مهمات امور است كه سر و كار آن با جان ،مال و
ناموس مردم است ...از شوراى عالى قضايى مى خواهم
كه امر قضاوت را كه در رژيم سابق به وضع اسفناك و

وضع اسفناك و غم انگيزى درآمده بود با جديت سر و
سامان بدهند و دست كسانى را كه با جان و مال مردم
بازى مى كنند و آن چه نزد آن ها مهم نيست عدالت
اسالمى است ،از اين كرسى پراهميت كوتاه بكنند»)2( .
حتى رهبر فعلى جمهورى اسالمى در يكى سخنرانى هاى
خود در ديدار با سران قوه قضایيه بر اين نقطه تاكيد
كرده است كه جمهورى اسالمى بايد مامن و پناهگاه افراد
مظلوم باشد )3( .در اين جا با تناقضى عميق مواجه ایم؛
يعنى با اين كه هر دو رهبر جمهورى اسالمى در سخن
بر اجراى عدالت اسالمى و حمايت از افراد مظلوم تاكيد
دارند ،اما در عمل با ناعدالتى عميقى روبه رو هستيم كه
نشان از يكى نبودن سخن و عمل در وعده هاى مذكور
دارد.
خانم نویدپور به عنوان يك شهروند آسيب پذير كه از
بيكارى رنج مى برده ،به نماينده شهرى مراجعه كرده
است كه خويش را مقيد به انقالب ،اسالم و رهبران نظام
معرفى مى كند تا اگر امكان داشته باشد براى او در پيدا
كردن كارى كمك كند تا او بتواند با كرامت انسانى به
زندگى خويش ادامه دهد .كافى است نگاهى كوتاه در
ادبيات بنيانگذار جمهورى اسالمى و رهبر كنونى نظام
بيندازيم كه كل فلسفه تشكيل حكومت فعلى را كمك
به مستضعفين ،محرومان ،پابرهنگان ،ريشه كنى فقر و از
اين طريق بازگرداندن كرامت انسانى به آن ها مى دانند.
اما رئيس كمیسيون اجتماعى ،مديركل امنيتى و مشاور
وزيرخارجه اين نظام كه خويش را سخت متعصب به
انقالب معرفى مى كند ،يكى از همين افراد محروم را
كه همسن دخترش است -با وعده كار به دفتر كارشمى كشاند و طبق ادعاى متوفى بى شرمانه به او تجاوز
جنسى مى كند .در واقع در اين جا با اين مسئله مواجه
هستيم كه حاكميت -كه شامل هر دو جناح اصالح طلب
و اصول گرا مى شود ،-با سكوت خویش كه نوعى
حمايت غيرمحسوس از متهم تلقى مى شود و يا حتى
حمايت علنى از متهم با زير پا گذاشتن اصول و وعده
هاى خويش و به دست خويش مشروعيت حكومت فعلى
را سلب مى كنند.
نكته مهم ديگر در اين پرونده اين است كه ،بخش بزرگى از
روزمره مراجع دينى ،دولتمردان و روحانيون حاكم صرف
امر و نهى هاى اخالقى به مردم است تا به زعم خويش
شهروندان ايران را با اخالقيات اسالمى زندگى كنند .اصوالً
يكى از اصلى ترين داليل تشكيل حاكميت فعلى اسالمى
اعتراض دينداران به رواج اخالقيات غيردينى بود كه
طرفداران حكومت اسالمى آن را به رواج زندگى حيوانى
غربي ها تشبيه مى كردند .مث ًال ،رهبر انقالب و روحانيون
و روشنفكران وابسته به حكومت -كه در نهادهايى مانند
شوراى عالى انقالب فرهنگى شاغل هستند ،-هميشه از
تهاجم فرهنگى غربى كه رواج زندگى به شيوه غربى و
افزايش بى حجابى است ،مى نالند و از مجريان قانون مى
خواهند كه با توسل به زور هم كه شده جلوى شيوع اين
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شيوه زندگى را بگيرند .اما نور چشمى هاى اين حكومت
اعم از سعید طوسى و يا حاج دكتر سلمان خدادادى ،به
كودكان و زنان آسيب پذير جامعه تجاوز جنسى مى
كنند و اين روحانيون و واعظين اخالق كه با ديدن تار
موي زنى فرياد “اسالم از دست رفت” سر مى دهند ،هيچ
واكنشى نشان نمى دهند .به کرات شاهد بوده ايم كه زن
و مردى و دختر و پسرى به خاطر يك رابطه ساده که با
رضايت طرفين بوده است ،به صورت كيفرى مجازات
مى شوند و بعض ًا حدود شرعى بر آن ها اجرا مى شود .این
افراد هم متحمل عذاب فيزيكى مى شوند و هم اگر زنده
ماندند بايد يك عمر به نوعى از تبعات سابقه كيفرى،
روانى و اجتماعى يك رابطه ساده عذاب ببرند .در اين جا
اين سوال پيش مى آيد ،كه آيا تجاوز جنسى به نواميس
مردم به پشتوانه حكومتى كه مشروعيت اش را از اسالم
و قرآن مى ستاند ،اسالم را به خطر نمى اندازد و افشانده
شدن چند تار موى زنان و يا رابطه مبتنى بر رضايت
طرفين اسالم را به خطر مى اندازد؟ اگر بخواهيم حتى
از ادبيات دينى مثال بياوريم ،حاكمان جمهورى اسالمى
خود را ميراث دار يا دنباله حكومت امام اول شيعيان مى
دانند .حتى احتياج به دادن رفرنس هم نيست كه چقدر
در منابر حكومتى و غيرحكومتى اين حكايت تعريف مى
شود كه امام على با ديدن اين كه خلخال و زيوراالت از
پاى زن يهود كنده شده بود ،گفت که اگر مرد مسلمانى
پس از ديدن این رسوایى از اندوه بمیرد ،نه تنها نباید
مالمتش كرد ،بلكه مرگ را سزاوارتر است .پس چه شد
اين همه سخنان و شعارهاى خوب؟ آيا حاكمانى كه
دغدغه دين مردم را دارند و در كوچك ترين مسائل
شخصى مربوط به حوزه خصوصى با ابزار مجازات نشات
گرفته از قدرت دولتى دخالت مى كنند ،چرا در مقابل
تجاوز جنسى يكى از منسوبان خويش سكوت مى كنند؟
دادستان مشهد ادعا مى كند كه مجازات توسط جمهورى
اسالمى در اين دنيا ،باعث ثواب اخروى و كم شدن بار
گناهان مجرم مى شود .طنزى تلخ است .آيا اين ها با
ممانعت از مجازات نكردن خاطى متجاوز مى خواهند
عذاب اخروى سلمان خدادادى را ازدياد كنند و او را
از ثواب اخروى محروم بدارند؟ آيا اين تناقض نيست
كه در نظام اسالمى چنان مى شود كه رئيس كمیسيون
اجتماعى اش با آن همه سابقه امنيتى چنين با سرنوشت
دختران محروم و آسيب پذير به بهانه يافتن شغل بازى
مى كند كه حاكميت در قبال رفاه و حفظ كرامت انسانى
شان مسئوليت اخالقى و حقوقى دارند؟ چهل سال است
كه هزاران نفر از شهروندان مسئوليت پذير كشور ،به
داليل واهى و اعتقادى از حق انتخاب شدن در انتخابات
و يا گرفتن مسئوليت در حاكميت محروم شده اند؛ اما ما
شاهد هستيم كه فردى كه حمايت حاكميت را دارد ،با
حداقل سه شاكى خصوصى ،هر روز قدر و منزلت ادارى
اش در نظام حكومتى ارتقا مى يابد و در دادگاه با خشم
به قاضى جواب مى دهد كه خوشم آمد بهش تجاوز كردم

كردم و در حضور قاضىِ ،
خود قربانى و اطرافيانش را به
مرگ تهديد مى كند.
در نهايت مى توان نوشته را با درد دلى ناشى از عجز
و خشم قربانى به پايان برد ،كه با تمام كدر و عجزش
مى گويد« :كشورى [مى توان به نظام كنونى تعبيرش
كرد] كه نتواند امنيت زنان اش را تامين كند ،بايد نابود
بشود .آيا من در اين كشور حقى ندارم؟» پژواك صداى
او همراه با ناعدالتى كه در حق او از طرف دستگاه قضا
و كل حاكميت روا شد ،به تنهايى دليلى مستند بر عدم
مشروعيت نظام كنونى است :حكومتى كه عدالت را براى

زنى نيازمند حمايت اجرا نكند ،به چه دردى مى خورد؟
پانوشت ها:
جسد زن جوان متهم کننده نماینده مجلس به “تجاوز
-1
جنسی” پیدا شد /اسناد ،خبرگزاری هرانا 18 ،دی ماه 1397
وصیت امام در مورد قوه قضاییه ،پرتال روح اهلل خمینی
-2
دیدار مسئوالن دستگاه قضایی با رهبر انقالب ،وبسایت
-3
سیدعلی خامنه ای

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،بهمن ۱۳۹۷
شماره 93

عـــــکس ماه

مهدی یراحی ،خواننده موسیقی پاپ ،در حمایت از
کارگران فوالد اهواز به همراه گروهش لباس این
کارگران را بر تن کرد و روی صحنه رفت.
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اجتماعــی
برساخت اجتماعی معلولیت
ابوذر سمیعی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری
فرهنگی دانشگاه خوارزمی
در مطالعات معلولیت ،امر یا موضوع معلولیت برساخته
ای اجتماعی به شمار می آید .برای درک بیش تر این
موضوع ابتدا برساخت اجتماعی را تعریف می کنیم و
سپس به موضوع معلولیت باز خواهیم گشت.
برساخت گرایی اجتماعی یا ساخت گرایی اجتماعی،
یک نظریه جامعهشناختی در زمینه شناخت است که بر
مبنای آن رشد انسان به صورت اجتماعی انجام می شود
و دانش از طریق کنش متقابل با دیگران برساخته می
شود .پیتر برگر و توماس الک من را مبدع واژه ساخت
یا برساخت اجتماعی می دانند .ایشان در کتاب خود با
نام “ساخت اجتماعی واقعیت” ،تالش می کنند نشان
دهند چگونه یک معنای ذهنی به نوعی واقعیت اجتماعی
تبدیل شده و تعیین بخش می گردد .برساخت گرایان
بر این اعتقادند که واقعیت محصول تاریخی برداشت
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آدمی است .برساخت گرایی توضیح می دهد که برساخته
اجتماعی چطور به مثابه واقعیت اجتماعی یعنی به مثابه
چیزی ثابت و تغییرناپذیر جلوه داده می شود ،بر ما
تحمیل می شود و به گونه ای طبیعی جلوه می کند که ما
آن را امر الینفک زندگی می پنداریم .نگرش برساخت
گرايي اجتماعي بيش تر با اين وجه از امور سروکار دارد
که م ا جهان را چگونه مي فهميم؛ نه اين که اين جهان
مادي مستقل از فهم ما چگونه است .اين نگرش با نفس
جهان مادي کم تر سروکار دارد .به همين دليل است
که به طور کلي مي توان گفت نگرش برساخت گرايي
اجتماعي با مسائل اجتماعي به عنوان ادراکات و معاني
ذهني سروکار دارد.
اجازه بدهید با مثالی معنای برساخت را بیش تر فهم
کنیم .تعریفی که در ذهن بیش تر ما از ویژگی های
یک دختر یا زن شکل گرفته را می توان مثالی مناسب
دانست .عموم ًا چنین تصور می شود که یک زن باید از
مردان مهربان تر باشد ،روحیات لطیف تر و حساس تری
داشته باشد ،بیش تر حسادت بورزد ،انجام امور داخلی
خانه بر عهده او باشد ،تربیت فرزندان را بر عهده گیرد و
غیره .تصور می شود دختربچه ها باید جنب و جوش کم
تری نسبت به پسربچه ها داشته باشند ،عالقه بیش تری به
بازی با عروسک داشته باشند و احتماالً مسئولیت پذیرتر
باشند .گاهی این ویژگی ها به گونه ای به وجود زنان و
دختران گره می خورد که گویی بخش الینفک و طبیعی
آنان است .در این خصوص همواره تاکید بر این است

که ویژگی های مذکور به خاطر تفاوت های فیزیکی و
ژنتیکی زنان است .در این جا قصد بر نفی هرگونه مسئله
بیولوژیکی نیست ،اما واقعیت این است که بیش تر این
ویژگی ها ،پیش از آن که طبیعی و زیستی باشد ،توسط
اجتماع بر زنان و دختران تحمیل شده است و این امر
آن قدر تداوم داشته که به صورت امر طبیعی و الینفک
زندگی آنان به شمار رفته است .البته این موضوعات با
توجه به این که اجتماعی و فرهنگی هستند ،در جوامع و
فرهنگ های مختلف رنگ و بوی متفاوت به خود می
گیرند .ممکن است در فرهنگی زنان آن چنان ضعیف
شمرده شوند که هیچ اختیاری به آنان داده نشود و یا
در فرهنگی دیگر برابری نسبی میان هر دو جنس برقرار
باشد.
اگر بخواهیم مثالی انتزاعی تر بزنیم ،می توانیم مفهوم درد
را مورد واکاوی قرار دهیم .احساس درد نوعی برساخته
اجتماعی است .یعنی در هر جامعه و فرهنگی به گونه
ای متفاوت با آن برخورد می شود .درد ،بیش از آن که
بیولوژیکی و زیستی باشد ،متاثر از قواعد اجتماعی و
تفسیر فرهنگی است .در فرهنگ هایی که درد به منزله
عاملی جهت عاری گشتن از گناه تلقی می شود ،تحمل
آن برای افراد بسیار راحت تر از فرهنگی است که درد
را نشانه ای بر پایان زندگی می داند .در واقع تحمل درد،
بر پایه نگرشی ایجاد و اتخاذ می شود که فرد در فرایند
جامع پذیری آن را درونی کرده و انتظارات فرهنگی-
اجتماعی آن را خلق کرده است .سربازی که در جنگ
با دشمن زخمی می شود ،احساسی کام ًال متفاوت از درد
خواهد داشت تا مجرمی که به هنگام فرار از زندان زخمی
شده .چرا که تفسیر فرهنگی-اجتماعی ،یکی را امری
ارزشمند و دیگری را امری مذموم تلقی می کند.
همین موضوع پیرامون معلولیت نیز صادق است .عمدتاً
معلولیت با مفاهیمی گره خورده و تعریف می شود که
شاید نسبتی با حقیقت ذاتی آن نداشته باشد .این ویژگی
ها ،هم می تواند مثبت باشد و هم منفی .ناخوشی ،ناتوانی،
وابستگی ،محدودیت شدید ،معصومیت و غیره ویژگی
هایی هستند که با مفهوم معلولیت عجین گشته اند .اما
همان گونه که ویژگی های زنان یا احساس درد ذاتی
آنان نبودند ،این خصوصیات معلوالن نیز ذاتی آنان
نیست .اینان مفاهیمی هستند که در طول زمان بر افراد
دارای معلولیت از سوی جامعه تحمیل شده است.
مفهوم معلولیت متاثر از کسانی است که آن را تعریف
کرده و ماهیت آن را توصیف می کنند .این قواعد فرهنگی
است که تعیین می کند معلول کیست و چه رفتاری را
باید از او انتظار داشت .فرض های فرهنگی اجتماعی بر
درک ،تجربه و روایت معلولیت تاثیر عمیق دارد .در این
خصوص ،آموزه های دینی را که بخش مهمی از فرهنگ
کل است نباید نادیده گرفت .جامعه با تکیه بر تاریخ خود
و در تعامل با افراد معلول و غیرمعلول ،مفهوم معلولیت
را با ویژگی های آن تعریف و تفسیر می کند و خوراکی

“

درد ،بیش از آن که
بیولوژیکی و زیستی
باشد ،متاثر از قواعد
اجتماعی و تفسیر
فرهنگی است.

“
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آماده برای شکل دهی معانی ذهنی ایجاد می کند .از
دید عموم جامعه ،معلول فردی است با نقصان جسمی
که دارای محدودیت شدید است ،برای انجام برخی یا
بسیاری از امور وابسته به دیگران است؛ زندگی ناخوش
آیندی دارد و غیره .این تصویر در میان کسانی که از
نزدیک با افراد دارای معلولیت برخورد نداشته اند ،بسیار
پررنگ تر است و برعکس کسانی که با معلوالن تعامل
دارند ،دیدی تعدیل یافته در این خصوص دارند.
می توان گفت برساخت اجتماعی معلولیت حداقل دارای
دو بعد است :یکی تحمیل معلولیت و ویژگی های آن بر
افراد دارای نقصان جسمی؛ دیگر فردی دانستن مفهوم
معلولیت .در ادامه به شرح این دو بعد خواهم پرداخت.
تحمیل مفهوم معلولیت
همان گونه که گفته شد ،مفهوم معلولیت و ویژگی های
آن ،امری است که توسط اجتماع و در طول زمان و در
تعامل با افراد شکل گرفته است .احتماالً به این دلیل که
در گذشته های بسیار دور ،همه امور مبتنی بر جسمیت
بوده ،تصوری متفاوت از امروز پیرامون معلولیت ایجاد
شده است .مث ًال در دوره کشاورزی یا شکار ،کسانی که
از نقصان جسمی برخوردار بودند قادر به انجام وظایف
فردی و اجتماعی خود به طور کامل نبودند و برای گذران
امور زندگی خود وابسته و متکی به دیگران بودند و
محدودیت فراوانی داشتند .البته این تمام داستان نیست.
به این مسئله باید نگرش های خرافی را که در خصوص
معلولیت شکل گرفته بود نیز اضافه کرد .تصوراتی
هم چون حلول روح شیطان در جسم افراد معلول و یا
عقوبت گناه دانستن نقصان جسمی .این بدان معنی است
که اگر حتی معلولی می توانست از بند محدودیت جسمی
اش رهایی پیدا کند ،در رهایی از انگاره های فرهنگی باز
می ماند.
این معنای شکل گرفته پیرامون معلولیت در طول زمان و
با کنش های متقابل اجتماعی تقویت شد و مبدل به یک
امر فرهنگی مسلم گشت .در چنین نگاهی ،معلول فردی
ناتوان و قابل ترحم است که زندگی دراماتیک و تاریکی
دارد .معلولیت نه تنها یک نقصان جسمی ،بلکه مجموعه
ای از آالم جسمی و به ویژه فرهنگی است که اتفاق ًا
همه آن را تنها بیولوژیکی و زیستی می پندارند .همین
تصورات اغراق آمیز و در بسیاری موارد غیر واقع شکل
گرفته پیرامون معلولیت است که موجب خلق ادبیاتی
معلول گریز می شود و همگان از گرفتن برچسب معلول
به شدت هراس دارند.
تلخ ترین بخش این داستان جایی است که افراد دارای
معلولیت خود در کنش متقابل اجتماعی مغلوب این
تفسیر فرهنگی از معلولیت می شوند و می پذیرند که فرد
دارای نقصان جسمی ،ناتوان ،محدود و محروم است .این
پذیرش و درونی سازی سرآغاز ناتوانی های افراد دارای
معلولیت است .هنگامی که فرد معلول این فرض را
مسلم و طبیعی می پندارد که ناتوان است ،تصور رهایی

از محدودیت های فرهنگی-اجتماعی برایش بسیار
دشوار است .اساس ًا این موضوع را طبیعی انگاشته و ذاتی
معلولیت خویش می داند و نه برساخته ای اجتماعی.
یکی از ویژگی های پنهان یا تصورات ذهنی افراد
غیرمعلول پیرامون معلولیت ،دراماتیک و دردناک
دانستن آن است .درصد قابل توجهی از افرادی که تن
درست هستند -به ویژه آنان که با معلوالن کنش رو در
رو نداشته اند ،-تصور می کنند کسانی که نقصان جسمی
دارند زندگی بسیار مشقت باری دارند و سراسر لحظات
آنان مملو از درد و رنج و عذاب است .شاید اینان انتظار
دارند معلوالن در طول شبانه روز ،جز به نقصان جسمی و
ناتوانی و محدودیت خود ،به هیچ چیز دیگری فکر نکنند
و از همین رو هیچ مشغولیت ذهنی دیگری نداشته باشند.
این نگرش که افراد دارای معلولیت انسان هایی معصوم و
بی گناه دانسته می شوند ،ریشه در همین موضوع دارد .از
دیدگاه اینان کسانی که تمام فکر و ذهنشان مشغول غم
و غصه و احتماالً دعا برای رفع بالهایشان باشد ،فرصت
گناه کردن پیدا نمی کنند .به ویژه این که محدودیت
جسمی نیز دارند و چندان توانایی فیزیکی انجام آن را
نیز نخواهند داشت.

اما بررسی زندگی بیش تر افراد دارای معلولیت نشان
می دهد که نقصان فیزیکی نقش چندانی در محدودیت
آنان ندارد .این افراد می آموزند چگونه با همان نقصان
جسمی و با کمک ابزار بر محدودیت خود ،کام ًال یا نسبت ًا
فائق آیند .معموالً بیش تر افراد دارای معلولیت ،نقصان
جسمی خود را به عنوان واقعیتی می پذیرند و راه هایی
برای چیره شدن بر آن پیدا می کنند .این افراد چندان به
رفع معلولیت خود نمی اندیشند و ناراحتی چندانی در
خصوص آن ندارند که زندگی شان دراماتیک باشد .از
این رو تقریب ًا به همان اندازه که سایر افراد می توانند شاد
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یا غمگین باشند ،اینان نیز می توانند باشند؛ به همان اندازه
که سایرین می توانند قانون مند یا قانون گریز باشند،
اینان نیز هستند و غیره.
تنها یک امر است که این معادله را برهم می زند:
تفسیر فرهنگی معلولیت .این سخن در میان افراد دارای
معلولیت معروف است که بزرگ ترین مانع حضور آنان
در اجتماع ،نه موانع فیزیکی ،بلکه موانع فرهنگی است.
معلوالن متاثر از برساخت اجتماعی معلولیت ،از ارائه خود
به عنوان انسانی متفاوت گریزان هستند .تصورات ،نگاه
ها ،حرف ها و نگرش های فرهنگی حاکم به قدری قوی
و استوار هستند که برخی یارای مقاومت در برابر آن را
ندارند .این برساخت اجتماعی سالم ساالرانه را در همه
جا می توان دید .در ادبیات (عقل سالم در بدن سالم)،
در معماری (ساختمان ها و محیط شهری مناسب سازی
نشده) ،در هنر (فیلم های معلول گریز) ،در تعامالت
اجتماعی و غیره .به طور خالصه مجموعه ای از
همین عوامل فرهنگی-اجتماعی هستند که مانع حضور
افراد دارای معلولیت در جامعه می شوند و همین سرآغاز
وابستگی ،ناتوانی ،بی سوادی ،بیکاری و نهایت ًا محرومیت
همه جانبه ی افراد دارای معلولیت می شود.

فردی شمردن مفهوم معلولیت
دومین بعد یا نتیجه مستقیم برساخت اجتماعی معلولیت،
فردی دانستن آن است .از نظر سازمان بهداشت جهانی
افراد داراي معلوليت شامل كساني مي شود كه داراي
نواقص طوالنی فيزيكي ،ذهني ،فكري و يا حسي هستند
كه در تعامل با موانع گوناگون فیزیکی و اجتماعی
امكان دارد مشاركت كامل و موثر آنان در شرايط برابر
با ديگران در جامعه مختل گردد .این تعریفی اجتماعی
از معلولیت است .یعنی تنها نقصان جسمی داشتن کافی
نیست؛ بلکه باید این نقصان در تعامل با موانع محیطی و

اجتماعی فرد را دچار محدودیت کند.
به عنوان مثال اگر فردی که از ویلچر استفاده می کند،
نتواند به راحتی در محیط حرکت کند و رفت و آمد او
دچار اختالل گردد ،این به این دلیل نیست که او نقصان
جسمی دارد ،بلکه به این خاطر است که افرادی که
سالمت جسمی دارند ،محیط را تنها برای استفاده خود
طراحی کرده اند و توجهی به تفاوت فیزیکی افراد نداشته
اند .در نگرش اجتماعی به معلولیت ،محیط اجتماعی
بزرگ ترین عامل محدودیت افراد دارای نقصان جسمی
به شمار می آید .آموزش و پرورشی که حضور معلوالن را
در مدارس همگانی تاب نمی آورد ،رسانه ای که آموزشی
پیرامون تعامل با افراد دارای معلولیت ارائه نمی کند،
اقتصادی که جایی برای افراد با تفاوت جسمی ندارد
و باالخره اجتماعی که با نگاه ها و پرسش های خود از
حضور فرد معلول استقبال نمی کند ،عوامل اجتماعی-
فرهنگی محدود کننده معلوالن هستند.
این در حالی است که تفسیر عمومی فرهنگی از معلولیت،
هیچ توجهی به محیط اجتماعی ندارد .نقصان و ناتوانی
جسمی یک فرد معلول ،تنها به خود او و نهایت ًا به خانواده
اش باز می گردد .عموم ًا چنین تصور می شود که فرد
معلول برای این که بتواند در اجتماع پذیرفته شود ،باید
شخص ًا تالش کند تا بر موانع فائق آید .او باید به نگاه های
منفی سایرین بی توجه باشد ،شجاع و با پشتکار باشد،
تالش و ممارست فراوان داشته باشد و خستگی ناپذیر
با تمامی موانع مبارزه کند .در این دیدگاه ،فرد معلولی
که محدودیت ها را پشت سر گذاشته است ،قهرمان
شمرده می شود و برای سایرین الگو خواهد بود .در چنین
نگرشی ،اجتماع و تک تک افراد آن که در معلولیت یک

ً“

مسلما تشویق فرد
معلول برای غلبه بر
مشکالت امر مثبتی
است اما تحمیل وظیفه
اجتماعی بر دوش
افراد دارای معلولیت،
تنها موجب افزایش
فشارهای روحی-
روانی خواهد بود.

“
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فرد نقش داشته اند ،به هیچ وجه دیده نمی شوند .مسلم ًا
تشویق فرد معلول برای غلبه بر مشکالت امر مثبتی است
اما تحمیل وظیفه اجتماعی بر دوش افراد دارای معلولیت،
تنها موجب افزایش فشارهای روحی-روانی خواهد بود.
در پایان باز هم با تکیه بر نظریه برساخت گرایی اجتماعی
باید اضافه کرد شناخت نه عمومي و ثابت و نه خنثي
ي در حال
ط اجتماع 
است؛ بلک ه همواره در واکنش به رواب 
تغيير است .این بدان معنی است که تصویر ارائه شده در
این نوشته از برساخت اجتماعی معلولیت ،مطلق نبوده و
همواره در حال تغییر است .کنشگری فعاالنه معلوالن در
عرصه اجتماعی ،در برخی موارد بسیاری از نگرش ها را
تغییر داده و یا دست کم دچار تزلزل نموده است .دیگر
افراد دارای معلولیت به راحتی مغلوب تفسیر فرهنگی
معلولیت نمی شوند و مطالبه گری اجتماعی آنان از سطح
مددخواهی به سطح حقوق برابر انسانی ارتقاع یافته است.
در مجموع نمی توان قالبی مشخص و مطلق برای همه
افراد دارای معلولیت در همه جوامع متصور بود .ممکن
است جایگاه اجتماعی معلوالن در فرهنگ و اجتماعی
خاص ،متفاوت با جامعه ای دیگر باشد .قصد در این
نوشته روشن نمودن ابعاد برساخت اجتماعی معلولیت و
توجه بیش تر بر بعد اجتماعی آن بود .وظیفه ای فراموش
شده که در صورت احیاء ،تحولی بنیادین در زندگی افراد
دارای معلولیت ایجاد خواهد نمود.
به امید دست یابی به جهانی برابر و دسترس پذیر برای
همه.

اجتماعی
آیا افراد دارای معلولیت باید از
حقوق ویژه ای بهره مند باشند؟
وحید حجه فروش
فعال حقوق افراد دارای معلولیت
نخستین باری را که با یک فرد دارای معلولیت برخورد
کردید به یاد بیاورید .ممکن است او یکی از اعضای
خانواده تان باشد ،یا یکی از دوستانتان ،یا یک غریبه که
در جایی مانند یک بازارچه خیریه یا مجتمع درمانی دیده
باشید .اگر تاکنون با فرد دارای معلولیتی برخوردی از
نزدیک نداشته اید ،پیشنهاد می کنم پیش از خواندن این
متن کمی درنگ کنید و از خود بپرسید چرا؟
در آن نخستین بار ،چه رفتاری از خود بروز دادید؟ از
او دوری جستید؟ تالش کردید به او کمک کنید؟ دلتان
به حالش سوخت؟ یا خدا را شکر کردید که “سالم”
هستید؟ هر چه باشد بعید است واکنشی را نشان داده
باشید که نسبت به یک فرد غیرمعلول نشان می دهید؛
طبیعی و کام ًال معمولی ،مثل همه آدم های دیگر.
از چهار دریچه می توان به پدیده معلولیت و افراد دارای
معلولیت نگریست :نگاه نخست ،نگاهی خیریه مآبانه
است .از این منظر ،فرد دارای معلولیت ،فردی است که
نیازمند ترحم و حمایت خیرین است تا در گوشه ای
بدون اثر و دردسر مشغول زندگی خود باشد .در نگاه
دوم ،معلولیت به عنوان یک بیماری به حساب می آید
که باید درمان شود .دیدگاه پزشکی تمام تالش خود
را به کار می بندد تا از طریق پیشرفت های علمی و
فناورانه ،معلولیت را از فرد بزداید و او را تبدیل به یک
فرد “عادی” در جامعه کند .در نگاه اجتماعی ،خدمت
به افراد دارای معلولیت و حضور و فعالیت آن ها در
جامعه ،یک وظیفه اجتماعی برای دولت ها و مردم
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است .افراد دارای معلولیت در جامعه حضور دارند چون
آن جامعه ،جامعه ای پیشرفته و پیشرو است که برای
تمام شهروندان خود ارزش قائل است .نگاه چهارم اما،
بدیهی ترین و طبیعی ترین حالت ماجراست :افراد دارای
معلولیت باید از تمام حقوق ،امکانات و فرصت ها ،برابر
با افراد غیرمعلول بهره مند باشند؛ تنها به یک دلیل ساده،
چون انسان هستند.
نگاه حقوق بشری به معلولیت ،هیچ کدام از نگاه های
دیگر را نفی نمی کند ،اما به آن ها هویت و جان تازه
ای می دهد .در این نگاه ،نیکوکاری عملی است پسندیده
و باید در راستا و با رعایت شأن انسانی افراد دارای
معلولیت و با هدف رسیدن این افراد به خودشکوفایی و
استقالل فردی صورت پذیرد .اگر فرد دارای معلولیت
نیاز به اقدامات پزشکی دارد ،این خدمت باید به عنوان
یک حق انسانی به او داده شود ،نه به عنوان راه حلی
برای برطرف کردن معلولیت و در نهایت اگر جامعه ای،
افراد دارای معلولیت را در جایگاه واالیشان می نشاند،
این نه فخری برای آن اجتماع ،که حقی برای انسان ها و
شهروندان آن جامعه است.
کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت بر
اساس همین دیدگاه به نگارش درآمده است .در واقع
کنوانسیون ،حق جدیدی برای افراد دارای معلولیت خلق
نکرده است ،بلکه تنها به حقوق انسانی آن ها به شکلی
اشاره کرده است که از سوی دولت ها و ذی نفعان ،قابل
فهم و اجرا باشد .در واقع می توان این کنوانسیون را
«سندی برای تاکید بر حقوق افراد دارای معلولیت ،به
عنوان انسان هایی که در این جهان زندگی می کنند» به
حساب آورد.
از چند دهه قبل تالش های حقوقی و مدنی فراوانی برای
احقاق این حقوق بدیهی و اولیه افراد دارای معلولیت در
سراسر جهان و از چند سال پیش در ایران شکل گرفته
است .قانون حمایت از حقوق معلوالن ،سال 1383
تصویب شد اما آن قدر به اجرا در نیامد که موجب شکل
گیری جنبش های مردمی مانند “کمپین پیگیری حقوق
افراد دارای معلولیت” و تصویب الیحه دفاع از حقوق
افراد دارای معلولیت در سال  1396و ابالغ آن در اوایل
سال  1397شد که در اثر آن ،بارقه هایی از امید در
دل جامعه روشن شده است .اما آیا همین فعالیت ها و

قانونگذاری ها برای دست یافتن افراد دارای معلولیت
به فرصت و جایگاه درخور شأن انسانی شان کافی
است؟ آیا تمام این فرآیند باید توسط مجلس و دولت
پیش برود و مانند بسیاری پدیده های دیگر در کشور
دستخوش تالطم های تصمیم گیری مدیران ارشد کشور
شود؟
چه بخشی از کسب و کارهای ما پذیرا و آماده استفاده از
توانمندی های افراد دارای معلولیت هستند؟ چند درصد
از ارائه دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محصوالت،
افراد دارای معلولیت را به عنوان بخشی جدی از بازار
مصرف خود در فرآیندهای طراحی ،تولید و عرضه در
نظر می گیرند؟ و سوال مهم تر ،چه قدر مردم عادی
جامعه -همان ها که هر روز صبح سر کار می روند و
شب به خانه باز می گردند ،-معاشرت ،دوستی و مراوده
با یک فرد دارای معلولیت را ،درست مانند یک فرد
غیرمعلول ،به رسمیت می شناسند؟
بهتر است بار دیگر از دریچه انسانی به موضوع نگاه
کنیم .از خودمان بپرسیم این  10تا  15درصدی که
در آمار سازمان ملل به آن ها اشاره می شود ،کجای
جامعه ما هستند که نمی بینیمشان؟ در یک چرخه 24
ساعته از زندگی مان ،چند فرد دارای معلولیت در کوچه
و خیابان ،محل کار ،فروشگاه ،اماکن تفریحی و غیره می
بینیم؟ نقش تک تک ما مردم ،در بازگرداندن این افراد
به جامعه چیست؟ هر کدام از ما ،در حوزه اثر خودمان،
چه کرده ایم که حق انسانی این بخش از جامعه پایمال
نشود؟
حقوق افراد دارای معلولیت یک مسئله انسانی است و
برای تحقق این حقوق باید همه انسان ها -فارغ از تفاوت
های ظاهری ،-تالش کنند .حضور افراد دارای معلولیت
در اجتماع ،نه یک ژست متمدنانه که یک ضرورت
انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی است .تصور کنید هر فرد
دارای معلولیت متناسب با توانایی خود در تولید ملی
کشور سهم داشت .هر فرد دارای معلولیت می توانست
نقشی جدی در جامعه ایفا کند و بخشی از شکوفایی کل
اجتماع را رقم بزند و در نهایت هر فرد دارای معلولیت
به راحتی می توانست آن چه را دوست و نیاز دارد تهیه
کند ،به هر کجا که می خواهد برود و درآمدش را در
فروشگاه ،رستوران یا اماکن تفریحی هزینه کند و به یاد
داشته باشید که نه در مورد چند صد یا چند هزار ،که در
مورد چند میلیون نفر صحبت می کنیم.
ما سال هاست به سادگی پتانسیل عظیم این بخش از
جمعیت کشورمان را از دست داده ایم و می دهیم ،چون
نگاه درستی به این حوزه نداشته و نداریم .فارغ از این
که در قانون چه آمده است و مجری قانون چه می کند،
پرسش اساسی این است که شهروندان تا چه حد به حق
انسانی افراد دارای معلولیت معتقدند و به آن احترام می
گذارند؟ تحول اصلی نه در قانون و بودجه ،که در نگرش
و ذهنیت تک تک افراد جامعه باید رخ دهد .تصویب

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،بهمن ۱۳۹۷
شماره 93

26

قوانین ،اختصاص بودجه ها ،مناسب سازی معابر و
اماکن و دسترس پذیر کردن فیزیکی و دیجیتالی ،همه و
همه محصول این تغییر نگرش خواهند بود؛ بی آن که به
تالشی چنین عظیم مانند تالشی که برای تصویب الیحه
دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت صورت گرفت ،نیاز
باشد.
در دهه های میانی قرن پیش ،جنبش های متعددی برای
دفاع از حقوق سیاه پوستان ،حقوق زنان ،حقوق کودکان
و حقوق افراد دارای معلولیت در جهان به راه افتاد .نکته
شایان توجه این است که در حقیقت هیچ یک از این
گروه ها حقوقی فراتر از حق انسانی خود ندارند و در
نهایت تمام آن چه شهروندان یک کشور باید به آن
احترام بگذارند ،یک حق و آن هم حق انسان برای آزاد
زیستن و بهره مندی از فرصت های برابر است.
چوب جادوی تحول در وضعیت زندگی افراد دارای
معلولیت ،تغییر نگرش آحاد جامعه است .نیکوکاری
که دیدگاه انسانی دارد ،نه با رویکرد ترحم ،که با هدف
توانمندسازی به خیریه ها و سمن ها کمک می کند.
خیریه ای که نگاه انسانی دارد ،به دنبال جداسازی فرد از
جامعه نمی رود ،بلکه تمام امکانات و ابزارهای خود را به
کار می گیرد تا هر چه زودتر مخاطب خود را از چرخه
خدمات حمایتی خود خارج کند و به استقالل برساند.
مدیران کسب و کارها ،روی نیروی کار مولد افراد دارای
معلولیت حساب می کنند و شرایط و امکانات الزم را
برای اشتغال آن ها فراهم می کنند .تولیدکنندگان و ارائه
دهندگان خدمات ،بازاری جدید و جدی پیدا می کنند که
ارزش سرمایه گذاری دارد و در نهایت هر روز که یک
نفر بیش تر وارد کوچه و خیابان می شود و ما یک قدم
به مناسب سازی تمام کوچه ها و خیابان ها نزدیک می
شویم.
آیا این که روزی از خانه پای بیرون بگذاریم و همسایه
دیوار به دیوارمان را ببینیم که با ویلچر دارد به سمت
محل کارش می رود ،آرزوی دوری است؟ یا این که
یک فرد ناشنوا مدیر شرکتی معظم باشد؟ یا یک فرد
نابینا بر مسند وزارت بنشیند؟ یادمان باشد روزی که
یک سیاه پوست بر صندلی ریاست جمهوری ایاالت
متحده نشست ،کم تر کسی یادش مانده بود که نزدیک
به نیم قرن پیش از آن ،روزی یک سیاه پوست دیگر،
در همان کشور ،رویای نشستن بر صندلی اتوبوس را به
بهای تحقیر و تهدید و زندان برای خود خرید.
ما این فرصت تاریخی را پیش رو داریم که بنیانی نو
برای آیندگانمان بنا نهیم ،بنیانی که در آن انسان به
انسان احترام می گذارد؛ آن که می بیند به آن که می
شنود ،آن که بر پای می رود به آنکه نشسته می رود.
راه درازی در پیش است اما نخستین گام را می توانیم
همین لحظه برداریم؛ فراگیر اندیشیدن و فراگیر بودن را
از خودمان آغاز کنیم.

گفتگو
نگاهی به کمپین پیگیری حقوق افراد
دارایمعلولیت؛
در گفتگو با بهروز مروتی مدیر کمپین
گفتگو از مرتضی هامونیان
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت طی سال های
اخیر تالش های چشمگیری در راستای احقاق حقوق این
قشر در ایران داشته است .اقدامات این کمپین -که از
آن به عنوان اولین جنبش مدنی افراد دارای معلولیت
در ایران هم یاد می شود ،-نقض بسزایی در تصویب
الیحه حقوق افراد دارای معلولیت داشت .در این شماره
از خط صلح با بهروز مروتی ،مدیر کمپین پیگیری حقوق
افراد دارای معلولیت گفتگویی داشته ایم تا از فعالیت ها
و اهداف این کمپین و چشم اندازهای پیش رو ،بیش
تر مطلع شویم .بهروز مروتی در خانواده ای  7نفره به
دنیا آمده است که  3تن از فرزندان به دلیل بیماری
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دیستروفی عضالنی دارای معلولیت هستند.
گزارش عملکرد این کمپین در سایت و کانال آن به
نشانی های زیر در دسترس همگان است.

http://www.dscampaign.com/?p=1736
https://t.me/dscampaign/4971

همان طور که در جریان هستید ،طی سال های
اخیر توجه به حقوق افراد دارای معلولیت در ایران
کمی بیش تر شده است .شما و یا افرادی که می
شناسید ،فکر می کنید تا چه حد در جلب توجه
همگان به این مسئله موثر بودید و در واقع چه
اقداماتی انجام دادید؟
کام ًال با شما موافقم؛ در سال های اخیر توجه به افراد
دارای معلولیت وارد مرحله جدیدی شده و از نگرش
احساسی-ترحمی به گفتمان حقوقی-قانونی تغییر
رویکرد داشته و به نظرم این تغییر به دو دلیل عمده
صورت گرفته :اولین دلیل عمده شبکه های مجازی بودند
که امکان گردهمایی مجازی را فراهم آوردند و دومین
دلیل فعالیت های مدنی گسترده و سراسری خود افراد
دارای معلولیت با استفاده از شبکه های مجازی بوده که
باعث حضور آنان در جامعه و تغییر نگرش همگان شده
است.
در ارتباط با این بخش از سوالتان که تا چه حد در جلب
توجه همگان به این مسئله موثر بوده ،بهتر است به این
صورت مطرح شود که کمپین پیگیری حقوق افراد
دارای معلولیت چقدر موثر بوده؛ که باید عرض کنم

موثر بوده .چرا كه ما تا قبل از تشكيل کمپین در تاریخ
ایران جنبشی مدنی به نام افراد دارای معلولیت نداشتیم
و فعالیت ها محدود به سازمان-های مردم نهاد بود .هر
سازمان مردم نهاد هم ،گروه های هدف خاص خود را
داشتند ،ولی کمپین مختص به گروه ،معلولیت و شهر
خاصی نبوده و نیست.
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کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت ،چه
زمانی آغاز به کار کرد ،به چه نتایجی دست یافته و
چه اهدافی پیش روی خود دارد؟
کمپین از اوایل آبان ماه سال  ١٣٩٥تشکیل شد و مي
توان گفت فعاليت كمپين به دو بخش تقسيم مي شود.
بخش اول مربوط به اقدامات كمپين در زمينه فرهنگ
سازي و ترغيب جامعه هدف به شركت در فعاليت های
اجتماعي است .اين اقدامات شامل موارد زیادی می
شود؛ از جمله:
 تشکیل گروه و گردهم آوری افراد دارای معلولیت ازسراسر ایران با هر نوع و شدت معلولیت
 آشنايي و ترویج کسب آگاهی هاي فردی پیرامونمباحث حقوقی در حوزه معلولیت و مطالبه مبتنی بر
آگاهی از قوانین
 ترویج راه های تاثیرگذاری بر تغییر قوانین با ارائهفعالیت های عملی
 اعالم فراخوان ارسال نامه های سراسری به نمایندگانمجلس در سراسر کشور در چند نوبت ،با توجه به برنامه
ريزي های کمپین و به اقتضای موضوع و زمان
 برگزاری امضای طومار در سراسر کشور (با همكارياكثر شهرستان ها) جهت آشنا كردن جامعه با حقوق
معلوالن و تحویل طومار امضا شده به نمایندگان مجلس
 ترویج راه های مطالبه گری و پیگیری تا حصول نتیجهاز دستگاه های اجرایی و قانونگذاری
 برگزاری همایش ،نشست های تخصصی و ده هامصاحبه با افراد دارای معلولیت ،خانواده ها و مسئوالن
ذی ربط در جهت ،انسجام و اتحاد و خصوص ًا ترویج
فرهنگ پرسشگری و مطالبه گری و ایجاد پل ارتباطی
بین جامعه هدف و مسئوالن
 انتشار اخبار به روز و موثق ،پیگیری اخبار منتشر شدهجهت تایید ،تکذیب يا توضیحات مشروح تر مسئوالن،
جلب اعتماد جامعه هدف و مسئوالن و تبدیل شدن به
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یک منبع خبری قوی
بخش دوم نیز مربوط به دستاوردهاي انجام شده قانوني
می شود که آن را هم می توان به دو مورد جداگانه تقسیم
کرد :تصویب شدن قانون حمایت از حقوق معلوالن و
اخذ ردیف و بودجه ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق
معلوالن به مبلغ  ١١٠٠میلیارد تومان از سازمان برنامه
و بودجه.
در ادامه پرسش تان در خصوص ادامه اهداف كمپين
بايد بگويم كه ،هم چنان تمرکز کمپین بر رایزنی با
نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه اجرای قانون در
سال  ۹۸است و هم چنین نظارت بر اجرا و پیگیری
مطالبات قانونی .در کنار این رایزنی ها ،همزمان کمپین
پیگیر مطالبات حقوقی افراد دارای معلولیت نیز هست.
نهادهای مستقل مردمی در زمینه ترویج و فرهنگ
سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق معلوالن در
ایران تا چه اندازه از آزادی عمل برخوردارند؟ آیا با
موانعی مواجه می شوند؟
فعالیت های نهادهای مردمی (غیر از سازمان های مردم
نهاد) در چهارچوب قوانین کشور مشکل خاصی ندارند؛
حداقل در مورد فعالیت های کمپین مشکل و مانعی
ایجاد نشد ،هرچند که حمایت مادی و معنوی خاصی هم
صورت نگرفت .تصور کنید کمپین احتیاج به امکاناتی
نظیر محل همایش نشست های تخصصی ،آموزش و
ترویج حقوق افراد دارای معلولیت و میزگرد و مناظره
نیاز داشت اما فقط در سه مورد موفق به انجام این موارد
شد.

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد دارای معلولیت
بحث کاریابی است .با توجه به سهمیه  ۳درصدی که
در قانون برای این افراد مشخص شده ،تا چه اندازه
این مسئله تسهیل شده است؟ و اگر کارآمد نبوده،
مهم ترین دالیل آن را چه مواردی می توان عنوان
کرد؟
به نظر بنده قبل از این که به بحث استخدام  ۳درصد
بپردازم ،باید بگویم بحث دسترس پذیری اماکن عمومی
و تردد در معابر و حمل و نقل عمومی مطرح است .چون
اگر این شرایط مهیا نباشد ،معلوالن برای کار و اشتغال
با انتخاب های محدودی مواجه هستند .و اما استخدام

معلولیت نیست .به چند دلیل؛ از جمله این که :بسیاری
از افراد دارای معلولیت به دالیل فرهنگی و محیطی
امکان تحصیل و یا ادامه تحصيل نداشته اند؛ لذا دارای
تحصیالت دانشگاهی نیستند تا بتوانند در آزمون های
استخدامی شرکت کنند .سن استخدام افراد دارای
معلولیت نیز به دالیل بسیاری از جمله افزایش مدت
تحصیل ،مطابق با شرایط سنی بسیاری از موقعیت های
استخدامی نیست و به همین خاطر از راهیابی به آزمون
های استخدامی باز می مانند .عدم آشنایی بسیاری از
دستگاه های اجرایی با مقوله معلولیت و توانمندي هاي
افراد دارای معلولیت و نپذیرفتن آنان به دلیل نگرش
منفی مبتنی بر ناکارآمدی این افراد ،از دیگر دالیل است.
هم چنین عدم اجرای بند “ز” ماده  ۴۲قانون مدیریت

خدمات کشوری که یکی از شرایط عمومی استخدام در
دستگاههای اجرایی را این چنین عنوان می کند« :داشتن
سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که
استخدام می شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد
سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد» .ماده  ۵آئین
نامه اجرایی بند “ز” ماده  ۴۲قانون مدیریت خدمات
کشوری هم این گونه اذعان دارد که «استخدام جانبازان
و معلوالن به شرط آن که به تشخیص بنیاد شهید و امور
ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد)،
جانبازی و معلولیت مانع از ماموریت کاری آن ها نباشد
بالمانع است» .با توجه به بند “ز” ماده  ۴۲و ماده ۵
آئیننامه اجرایی آن که به صراحت استخدام معلوالن را
منوط به تشخیص سازمان بهزیستی دانسته ،این قانون
اجرا نمی شود.

به این موارد ،عدم اجرای ماده  ۷قانون حمایت از حقوق
معلوالن مصوب سال  ۸۳را هم که عالوه بر استخدام
 ۳درصد ،موارد دیگری مانند :اختصاص حداقل ۶۰
درصد از پست های سازمانی تلفنچی برای نابینایان و
کم بینایان و هم چنین اختصاص حداقل  ۶۰درصد پست
های متصدی امور دفتری و ماشین نویسی به معلوالن
جسمی-حرکتی یا پرداخت بیمه سهم کارفرمایی را برای
معلوالن در نظر گرفته است ،باید اضافه کرد.
عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با معلوالن در
راستای تحقق حقوق این قشر را چگونه ارزیابی می
کنید؟
به نظر بنده عملکرد نهادهای دولتی قابل دفاع نیست .کار
اساسی و بنیادینی در راستای احقاق حقوق افراد دارای

راهپیمایی در نمایشگاه
مطبوعات  -آبان ماه 96
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معلولیت صورت نگرفته است .کارهایی هم که شده ،آن
قدر در مقابل کارهای نشده کم است که به چشم نمی
آید؛ از جمله :عدم اجرای هیچ یک از مفاد قانون حمایت
از حقوق معلوالن در مصوبه سال  ،٨٣کنوانسیون افراد
دارای معلولیت مصوب سال  ٨٧و تصویب نامه هیات
دولت مصوب سال  .٩٤با این حال ،امیدواریم با فعالیت
هایمان شاهد تغییرات در عملکرد نهادهای دولتی در
بحث حقوق افراد دارای معلولیت باشیم؛ هم چنان که در
طی این دو سال شاهد تغییراتی بوده ایم.
به نظر شما بحث تبعیض در مورد افراد دارای
معلولیت که منجر به محرومیت آن ها در بسیاری از
زمینه ها می شوند از کجا ناشی می شود؟
تبعیض بیانگر نگرش منفی به مقوله معلولیت است و این
نگرش از فرهنگ و جامعه نشات می گیرد .متاسفانه در

بحث فرهنگ سازی مشکالت اساسی داریم .به طور
مثال ،صداوسیما با پخش سریال ها ،فیلم ها و برنامه
هایی درباره معلولیت ،دائم ًا در حال القای این مطلب
است که معلولیت عقوبت گناه و خطای انسان هاست يا
معلوالن قابل ترحم هستند و برنامه ای با محتوای حقوق
قانوني این افراد ندارد؛ یا اگر دارد استثناء و بسيار
محدود است .نتیجه این القائات در جامعه همان نگرش
منفی توام با ترحم است.
یا به طور مثال ما جامعه دو قطبی از افراد دارای معلولیت
با عنوان جانبازان و معلوالن ساخته ایم و نگاه به اولی
نگاهی قهرمانانه و نگاه به دومی نگاهی مصرف کننده
و سربار جامعه است که نتیجه اش می شود تبعیضی

که بین این دو به وجود آمده؛ به طوری که غیر از بحث
مناسب سازی محیط و دسترس پذیری ،هیچ نقطه
اشتراکی در استفاده از خدمات و امکانات بین این دو
گروه -که در واقع یک قشر هستند فقط با دلیل معلولیت
متفاوت -وجود ندارد.
یا می توان در مورد سهمیه های استخدامی ،بیمه درمانی،
وسایل توانبخشی ،بازنشستگی پیش از موعد و حمایت
از خانواده های جانبازان و معلوالن نام برد.
باید بگویم رسانه های پرمخاطبی مثل صداوسیما ،نه تنها
به فرهنگ سازی درحوزه معلولیت کمکی نکرده اند ،بلکه
عقب گرد داشته و متاسفانه تالش سایر رسانه ها و افراد
دارای معلولیت را نیز هدر داده اند .درحالی که صداسیما
طبق قانون معلوالن باید در هفته  ۵ساعت از برنامه های
خود را به مسائل مربوط به معلوليت اختصاص دهد که

متاسفانه به قانون عمل نمی کند .بارها کمپین طی
مکاتباتی به این رویه اعتراض کرده ولی پاسخی دریافت
نگردیده و تغییر رویه ای مشاهده نشده است.
به عنوان سوال آخر بفرمایید بزرگ ترین مشکلی
که افراد دارای معلولیت در ایران با آن مواجهه
هستند ،چیست؟
افراد دارای معلولیت در ایران دو مشکل عمده دارند:
مشکالت فرهنگی و مشکل عدم اجرای قوانین .البته این
دو مکمل هم هستند؛ به این معنی که اجرای درست
قوانین نقش اصلی تغییر نگرش به آنان را ایفا خواهد
نمود و نگرش صحیح هم باعث اجرای بهتر قوانین خواهد
شد .به طور مثال تصور بفرمایید که پلیس طبق قانون

مراسم ازدواج بهروز مروتی با
شعار کمپین  -مرداد ماه 96
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اتومبیل هایی را که زیر تابلو پارکینگ ویژه معلوالن
پارک میکنند ،جریمه کند (کاری که اکنون سلیقهای
انجام میشود) .به حتم بعد از یک بازه زمانی ،پارک
نکردن زیر این تابلوها تبدیل به فرهنگ خواهد شد؛
مانند آن چه که در مورد بستن کمربند ایمتی اتفاق افتاد.
یا فرض کنید در تمام ادارات و اماکن شرایط دسترس
پذیری مهیا باشد و هیچ فرد معلولی احتیاج به کمک
دیگران نداشته باشد و مانند دیگران سوار اتوبوس و
مترو شده و زندگی عادی را در اجتماع تجربه کند .همین
حضور در اجتماع بزرگ ترین تغییر نگرش جامعه به
افراد دارای معلولیت را موجب خواهد شد.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار
دادید.

گفتگــــــو
الهام یوسفیان :قانون ما به جنبه
اجتماعی شکل دهنده پدیده معلولیت،
توجهی ندارد
گفتگو از سیمین روزگرد
الهام یوسفیان متولد  1359در تهران است .او که از
هنگام تولد نابینا بود ،تحصیالتش را در مقطع دکتری
از دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس حقوق بشر از
مدرسه اقتصاد لندن به پایان رساند .وکالت دادگستری،
پژوهش در مسائل مختلف حقوق بین الملل ،روزنامه
نگاری و فعالیت در زمینه حقوق پناهندگان از جمله
فعالیت های اوست .او از حدود  10سال پیش به صورت
داوطلبانه در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت
می کند و با استفاده از شبکه های اجتماعی ،سعی در
ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حقوق و توانمندی های
افراد دارای معلولیت دارد.
گفتگوی خط صلح با خانم یوسفیان را در ادامه می
خوانید:
به عنوان سوال اول ،بفرمایید که چه شده است
که حقوق افراد دارای معلولیت در ایران در طی سال
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های اخیر مطالبه می شود تا جایی که در واقع حتی
می توان گفت در این راستا یک جنبش مدنی شکل
گرفته است.
این مسئله چند دلیل دارد .یک دلیل آن این است که به
طور کلی مطالبه گری و فعالیت های مدنی در ایران ،طی
سال های اخیر شدت گرفته است .در واقع ما شاهد این
هستیم که گروه های مختلف اعم از معلمان ،کارگران،
زنان و فعاالن حقوق کودک مطالبات خودشان را مطرح
می کنند؛ فعالین حوزه معلولیت را هم می توان تابعی از
این حرکت کلی جامعه دانست .موضوع بعدی این است
که به خاطر شرایط اقتصادی که وجود دارد ،افراد دارای
معلولیت هم تا مقدار زیادی تحت تاثیر این مشکالت
قرار گرفتند و در واقع ناچار شده اند .اگر مجموعه شرایط
اقتصادی افراد دارای معلولیت در ایران را در نظر بگیریم،
می بینیم که آن ها چاره ای ندارند و به این روش متوسل
می شوند ،بلکه بتوانند در زندگی واقعی روزمره خودشان
تغییری به وجود بیاورند .نکته دیگری هم که وجود دارد
این است که روی این موضوع ،نسبت به بقیه موضوعاتی
که صفت حقوق بشری به آن ها داده می شود و نسبت
به آنان برخوردهای بسته صورت می گیرد ،حساسیت
سیاسی کم تری وجود دارد .مث ًال هزینه فعالیت در حوزه
زنان خیلی باالست و به همین خاطر هم کسانی که در
این حوزه مشغول به فعالیت هستند ،یک سری مالحظاتی
دارند .اما حوزه حقوق افراد دارای معلولیت حساسیت کم
تری را در بین سیاستگذاران ایجاد می کند و در واقع یک
حوزه نرم تلقی می شود .به همین دلیل ،مطالبه گری در
این حوزه ،هزینه کم تری دارد و افراد راحت تر به این
حوزه وارد می شوند.
قانونی که اخیرا ً و طی همین مطالبه گری ها در
رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت در ایران تصویب
شده است ،تا چه حد مطابق مندرجات کنوانسیون بین
المللی حقوق معلولین است و چه نقایصی دارد؟
این قانون از جهاتی قانون خوبی محسوب می شود اما
به نظر من هنوز فاصله زیادی با کنوانسیون بین المللی
حقوق معلولین دارد .اگر قرار باشد در این خصوص
چند مثال بزنم ،یکی از این مثال ها به بحث تعریف
معلولیت مرتبط می شود .تعریفی که در قانون ما وجود
دارد ،اصطالح ًا می گویند که با مدل پزشکی معلولیت
منطبق است و با تعریفی که در کنوانسیون وجود دارد،
فاصله دارد .در کنوانسیون یک نگاه اجتماعی به معلولیت
شده است؛ به این معنی که معلولیت حاصل تعامل بین
نقص جسمی ،حسی ،ذهنی و روانی با موانع اجتماعی،
فرهنگی و حقوقی است .اما قانون ما این مسئله را یک
نقص جسمی ،ذهنی و روانی تلقی می کند و به جنبه
اجتماعی که پدیده معلولیت را شکل می دهد ،توجهی
ندارد .مثال بارز دیگر این است که ما در قانونمان هیچ
نوع مقرره ای نداریم که بگوید هر نوع تبعیض بر اساس
معلولیت ممنوع است و اساس ًا تبعیض بر اساس معلولیت

را تعریف نمی کند؛ در حالی که این مسئله یکی از اصول
بنیادین کنوانسیون است .هم چنین کنوانسیون به طور
مفصل به حوزه خشونت بر افراد دارای معلولیت پرداخته
ولی قانون ما هیچ اشاره ای به این مسئله نکرده است .به
عالوه ،توجه خاصی به زنان یا کودکان دارای معلولیت
هم نشده و یا حرفی از حق زندگی اجتماعی و موسسه
زدایی نزده است؛ به این معنا که تالش شود افراد دارای
ِ
موسسات نگهداری ،نباشند و در جامعه و در
معلولیت در
کنار خانواده زندگی کنند.
به طور خالصه باید گفت که قانون ما به مجموعه ای از
امتیازات اجتماعی و اقتصادی می پردازد که بسیار هم
خوب و به جاست ،اما می توان گفت که حقوق مدنی-
سیاسی را نادیده گرفته است.
به مقوله خشونت بر افراد دارای معلولیت اشاره ای
داشتید .وقتی از خشونت در رابطه با معلوالن صحبت
می شود ،مقصود چیست؟
تحقیقات جهانی نشان می دهد که افراد دارای معلولیت
بسیار بیش از بقیه افراد در معرض خشونت قرار دارند.
این مسئله چند دلیل دارد که یکی از آن ها وابستگی
افراد دارای معلولیت به اطرافیانشان برای انجام امورات
روزمره شان است .مث ًال فرض کنید کسی که برای رفتن
به دستشویی ،غذا خوردن و لباس پوشیدن به یکی از
اعضای خانواده وابسته است ،این وابستگی آسیب
پذیری آن فرد در رابطه با خشونت را زیاد می کند .یا
آن دسته از افراد دارای معلولیت که در برقراری ارتباط
با مشکالت و چالش هایی مواجه هستند ،سخت تر می
توانند مورد خشونت را بیان کنند .حتی بعضی از این
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افراد ممکن است اساس ًا به خاطر این که تحت آموزش
قرار نمی گیرند ،تشخیص ندهند که مورد خشونت قرار
گرفته اند .هم چنین جامعه هم باور ندارد که این افراد
مورد خشونت هستند .مث ًال در مورد کودکان دارای
معلولیت ذهنی و روانی گفته می شود که احتمال این که
در معرض خشونت جنسی قرار بگیرند ،چهار برابر بیش
از سایر کودکان است .یا در مورد زنان دارای معلولیت
گفته می شود که دو تا سه برابر بیش از سایر زنان در
معرض خشونت قرار می گیرند.
عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با افراد دارای
معلولیت در راستای تحقق حقوق این قشر چگونه
است؟ خصوص ًا اگر قرار باشد بهزیستی را با بنیاد
جانبازان در ایران مقایسه کنید ،ارزیابی شما از
عملکرد این نهاد چگونه است؟
اگر قرار باشد بهزیستی و بنیاد جانبازان را با هم مقایسه
کنم ،باید بگویم که بنیاد جانبازان از بودجه بیش تری
برخوردار است .مث ًال بنیاد جانبازان حقوق ماهانه بهتری
پرداخت می کند؛ پس در نتیجه تفاوتشان بیش تر به
منابعی که در اختیار دارند ،مربوط می شود .اما رویکرد
هر دو این است که معلولیت یک بیماری و نقص جسمی
است که باید به هر ترتیب به این افراد کمک شود
که بتوانند زندگی کنند و یا زنده بمانند .در واقع نگاه
برابر ،بدون تبعیض و حق محوری در هیچ یک از این
دو ارگان وجود ندارد .البته در مورد بهزیستی -که من
بیش تر مطالعه دارم ،-یک مشکل جدی که وجود دارد،
نحوه برخورد کارمندان بهزیستی و مددکاران اجتماعی
بهزیستی با افراد دارای معلولیت است .حتی آن ها که
افرادی هستند که اولین حلقه ارتباطی و خدمت رسانی
محسوب می شوند ،آموزش خاصی در این حوزه ندیدند و
نمی دانند که چگونه باید با افراد دارای معلولیت برخورد
داشته باشند.
آیا به نظر شما زنان دارای معلولیت در ایران،
با تبیعیضات مضاعفی در مقایسه با مردان دارای
معلولیت مواجه هستند؟
واقعیت این است که تحقیق خاصی در رابطه با وضعیت
زنان دارای معلولیت در ایران صورت نگرفته است .ولی
به هر حال می توان گفت در یک جامعه مردساالر مانند
جامعه ایران ،زندگی کردن به عنوان یک زن ،کار مشکلی
است .هم چنین در جامعه ای که تفاوت ها را کم تر می
پذیرد و درک می کند ،معلولیت داشتن هم مشکل است.
در نتیجه در چنین جامعه ای یک زن دارای معلولیت،
شرایط دشواری خواهد داشتِ .
خود من ،به عنوان یک زن
دارای معلولیت در ایران زندگی ،تحصیل و کار کردم و
البته خوشبخت بودم که شرایط زندگی برایم طوری فراهم
شد که توانستم از نظر کاری و تحصیلی دستاوردهای

قابل قبولی داشته باشم .اما به طور کلی مسئله این است
که زنان دارای معلولیت در نظر گرفته نمی شوند و اساس ًا
دیده نمی شوند .حتی اگر شما به فعالیت هایی که ِ
خود
افراد دارای معلولیت انجام می دهند ،نگاه کنید ،می بینید
که کم تر به جنبه جنسیت توجه می شود .البته ِ
خود زنان
دارای معلولیت هم چندان فعال نیستند که این مسئله
دالیل بسیار پیچیده ای دارد؛ اعم از این که ترددشان
در اجتماع سخت است و خانواده ها اکثراً مانع حضور
مستقل و آزادنه آن ها در جامعه می شوند ،چرا که نگران
هستند که مورد سوءاستفاده قرار بگیرند .به هر حال در

زنان است .این مسئله نشان می دهد که تعداد زیادی
از زنان دارای معلولیت هستند ،حتی مشخصاتشان در
بهزیستی ثبت نشده است .در واقع خانواده ها حتی به
خودشان زحمت نمی دهند که این افراد را به بهزیستی
ببرند تا به عنوان یک فرد دارای معلولیت ثبت شوند.
در بسیاری از مواقع این افراد در خانه ها نگهداری می
شوند و خانواده حاضر به اذعان مسئله نیست و تمایل
ندارد که فرزند دخترش به عنوان یک فرد دارای
معلولیت در جامعه شناخته شود.
در واقع همان طور که در ابتدا گفتم ،تحقیقی در این

جامعه ای که زن بیش تر یک کاالی جنسی تلقی می شود،
اگر فرد وضعیتی داشته باشد که از لحاظ ظاهری کاالی
خوبی برای آن بازار تلقی نشود ،در بسیاری از اوقات
می تواند اساس ًا جایگاه مشخصی در جامعه نداشته باشد.
بنابراین ،ما شاهد این هستیم که زنان دارای معلولیت
چندان در جامعه ،فعال دیده نمی شوند.
طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،از هر پنج زن،
یک نفر دارای معلولیت است؛ این آمار در حالی است
که  15درصد کل جمعیت جهان را معلوالن تشکیل می
دهند .در نتیجه بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی،
تعداد زنان دارای معلولیت باید بیش تر از مردان دارای
معلولیت باشد .با این حال ،سازمان بهزیستی در ایران می
گوید که از جمعیت افراد دارای معلولیت ثبت شده35 ،
درصد زن و  65مرد هستند .در واقع تعداد مردان دارای
معلولیتی که در بهزیستی پرونده دارند ،تقریب ًا دو برابر

خصوص انجام نشده ،اما شواهد نشان می دهد که
اوضاع نمی تواند چندان جالب باشد.
به نظر شما کدام قشر از معلولین سخت ترین
شرایط زندگی در ایران و یا حتی جهان را دارند؟
به نظر من زنان دارای معلولیت ذهنی و زنان دارای
معلولیت روان ،سخت ترین و بغرنج ترین شرایط را
دارند .دلیل هم این است که این افراد بیش از دیگران در
معرض خشونت و سوءاستفاده جنسی هستند و کم ترین
امکان را دارند که حرف و نظرشان شنیده شود .آن ها کم
ترین امکان مشارکت در انواع فعالیت های اجتماعی را
دارند و هم چنین از منابع و آموزش محروم هستند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار
دادید.
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زندانیـــان
در زندان ها بر سر افراد دارای
معلولیت چه می آید؟
ساقی لقایی
فعال حقوق بشر
تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ایران بر کسی
پوشیده نیست .این تبعیض به دلیل وجود ساختاری که
ضروریات زندگی را به طور برابر با دیگران برای آن ها
فراهم نمی کند ،از سال های نخستین زندگی برای این
افراد وجود دارد.
کاستی ساختاری برای افراد دارای معلولیت ،از نبودن
وسایل مورد نیاز این افراد در سنین پایین ،مثل اسباب
بازی مناسب با نیازهای کودکان دارای معلولیت جسمی
و ذهنی ،و در دسترس نبودن فضایی مناسب برای این
کودکان در مهدکودک ها و مدرسه ها آغاز می شود و
تا همیشه با آنان همراه است .مدرسه ها امکانات ویژه
متناسب با نیاز بچه های دارای کم توانی حرکتی یا مث ٌال
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کودکان مبتال به سندروم داون را ندارند .امکان استفاده
از وسایل حمل و نقل عمومی برایشان مهیا نیست .حتی
در ساخت پیاده روها ،خیابان ها و ساختمان های عمومی
اغلب نیاز این افراد برای عبور و مرور در نظر گرفته
نمی شود .مث ًال گذرگاه ویژه صندلی چرخ دار در خیابان
ها و کوچه های شهرهای ایران وجود ندارد؛ یا دست کم
آن قدر کم است که به چشم نمی آید .کسانی که نیاز
ویژه حرکتی دارند ،به دلیل نقص ساختار حمل و نقل،
اغلب امکان استفاده از مترو و اتوبوس را ندارند .کم
تر پیش می آید که فرصت شغلی مناسبی برای افراد
دارای معلولیت جسمی ،و به ویژه ذهنی ،به وجود بیاید
و از این رو حضور اجتماعی این افراد در جامعه بسیار
محدود است.
این محدودیت ها سبب می شود عالوه بر این که افراد
دارای معلولیت امکان معاشرت عمومی و امکان کسب
تجربه کم تری داشته باشند ،از سویی امکان معاشرت
عموم مردم نیز با این افراد به وجود نمی آید و این امر
باعث می شود نتوانند نسبت به آن ها و دنیای آن ها
شناخت پیدا کنند .بعض ًا ممکن است عموم مردم از آن
ها فاصله بگیرند یا دانسته و نادانسته رفتاری ناشایست
و نامناسب با آن ها داشته باشند که این سبب طردشدگی
بیش از پیش افراد دارای معلولیت از اجتماع می شود
و در واقع موجب می شود این افراد در چارچوب خانه

زندانی شوند.
نکته ای که با این مقدمه می خواهم به آن اشاره کنم،
نقض حقوق افراد دارای معلولیت در سیستم قضایی
جمهوری اسالمی ایران است .در زندان ها بر سر افراد
دارای معلولیت چه می آید؟ در مواردی که سر و کار
این افراد به دستگاه قضایی می افتد ،چه برخوردی با آن
ها می شود؟ قانون چه تمهیداتی برای حمایت از آن ها
در جایگاه متهم اندیشیده است؟ در شرح این سوال ها ،از
چند روایت مستند کمک می گیرم:
آقای مهدی رنجکش ( )1وقتی دستگیر شد  ۲۰ساله
بود و اهل خرم آباد در استان لرستان .او دارای معلولیت
جسمی و ذهنی و تحت پوشش سازمان بهزیستی بود .به
واسطه کیف محتوی مواد مخدر در یک ماشینی که او هم
سوار بر آن بود ،دستگیر شد ۵ .سال بدون دسترسی به
امکانات الزم ،از جمله خدمات بهداشتی و درمانی و بدون
دسترسی به دارو در زندان پارسیلون خرم آباد نگهداری
و سپس اعدام شد.

آیا آقای رنجکش امکان دسترسی به وکیل و دفاع موثر
از خود را داشت؟ آیا کیف محتوی مواد مخدر پیداشده،
متعلق به او بود؟ آیا آقای رنجکش مورد سوءاستفاده
سودجویان و قاچاقچیان قرار گرفته بود؟ آیا آقای
رنجکش توان مالی گرفتن وکیل داشت؟ آیا او توان
دفاع موثر از خود را داشت؟ آیا آقای رنجکش اصال
وکیل داشت؟ نمی دانیم! چرا که او از دادرسی عادالنه و
روشن محروم بود .چگونه ممکن است فردی که بر اساس
مستندات موجود دارای معلولیت جسمی و ذهنی است،
در یک دادگاه عادل به اعدام محکوم شود؟
نمونه دیگر پرونده آقای محمد رجبی ثانی ( )2است .او
که سال ها در جبهه جنگیده بود ،به لحاظ روانی جانباز
بود .یک ماه پیش از درگذشتش ،در یک فروشگاه در
محل زندگی اش با دو برادر درگیر شد .این درگیری
شکایت آن دو برادر از آقای رجبی ثانی را برای شکستن
شیشه ماشینشان در پی داشت .ماموران کالنتری روز بعد
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او را دستگیر کردند و قاضی دادسرا برای تادیب ،او را به
بازداشتگاه فرستاد .چند روز بعد برای آزادی اش وثیقه ای
در نظر گرفت که او توان پرداختش را نداشت ،بنابراین
قاضی او را بدون محاکمه به زندان فرستاد .در این مدت
آقای رجبی ثانی به داروهای روانی اش دسترسی نداشت
و هر چه خانواده اش اصرار کردند ،قاضی حاضر نشد
امکان دسترسی او به داروهایش را فراهم کند .کم تر از
یک ماه بعد آقای رجبی ثانی در اثر آسیب های جسمی
ای که در زندان دیده بود ،درگذشت .بر اساس اطالعات
موجود ،او در زندان به شدت کتک خورده بود و دچار
جراحت های جدی و سپس عفونت شدید شده بود .چطور
می توان باور کرد کسی به خاطر شکستن شیشه ماشین
چنان مجازات شود که جانش را این طور ذره ذره از
دست بدهد؟ آیا این چیزی جز تبعیض و ظلم مضاعف
نسبت به یک فرد دارای معلولیت روانی است؟ پس از
حکم ناروای قاضی دادسرا ،مسئوالن زندان چگونه با
او برخورد کرده بودند؟ چرا در زندان شرایط مناسب
بهداشتی و درمانی برای او فراهم نشده بود؟
ایمان رشیدی یگانه ( )3جوانی دارای مشکالت جدی
جسمی و روانی بود .او مدعی بود که به اشتباه دستگیر
شده است .بر اساس اطالعات موجود نیز در دادگاه به
شهادت کسی که علیه آقای رشیدی اعتراف کرده
بود ،متهم اصلی فرد دیگری بود و تشابه اسمی موجب
بازداشت آقای رشیدی شده بود .اما قاضی نظر شاهد را
نپذیرفت و او را دوباره به زندان منتقل کرد .آقای رشیدی
یگانه که به لحاظ روحی و جسمی شرایط وخیمی داشت،
خودکشی کرد .او را از زندان به بیمارستان بردند و پس
از مداوای فیزیکی بازگرداندند .وکیلش درخواست عدم
تحمل حبس داد .جواب قاضی این بود« :حتی اگر این
زندانی در زندان هم بمیرد ،با این درخواست موافقت
نخواهم کرد!» .ایمان رشیدی یگانه اندکی بعد در زندان
درگذشت!
آیا هدف از زندان چیزی جز تادیب متهم یا مجرم و
بازگرداندن او به جامعه است؟ عالوه بر این پرسش کلی،
سوال ویژه و هم چنان بی پاسخ این است که حقوق افراد
دارای معلولیت در قوه قضاییه چگونه رعایت می شود؟
امکانات ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته می شود،
چیست؟
پانوشت ها:
برای اطالعات بیش تر ر.ک به یادبود :مهدی رنجکش،
-1
بنیاد برومند
برای اطالعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت :محمد
-2
رجبی ثانی ،بنیاد برومند
برای اطالعات بیش تر ر.ک به سرنوشت تلخ و مرگبار
-3
یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد ،خبرگزاری هرانا27 ،
خردادماه 1395

حقوقـــی
بررسی وضعیت حقوقی استخدام
معلوالن در ایران
احسان حسین زاده
حقوقدان
بر اساس ماده  7از قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن مصوب سال  ،83دولت موظف بود جهت ایجاد
فرصتهای شغلی برای افراد معلول حداقل  3درصد
از مجوزهای استخدامی (رسمی ،پیمانی ،کارگری)
دستگاههای دولتی و عمومی را اعم از وزارتخانه ها،
سازمان ها ،موسسات ،شرکت ها و نهادهای عمومی و
انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور
استفاده می نمایند ،به افراد معلول واجد شرایط اختصاص
دهد )1( .در همین راستا و طبق تبصره  2همین ماده،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف بود 3
درصد از مجوزهای استخدامی ساالنه وزارتخانه ها،
سازمان ها ،موسسات دولتی ،شرکت ها و نهادهای
عمومی و انقالبی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی
کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی
اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد
شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه
معرفی نماید.
این قانون یکی از قوانین مترقی در حمایت از اقشار
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آسیب پذیر جامعه محسوب می شد ،اما در اجرا با
مشکالت فراوانی مواجه شد .این قانون برگرفته از
حقوق ایاالت متحده امریکا بود که با عنوان تبعیض
مثبت ( )Affirmative Actionsاز آن یاد می
شود .این نوع از قوانین با در نظر گرفتن این نکته که
برخی اقشار به دلیل ضعف جسمی یا دارا بودن مشکالت
جسمانی کم تر مورد توجه کارفرما هستند ،طرح های
تشویقی یا الزامات قانونی را برای استخدام این اقشار از
جانب کارفرماها تعیین می کنند .از جمله این اقشار می
توان به افراد دارای معلولیت و یا زنان به دلیل دوره های
طوالنی بارداری اشاره کرد.
وقتی نگاهی به مصاحبه های مختلف با معلوالن و یا
مسئوالن دستگاه های اجرایی می اندازیم ،به مغفول ماندن
الزام  3درصدی ذکر شده در این قانون پی می بریم .برای
مثال علیرضا عزیزی ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،
در سال  ۹۶گفت« :متاسفانه برخی از وزارتخانه ها و
سازمان ها برای ارائه خدمات به معلوالن همکاری الزم را
ندارند و ما نسبت به این موضوع انتقادات فراوانی داریم.
به طور مثال چندی پیش یکی از وزارتخانه آزمونی را
برگزار کرد اما توجهی به قانون  3درصد جذب معلوالن
نداشت» )2( .هم چنین محمدعلی صادقی ،رئیس اداره
بهزیستی شهرضا ،در اظهارنظری اشاره کرد که قانون
استخدام  3درصد معلوالن مهجور مانده و اجرا نمی شود.
( )3زهرا امینی ،مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز به
اجرایی نشدن و عدم استخدام  3درصد معلوالن اشاره
کرده است )4( .لذا اجرایی نشدن چنین قوانینی در
سیستم حقوقی ایران بسیار حائز اهمیت است.
در اردی بهشت سال جاری ،قانونگذار پس از پی بردن
به ناکارآمدی قانون مصوب سال  83در مورد حقوق
معلوالن ،اقدام به تقنین قانون جدیدی در مورد حقوق

معلوالن به نام قانون حمایت از حقوق معلوالن کرد)5( .
بر اساس تبصره ماده  ،34این قانون ناسخ قانون سابق
است؛ البته این نسخ بعد از تصویب و ابالغ تمام آیین
نامه های قانون جدید آغاز خواهد شد .فصل پنجم قانون
جدید نیز به اشتغال و کارآفرینی معلوالن اختصاص
داده شده است .برای مثال در بند ت ماده  11که یکی
از ابداعات مثبت قانونگذار تلقی می شود30 ،درصد از
پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه ها،
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم
بینا و افراد دارای معلولیت جسمی ،حرکتی اختصاص
داده شده است .هم چنین در بند ث همین ماده30 ،درصد
از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی
دستگاه ها ،شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد
دارای معلولیت جسمی ،حرکتی تعلق گرفته است که
در نظر گرفتن نوع معلولیت با شغل مناسب از طرف
قانونگذار یک پیشرفت خوب در اجرایی کردن استخدام
معلوالن است.
از دیگر نکات مثبت قانون جدید ارائه مشوق های مالی
به کارفرمایان بخش خصوصی جهت استخدام معلوالن
است .برای مثال ماده  12این قانون اشعار می دارد:
«کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت
جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند،
در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت
شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلوالن
استفاده خواهند کرد:
 -1مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای
معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
 -2حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس
مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات
مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
 -3سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار
(مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل
پرداخت شود».
مطابق تبصره  2همین ماده ،منظور از کمک هزینه
ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از
پرداخت حداکثر  50درصد حداقل حقوق و دستمزد
ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای
معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30
درصد ،متوسط  40درصد و شدید  50درصد) که توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری
سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود .از دیگر
تبعیض های مثبت و طرح های تشویقی که قانونگذار
برای حمایت از استخدام معلوالن توسط بخش خصوصی
در نظر گرفته است ،این که ایشان را از پرداخت حق
بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب
شده معاف کرده است .هم چنین افراد دارای معلولیتی
را که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال
خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول
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به کار هستند ،حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما یا خویش فرما معاف می کند و حق بیمه سهم
کارفرمایی یا خویش فرمایی اینگونه افراد باید توسط
دولت تامین و پرداخت شود.
در مورد اختصاص  3درصد از سهمیه استخدامی دستگاه
های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده
می کنند ،قانون جدید شامل یک تغییر مثبت در جهت
اجرایی کردن این قانون است و آن این که مطابق تبصره
 2ماده  15قانون جدید ،باالترین مسئول دستگاه های
اجرایی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک
ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند و متخلفان
حسب مورد با حکم مراجع ذیصالح به مجازات تعزیری
جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده  ۱۹قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲انفصال موقت یا
دائم از خدمات عمومی ،تنزل مقام و یا محرومیت از
انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از
نهاد یا سازمان متبوع محکوم خواهند شد.
نکاتی که ذکر شد تغییرات مثبتی بود که قانونگذار در
قانون جدید و پیرو بهبود شرایط استخدام و اشتغال
معلوالن و در راستای همان اختصاص  3درصد سابق
انجام داده است .اما همان طور که پیش تر نیز ذکر شد
تا زمانی که اراده عملی برای اجرا و تخصیص این سهمیه
استخدامی به افراد دارای معلولیت در کار نباشد ،این
قوانین چیزی جز قوانین ویترینی برای آراسته نشان
دادن وضعیت معلوالن در ایران نیست .قانونگذار در
اقدامی جدید عدم اختصاص این سهمیه به معلوالن در
دستگاه های دولتی و عمومی را جرم انگاری کرده که
نشان از عزم قانونگذار در اجرایی کردن این قانون دارد
اما قوانین زیادی در جمهوری اسالمی هستند که در
عمل اجرا نمی شوند .برای مثال بسیاری از اصول قانون
اساسی مثل اصل  15یا اصل  24 ،23و  27در عمل
مغفول هستند و اجرا نمی شوند .لذا صرف تصویب چنین
قوانینی نشان از بهبود اوضاع معلوالن نخواهد داشت .هم
چنین باید دید که آیا پرداخت کمک هزینه  50درصدی
مذکور در باال و یا پرداخت حق بیمه معلوالن از جانب
دولت ،آن هم در این اوضاع نابه سامان صندوق ها و
سازمان تامین اجتماعی عملی خواهد شد؟
پانوشت ها:
 -1قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،وبسایت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -2برخورد با وزرایی که قانون  ۳درصد استخدام معلوالن را
رعایت نمی کنند ،تسنیم 18 ،آذرماه 1396
 -3قانون  3درصد استخدام معلوالن در کشور مهجور مانده است،
ایرنا 20 ،آذرماه 1389
 -4دستگاه ها قانون  3درصد استخدام معلولین را رعایت نمی
کنند ،فارس 13 ،مردادماه 1397
 -5قانون حمایت از معلوالن ،روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

گفتگــــــو
میالد زویداوی:
ورزش حرفه ای معلوالن
گالدیاتور بازی است
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گفتگو از علی کالئی
میالد زویداوی ،فعال حقوق افراد دارای معلولیت و
ساکن آلمان است .وی پیش تر عضو انجمن نابینایان
خوزستان بوده است .زویداوی هم چنین در سال 1390
در اردوی انتخابی تیم ملی در رشته فوتبال نابینایان هم
حضور داشته و بعد از مهاجرت به آلمان در تیم فوتبالی
در الیپزیگ آلمان بازی می کند.
با آقای زویداوی که سال ها در حوزه معلوالن در ایران
فعالیت داشته به گفتگو نشستیم و در مورد مشکالت
معلوالن در ایران ،فرهنگ سازی در این حوزه و هم
چنین فعالیت های ِ
خود او در زمان حضورش در ایران
سخن گفتیم .او که به طور مشخص بر مسئله مشکل
اشتغال معلوالن تاکید می کرد ،گفت که در این حوزه و
عدم دسترسی معلوالن به شغل مناسب «اتفاقات عجیب
و غریبی می افتد که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد».
زویداوی همین مسئله اشتغال را منشاء افسردگی و
مشکالت روحی بسیار معلوالن معرفی کرد.
مشروح گفتگوی خط صلح با این فعال حقوق افراد
دارای معلولیت در ذیل از نظر شما می گذرد:
به نظر شما بزرگ ترین مشکلی که افراد دارای
معلولیت در ایران با آن مواجهه هستند ،چیست؟
وقتی کلمه معلولیت شنیده می شود ،آدم ها به یاد کلمه
مشکل می افتند .هر انسانی می تواند معلولیت داشته
باشد .یک مسئله این است که ما برخی اوقات فراموش
می کنیم که انسانیت قبل از معلولیت است و این مسئله
در بسیاری اوقات دیده نمی شود .حتی می شود این
مفهوم را تعمیم داد و گفت که هر فردی با هر مشکل
حقوق بشری می تواند معلول باشد .یعنی هر فردی از
گروه های سیاسی ،اقلیت های قومی ،مذهبی ،جنسی و
غیره می تواند معلول هم قلمداد شوند .مسئله معلولیت
یک مسئله بسیار واقعی و طبیعی است و یکی از اساسی
ترین مسائل ،مشکل نادیده گرفتن شدن معلول به عنوان
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یک انسان است .این مسئله در بحث های مختلف در نظر
گرفته نمی شود.
مشکالت معلوالن بسیار است .امنیت کار برای آن ها
پایین است .بحث معلوالن بحثی بسیار کالن و واقعی
است که با آن نمی توان صرف ًا برخورد احساسی کرد.
مسئله این جاست که مسئله معلوالن درست فهم نمی
شودِ .
من نابینا ،با شمای بینا تنها تفاوتم این است که
من چشمانم بسته است و نمی بینم .اما مشکل امکانات
هم هست .در اروپا برای نابینا مسیرهای خوب و جاده
های مناسب با جدول کشی اصولی برای راه رفتن او
وجود دارد.
هر انسانی در هر لحظه ای در معرض معلولیت قرار دارد.
چه در خودرو و چه در غیر آن .مث ًال کارمند عالی رتبه
بانکی بوده که به ناگاه و در اثر یک حادثه عضوی از
جامعه معلوالن شده .پس مسئله معلولیت ممکن است
برای هر فردی پیش بیاید.
یک مشکل بسیار بزرگ مسئله اشتغال است .قانون
اختصاص  3درصد از مجوزهای استخدامی برای معلوالن
وجود دارد ولی اجرا نمی شود .تابوهای اشتغال معلوالن
هم یک مشکل بزرگ است .در اروپا یک نابینا را تشویق
می کنند که رشته های خاصی را انتخاب کند تا بتواند
جذب بازار کار شود .مث ًال از او می خواهند وارد بحث
فیزیوتراپی شود .چون در فیزیوتراپی مسئله لمس بدن
است و المسه یک نابینا هم قوی است .در اروپا فکر شده
و به این نتیجه رسیده اند که نابینایان را تشویق کنند که
به این سو روی بیاورند ولی جلوی کار و اشتغال معلوالن
در حوزه های دیگر را هم نمی گیرند و حتی در اولویت
قرار می دهند و مناسب سازی می کنند.
ً
یا مث ًال یک معلول ویلچری ،اگر نمی تواند مثال نظافچی
شود ،به راحتی می تواند در کیوسک های ورود و خروج
ماشین ها و افراد کارت صادر کند .ولی مشکل این
جاست که اص ًال دقت و توجه در این مسائل نیست .یعنی
حتی اگر قانون هم باشد ،اجرا نمی شود و ضمانت اجرایی
ندارد.
مشکل دیگر در کنکور است .افرادی بدون هیچ ،مشکلی
سهمیه دارند .اما یک معلول ،مث ًال یک نابینا مشکل دارد
و حتی ممکن است در روند خواندن ،به کتاب درسی
اش تا وسط سال هم دسترسی نداشته باشد .هم چنین
مسئله دیگر زمان کنکور است .یک و نیم یا دوبرابر فشار
بسیاری به معلول می آورد و مث ًال دو جلسه ای شدن
کنکور برای نابینایان ،بحثی است که روی آن فکر نشده
و بحث نمی شود .من نمی گویم نابینا سهمیه می خواهد
ولی آن سهمیه عده ای ،جلوی فرد نابینا را برای ورود
به دانشگاه می گیرد .حتی رتبه های تک رقمی از میان
نابینایان هست .این مشکلی است که کسی به آن توجه

نمی کند.
مشکل دیگر معلوالن ،ناشناخته بودن معلولیت ها است.
یکی از آن ها به خود من گفت که خانواده ام تا شش-
هفت سالگی فکر می کردند که من به دلیل مشکل ذهنی
و روانی به درودیوار می خورم .یعنی در برخی نقاط در
این حد عدم دانش وجود دارد که نمی دانند انسان هایی
هستند که با مشکل بینایی به دنیا می آیند .یعنی برخی
وقت ها مشکل کشف و شناسایی معلولیت در ایران
وجود دارد.
مشکل دیگر مسئله افسردگی معلوالن است که آن ها
را آزار می دهد و چون مسئله می تواند تابو باشد ،شاید
برخی از معلوالن از این وجه خودشان بترسند و نخواهند
که آن را بیان کنند .چون در حالت عادی هم جامعه
ممکن است یک معلول نابینا را مث ًال گدا فرض کند؛ حتی
اگر لباس و سر و وضعش هم خیلی بهتر از آدم های
دیگر باشد .ولی این افسردگی حتی می تواند به خودکشی
بیانجامد .مسئله خودکشی معلوالن هم مشکل مهمی است
که کسی بر روی آن کار نکرده است .چون ما در ایران با
کتمان مسئله خودکشی روبه رو هستیم.
هم چنین معلوالن با انواع نگاه های غیرواقعی ،اغراق
آمیز ،همراه با ترحم و یا حتی نگاه های از باال به پایین
مواجه اند که برای آن ها ایجاد مشکل می کند .هم چنین
اطالعات درستی در جامعه و حتی در میان مدیران ارشد
در مورد معلوالن وجود ندارد و همین موجب عدم خدمت
رسانی درست آن ها به معلوالن می شود.
سال هاست که در ایران اعالم شده که برای
توانمندسازی معلوالن تالش می شود .به نظر شما این
تالش ها تا به کجا به ثمر نشسته است؟
این تا کجا را نمی توان گفت چون سیستم آماری
درستی وجود ندارد و همین خودش یک مشکل است.
در خود محیط های معلوالن سوءاستفاده های مالی هم
وجود دارد .خیلی هم زیاد است .شاید دولت بگوید که
ما ردیف بودجه های بسیاری را برای این مسئله داریم
و آمار خیرین هم زیاد است .اما دزدی ها و سوءاستفاده
های مالی هم زیاد است .چون ما در کشورمان شاهد عدم
شفافیت اقتصادی هستیم .برای همین تا کجا و چقدر را
نمی شود ارائه کرد .با توجه به وضعیت ایران ،معلوالن
به طور کلی شانس پیشرفت را برای خودشان متصور
هستند .یعنی در ایران فردی معلول از یک روستا می رود
و در المپیک مدال می گیرد یا نابینایی می رود و استاد
دانشگاه می شود یا فردی دیگر به همین صورت به یکی
از بزرگ ترین وکالی ایران بدل می شود.
ولی در ایران به دلیل عدم پیگیری اصولی مسائل و عدم
وجود دانش ،این تالش ها تا جایی که باید به ثمر نمی
نشیند .صداقت هم که وجود ندارد .در این وضعیت آمار
دقیقی نمی شود داد.
در این مسائل و مشکالتی که فرمودید ،به نظرتان
سهم دولت بیش تر است یا فرهنگ عمومی؟

میالد زویداوی،
نفر دوم از سمت چپ
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مسلم است که سهم بیش تر دولت است .اگر اراده ای
در دولت به وجود بیاید ،حتی اگر فضای عمومی بخواهد
که نپذیرد ،دولت می تواند دست به اجبار بزند و از قوه
قانونی خودش استفاده کند .در ایران فضای فرهنگی نمی
تواند از دست دولت خارج شود .مسئله آموزش و اشتغال
هم از جمله مسائلی است که در دست دولت است .مث ًال
در رابطه با اشتغال ،فردی ممکن است کامپیوتر و زبان
هم بداند اما کار نداشته باشد.
خب فکر می کنید این فردی که کار ندارد،
کارفرماها او را استخدام نمی کنند یا دولت برای
استخدام آن ها همراهی نمی کند؟
معموالً کارفرمای بزرگی که بتواند افراد دارای معلولیت
را هم استخدام کند ،وجود ندارد .کارفرما در ایران دولت
است و معموالً کارهایی که یک معلول در ایران به عهده
می گیرد با کارفرمایی دولت است؛ مثل معلمی و مانند
آن.
یعنی بخش خصوصی امکان استخدام معلوالن را
ندارد و یا این استخدام انجام نمی شود؟
این مسئله بدل به فرهنگ نشده ،مطرح نشده و در فضای
جامعه نیست .در تلویزیون ممکن است گفته شود ،اما
انجام نمی شود.
شما در انجمن نابینایان استان خوزستان فعال
بودید .به نظر شما نهادهای مستقل مردمی در زمینه
ترویج و فرهنگ سازی و آگاهی بخشی نسبت به
حقوق معلوالن در ایران تا چه اندازه از آزادی عمل
برخوردارند و با چه موانعی روبه رو هستند؟
بستگی به حوزه فعالیت دارد .ببینید بحث معلولیت هنوز
سیاسی نشده است .این هم خوب است هم بد .بد است
چون مسئله برای کسی دیگر اهمیت ندارد .و خوب است

چون به دلیل سیاسی نشدن جلوی فعالیت گرفته نمی
شود .ولی چون توانمند سازی مث ًال ِ
من نابینا منجر به این
می شود که من بتوانم یک پست اداری را اشغال کنم و
اشغال پست در ایران معنی اش محرومیت دیگران است
(با توجه به مسائلی به مانند سهمیه).
اما در حوزه معلوالن ،عموم ًا تک ستاره ها فعالیت هایی
را انجام می دهند .مث ًال در یک شهر یک شخص است
که چنین کاری را انجام می دهد .یا مث ًال آن فعال یک
بازیگر سینما (به مانند کتایون ریاحی) باشد که حوزه
ای را پوشش دهد .اما کارها عموم ًا فردی است و
سیستماتیک نیست .همین سیستماتیک نبودن موجب
می شود که همفکری نشود و جلوی سوءاستفاده ها
گرفته نشود .الباقی مشکالت نهادهای مربوط به معلوالن
تفاوتی با مشکالت نهادهای مربوط به افراد غیرمعلول
ندارد .پیش تر گفتم امثال من آدم های عادی به مانند
بقیه هستیم و فقط نابیناییم .وقتی فرد مثل بقیه است
مشکالت نهادها هم به مانند مشکالت الباقی نهادهای
جامعه است .معلولیت برای فرد محدودیت هست ولی
محرومیت نیست و می توان او را توانمند کرد.
افراد دارای معلولیت در ایران از لحاظ ورزشی
چه جایگاهی در جهان دارند؟ این جایگاه به خاطر
حمایت های دولتی و یا اهمیت نهادهای دولتی به
مسئله است یا تالش خودشان؟
پیش از پاسخ به پرسش شما می خواهم این را بگویم که
یک فرد دارای معلولیت باید ورزش کند تا بدنش سالم
بماند .مث ًال کمر یک نابینا می تواند خم بشود چون ممکن
است متوجه نشود که به چه صورتی راه می رود یا می
نشیند .او می تواند هم دچار تیک های عصبی شود و هم
افسردگی و هزینه ای را به خودش و جامعه اش تحمیل
کند .درست است که همه آدم ها نیاز به ورزش دارند ،اما
ورزش برای یک معلول نیازی درمانی و مستقیم است.
معلولی که ورزش می کند ،می تواند بسیار شبیه تر به
آدم های عادی در جامعه ظاهر شود .این مسئله از جهت
اعتماد به نفس او و مسائل روحی-روانی بسیار حائز
اهمیت است .این مسئله ورزش همگانی است و برای
تشویق به آن بحث ورزش حرفه ای مطرح می شود.
در ورزش حرفه ای بخشی از مسئله به صورت کشت
دیم است .یعنی فرد خودش مستعد است و می تواند
پیشرفت کند .اما در بخش مربوط به فدراسیون جانبازان
و معلوالن ،معلوالن از خدمات بنیاد جانبازان هم استفاده
می کنند .رئیس این فدراسیون هم فرد بسیار بانفوذ و
موفقی است .فدراسیون توانسته امکانات بسیار خوبی را
به دست بیاورد و در سطح دنیا هم وضعیت خوبی دارد.
البته ایران می خواهد جزو  10کشور اول پارالمپیک
باشد .باید گفت که تیم های ملی در ایران حتی بیش از
کشورهایی به مانند آلمان حمایت می شوند.
نکته این جاست که جامعه معلوالن در ایران طبقه عالی
بسیار بزرگی دارد .در واقع یک طبقه عالی بزرگ و یک
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طبقه فرودست بزرگ دارد .همین هم برخی نگاه های
دوگانه را موجب می شود .یعنی در میان معلوالن هم
وکیل و استاد دانشگاه بزرگ و به نام وجود دارد و هم
فردی که مث ًال حتی نمی تواند شکمش را سیر کند .در
ورزش هم به همین صورت است .یعنی اگر فردی تمام
توانش را بگذارد ،می تواند به جایگاه خوبی برسد.
نکته اینجاست که ورزش معلوالن به گونه ای گالدیاتور
بازی است .یعنی شما اگر در پارالمپیک مدال بگیرید،
پاداش بسیار خوبی دریافت خواهید کرد؛ ولی اگر مث ًال
نابینایی در ورزش پایش بشکند و نتواند خودش را نشان
بدهد ،عالوه بر معلولیت پیشین ،مشکل شکستگی پا را
هم باید خودش حل کند و مشکالتش را تحمل کند .در
واقع حمایتی از او نمی شود.
اما فارغ از حوزه ورزش حرفه ای-که همان مشکالتی که
در حوزه ورزش عادی هست ،در حوزه ورزش معلوالن
هم به چشم می خورد ،-مسئله ضعف ورزش همگانی
معلوالن هم در ایران وجود دارد که مسئله ای جدی است.
شما در ایران فعال ان جی او های معلوالن بودید.
چه کارهایی برای معلوالن کرده اید و چه کارهایی را
می توانستید بکنید و نشد که انجام دهید؟
یکی از کارهایی که ما انجام دادیم این بود که معلوالن
از خانه هایشان بیرون بیایند و در اردوهای تفریحی
یا جلسات انجمن ها شرکت کنند .هم چنین با کمک
معلوالن ،کتاب های پویا تولید کردیم .گروه موسیقی
داشتیم و مسئله نقاشی نابینایان را هم پیگیری کردیم.
ما با کمک شهرداری تالش کردیم فرهنگ سازی کنیم.
شهرداری منطقه به ما پیشنهاد داده بود که پیمانکاری
برگزاری جشن های بزرگ را برعهده بگیریم .چندسالی
بود ُمد شده بود که در اهواز و برای جشن ها در کنار
کارون خواننده ها را دعوت می کردند .قرار بود درآمد
این پیمانکاری به انجمن برسد و این پول را به پیمانکار
خصوصی ندهند .اما با تغییر سیستم و رفتن ما و عوض
شدن رئیس شورای شهر و کارمندها و سیستم شهرداری،
این مسئله ک ًال فراموش شد .چون این مسئله جایی نوشته
نشده بود و مسئله برنامه محور نبود و قائم به فرد بود.
وقتی هم که برنامه محور می شود ،بحث پول و شهرت
پیش می آید و این مسئله ضربه ای که می زند بیش تر
است.
ً
یکی از حوزه های فعالیت عموما در بحث فرهنگ سازی
است و یکی از محورهایی که بر روی آن کار می شود
مسئله نبودن نگاه ترحم آمیز به معلوالن است.
بگذارید از کاری که انجام داده می شد شروع کنم و
پاسخ بدهم .شما یک گروه موسیقی از نابینایان دارید و
در یکی از بهترین نقاط شهر در برابر هزاران بیننده قرار
می دهید که قرار است کار آن ها را ببینند و این گروه
هم یک گروه کامل و آماده برای کنسرت است .در همان
برنامه ،یک بچه ده-دوازده ساله با همان ادبیات خاصش
گفت که این ها “کور و شل” هستند و می توانند گیتار

بزنند و ما عرضه نداریم! در این راستا همین کارها تاثیر
خودش را گذاشت .اما مشکل عدم تداوم این کارهاست.
ما نمایشگاهی از توانمندی های معلوالن هم داشتیم که
کاپ ها و مدال های جهانی و پارالمپیک را در آن جا
نمایش دادیم .هم چنین روانشناسان نابینا را آوردیم که به
مردم خدمات مشاوره می دادند .برگزاری روزهای جهانی
نابینایان هم هست.
البته به نظرم مشکل ایران فرهنگ سازی نیست چون
بحث زیاد مطرح می شود .اما مسئله این است که ورای
فرهنگ سازی باید نتیجه بگیرید .و خب وقتی فرهنگ
سازی می شود ولی ورای فرهنگ سازی نتیجه نمی دهد،
این خودش موجب ایجاد افسردگی می شود .چون نتیجه
توانمند سازی یک معلول باید این باشد که بتواند کار
کند و درآمد خودش را داشته باشد .وقتی این مسئله حل
نمی شود ،وقتی قوانینی مثل قانون حقوق معلوالن هنوز
بر روی زمین است و اجرایی نیست ،این کارها هم نتیجه
نمی دهد.
همان طور که اشاره کردید ،یکی از مهم ترین

تیم والیبال نشسته ایران در
رقابت های پارالمپیک 2016
قهرمان شد  -عکس از نود
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دغدغه های افراد دارای معلولیت بحث کاریابی است.
با توجه به سهمیه  ۳درصدی که در قانون برای این
افراد مشخص شده ،تا چه اندازه این مسئله تسهیل
شده است؟
مسئله اشتغال جدا از مسئله آموزش نیست .یعنی مسئله
ناشی از بحث توانمندسازی است .نکته این جاست که
شما آموزش می بینید و اما اجرا نشدن همین قانون 3
درصدی کار شما را به بن بست می کشاند و موجب
افسردگی می شود .مسئله این جاست که قوانین مربوط به
معلوالن ضمانت اجرایی ندارد .زمانی تربیت معلم اعالم
کرد که نابینا نمی تواند در کنکورش شرکت کند .دلیلی
هم برایش وجود ندارد .حتی زمانی حوزه علمیه از ورود
یک نابینا برای تحصیل در آن جلوگیری کرد .یعنی در
حوزه اشتغال معلوالن گاهی اتفاقات عجیب و غریبی می
افتد که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار
دادید.

گفتگــــــو
نگاهی به مشکالت روزمره
معلوالن در ایران؛ در گفتگو با
محمدرضاصیداوی
گفتگو از سیاوش خرمگاه
محمدرضا صیداوی در  14مردادماه سال  1352در شهر
رشت چشم به جهان گشود .دوره ابتدایی را در مدرسه
دکتر خزایلی و دوران راهنمایی و متوسطه را در مدارس
عادی رشت تحصیل کرد .در سال  1376دیپلم علوم
انسانی گرفت و در کنکور سراسری همان سال در رشته
مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور رشت و مدریت صنعتی
دانشگاه آزاد اسالمی رشت قبول شد که به علت عدم
عالقه به رشته مدیریت وارد دانشگاه نشد.
آقای صیداوی هنگام تولد دچار آسیب شدید مغزی و
معلولیت شد و طبق تایید کمیسیون پزشکی بهزیستی
استان گیالن معلول جسمی حرکتی خیلی شدید است که
با انگشت پا تایپ می کند.
در این شماره از خط صلح ،با محمدرضا صیداوی
گفتگویی داشتیم و از وی در مورد مشکالتی که به عنوان
یک فرد دارای معلولیت با آن مواجه است ،پرسیده ایم:
به عنوان سوال اول ،لطف ًا از مشکالتی که به طور
روزانه در شهر و فضاهای عمومی با آن مواجه می
شوید برای مخاطبان ما بگویید.
معابر عمومی شهر رشت وضعیت خیلی بدی دارند .مثالً
در بسیاری از پیاده روها ،رمپ مخصوص ویلچر نیست.
این مشکل در بیش تر شهرهای کوچک و محروم وجود
دارد .یا در ورودی پارک ها برای جلوگیری از تردد
موتورسیکلت ها موانع آهنی نصب کردند که مانع تردد
ویلچر هم هست .و یا در بعضی آسانسورها در تهران میله
وسط گذاشتند که مانع ورود با ویلچر می شود .البته در
سال های اخیر اقداماتی برای مناسب سازی معابر عمومی
شروع شده و در شهرهایی مثل شیراز -که یک بار به آن
جا سفر کردم -معابر عمومی کام ًال مناسب سازی شده
است؛ با این حال اماکن تاریخی و تفریحی و موزه ها و
آثار باستانی شیراز بیشرشان هنوز فاقد رمپ تردد ویلچر
هستند .این مشکل در بسیاری از هتل ها و مسافرخانه
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های شیراز و سایر شهرها هم وجود دارد .متاسفانه در
رشت حتی اتوبوس های داخل شهری رمپ سیار
مخصوص تردد ویلچر معلوالن را قفل کرده اند و عم ًال
برای من و همنوعانم ،امکان استفاده از خدمات اتوبوس
شهری میسر نیست .هم چنین بسیاری از تاکسی های
اینترنتی و تاکسی تلفنی های شهرم هنوز به آسانی حمل
ویلچر یک فرد معلول یا جانباز را قبول نمی کنند و یا
کرایه بیش تری مطالبه می نمایند.
به طور کلی آیا مردم وضعیت شما را درک می
کنند و مثالً در جایی که خودتان نیاز داشته باشید به
شما کمک می کنند؟
بله؛ در سال های اخیر در این زمینه ها فرهنگ سازی
خوبی توسط رسانه های گروهی شده و آگاهی های
عمومی مردم خیلی بیش تر شده است و دیگر کم تر
شاهد رفتارهای ترحم آمیز مردم هستیم و مردم اگر در
جایی به مشکل برخورد کنیم ،داوطبانه کمک می کنند.
خانواده چطور؟
متاسفانه رفتار بسیاری از خانواده ها با فرد معلول توهین
آمیز و ناپسند است و افراد دارای معلولیت را مورد آزار
و اذیت جسمی ،روحی و حتی جنسی قرار می دهند.
متاسفانه هنوز قانونی برای مقابله با معلولیت آزاری در
ایران نداریم و متولی معلوالن -یعنی سازمان بهزیستی-
هیچ نظارتی بر رفتار خانواده ها با فرد معلول ندارد و فرد
معلول مظلوم واقع می شود و صدایش شنیده نمی شود.
شما اخیرا ً سفری به جنوب ایران داشتید و در
حساب شخصی فیسبوک خودتان از خاطرات این
سفر برای دوستان و مخاطبانتان نوشته اید .چه شد که
به فکر رفتن به جنوب افتادید و با چه مشکالت عمده
ای برای تدارک این سفر و یا در حین سفر مواجه
شدید؟
واقعیت این است که به خاطر آزار و اذیت جسمی و
روحی من توسط پدر ،وضع روحی خیلی بدی داشتم و
حتی همه اقدامات الزم برای جدا شدن از خانواده و اقامت
در آسایشگاهی در گنبدکاووس توسط یک دوست گرامی
انجام شده بود و فقط منتظر اعالم آمادگی من برای رفتن
به آسایشگاه بودند .لیکن یک دوست فیسبوکی پیشنهاد
کرد به یک مسافرت بروم و مدتی از محیط پرتنش منزل
دور باشم تا بعد از آن بتوانم با آرامش بیش تری در مورد
آسایشگاه تصمیم بگیرم .من هم قبول کردم و چون در
فصل زمستان هستیم تنها جایی که هوای مناسب دارد
جنوب میهنم هست .بندرعباس و جزایر هرمز و قشم و
کیش را انتخاب کردم و با یک همراه عازم شدم .مهم
ترین مشکل ،تامین مالی هزینه سفر بود که خوشبختانه
دوستانی در این زمینه کمک کردند .مشکل بعدی تهیه
بلیط قطار و هواپیما بود که در این زمینه در قانون جامع

و قطار و اتوبوس بین شهری باید برای افراد معلول شدید
و خیلی شدید نیم بها محاسبه شود که فع ًال اجرا نمی شود
و یا ناقص اجرا می شود .ناچار همه بلیط های سفرم تمام
بها پرداخت شد .خوشبختانه در سفر مشکل خاصی نداشتم
و پرسنل راه آهن و هواپیمایی ایران ایر و نیز پرسنل
لنج های خلیج فارس ،نهایت همکاری را داشتند؛ که
جا دارد از زحماتشان تشکر کنم .مشکل عمده دوم عدم
همکاری مسئول تور گردشگری هتل مارینا یک قشم
بود که به بهانه معلولیت مانع همراهی و بازدید از جاذبه
های توریستی قشم مثل جنگل حرا و غیره شد .این مسئله
موجب تاسف من شده بود.

معلول نیست .هزینه های زندگی مثل تهیه مواد غذایی
و نیز هزینه هایی مثل آب ،برق ،گاز ،تلفن ،ایترنت و یا
هزینه هایی همانند حمل نقل ،پزشکی و مخصوص ًا دندان
پزشکی و توان بخشی ،شدیداً افزایش یافته و اکثریت
معلوالن فاقد بیمه تکمیلی هستند .البته بسته های غذایی
حمایتی توسط بهزیستی توزیع می شود .ضمن ًا تحریم
های آمریکا و افزایش قیمت ارزها هم موجب شده فرض ًا
قیمت یک ویلچر معمولی که ساخت کشور آلمان هست
و سال قبل زیر  2میلیون تومن بوده ،اکنون  2برابر و
بیش تر شود .قانون می گوید که «دولت مکلف است
کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید

شما با چه مشکالتی برای داشتن یک دستیار
شخصی و یا پرستار ،روبه رو هستید؟
با توجه به معلولیت خیلی شدیدم و نیز کهونت سن
پدر(پدرم  77ساله هستند) ،داشتن یک پرستار برای
من واقع ًا الزم و ضروری است؛ لیکن هزینه هنگفتی می
طلبد .استخدام یک پرستار چیزی در حدود  2تا  3میلیون
تومان هزینه می برد که تامین این مبلغ ،خارج از توان
من و پدرم است .در قانون جامع حمایت از معلوالن هم
به صراحت پرداخت حق پرستاری به معلوالن شدید ذکر
شده؛ لیکن فع ًال اجرا نمی شود.
حمایتی که بهزیستی و یا احیان ًا سایر نهادها از شما
می کنند ،راضی کننده است؟
اگرچه مستمری معلوالن بهزیستی از  53000تومان 2
سال قبل ،به  161500تومان افزایش یافته ،ولی این
مبلغ به هیچ عنوان پاسخگوی حداقل مخارج یک فرد

و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد
ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی
کشور منظور نماید»؛ اما فع ًال اجرا نمی شود.
اگر می توانستید با مسئوالن صحبت کنید چه
درخواستی از آن ها داشتید؟
اول این که برای اجرای کامل قانون جامع حمایت از
معلوالن همت کنند و  100درصد بوجه مورد نیاز را
اختصاص دهند .مورد دوم این که قانون معلولیت آزاری
را تدوین و به تصویب برسانند و بر نحوه زندگی معلوالن
در منزل نظارت کنند .هم چنین تورهای گردشگری
ارزان قیمت برای این عزیزان پیش بینی نمایند .آخرین
مورد هم این که برای ازدواج معلوالن فرهنگ سازی
کنند؛ چون نیاز جنسی و ازدواج یک فرد معلول هنوز
در جامعه ایران تابو است.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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اجتماعـــــی
نقبی بر حقوق انسانی افراد
دارایمعلولیت
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل
افراد دارای معلولیت ،بیش از  10درصد جمعیت
جهان را در برمی گیرند و ( 80 )1درصد از این افراد
در کشورهای در حال توسعه سه قاره آسیا ،آفریقا و
آمریکای التین زندگی می کنند .معلوالن ،به عبارتی
بزرگ ترین اقلیت جامعه بشری محسوب می شوند .این
اقلیت به اشکال مختلف مورد تبعیض و محرومیت های
اجتماعی و حقوقی قرار می گیرند .در زمینه حقوق بین
الملل و کنوانسیون های سازمان ملل در زمینه حقوق
افراد دارای معلولیت ،اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال
 ،1948اولین سند بین المللی است که با تاکید بر حقوق
و کرامت انسانی به اعتبار انسان بودن حقوق افرادی را
که با ناتوانی های جسمی و روانی نیز مواجه هستند ،در
بر می گیرد.
اما رشد و تکامل و بسط یافتن پارادایم حقوق بشر در
خالل  71سال گذشته به تدریج مفاهیم عام مندرج در
اعالمیه جهانی حقوق بشر را به طور مشخص در مورد
اقشار و گروه های اجتماعی که در حاشیه جامعه قرار
دارند ،بسط و گسترش داده است .این روند انعکاس
خود را در اسناد کنوانسیون ها و مصوبات سازمان
ملل بر جای گذاشته است .موج نخست حقوق انسانی
به مثابه “حقوق منفی” یا حقوقی که صرفا بدون هیچ
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گونه محدودیت به اعتبار انسان بودن می بایست محترم
شمرده شود و این حقوق چون حق به زندگی ،حرکت
و مسافرت ،تفکر و اندیشه ،حق بیان ،حق به انجمن و
گردهمایی ،مذهب و مشارکت سیاسی است .موج دوم
حقوق انسانی که اصطالح ًا “حقوق مثبت” قلمداد می
شوند ،دربرگیرنده معیارهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی است؛ چون حق به مسکن ،بهداشت ،آموزش،
دستیابی به اشتغال و اخیراً دستیابی به فضای مجازی.
گره زدن و در هم آمیختن حقوق موج اول و دوم ،رشد
مفاهیم حقوق انسانی و تقاطع(  (�Intersectional
 )ityتبعیضات و موانع برای دستیابی به این حقوق است
که زمینه حقوق معلوالن را فراهم می آورد.
پارادایم حقوق انسانی و معلولیت در تکامل و تاکید
مجدد به حقوق کلیه افرادی است که به نحوی حقوقشان
به ویژه در موج دوم مصوبات سازمان ملل و یا حقوق
مثبت نقض گردیده و موانع بیشماری برای دستیابی
آنان به حقوق ،کرامت و شانی که به اعتبار انسان بودن
می بایست از آن برخوردار گردند ،محروم هستند.
این پارادایم ،از نظر فلسفی ،تئوری های مارتا ناسبام،
فیلسوف و حقوقدان آمریکایی را که در سال های 1980
تئوری های اقتصادی “قابلیت محور” را مطرح کرده ،به
چالش می کشد .این فیلسوف با ارائه آلترناتیو به تئوری
“رفاه اقتصادی” به طور اجمالی مطرح می سازد که
“کرامت” و یا “شان” انسانی با قابلیت های انسانی که
در بر گیرنده  10قابلیت چون زندگی ،سالمت بدن ،بدن
بدون نقص ،حس های پنجگانه ،قابلیت تصور ،اندیشه
و تفکر ،احساس ،اتخاذ تصمیم برای کاربردهای زندگی
روزانه ،حس تعلق ،کنترل روی محیط و روابط خود با
دنیای خارج ،برآورد می گردد.
تئوری “قابلیت محور” در حقیقت قابلیت های فرد را
زمینه برخورداری از حقوق انسانی معیار دانسته و نه
برخورداری از این حقوق به صرف “انسان بودن” این
تئوری ارزش اقتصادی که فرد به سبب توانایی خود می
تواند برای جامعه به ارمغان بیاورد.

کنوانسیون حقوق معلوالن این امر را که حقوق و کرامت
انسانی به صرف “انسان بودن” می بایست به همه افراد
جامعه تعلق یابد و توانایی ها و یا محدودیت های
روحی و جسمی افراد نباید زمینه نقض حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی افراد دارای معلولیت باشد .تقاطع،
فقر و ناتوانی ،چرخه شومی است که زندگی بسیاری از
مردم جهان را به طور جدی به مخاطره انداخته است .بر
اساس گزارش بانک جهانی 20 ،درصد از فقیرترین افراد
دنیا ،از یک نوع معلولیت رنج می برند .این مسئله به
این دلیل است که افراد فقیر ،بیش تر در خطر ناتوانی
های جسمی و روحی قرار دارند .این افراد بیش تر از
سوءتغذیه ،دستیابی به امکانات بهداشتی ،زندگی امن،

فشارهای عصبی و شرایط کار رنج برده و زمینه های
برخورد با ناتوانی های جسمی و روانی برای آنان بیش
تر است .این ناتوانی ها خود موانع جدی در زمینه حقوق
انسانی آنان به تحصیل ،اشتغال و بهره مندی از خدمات
اجتماعی بوده و سبب می گردد تا چالش های فزون
تری برای بیرون آمدن از فقر داشته باشند .هم چنین
ناتوانی های جسمی و روحی می توانند در رابطه با
سطح تحصیالت تاثیر بگذارند .زیرا در کشورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDچنین
برآورد شده است که افراد کم تحصیالت  19درصد و
افراد با تحصیالت بیش تر  11درصد در زمره معلوالن
قرار دارند.
تقاطع ( )Intersectionalityجنسیت و معلولیت

نیز از چالش های بی شماری برخوردار است .زمینه زنان
با تبعیضات حقوقی و فرهنگی گسترده تری در مقابل
مردان داشته و این تبعیضات ،نقض حقوق انسانی آنان
را با موانع جدی تری مواجه می سازد .تقاطع جنسیت
و ناتوانی های فیزیکی و روانی ،زنان را در خطر به
مراتب بیش تری از خشونت قرار می دهد .محدودیت
های فیزیکی ،تحرک و رفت و آمد ،ارتباطات ،انزوای
اجتماعی در کنار بار فرهنگی و انگاره های ذهنی سیستم
فکری پدر-مردساالری زنانی را که دارای معلولیت
هستند ،مورد الیه های گوناگون تبعیض و نقض حقوق
انسانی و به ویژه خشونت ،قرار می دهد.
تعداد افراد معلول در جهان در حال رشد است .دالیل این

عکس از تسنیم
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امربه طور عمده شامل موارد زیر می شود:
برآمد بیمارهای جدید و از جمله ایدز و شناخت
-1
پیشرفته تر از برخی بیماری ها که آن ها را تحت عنوان
معلولیت قرار می دهد.
فشارهای عصبی ،الکل و مواد مخدر
-2
افزایش روزافزون افراد مسن در دنیا .در
-3
کشورهای پیشرفته صنعتی که حد متوسط سن از 70
سال بیش از است 11.5 ،درصد از جمعیت ،در  8سال
آخر عمر خود از یک نوع معلولیت رنج می برند.
خشونت ،جنگ ،آوارگی .بر اساس آمارهای
-4
سازمان ملل متحد ،نسبت به هر کودکی که در جنگ
و تصادمات نظامی و قبیله ای جان خود را از دست می
دهد ،سه کودک برای کل دوران زندگی خود ناتوان

می شوند .این صدمات و آسیب ها هم فیزیکی و هم
روانی است.
حمایت از معلوالن و جنبش های اجتماعی حمایت از افراد
دارای معلولیت ،از اواخر قرن نوزدهم آغاز و در خالل
قرن بیستم گسترش چشمگیری یافت .اولین فعالیت
ها در مورد حمایت از نابینایان در سال  1889و برای
ناشنوایان در سال  1890در انگلستان صورت گرفت .در
آمریکا با پایان جنگ جهانی دوم این تالش ها فزون تر
گشت .کنوانسیون حقوق کودک مصوب  1989نیز به
طور مشخص در مورد حمایت از حقوق کودکان تصریح
می کند که کشورهای امضا کننده این کنوانسیون موظف
هستند تا کودکانی را که از نظر ذهنی یا جسمی ناتوان
هستند ،در شرایط مساعدی قرار دهند که اتکا به نفس
آنان تضمین گردد و شرایط تشویق کننده ای برای
حضور فعال کودک در جامعه فراهم آورند .در واقع کلیه
اسناد و کنوانسیون های سازمان ملل از جمله سند پکن
به مسئولیت و پاسخگویی دولت ها برای تضمین حقوق
افراد دارای معلولیت ،زنان و یا سایر گروه های اجتماعی
که در حاشیه جامعه قرار دارند ،اشاره دارند و دولت ها را
متعهد می دانند تا نیازهای آنان را پاسخ دهند .زیرا افراد
این گروه ها و اقشار اجتماعی ،بیش تر با معلولیت مورد
آسیب قرار گرفته و چالش های فزون تری برای دستیابی
حقوق خود به مثابه انسان دارند.
سال  ،1981سال بین المللی معلوالن نام گذاری شد تا
جامعه جهانی به چالش های افراد دارای معلولیت بیش تز
توجه کرده و راهکارهایی برای تضمین حقوق و دستیابی
به فرصت های برابر برای معلوالن فراهم شود .هم چنین
دهه  ،1992-1983دهه اشخاص دارای معلولیت نام
گذاری شد .رفع چالش های معلوالن در زمینه مشارکت
اقتصادی ،اشتغال ،فرصت های برابر آموزشی و مشارکت
اجتماعی معلوالن از اهداف اصلی این دهه محسوب می
شد.
از  30مارچ  -15 2007سال بعد از پایان دهه معلوالن،-
پیش نویس کنوانسیون حقوق معلوالن به تصویب مجمع
عمومی سازمان ملل رسید .مفاد این کنوانسیون ،مجموعه
ای از حقوق مندرج از اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق
حقوق اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و روح کلی
کنوانسیون های قبل از کنوانسیون حقوق معلوالن است.
حق حیات (ماده  ،)10برابری و عدم تبعیض (ماده ،)5
استقالل زندگی (ماده  ،)19حقوق برابر برای دستیابی
به امکانات آموزشی (ماده  ،)24مشارکت اجتماعی
و سیاسی (ماده  ،)29اشتغال (ماده  )27و سایر موارد
تصریح مجدد مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق
گروه های خاص اجتماعی که آسیب پذیر هستند ،است.
هم چنین این کنوانسیون دولت ها را موظف می کند
تا کمیته یا شورایی برای نظارت دائمی در سطح ملی
تشکیل داده تا اجرای مفاد کنوانسیون را مورد توجه قرار
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گیرد و پاسخگویی دولت ها را ملزم داند.
ایران
مسئله افراد دارای معلولیت در ایران از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .ایران نه تنها در زمره کشورهای سه قاره
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین محسوب می شود -که در
برگیرنده  80درصد معلوالن جهان هستند ،-بلکه جنگ
ایران و عراق خیل عظیمی از افراد جامعه ایران را دچار
معلولیت کرد.
هم چنین انگاره های ذهنی و به ویژه در مورد افرادی که
به ناتوانی های ناشی از بیماری های روانی مبتال هستند،
در ایران و سایر کشورهای منطقه بر اهمیت حمایت از
حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران می افزاید.
نقض حقوق انسانی زنان ،فرهنگ پدر-مردساالری ،زنان
معلول را با چالش های عدیده ای مواجه می نماید .هم
چنین فقر روزافزون و شکاف عظیم بین صاحبان قدرت و
اکثریت عظیم که در چنگال بی رحم فشارهای اقتصادی
و فقر به سر می برند ،تبعیضاتی اعم از جنسی-جنسیتی،
قومی و مذهبی ،معلوالن این زیرگروه های اجتماعی
را در معرض الیه های مختلف ستم قرار داده و نقض
چندگانه حقوق انسانی آنان را سبب می گردد.
از سوی دیگر ،ایران اگرچه کنوانسیون حقوق معلوالن
را امضا کرده و قانون حمایت از معلوالن مصوب خرداد
 1383مجلس و قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی
مصوب همان سال و هم چنین الیحه حمایت از حقوق
معلوالن مصوب سال  1396را دارد ،اما واقعیات جامعه
ایران حکایت از چالش های متعددی است که در زمینه
اجرای این قوانین وجود دارد .برای زنان دارای معلولیت،
به ویژه که مورد تبعیضات جنسی-جنسیتی نه تنها در
قانون بلکه در فرهنگ غالب در جامعه ایران قرار دارند،
چالش ها فزون تر هم هست .برای مثال ،حقوق زنان در
ایران در زمینه فرصت های برابر شغلی و اساس ًا اشتغال
به طور کلی نقض می شود و ایران یکی از فاحش ترین
شکاف ها را در سطح جهانی بین زنان با تحصیالت
دانشگاهی و نرخ اشتغال دارد .در چنین بستری است
که حتی الیحه کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط
خاص که مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفت و مطابق
آن ساعات کار زنان شاغل اعم از رسمی ،پیمانی و
قراردادی که موظف هستند  46ساعت در هفته کار کنند
اما معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر
یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماری غیرقابل عالج
دارند ،بنا به درخواستشان و با ارائه شواهد و تایید دولتی
آن می توانند  36ساعت کار کرده اما از مزایای 46
ساعت بهره مند شوند.
با این حال ،واقعیت آن است که مصوباتی از قبیل آن
چه ذکر شد ،مرخصی های زایمان و نگهداری از فرزندان
برای مادران ،در بستر گفتمان غالب در جامعه که معطوف
به عدم مشارکت و حضور اجتماعی زنان در حوزه عمومی
است ،در بستر فرهنگ غالب در فضای کار و اشتغال

در ایران که زنان متاهل امکانات محدودتری نسبت به
زنان مجرد دارند ،و یا در بخش خصوصی چنان چه زنان
متاهل استخدام شوند ،با تعهدات مالی به کارفرما عدم
بارداری شان را باید تضمین کنند ،در بستر فرهنگ غالب
بر محیط کار که حتی نگاه جنسی-جنسیتی به ممانعت از
پیشرفت های شغلی زنان تحصیل کرده و متخصص دامن
می زند ،کاهش ساعات کار شرایط تشویق کننده ای
برای محدودیت شغلی و استخدام زنان فراهم می آورد.
مصوباتی نظیر آن چه برای “زنان با شرایط خاص” و یا
مرخصی برای نگهداری از نوزاد و موارد دیگر می تواند
برای هر دو والدین در نظر گرفته شود؛ آن گونه که در
جوامع پیشرفته که تبعیضات جنسی-جنسیتی کم تری
دارند ،عمل می کنند .به زبان ساده تر ،کارفرمایان ،به
ویژه در بخش خصوصی ،با طرح های این چنینی برای
زنان دارای معلولیت و یا زنان دارای فرزند یا همسر
معلول ،انگیزه و اشتیاق کم تری نسبت به استخدام این
زنان خواهند داشت.
در ایران ،بر اساس سرشماری ملی سال  ،1390یک
میلیون و  300هزار تا  1میلیون و  600هزار فرد دارای
معلولیت وجود دارد که دربرگیرنده  2درصد از جامعه
ایران است .اما بر اساس آمارهای سه نهاد دولتی ارائه
دهنده خدمات به افراد دارای معلولیت ،بیش از 1.87
میلیون ،یا به عبارتی  4.2درصد از جمعیت کشور را
معلوالن تشکیل می دهند .اما واقعیات گردآوری
اطالعات در مورد معلوالن و به ویژه تعریف معلولیت در
ایران به طور جدی آمار این قشر را در ایران افزایش می

دهد و برخی مقامات دولتی تعداد افراد با معلولیت را 11
تا  14درصد کل جمعیت برآورد می کنند.
نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت ،بر اساس گزارش دیده
بان حقوق بشر 60 ،درصد است و آنان که کمک های
مالی دریافت می کنند نیز در معرض فشارهای اقتصادی
شدیدی قرار دارند .زیرا مستمری دولتی این افراد در
سال  1 ،1396میلیون و  480هزار ریال است که بیش
از یک-ششم حداقل دستمزد در ایران و مورد انتقاد
است .واضح است که این رقم برای حداقل زندگی نیز
کفایت ندارد.
حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران هم چون
سایر شهروندانی که مورد تبعیضات چندالیه ای قرار
دارند ،بیش تر نقض می گردد .دولت ایران موظف به
پاسخگویی در این مورد و ارائه راهکارهایی برای احترام
به حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت است.
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پانوشت ها:
دیده بان حقوق بشر این رقم را یک میلیون نفر برآورد
-1
می کند.
برای اطالعات بیش تر ر.ک به کنوانسیون حقوق
-2
معلوالن ،وبسایت جامعه معلوالن ایران
در رابطه با آمارها ر.ک به وبسایت معلوالن جهان به
-3
سمت فردا

حـــــــقوقی
الزامات حقوقی مناسب سازی
محیط اجتماع برای معلوالن
محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
طبق آمارهای بین المللی ،به طور متوسط 5 ،الی 12
درصد جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می
دهند .ماده “ 1کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن”،
افراد دارای معلولیت را این گونه تعریف میکند« :افراد
معلول آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طوالنی
مدت فیزیکی ،ذهنی یا حسی می باشند و در تعامل با
موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر
بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تاخیر شوند».
قواعد فلسفه حقوق ،به ویژه حقوق طبیعی و حقوق
قراردادی ،انسان ها و شهروندان را بدون تخصیص
ذی حق می داند .به قول ساموئل مک فیل ،حقوقدان
انگلیسی قرن هجدهم ،محق بودن انسان ،تعلیق به هیچ
شرطی نیست؛ یعنی انسان ها و شهروندان ،بدون هیچ
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قید و شرطی دارای حقوق مشخص طبیعی و قراردادی
هستند و هیچ شرطی اعم از قومیت ،نژاد ،زبان ،عقیده،
رنگ پوست و وضعیت جسمانی هرگز نمی تواند توجیه
گر تضییع حقوق کسی باشد .تضییع حقوق چه با اراده
و چه بی اراده باشد ،فی نفسه مذموم و غیرقابل پذیرش
است .تضییع حقوق با اراده بدین معناست که یک نهاد و
یا شخصی ،با اراده خود و با زورگویی و رندی حق کسی
را ضایع کند .تضییع حقوق بی اراده هم آن است که
یک نهاد ،زمینه تمتع یک شهروند از حقوق خود را فراهم
نکند .تضییع حقوق معلوالن از نوع تضییع حقوقی بی
اراده است .البته برخی دولت ها با اراده هم آن را تضییع
می کنند ،اما عمده ضایع شدن حقوق شهروندان دارای
معلولیت به دلیل بی اراده بودن نظام حقوقی صورت می
پذیرد.
شهروندان دارای معلولیت ،مثل بقیه شهروندان باید
از حقوق طبیعی و قراردادی خود برخوردار باشند ،و
معلولیت جسمی ،نباید آن ها را از حقوق خود محروم
کند .معلوالن مثل همه شهروندان باید بتوانند از وسایل
نقلیه عمومی استفاده کنند .مثل بقیه شهروندان باید به
راحتی به دانشگاه ها ،مراکز اداری ،پاساژها ،پارک
ها ،سینماها و غیره رفت و آمد نمایند .و از آن جا که
معلولیت مانع از این می شود که مثل شهروندان سالم
(از لحاظ جسمانی) از امکانات عمومی استفاده کنند ،لذا،
نهاد دولت طبق قاعده مسلم “حقوق جبرانی” وظیفه دارد،
در اماکن عمومی ،امکاناتی فراهم کند که افراد دارای
معلولیت به راحتی بتوانند در اجتماع حضور یابند و به

راحتی به اماکن مختلف رفت و آمد کنند .این وظیفه
دولت نه تنها مستند به قواعد حقوق طبیعی است ،بلکه
مستند به قواعد اخالقی و انسانی و اصل “عدالت و
انصاف” هم هست .معلوالن هم مانند بقیه شهروندان،
شریک ملک مشاع میهن هستند و مثل بقیه ،باید از
مواهب میهن برخوردار باشند.
عالوه بر قواعد حقوقی و اخالقی و انسانی و عدالت و
انصاف ،لزوم مناسب سازی محیط اجتماع برای معلوالن،
در قوانین داخلی و بین المللی هم مورد تاکید بسیار
صریح واقع شده است .در سال  1382و در آخرین
روزهای عمر مجلس ششم ،قانونی تحت عنوان “قانون
جامع حمایت از معلوالن” در  ۱۶ماده قانونی به تصویب
رسید که این قانون ،هم اکنون یکی از مهم ترین قوانین
حمایتی معلوالن در ایران است که البته بسیاری از مواد
این قانون به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب ،به طور
کامل اجرا نمی شوند .در واقع نهادهای دولتی در ایران،
هرگز پایبندی کامل به این قانون نداشتند و امکانات الزم
برای مناسب سازی محیط برای معلوالن را فراهم نکرده
اند .مهم ترین دلیل عدم اجرای این قانون -عالوه بر فساد
اداری در نهادهای دولتی در ایران -این است که ،اساس ًا
نهادهای دولتی در ایران ،به عرصه خدمات عمومی ،نه به
عنوان حقوق مردمی که به عنوان یک مقوله تجاری نگاه
می کنند .یعنی انتظار سود از خدمات اجتماعی هم دارند.
از آن جا که مناسب سازی محیط اجتماعی برای افراد
دارای معلولیت و تهیه امکانات استفاده راحت آن ها از
اماکن عمومی ،دارای هزینه های مالی است ،لذا آن را به
صرفه نمی بینند .این نگاه تجاری ،متاسفانه بسیار سخیف
و مبتذل هم شده است و در جاهایی به تحقیر معلوالن هم
منجر شده است .لذا تا زمانی که نگاه به امکانات معلوالن
در اماکن عمومی تغییر نکند ،تصویب قوانین مدرن تر از
این هم فایده ای نخواهد داشت.
با وجود عدم اجرای کامل قانون مذکور ،در سال ۱۳۸۷
به کوشش اعضای فعال سازمان های مردم نهاد ،مجلس
رسم ًا عضویت دولت ایران در کنوانسیون بین المللی
حقوق معلوالن را به تصویب رساند و دولت ایران ،رسم ًا
عضو این کنوانسیون شد .از آن جا که طبق ماده  9قانون
مدنی ایران ،معاهدات و عقودی که دولت ایران با دولت
های دیگر و یا با سازمان های بین المللی می بنند و به
آن ها ملحق می شود ،در حکم قانون داخلی است ،یعنی
در حال حاضر کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن ،در
حکم قوانین الزم االجرای داخلی است .در نتیجه دولت
موظف است که آن را اجرا کند.
در کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن ،دولت های
عضو ،متعهد شده اند که:
 1از به رسمیت شناختن حقوق انسانی و آزادی هایپایه برای معلوالن بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر
معلولیت ،اطمینان حاصل نموده و آن را توسعه دهند.
به این منظور دولت های عضو متعهد می شوند:
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الف) برای پایه گذاری تمام حقوق به رسمیت شناخته
شده در این کنوانسیون تمام اقدامات قانونگذاری و
مدیریتی و سایر اقدامات مناسب را مصوب نمایند.
ب) اقدامات مناسب شامل قانونگذاری برای تعدیل
یا منسوخ کردن قوانین ،آیین نامه ها ،رسوم و اعمال
تبعیض آمیز بر علیه معلوالن است.
ج) در تمام خط مشی ها و برنامه ها ،حمایت و گسترش
حقوق انسانی معلوالن را در نظر گیرند.
د) از تمام اعمال و اقدامات مغایر با کنوانسیون اجتناب
کنند و اطمینان حاصل نمایند که صاحب منصبان
اجتماعی و موسسه ها مطابق با کنوانسیون فعلی عمل
می نمایند.
ه) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعیض های مبتنی
بر معلولیت که توسط هر فرد ،سازمان یا بخش خصوصی
انجام می شود به عمل آورند.
و) تحقیقات و ارتقای وسایل ،سرویس ها ،تجهیزات و
تسهیالت را -که طبق ماده  2این کنوانسیون به حداقل
انطباق و کم ترین هزینه الزم برای برطرف نمودن
احتیاجات معلوالن نیاز داشته باشند -برای بهبود دسترسی
و استفاده از آن ها و ارتقای طراحی جامع در توسعه
استانداردها و خط مشی ها اتخاذ نموده یا توسعه دهند.
ز) توسعه تحقیقات و باال بردن سطح دسترسی و استفاده
از تکنولوژی های جدید شامل تکنولوژی های اطالعات
و ارتباطات ،وسایل کمک حرکتی ،تکنولوژی های
کمکی مناسب با معلولیت و ارجحیت دادن به تکنولوژی
های قابل تهیه و ارزان را اتخاذ نموده یا ارتقا دهند.
ح) تدارک اطالعات قابل دسترس برای معلوالن درباره
وسایل کمک حرکتی و تکنولوژی های کمکی شامل
تکنولوژی های جدید و سایر انواع تسهیالت کمکی و
سرویس های حمایتی.
ط) ارتقای سطح آموزشی متخصصین و کارکنانی که با
معلوالن کار می کنند؛ به منظور کمک بیش تر برای به
رسمیت شناختن حقوق موجود این کنوانسیون و خدماتی
که توسط این حقوق تضمین شده است.
ت عضو می بایست با حداکثر منابع موجود و
 -2هر دول 
در دسترس ،اقداماتی را در صورت نیاز به شکل همکاری
های بین المللی به منظور شناسایی کامل این حقوق
بدون تعصب درباره تعهدات کنوانسیون با توجه به حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستیابی سریع
این حقوق بر اساس قوانین بین المللی قابل اجرا اتخاذ
نماید.
 -3دولت های عضو در توسعه و استقرار قانونگذاری
و خط مشی ها برای اجرای این کنوانسیون و در روند
تصمیم گیری های مرتبط با معلوالن ،می بایست با
معلوالن مشاوره نموده و به طور تنگاتنگ و فعاالنه افراد
معلول از جمله کودکان معلول را از طریق سازمانهای
نماینده آن ها شرکت دهند.
 -4هیچ چیز در کنوانسیون فعلی نمی بایست قوانینی را

که راهگشای به رسمیت شناختن حقوق معلوالن بوده و
ممکن است در قوانین یک کشور یا قوانین بین المللی
الزم االجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد ،تحت تاثیر
قرار دهد .نباید هیچ محدودیت و ابطالی در مورد حقوق
انسانی پایه به رسمیت شناخته شده یا موجود در دولت
های عضو کنوانسیون حاضر ،کنوانسیون ها ،آیین نامه
ها ،قوانین پیش نویس با این عنوان که کنوانسیون فعلی
آن حقوق را به رسمیت نمی شناسد یا اهمیت کم تری
برای آن ها قائل است ،اعمال گردد.

یک شهروند تامین نمود.
به نظر می رسد شایسته تر باشد اگر با تغییر دیدگاه
های حاکم بر مدیریت شهری و اصالح نگرش نسبت به
معلوالن ،به جای طراحی پارک ویژه یا منطقه مسکونی
یا سرویس بهداشتی مخصوص معلوالن ،از ابتدا شهری
را طراحی کنیم که همه اقشار اعم از معلول ،ناتوان،
سالخورده و سالم ،در کنار هم بتوانند عادالنه و منصفانه،
از امکانات موجود در شهر استفاده کنند و امکان دسترسی
به تمامی تسهیالت و تجهیزات شهری را داشته باشند تا از

مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن ،دارای اهمیت
بسیار حیاتی است ،ولی متاسفانه در عرصه مدیریت
شهری در ایران ،کم توجهی زیادی به این مقوله می
شود .مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت
و رفاه معلوالن جسمی و حرکتی محل هایی را تعبیه
کند که رفت و آمد معلوالن با مانعی روبه رو نگردد.
این امر نیازمند نوعی برنامه ریزی نوآورانه و خالق در
زمینه مسائل شهری است .اساس ًا توسعه هر کشور ،در
گرو استفاده حداکثری از نیروی انسانی ،قابلیت ها و
استعدادهای تک تک افراد جامعه است .کشورهای در
حالتوسعه بیش از دو-سوم معلوالن را در بر می گیرد،
ایران نیز جزو همین دسته از کشورها به شمار می رود.
فعالیت هر فرد در راستای توسعه کشور ،نیازمند حضور
او در عرصه های مختلف جامعه است .فرد معلول باید
امکاناتی داشته باشد تا انگیزه او را برای فعالیت در جامعه
تقویت نماید .این امکانات می تواند امکانات شهری را
در بر گیرد ،یا حمایت های روحی و ذهنی را شامل شود.
باید شکاف میان معلوالن و پیشرفت ،روز به روز کم
رنگتر شود تا بتوان از قابلیت آن ها در ارتقای کشور
استفاده کرد و از سوی دیگر ،حقوق آن ها را به عنوان

این رهگذر فرصت های برابر با سایرین را جهت بروز و
ظهور استعدادها ،توانایی ها و نیل به آرزوهای خود بیابند.
مسلم ًا در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه
گرا به نفع جامعه و اداره بهتر و شایسته تر آن خواهد
بود .این امر محقق نخواهد شد ،مگر با تصویب قوانین و
مقررات عادالنه و حمایت گرانه مسبوق به برنامه ریزی
ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها،
خواسته ها و از همه مهم تر ،توجه به کرامت انسانی طیف
دارای معلولیت جامعه.
ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،بهمن ۱۳۹۷
شماره 93

50

منابع:
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بین المللی مربوط به حقوق شهروندی ،تهران ،انتشارات دفتر
سازمان ملل متحد در تهران1396 ،
شیرزاد ،زهرا ،جایگاه حقوق معلوالن در حوزه حقوق
-2
شهری ،فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ،دوره
 ،8شماره  ،26بهار 1397
مقدادی ،محمدمهدی ،حمایت از افراد دارای معلولیت
-3
با رویکردی به فقه و تاملی در قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن ،فصلنامه مطالعات دین و قانون ،شماره  ،13پاییز 1396

حقوقـــی
حقوق معلوالن در ايران؛
از رويا تا واقعيت
حسين احمدي نياز
وكيل پايه يك دادگستري
معلوالن در ايران بخش الينفك اجتماع ايراني را تشكيل
مي دهند ،اما بسان ساير شهروندان اين كشور از حقوق
برابر برخوردار نيستند .اين در حالي است كه در عالم
حقوق بشر ،معلوالن بايد از حق اولويت در برخورداري
از امكانات بهره مند شوند و مشمول تبعيض و نابرابري
قرار نگیرند .قانون اساسي جمهوری اسالمی ايران نیز
در اصول سوم و نوزدهم از رفع تبعيض و برابري و
برخورداري يكسان از امكانات صحبت مي كند اما
شوربختانه بنا به داليل عديده چنين نيست.
سالمت فردي ،به عنوان يکي از مهم ترين مولفه هاي
کرامت هر انساني محسوب مي شود و حقوق معلوالن
نیز زیرمجموعه حقي به نام حق بر سالمت محسوب می
شود .از اين رو ،حق بر سالمتي به عنوان يکي از حقوق
بنيادين بشري در نظام بين المللي حقوق بشر به رسميت
شناخته شده است .حوزه هاي مربوط به سالمتي متنوع
بوده و داراي ابعاد گوناگوني است و اين امر نيز عاملي
براي دشواري تعريف حق مزبور شده است .در اسناد
حقوق بشري عمدت ًا از سالمت جسمي و رواني و بعض ًا
از سالمت معنوي و اجتماعي حمايت شده است .دولت
ها نيز به طور کلي در ارتباط با تامين و تضمين اين
حق داراي مسئوليت هاي معيني هستند .واضح است که
دولت ها نمي توانند به طور کامل سالمتي و مطلوب بودن
سالمتي افراد را تضمين نمايند ،اما مي توانند شرايطي را
فراهم آورند که در آن سالمتي افراد مورد حمايت قرار
گيرد و دستيابي به سالمتي براي افراد ممکن گردد .توجه
به حق بر سالمت حائز اهميت است و این حقوق براي
معلوالن به لحاظ شرايط جسمي خاصي كه دارند ،اهمیت
مضاعف می یابد .تبعيض در برخورداري از امكانات يا
عدم شمول استفاده از امكانات ،اعم از امکانات شهري
و فضاهای عمومی ،نقض حقوق معلوالن تلقي مي شود.
اكنون بايد ديد ،معلول در نظام حقوقي ايران به چه كسي
گفته مي شود؟ كامل ترين و جامع ترين تعريف را در
قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مي بينيم .بر اساس
تعریف مندرج در تبصره ماده  1قانون جامع حمایت از
حقوق معلوالن« ،معلول به افرادی اطالق می گردد که
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به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر
ضایعه جسمی ،ذهنی ،روانی یا توام ،اختالل مستمر و
قابل توجهی در سالمت و کارآیی عمومی وی ایجاد
گردد ،به طوریکه موجب کاهش استقالل فرد در
زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود» .هم چنین طبق
دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت ،مصوب شورای
مدیران حوزه معاونت توان بخشی کشور -که در اجرای
تبصره ماده  1دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف
کمیسیون های پزشکی تشخیص معلولیت مصوب
شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابالغ
شده است« ،-ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت
و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار ،ارتباط
و سایر مهارت های روزمره زندگی» .در ماده  2این
دستورالعمل اجرایی ،معلولیت ها به شش گروه عمده و
شایع تقسیم شده و در ماده  3نیز شدت معلولیت هر
گروه دسته بندی شده است .در عالم حقوق بين الملل و
اسناد بين المللي نيز در مورد معلوالن به مفاهيم مستقيم،
اشارات و استناداتي مي رسيم.
تحمیل شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی به
معلوالن سبب شده است این قشر تبدیل به اقلیتی شایسته
توجه و محق در اعمال تبعیض مثبت شده و تالش های
متعددی به طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت
احقاق حقوق و آزادی های مورد نظر آنان صورت گیرد.
از یک سو حقوق و آزادی ها و حمایت هایی که در
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی ،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده،
در پرتو اصولی -چون کرامت انسانی ،برابری و عدم
تبعیض -شامل معلوالن نیز می شود .از سوی دیگر ،در
پرتو اسناد خاصی چون اعالمیه مربوط به حقوق معلوالن،
قطعنامه شماره  1921شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توان
بخشی معلوالن و اعالمیه حقوق عقب ماندگان روانی و
ذهنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تالش شده
است از حقوق معلوالن به طور ویژه ای حمایت شود.
هم چنین ،در ادامه تالش های مراجع بین المللی برای
حمایت بیش تر از حقوق معلوالن و ایجاد شرایط مناسب
برای بهره مندی آنان از حقوق و آزادی های اساسی،
“قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت ها برای
معلوالن” طی قطعنامه شماره  96/48در سال  1993به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
در کنار این ها ،اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود
دارد که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا
کلیه افراد انسانی ،حقوق افراد دارای معلولیت را نیز
مشخص ًا مورد تاکید قرار داده اند .کنوانسیون حقوق
کودک طی مواد  23و  39خود ،به وضعیت کودکان
دارای معلولیت توجه خاص داشته است .در بند یک
ماده  23این کنوانسیون آمده است« :کشورهای طرف

کنوانسیون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی یا
جسمی دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن
منزلت و افزایش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال
کودک در جامعه را تسهیل کند ،رشد یافته و از یک
زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود» .این کنوانسیون
در ماده دوم خود به اصل منع تبعیض علیه کودکان
معلول اشاره کرده است و اعالم میکند« :حکومت های
عضو این پیمان ،برای هر کودکی که در قلمرو آن ها
است ،بدون تبعیض و یا فرق گذاری و به دور از هرگونه
وابستگی به  ...معلولیت  ...و هر موقعیت دیگری که
کودک در آن است ،اجرای حقوق مندرج در این پیمان
نامه را تضمین می کنند» .اعالمیه کنفرانس جهانی زن
(پکن  )1995هم در بند  32این اعالمیه تصریح می
کند که« :دولت ها باید بر تالش هایی که جهت تضمین
برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق

بشر و آزادی های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که
در راه توانمندسازی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون
 ...یا معلولیت  ...وجود دارد ،بیفزایند» .مجمع عمومی در
گامی دیگر در  16دسامبر  ،1976سال  1981را “سال
بین المللی معلوالن” نام نهاد .سال بین المللی معلوالن
برنامه های متعددی برای افراد معلول به همراه داشت؛ اما
مهم ترین ره آورد آن ،زمینه سازی تصویب برنامه جهانی
اقدام برای معلوالن در سال بعد بود .در سوم دسامبر
 ،1982مجمع عمومی گام مهمی در جهت تحقق اهداف
سال بین المللی معلوالن از رهگذر برنامه جهانی اقدام
برای معلوالن برداشت .این برنامه اصل برابری فرصت ها
را به یک موضوع جهانی مبدل ساخت .اصل مذکور این
فرصت را به همه اقشار جامعه می دهد که به یک میزان
از امکانات زندگی (رفاهی ،شغلی ،تحصیلی و غیره)
برخوردار باشند .برنامه عمل جهاني  1984اگرچه سند
الزام آوری تلقی نمی شود ،امروزه به عنوان یکی از مهم
ترین ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزه
پیشگیری از معلولیت ،توان بخشی و برابری فرصت ها
محسوب می شود.
سازمان ملل در ادامه فعالیت های خود در مورد معلوالن،
فاصله  1983تا  1992را “دهه اشخاص معلول” نام
گذاشت .در  16دسامبر  ،1992مجمع عمومی از دولت
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ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سال روز
تصویب برنامه جهانی اقدام در  )1982را “روز جهانی
افراد معلول” نام گذاری کنند .پایان دهه بین المللی
معلوالن مصادف با تصویب قواعد استاندارد برای
اشخاص دارای معلولیت در مورد برابری فرصت ها در
تاریخ  20دسامبر  1993بود.
این قواعد نیز در کنار برنامه جهانی اقدام از دیگر اسناد
مهم حمایت از افراد دارای معلولیت محسوب می شود
که راهکارهای مناسبی در جهت بهبود وضعیت معلوالن
در جوامع ،به دولت ها عرضه کرده است .در نهایت،
تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق اشخاص معلول
مصوب  2006را می توان به عنوان آخرین ره آورد
جامعه بین المللی در این خصوص نامید.
در ايران نیز ،سرانجام و پس از كش و قوس هاي
فراوان ،قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در تاريخ
 ،16/2/1383به تصويب مجلس شورای اسالمی و
تاييد شوراي نگهبان رسيد .اين قانون جامع است اما
كاستي هايي هم دارد .مهم ترين ايراد اين قانون ،فقدان
بودجه ،بستر و شرايط الزم و كافي براي اجراي آن است.
به عنوان مثال ،شهرداري هاي ايران فاقد ديدگاه خاص
اجراي اين تكاليف هستند .كافي است نيم نگاهي به
معلوالن در ايران داشته باشيم؛ حتي هشت سال جنگ
عراق عليه ايران و عواقب ناشي از آن مثل وجود مين
هاي زميني كه منتج به افزايش وسيع معلوالن در ايران
شده نيز باعث نشده تا شهرداري هاي ايران در هنگام
ساخت اماكن و ابنيه ها به حقوق معلوالن توجه كافي
داشته باشند .معضل و مشكل بزرگي كه در ايران داريم
اين است كه قانون داريم اما اين قوانين دير زمان روح
اجرايي پيدا مي كنند و يا الزامات الزم براي همگاني
كردن اين قوانين يا فراهم نمودن بسترهاي الزم براي
آن وجود ندارد.
واقعيت مسئله اين است كه معلوالن در ايران رنج
فراوانی از تبعيض و نابرابري مي بينند و عدم فراهم
شدن بسترهاي الزم اجراي قانون اخير التصويب و فقدان
اعتبارات و بودجه الزم در اين زمينه ،موجبات فراهم
آوردن تبعيضات مضاعف در حق آنان شده است .اين در
حالي است كه دولت ايران ،هم در عرصه بين المللي و
هم عرصه داخلي وفق قوانين بين المللي و داخلي داراي
تكاليف و تعهداتي در خصوص رعايت حقوق معلوالن
است؛ اما شوربختانه به راحتي از كنار آن ها رد مي
شود .فالكت موجود اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در
ايران ،گراني ،تورم ،بيكاري ،ناهنجاري و آسيب هاي
اجتماعي ،نبود فرهنگ احترام و رعايت حقوق معلوالن
باعث پديداري اين حجم وسيع از ستم و تبعيض عليه
معلوالن شده است .قانون جامع حقوق مناسب است اما
بدون پشتوانه و اراده الزم و كافي تاثيري در بهبودي
عملي حقوق آنان ندارد .آن چه مهم است حذف عملي
تبعيض و ستم عليه معلوالن است.

کــــــتابخانه

اولین رمان ایرانی با موضوع
معلولیت

نام کتاب :عشق آهنی
نویسنده :مهناز صوفی
تاریخ انتشار1397 :
ناشر :انتشارات توانمندان با همکاری دفتر فرهنگ معلولین

عشق آهنی روایتگر زندگی پر فراز و نشیب دختری است
معلول و عاشق .رمانی که با اول شخص آغاز می شود و با
شکوه به خدا .دخترک اما می فهمد که پسر به دلیل اهداف
دیگری به سمت او آمده و بعد اتفاقاتی در این مسیر برایش
رقم می خورد.
نویسنده این رمان ،مهناز صوفی سویری است .متولد بهار
 1367در گیالن که به دلیل سهل انگاری و کم کاری کادر
پزشکی در زمان تولدش دچار اختالالت حرکتی در دست و
پا شده و امروز یک رمان نویس جوان جامعه معلوالن کشور
است .او که در مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطالعات
گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه قم فارغ التحصیل شده،
اهل موسیقی است و در خانه هارمونیکای اصفهان موسیقی و
نوازندگی را هم آموخته است .وی هم چنین فعال اجتماعی
است و در راستای راه اندازی کسب و کار برای معلوالن کوشا
بوده است.
خود او در مورد نوشتن این کتاب در مقدمه اش می گوید که
در زمستان  1393جرقه نوشتن این رمان در ذهنش زده می
شود .در زمانی که قانونی مدنی در ایران در حال تصویب بوده
و این قانون به ضرر معلوالن بوده و پس او تصمیم میگیرد که
به آسیب شناسی این قانون از طریق نوشتن رمان بپردازد.
نوشتن این رمان از سال  1395آغاز شده و پس از دو سال
نوشتن و اصالحات و بازنویسی ،آن را به نشر توانمندان می
سپارد .در  30خرداد  97اولین نشست رونمایی این کتاب در
اصفهان و در تیرماه همان سال در قم برگزار می شود.
جلسات رونمایی این رمان با حضور تعدادی قابل توجه از
عالقمندان برگزار شده است .این رمان جسور است و به تمام
حوادث ریز و درشت در مسیر خود پرداخته است .در واقع
نویسنده این رمان از تجربیات زیستش در اصفهان و هم چنین
شمال کشور استفاده کرده است .ویژگی این رمان به عنوان
اولین رمان این نویسنده مصونیت آن از تقلید است .شخصیت
پردازی ها خوب انجام شده و تصنعی نیست .روایت جریان و
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تعلیق ها هم درست و به جا و دقیق است.
نکته مورد توافق منتقدان این رمان ارجاع به جهانی واقعی از
سوی نویسنده است که به مشکالت واقعی معلولین ارجاع داده
و تالش می کند از آن ها تصویر درستی را ارائه بدهد .سویه
رمان به سمت مثبت اندیشی است و کام ًال هم تم و رنگ ایرانی
دارد .هم چنین در این رمان گاه گاه از شعر هم بهره برده شده
تا به زیباتر شدن متن کمک بیش تری کند.
محمد نوری ،مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین در مطلبی در
سایت این دفتر در خصوص این رمان و شخصیت هایش می
نویسد« :بسیاری از شخصیت ها و حوادث این رمان واقعی
است و ما به ازای خارجی دارد .بسیاری از اسم ها ،همان
افرادی اند که وجود خارجی دارند .نویسندگان برای رهایی از
مشکالت معموالً اسامی را به صورت مستعار می آورند ،ولی
نویسنده این رمان ،نام همکالسان ،هم درسی ها ،دوستان و
آشنایش را عین ًا و بدون تغییر آورده است .البته همه این افراد
هم به شخصیت نویسنده اعتماد داشته و اعتراضی به آوردن
نامشان ننموده اند».
خود نویسنده هم در مراسم رونمایی کتابش در قم در
اعتراض به شعار “معلولیت محدودیت نیست” ،گفته است که
«معلولیت به خصوص در ایران ،محدودیت است اما به معنای
ناتوانی نیست و پیشرفت های تاریخی بشر همه در اثر مواجهه
انسان با محدودیت هایش بوده است» .او در ارتباط با رمانش
می گوید« :در نگارش این داستان حساسیت به خرج دادم تا
دست به قهرمان سازی های ناباورانه نزنم»)1( .
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