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چهره  کمالــي  محمــد  دکتر 
حوزه  در  شــده اي  شــناخته 
توانبخشــي اســت. او داراي 
فیزیوتراپي  کارشناسي  مدرك 
و مدرك کارشناســي ارشد و 
دکتراي آموزش بهداشت است. 
دکتر کمالي عضو هیات علمي 
توانبخشي  علوم  دانشکده ی 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بوده و فعالیت هایش بیشتر در 
حوزه توانبخشي می باشد. او 
در دو دوره در سال هاي 74-
71 و سال هاي 81-76 معاون 
توانبخشي سازمان بهزیستي 
کشور بوده و در چند انجمن 
یا موسسه مرتبط با معلوالن 
همکاري داشــته و یا جزو 
انجمن ها  ایــن  امنا  هیات 
مي باشد. با ایشان گفتگویی 
انجام دادیم که می خوانید: 

 
قانون جامع حقوق معلوالن 
مجلس  در   83 ســال  در 
شوراي اسالمي به تصویب 
رســید اآلن ایــن قانون 

درچه مرحله اي است؟

معلوالن  حقوق  جامع  قانون 
را بهزیســتي به مجلس برد 
در آن زمان دولت نتوانست 
بــه صورت  را  قانــون  این 
ببرد.  مجلــس  بــه  الیحه 
آقاي راه چمني )مســوول 
با  بهزیستي(  مان  وقت ساز 

ارتباطاتي که با مجلس داشت توانست این 
قانون را به صورت یک طرح به مجلس ببرد. 
عمدتاً تمرکز این قانون روي حقوق بود ولي 
برخي از وظایف بهزیستي هم در این قانون 
اضافه شــده بود و علي رغــم انتقاداتي که 
مــا روی بعضی از مواد این قانون داشــتیم 
خوشــبختانه در سال 83 به تصویب رسید 
و شــوراي نگهبان هم نظر منفي نسبت به 
این طرح نداشــت و به صــورت یک قانون 

تصویب شد.

به نظر مي رســد که در آن زمان کار 
کارشناسي توســط شوراي نگهبان بر 

روي قانون صورت نگرفت؟

این هم یک حســن داشت و هم یک عیب 
داشت همین که کشور داراي یک قانون در 
حوزه معلوالن شــد به نظر من کار بســیار 
ارزنده اي بــود و البته نقطه ضعف هایي هم 
داشــت از جملــه اینكه به نوعــي وظایف 
بهزیســتي مجدداً در این قانون ذکر شده 
بــود و کمتر بــه حقوق اساســي معلوالن 
پرداخته شــده بود. ماده شــانزدهمي هم 
داشــت که در آن گفته شــده بــود که در 
صورت موجود بودن بودجه این بندها قابل 
اجراست ! با  وجود بند 16 یک پارادوکس 
در آن ایجاد شــده است. این پارادوکس از 
یک طرف مي گوید سازمان ها و وزارتخانه ها 
باید ایــن بندها و مواد را اجــرا کنند و از 
طرف دیگر مي گوید اگر امكان مالي وجود 
نداشت امكان انجام این موارد وجود ندارد. 
خوشــبختانه در طول این ســال ها بچه ها 
تجربیــات زیــادي را اندوختنــد. نهضت 
بازنویســي یا اصالح قانون در دو سال اخیر 

شــكل گرفت و به شدت بر رویش کار شد. 
خوشــبختانه هم بهزیســتي و هم وزارت 
رفاه، خصوصا آقــاي دکتر علیمحمدي که 
مشــاور وزیر رفاه در امور معلوالن هستند 
سرمایه گذاري خوبي روي این قضیه کردند. 
اآلن یک بازنگري اساســي در قانون شــده 
است. حجم قانون افزایش قابل مالحظه اي 
پیدا کرده و تمام نقاط ضعف آن دیده شده 
و مواردی نیز به آن اضافه شده است. اکنون 
یک متن بازنگري شــده ی آماده است که 
قرار بود پارســال در روز جهاني معلوالن از 
طرف هیات دولت تصویب شود و به مجلس 
برود که متاســفانه این اتفــاق نیافتاد. ولي 
دوستان زیادي در انجمن های افراد دارای 
معلولیت، از جمله آقاي ســهیل معیني که 
رئیس هیــات مدیره انجمن باور هســتند 
پیگیر این قضیه هســتند. امیدوارم که در 
دولت آتي،این قانون به عنوان یكي از اولین 
دستورها و به عنوان یک الیحه وارد مجلس 
شــود و وقتي به صــورت الیحه به مجلس 
برود قاعدتاً دولــت باید هزینه هایش را هم 
دیده باشــد. البته از سال 83 تاکنون تمام 
آئین نامه هاي اجرایي که بهزیستي موظف 
بود بنویســد، نوشته شده اســت و یا آئین 
نامه هایي که باید توســط وزارت اقتصاد یا 
سازمان مدیریت نوشته مي شد همه نوشته 
شده است. حتي به تشــكیل ستادي مثل 
ستاد مناسب ســازي هم منجر شده است، 
چــون اصوالً یكي از مواد این قانون که فكر 
مي کنم ماده 2 آن است درباره مناسب سازي 
است و همه نهادها و ســازمان هاي دولتي 
را موظف به امر مناسب ســازي کرده است. 
خاطرم هســت که وقتي در ســال 71  به 
بهزیستي رفتم باید از ابتدا، درباره خیلي از 
مسایل حقوقي معلوالن صحبت مي کردیم 
که افراد داراي معلولیــت هم حقي دارند. 
چون در ساختمان بهزیستي در همان سال 
71 یک دستشویي ویژه معلوالن نبود ولي 
امروزه مي بینیــم در خطوط بي آرتي که به 
راه افتاده اســت خود طراحان این خطوط 
یک ســطح شــیب داري را در هر ایستگاه 
تعبیه مي کنند. گرچه ممكن است هنوز هم 
مشكالتي وجود داشته باشد ولي اینكه این 
مســاله دیده مي شود، به اعتقاد من خیلي 
مهم است. در چندسال اخیر در شهرداري 
تهران شــاهد اتفاقــات خوبــي در حوزه 
معلوالن هستیم چون سالیان سال است که 
حقوق این افراد در جامعه ما نادیده گرفته 
شــده اســت این که قانوني تحــت عنوان 
حقــوق معلوالن در مجلس تصویب شــود 
و  پس از آن در ســال 86 به کنوانســیون 
اتفاق  بپیوندیــم  معلوالن  جهانی حقــوق 

فرهنگ سـازي 
با حضور خود 
بچه ها در اجتماع
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بوده اند که بــا این انجمن همكاري کرده و 
یكي دو فیلم کوتاه هم ساخته اند . البته این 
کار نیاز به حمایت دارد و سازمان بهزیستي 
بایــد NGOها را مــورد حمایت قرار دهد. 
زماني که در بهزیســتي بودم در سال 72 
تصمیم گرفتیم که براي برگزاري مسابقات 
قرائت قرآن نابینایان، تاالر وحدت را بگیریم. 
یكي از همكاران رفت و مذاکره کرد و به او 
گفتند که، براي ســه ساعت برنامه باید سه 
میلیون پرداخت کنید. یكي از کارشناسان 
نابینــای بهزیســتي گفت: مــن مي روم و 
صحبت مي کنم و ایشــان رفــت و مبلغ را 
به 150 هزارتومان رســاند و یكي دیگر از 
بچه هاي نابینا گفت این مبلغ هم زیاد است 
و او رفت و صحبت کــرد و تاالر را مجاني 
گرفــت. یعني وقتي مــن نابینا بروم طرف 
مقابل دیگر نمي تواند حرفي بزند. وقتي من 
معلول مي روم مقابل شهرداري و مي گویم، 
مي خواهم شهردار را ببینم شهردار خجالت 
مي کشد که ساختمان شهرداري پله دارد و 
من با صندلي چــرخ دار نمي توانم وارد این 
ســاختمان شــوم. تا وقتي بچه هاي داراي 
معلولیــت ذهنــي را به داخــل اتوبوس یا 
تاکسي نبریم و یا در خیابان حضور نداشته 
باشــد فرهنگ ســازي هم انجام نمي شود. 
بســیاري از افرادي که از خارج به کشــور 
ما مي آمدند مي گفتند مــا در خیابان هاي 
شــما افراد داراي معلولیــت نمي بینیم. در 
واقع آنقدر وضعیت خیابان ها و 
معابر خراب بود که هیچ 
معلولي نمي توانســت از 
بیاید.  بیــرون  خانه اش 
اآلن یــک کمیتــه اي 
مناسب ســازي  براي 
است  شــده  تشكیل 
کــه خــود بچه هاي 
در  معلولیــت  داراي 
آن فعالنــد و نظارت 
مي کنند. آنها از مناطقي 
که نیاز به مناسب ســازي 
دارد ،عكــس مي گیرند و به 
شــهرداري مي دهنــد. یكي از 
اتفاقات خوب که در شــهرداري 
افتاده اســت، تشــكیل کانون هاي 
معلوالن محالت اســت. در شهرداري 
اآلن محله محوري تثبیت شــده اســت و 
374 محله در ســطح شــهر تهران تعیین 
شــده که هر کــدام یک کانــون معلوالن 
دارد و در حال حاضــر خانم ترانه میالدي 
که خودشــان داراي معلولیت هستند دبیر 
کانون محالت هستند. در این 374 کانون 
معلوالن محله،  بیش از 7 هزار نفر از افراد 

بزرگي است. همه اینها دست به دست هم 
مي دهد که امروز من مي گویم در مقایســه 
با ســال 71 و یا در مقایسه با سال هاي اول 
انقالب در یک موقعیت بهتري نســبت به 
مساله حقوق معلوالن و نسبت به نگرش به 
افراد داراي معلولیت هســتیم. گرچه هنوز 
با نقطه مطلوب خیلي فاصله داریم .همین 
اآلن که با هم صحبت مي کنیم در کشوري 
مانند آلمان کسي که روي ویلچر مي نشیند 
تقریباً تمام نقاط شهر را بدون مانع مي رود 
ولي در همان کشور مي بینید که نئونازي ها 
به اولین کســاني که حملــه مي کنند افراد 
داراي معلولیت هســتند. یعني آن تفكري 
که هیتلر داشت که نژاد آریا، نژاد برتر است 
و 250 هزا معلول را به اتاق گاز فرســتاد و 
از بین بــرد تا این نژاد را اصالح کند، هنوز 
در جامعــه آلمان وجــود دارد. افراد دارای 
معلولیــت، دوره های متعــددي را در طول 
تاریخ گذرانده انــد از دوره اي که این افراد 
را مي کشــتند تا زماني که وقتي شــخص 
ثروتمندي بیمار مي شــد یــک فرد داراي 
معلولیت را برای بازگشــتن سالمتی بیمار؛ 
قرباني مي کردند و یــا دوراني که بچه هاي 
معلول را بیرون قبایل مي گذاشتند و... بعد 
از ظهــور ادیان گفتند دیگر نباید این افراد 
را کشت و باید آنان را زنده نگاه داشت ولي 
آنها را باید در آسایشــگاه هایي دور ازچشم 
افراد جامعه قــرارداد. پس از جنگ جهاني 
دوم که پیشرفت هاي پزشكي و توانبخشي 
را داریم به این نتیجه رسیدند که این افراد 
را در شهرک هایي جداگانه نگهداري کنند و 
تمام شرایط را در آنجا براي این افراد آماده 
کنند . مثاًل در انگلستان در شهرکي به نام 
اســتوک  مندویل این افراد را جدا کردند. 
ولي پس از بیســت سال زمزمه هایي شروع 
شــد و افراد داراي معلولیت گفتند چرا ما 
باید ازجامعه جدا باشــیم و برگشــتند به 
جامعه و نهضتي به نام توانبخشي مبتني بر 
جامعه یا تداخل اجتماعي ایجاد شد. بازهم 
در دهــه نود افراد داراي معلولیت دیدند به 
حقوق آنها توجه نمي شــود و با حضور در 
ســازمان ملل، کنوانســیون جهانی حقوق 
معلــوالن را برپا کردند یعنــي به نهضتي 
به نام خودرهبري یا خودشــكوفایي دست 
زدند، چون به این نتیجه رسیدند که  افراد 
غیرمعلول یا افراد عــادي کاري براي آنان 
نمي کنند و اینجاســت که حقوق معلوالن 
شكل گرفت و گفتند افراد داراي معلولیت 
شــهروند درجه 2 نیســتند و این در حالي 
است که متاســفانه هنوز در کشورهاي در 
حال توسعه نگاه به این افراد، نگاه شهروند 

درجه 2 است. 

قانون جامع حقــوق معلوالن بر روي 
و  اشتغال  مناسب ســازي،  محور  سه 
فرهنگ ســازي تمرکز دارد. در بحث 
فرهنگ سازي گفته شده است که مثاًل 
صداوســیما باید هفته اي چند ساعت 
را به مســایل و مشکالت افراد داراي 
معلولیــت اختصاص بدهــد ولي این 
اتفاق تا به حال نیفتاده است. در مورد 

فرهنگ سازي چه نظري دارید؟

این مساله به این برمي گردد که کار فرهنگي 
خیلي ســخت است و با بخشنامه قابل اجرا 
نیســت .قبل از تصویب قانــون جامع، در 
زمانــي که من در بهزیســتي بودم یک بار 
با یكی از دوستان، به تلویزیون رفتیم و آن 
زمان آقاي محمد هاشمي رئیس صداوسیما 
بود. ایشــان به ما گفت اینجا یک اســتخر 
اســت و هرچقدر که شــما بیشتر بیایید و 
سطل خود را در این آب بزنید آب بیشتري 
برمي دارید. شما باید بروید با کارگردان ها، 
تهیه کنندگان و فیلم سازان صحبت کنید 
و مطالبتان را بگویید، نمي شــود بخشنامه 
کرد که در مورد افراد داراي معلولیت فیلم 
بســازید، چون یک کار کلیشه اي مي شود 
مانند همین فیلم هایي که راجع به اقتصاد 
و یا خودکفایي یا مســایل فرهنگي ساخته 
مي شود و هیچكس آن را نگاه هم نمي کند. 

که این اتفاق باید به گونه اي مي افتاد 
مثال خانم پوران درخشنده یا 

مرحــوم آقــاي مالقلي پور 
مجیــدي  مجیــد  یــا 

دغدغه شان این شد که 
راجع به افــراد داراي 
معلولیت فیلم بسازند. 

مي گفتي  زور  بــه  اگر 
یا با کســي قــراردادي 
مي بســتي کــه فیلمي 

فیلم هایي  بسازند همانند 
که بــراي کمیته امداد یا 
مي شود  ساخته  بهزیستي 

نداشــتند.  چنداني  ارزش 
ولي وقتــي فیلم هایي مثل 
رنگ خــدا، اینجا بدون من، 

حوض نقاشــي و یا بچه هاي 
ابــدي ســاخته مي شــوند دیدگاه هــاي 

متفاوتی در بیننده ایجاد مي کنند. به اعتقاد 
با حضور  من مساله فرهنگ ســازي عمدتاً 
خود خانواده ها و خود افراد داراي معلولیت 
رخ مي دهد و NGOها در این خصوص باید 
فعال شوند. یكي از کارهایي که در انجمن 
باور همیشه به دنبال آن بوده اند فیلم سازي 
اســت و دوســتاني از افراد غیرمعلول هم 

من  اعتقــاد  به 
فرهنگ سازي  مساله 

عمدتًا بــا حضور خود 
افراد  خانواده ها و خود 
رخ  معلولیــت  داراي 

NGOها  و  مي دهد 
در ایــن خصوص 

بایــد فعــال 
شوند
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داراي معلولیت ثبت نام کرده اند. 
وقتــي خود بچه هــا وارد صحنه 
شوند وحضور داشته باشند مساله 
فرهنگ سازي حل مي شود و وقتي 
حضور نداشــته باشــند هیچ چیز 

حل نمي شود. 
ما باید وارد ناخودآگاه مردم بشویم. 
مي دانید کــه در تمــام دنیا وقتي 
کسي عصاي ســفید دست مي گیرد 
و کنــار خیابان مي آیــد مثل چراغ 
قرمز عمل مي کند و همه ماشــین ها 
موظف هســتند بایســتند. ولي وقتي 
اینجــا به یک فــرد نابینــا مي گوییم 
چرا عصاي ســفید دســت نمي گیرید؟ 
مي گوید چون وقتي از در دانشــگاه یا 
محل کار با عصا بیرون مي آیم، یک عده 
بالفاصله پول کف دست من مي گذارند و 
یا مي خواهند دســت مرا بگیرند و مرا 
به آن طرف خیابان ببرند، 
این مســایل باید اصالح 
شــود به هر حــال کار 
ســختي  کار  فرهنگي 
مهندســي  و  اســت 
ســال ها  فرهنگــي 
مي کشــد.  طــول 
اصــاًل هــم فكــر 
نكنیــد آدم هایي 
باســوادتر  کــه 
پولدارتــر  یــا 
هستند نگرش 

مثبت تري 
دارند.تنها 

وقتی که یک 
ویلچر  روي  که  فردي 
نشســته، بتواند از در دانشكده 
ما داخــل بیاید و به راحتــی بتواند به 
اطاق من بیاید ایــن معلولیتش اصاًل دیده 
نمي شود. ولي اگر این سطح شیب داري که 
اکنون در کنار در ورودي ســاختمان است 
وجود نداشــت آن وقت مــن باید مي رفتم 
پایین که با او صحبت کنم و اینجاست که 
معلولیت این شــخص مشخص مي شود. در 
کارخانجات، ادارات و فضاهاي شهري مانند 
تئاتر و ســینماهاي ما این مناسب سازي یا 
این ســطح شــیب دار وجود ندارد و وقتي 
شــخص داراي معلولیت بخواهد وارد این 
اماکن شــود معلولیتش احساس مي شود و 
یک نگاه مزاحمتي به این شــخص مي شود 
چون ســه نفر باید برونــد و کمكش کنند 
و صندلي اش را بلند کنند واینجاســت که 
این فرد ترجیح مي دهــد در خانه بماند و 
مــردم جامعه هم ترجیح مي دهند این فرد 

درجامعه حضور نداشته باشد. نگاه انساني و 
حقوقي مي گویــد که فضاهاي مختلف باید 
مناسب سازي شده باشد تا این افراد بتوانند 
مســتقل و بدون نیاز بــه دیگران درجامعه 
حضورپیــدا کنند. اصاًلفرق تفكر مدرســه 
ویژه با مدرســه فراگیر در همین است که 
در مدرســه فراگیر یعني در مدرسه عادي 
یک فــرد داراي معلولیت هــم باید بتواند 
درس بخواند. وقتي فرد داراي معلولیت به 
دانشگاه مي رسد چنانچه در دانشگاه مرتب 
با موانع روبرو شــود دیگــر نمي خواهد به 
ادامه تحصیل بپردازد. در طول این سال ها 
در دانشكده ادبیات وحقوق دانشگاه تهران 
چون بچه هاي نابیناي زیادي به آن رفته اند 
مناسب ســازي شده اســت خیلي از افراد 
جانبــاز و افرادي که روي ویلچر هســتند 
نیز به این دانشگاه مي روند چون براي آنان 
مناسب سازي شده است و دیگر کسي آنان 
را منع نمي کند. هرچه افراد داراي معلولیت 
جامعه پذیري بیشــتري داشــته باشــند، 
مســایل فرهنگي هم راحت تــر حل خواند 
شــد. کار فرهنگي را باید خــود بچه هاي 
داراي معلولیــت انجام دهنــد .والدین این 
بچه ها علي رغم ســختي های بســیاري که 
متقبل مي شوند باید این بچه ها را به جامعه 
وارد کنند. یكي از کارهایي که انجمن باور 
انجام مي دهد، این اســت که پنجشنبه ها با 
بچه هاي داراي معلولیت   به بام تهران مي  
روند می روند. وقتي مــردم این افراد را در 
جامعه مي بینند ناخودآگاه مي آیند و پشت 
صندلي آنهــا را مي گیرند و کمک مي کنند 
و آن ارتباط برقرار مي شــود در اینجا یک 
کار فرهنگي موثر انجام شــده است . درکار 
فرهنگي تعداد  مهم نیست واگر یک نفر هم 

کارفرهنگي انجام دهد ارزش باالیي دارد. 

آیا همان  آقای دکتر مناسب ســازی 
آن  با  تفاوتی  و چه  اســت  دسترسی 

دارد؟

در مبحث حضــور افــراد در جامعه ما دو 
اســت  مناسب ســازي  یكي  داریم.  مفهوم 
یعني اینكه چیزي مناســب نیست و ما آن 
را مناسب مي کنیم و یک مفهوم  آن داریم 
که مفهوم دسترســي است. یعني شهر باید 
براي همه در دســترس باشد. این همه که 
مي گوییم فقط بــراي افراد داراي معلولیت 
نیســت خانم هاي باردار و یا خانم هایي که 
کودک خــود را در کالســكه مي گذارند و 
مي خواهند در شــهر رفت و آمد کنند و یا 
افراد سالمند نیز جزو این افراد هستند که 
باید بتوانند از امكانات شهري استفاده کنند 

و یا افراد نابینا و افراد ناشنوا هم باید مورد 
توجه قرار گیرند. مثاًل یک فرد ناشــنوا اگر 
در فرودگاه، اطالع رســاني تصویري وجود 
نداشته باشد ، فرد نمي تواند متوجه شود که 
باید وارد کدام گیت شود. پس دسترسي به 
این معناســت که شهر را به گونه اي بسازیم 
و ساختمان هایمان به گونه اي باشد که همه 
افراد بتوانند به آن دسترسي پیدا کنند. این 
اتفاق در دنیا افتاده اســت و سال هاست که 
هر ســاختماني که مي خواهد ساخته شود 
یا هر محوطه شهري که مي خواهد ساخته 
شود مقررات شهرســازي و معماري در آن 
رعایت مي شــود. در کشــور ما از سال 62 
به این مبحث توجه شــده و در ســال 68 
شوراي عالی شهرسازي ، قوانین مربوط به 
آن را تصویب کرده اســت و در ســال 78 
هم تجدیدنظر شد و دو مرتبه نوشته شد و 
اآلن هم در مرکز تحقیقات مسكن  بر روی 
آن کار مي شود. در خیلي از ساختمان هاي 
جدیدي که ساخته مي شود مهندسان مشاور 
مسایل مربوط به دسترس پذیري را رعایت 
مي کنند. به خصوص در ساختمان هایي که 
مربوط به شــهرداري یا اداره پست هستند 
ایــن قوانین به خوبي رعایت مي شــود. در 
بعضي از دانشگاه هایي که به تازگي ساخته 
شده مساله دسترسي رعایت شده است ولي 
متاســفانه در بسیاري از ساختمان هایي که 
جدیداً ساخته مي شوند ازجمله مراکز خرید 
این قوانین هنوز رعایت نمي شــوند. کسي 
که این مرکز را مي ســازد فكر نمي کند که 
ممكن اســت یک فرد داراي معلولیت هم 
بخواهد به خرید بیاید .من در جلساتی که 
با آرشیتكت ها و معمارها دارم همیشه این 
را مي گویم که شــما فراموش مي کنید یک 
عده آدم هایي هم هســتند کــه با آدم هاي 
عادي متفاوت هســتند. ما راه مي رویم آنها 
روي صندلي چرخ دار هستند، ما مي بینیم و 
آنها از عصا استفاده مي کنند، ما مي شنویم 
و آنها از سمعک استفاده مي کنند. شما باید 
فكر کنید که این فرد هم مي خواهد خرید 
کنــد. یكي از لذت ها خرید کردن اســت و 
چرا شــما باید این لذت را از یک فرد نابینا 
بگیرید. در مرکز خرید  هایپراستار این اتفاق 
افتاده است چون این مجموعه از یک نقشه 
بین المللي اســتفاده کرده و این نقشــه را 
کاماًل پیاده کرده اند، در آن نقشه همه چیز 
دیده شده است. دسترسي ها، پارکینگ هاي 
رایگان و وسیع،  دستشــویي هاي مناسب 
ویــژه افــراد دارای معلولیت. چــون این 
عقیده پشــت آن اســت که کسي که براي 
خرید مي آید، فروشــگاه موظف است به او 
ســرویس بدهد. امروز در دنیا مشتري تاج 

درمبحث
 حضور افراد در جامعه 

 ما دو مفهوم داریم. یکي
مناسب سازي است یعني

اینکه چیزي مناسب 
نیست و ما آن را مناسب 

مي کنیم و یک مفهوم آن 
داریم که مفهوم دسترسي 

است. یعني شهر باید 
براي همه در دسترس 

باشد 
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ســر است و حق با مشــتري است و وقتي 
مي گوییم حق با مشتري است یعني اینكه 
پارکینگ مرکز خریــد را هم او باید تامین 
کند. در رضایت ســنجي که مــا در مراکز 
درماني انجام مي دهیم یكي از ســئواالتي 
که به خصوص درمــورد مراکز فیزیوتراپي 
مي شود این است که آیا این مرکز پارکنیگ 
دارد یــا نه؟ آیا پله دارد یا آسانســو دارد؟ 
اصاًل کلنیک توانبخشــي در طبقه دوم چه 
معني اي مي دهد مگر اینكه آسانسور داشته 
باشد و اگر پارکینگ نداشته باشد مشتري 
مجبور اســت چند خیابان دورتر ماشین را 
پــارک کند و با کمر درد و پادرد خودش را 
به این مرکز برســاند. در مرکز  هایپر استار 
مســاله دسترسي دیده شــده است. مدتي 
پیــش عده اي از بچه هــاي داراي معلولیت 
جمع شــدند و به آنجا رفتنــد و به راحتي 
خرید کردند. این افراد در متني که نوشتند 
از یک تجربه خرید خوب صحبت مي کردند. 
یعني کاماًل مســتقل و به راحتي این کار را 
انجام داده بودند. یک تجربه جالب هم براي 
خانم ناصري و بچه هــاي نابینا اتفاق افتاد. 
خانم ناصري مادر یــک  دانش آموز نابینا 
هســتند و وبالگي دارند به نام مادر سپید 
و در آن خاطــرات و درد و دل هاي خود را 
می نویســند،اآلن این وبالگ مجموعه غني 
است که، همیشــه گفته ام سازمان آموزش 
و پرورش استثنایي باید از آن استفاده کند. 
یكي ازکارهاي مهم ایشــان این اســت که 
چندسالي است که یک اردوي یک هفته اي 
براي بچه هــاي نابینا برگزار مي کنند و این 
بچه ها را به مشــهد مي برند و در این مسیر 
به مسایلي که جالب اســت می پردازند. از 
جمله اینكه یک بار حدود بیســت، سي نفر 
از این بچه ها را با هواپیما به مشــهد بردند 
و در برگشت،مسووالن هواپیمایي مي گویند 
ما بیش از سه نفر نابینا را اجازه نداریم سوار 
کنیم و اینها را 48 ســاعت در فرودگاه نگه 
مي دارند. چون قانوني دارند که فقط ســه، 
چهار نفر نابینا آن هــم با همراه مي توانند 
درپرواز باشند. مي گویند اگر اتفاقي بیافتد 
مهمانــداران نمي تواننــد خدمــت بدهند، 
در صورتــي که این بچه ها بــا همراه رفته 
بودنــد ! یک کار دیگري که ایشــان انجام 
داده اســت این است که پس از چند هفته 
تالش توانستند موافقت فروشگاه شهروند را 
بگیرند تا هشت تا از بچه هاي نابینا بتوانند 
بروند آنجا ، بگردنــد وخرید کنند و خوب 
ایــن بچه ها نیــاز به لمس کردن وســایل 
موجود در قفسه ها را داشتند. مسایلي این 
گونه در جامعه بــه وجود آمده که هم کار 
فرهنگي اســت و هم بحث مناسب ســازي 

اســت. یک کار دیگر ایشان بازدید از موزه 
حیات وحــش دارآباد بودکــه چندین ماه 
طول کشــید تــا باالخره مســئوالن اجازه 
دادند کــه بچه هاي نابینا بــراي بازدید به 
موزه بروند و مشــخص است که این بچه ها 
باید این حیوانات تاکسیدرمی شده را لمس 
کنند و مســوالن هم که اجازه دست زدن 
به حیوانات را به کســي نمي دادند. باالخره 
راضي شــدند که بچه ها حیوانات را لمس 
کنند. این نشــان دهنده نقش خانواده ها در 
فرهنگ ســازي اســت. امروز دیگردر دنیا، 
معلــوالن نمي پذیرند که کســي بــه آنها 
بگوید از در پشــتي وارد بشــو، او مي گوید 
من هم باید از همین در اصلي وارد شــوم. 
پس الزم است یک سطح شیبداري هم در 
کنار پله ها تعبیه شــود تا این افراد بتوانند 
رفت و آمــد کنند. مهم نگاهي اســت که 
به مناسب ســازي و دسترسي مي شود. در 
ســاختمان هایي که قباًل ساخته شده حتماً 
بایدمناسب ســازي صورت بگیرد ولي امروز 
که مــا دانش و آگاهي الزم را داریم قوانین 
مربوط وجــود دارد و مهندس مشــاور ما 
هم بخشــنامه دارد باید به دسترســي فكر 
کنیم. دسترســي همان چیزي اســت که 
در خطوط اتوبوس هاي بي آرتي دیده شده 
اســت. از همان روز اول در ایستگاه هایي که 
ســطح شیب دار زده شــده و یا در مترو در 
ایســتگاه هایي که اخیًرا ساخته شده است 
به دسترســي ها فكر مي کنند و آسانسور را 
از همان اول قــرار مي دهند در حالیكه در 
ایســتگاه هایي که چندســال پیش ساخته 
شــده حداکثر کاري که کرده اند پله برقي 
گذاشته اند و به دسترسي فكر نكرده اند. به 
نظر من با توجه به بحث مناسب ســازي و 
دسترســي ،معلوالن بیشــتری وارد جامعه 
خواهند شــد که خود نوعي فرهنگ سازي 
است .بسیاري از دوستان شعار مي دهند که 
ما مي خواهیم از معلولیت پیشگیري کنیم 
در صورتي که در دنیا نشان داده شده است 
هرچقدر کشورها پیشرفته تر شده اند، تعداد 
معلولیتشان بیشتر شده است. این دو علت 
دارد یكي افزایش جمعیت سالمندان است 
که از ســه درصد در عرض ده، پانزده سال 
گذشــته به هفت درصد رسیده است و به 
زودي جمعیت ســالمندانمان در ده ســال 
آینده به پانزده درصد خواهد رســید و این 
سالمندي همراه با ناتواني است و از طرفي 
ســوانح وحوادث اســت که ســالیانه بیش 
از بیســت هزا رنفــر در تصادفات رانندگي 
فوت مي کنند و نزدیک 80هزار نفر زخمي 
مي شــوند که از این افراد، تعدادي ضایعه 
نخاعي مي شوند. مساله معلولیت فقط فلج 

اطفال نیست که بگوییم پیشگیري کردیم 
و واکسن زده ایم و ما باید براي این جمعیت 

درمعرض معلولیت فكري بكنیم.

به عنوان  در مورد اشــتغال معلوالن 
افراد  این  اصلي  مشکالت  از  یکي 

چه صحبتي دارید؟

در  اشــتغال چه  مســاله 
کشــور ما و چــه در 
کشــورهاي دیگر مثل 

ایتالیا  فرانســه.  آمریكا، 
و استرالیا و اســپانیا و همه 

کشــورها بــه معضلــي تبدیل 
شــده اســت شــاید یكي از دالیل 

آن پیشــرفت تكنولوژي باشــد. یک زمین 
کشاورزي را در نظر بگیرید که چندین نفر 
بر روي آن کار مي کنند ولي وقتي سیستم 
مكانیزه مي آید یک نفر با یک دســتگاه کار 
چندین نفر را انجام مي دهد یا در نانوایي ها 
قبال شش هفت نفر کار مي کردند ولي حاال 
دو نفر در یــک نانوایــي کار مي کنند. در 
واقع تكنولوژي، اســتفاده از نیروي انساني 
را کاهش داده اســت یــا در کارخانه هایی 
مانند ایــران خودرو، قباًل نیروي انســاني 
کار را انجــام مي داد ولي اکنون ربات ها کار 
مي کنندکه هم دقتشــان باالتر است و هم 
هزینه پایین تري دارند پس مشكل اشتغال 
یک مشــكل جهاني اســت. مــا یک زمان 
مباحث مان روي توانبخشــي حرفه اي بود 
که متاســفانه در ایران توانبخشي حرفه اي 
را تا حدودي از دســت داده ایم. یک دوره 
بحث وام هاي اشتغال مطرح شد وگفتند و 
فــرد داراي معلولیت کــه بخواهد به او وام 
مي دهیم که اصوالً این افــراد در رقابت با 
بازار آزاد دچارمشــكل هســتند. من فكر 
مي کنــم در وضعیتي که اآلن داریم دو نوع 
اشــتغال را باید در نظر داشته باشیم یكي 
بحث اشــتغال حمایت شده براي معلوالن 
ســخت است و یكي هم بحث اشتغال براي 
افراد داراي معلولیتي است که توانایي انجام 
کار را دارند. اتفاقي که ســال گذشته افتاد 
و 40 هــزار نفــر را در آمــوزش و پرورش 
اســتخدام کردند که باید طبق قانون ســه 
درصد، هزار و دویست نفر را از افراد داراي 
معلولیت اســتخدام مي کردند و این کار را 
نكردند این مســایل را باید پیگیري کرد تا 
بچه هــا در این فرصت هــا بتوانند وارد کار 
شوند و یكي از چیزهایي که مهم است این 
اســت که یک بانک اطالعاتي از افراد آماده 
به کار توســط بهزیستي باید فراهم شود و 
بتواند در زمان هاي مناســب این افراد را به 
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بودم همین ســازماندهي داوطلبان بود. در 
دنیــا داوطلبان بانک اطالعاتی دارند که در 
آن مشــخص مي کنند که مثــاًل مي توانند 
روزي دو ســاعت وقت بگذارند یا هفته اي 
دو ســاعت بروند و براي یک فرد ســالمند 
یا یک فــرد داراي معلولیت خرید کنند یا 
مثاًل کتاب بخوانند یا غذا بپزند و یا هر نوع 
خدمت اینچنیني انجــام دهند. هرکس به 
نوعي در این فضا وارد مي شود، ولي ما هنوز 
این فضا را نداریم و اگر مي توانستیم چنین 
فضایي را سامان بدهیم کار بزرگي بود. اگر 
چنین بانک اطالعاتي در مرکزی مثل رعد 
ســاماندهي شــود مي تواند خیلي راهگشا 
باشــد. البته ما مشــكالتي فرهنگي خاص 
خودمــان را داریم که بایــد برایش فكري 
بكنیم و خیلي هم ساده نیست که به خانه 
اشخاص وارد شــویم. در اروپا یک شخصي 
خیلي راحــت مي تواند برود و دو ســاعت 
درخانه یک ســالمند برایش قصه بخواند یا 
غذا بپزد یا خرید کند ولي ما با مشــكالت 
خاصي روبرو هســتیم کــه البته قابل حل 
اســت. فضا براي کار در مراکزي مثل رعد 
خیلي باز اســت منتها اینكه بتوان کنترل 
شده حرکت کرد و آگاهانه ساماندهي انجام 
شود مهم است. اآلن ساماندهي وجود ندارد 
یک بازارچه اي یا مراسمي برگزار مي شود و 
عده اي مي آیند و کمک مي کنند و مي روند. 
ولي اینكه یک ســاماندهي داشته باشیم و 

بدانیم از نیروها چگونه استفاده کنیم مساله 
دیگري است. 

نقــش  NGOهــا در مطالبه حقوق 
اجتماعي معلوالن چیست؟

به نظر من NGO نقــش اول را در مطالبه 
حقــوق افراد معلــول دارند جــدا از اینكه 
اآلن افــراد داراي معلولیت هــر کدام این 
پتانســیل را دارند که مطالبه حقوقي خود 
وحتــي مطالبه قضایي بكنند ولي NGOها 
از پتانســیل باالتري برخوردار هستند. در 
زمان دولت آقاي خاتمي NGOها در کشور 
قدرت خیلــي خوبي گرفتند و مشــارکت 
بسیار ارزنده اي داشــتند. ولي متاسفانه در 
این هشت سالي که گذشت یک نگاه بسته 
و یک نگاه امنیتي به NGO ها برقرار شــد 
و مطالبــه حقوق این افراد تا حدودي دچار 
مشــكل شــد. من امیدوارم در دولت آتي 
فضا بازتر شــود و NGOها به آن نقشي که 
مي توانند داشته باشــند بیاندیشند. به هر 
حال ارزنده ترین نقش را NGOها مي توانند 
در مطالبه حقوق معلوالن داشــته باشــند. 
یكــي از جاهایي که در دنیــا از همه قویتر 
عمل کرده است،NGOهای معلوالن است. 
همین کنوانســیون جهانی حقوق معلوالن 
اولین کنوانســیون در دنیاست که کساني 
که آن را نوشــتند و یا در آن نقش داشتند 

کار بگیرد. 
امروز بســیاري از بچه هاي داراي معلولیت 
ســخت مي توانند از طریق وب یا اینترنت 
یک فضاي اشــتغال داشــته باشند. ممكن 
اســت این فضا را خودش نتواند ایجاد کند 
ولي ما باید جایگاهایي داشــته باشــیم که 
کار را بگیریم و به این افراد بدهیم تا انجام 

دهند. 
علي رغــم اینكه تكنولوژي یا فناوري باعث 
بیكاري خیلي ها شــده است از آن طرف ما 
باید سوار موج فناوري شویم و اشتغال را به 
این سو سوق دهیم. باید دوره هاي آموزشي 
براي این افراد تعریف شــود چون بچه هایي 
که دست هایشــان و ذهنشــان سالم باشد 
مي توانند آموزش ببینند و برنامه نویســي 
کنند .خیلي ها همین اآلن هم به دنبال این 
هســتند که صفحات وب داشته باشند و یا 
ســایت براي خودشان داشته باشند و یا در 

کار ترجمه وارد شوند.
اگــر بتوانیم افراد داوطلبي را پیدا کنیم که 
درکار  اشتغال افراد داراي معلولیت بتوانند 
کمک کنند، به نظــر من فضاي بهتري در 
اشتغال ایجاد مي شود. ما یک تجربه موفقي 
در انجمن باور در ایجــاد ارتباط بین افراد 
عادي و افراد داراي معلولیت داشــتیم که 
این ارتباط باید بیشــتر شــود. به نظرم در 
مرکز رعد هم داوطلبان باید ســازماندهي 
شوند. دغدغه من از زماني که در بهزیستي 
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خود ذي نفعان بودند. چون پیمان نامه هاي 
دیگر را خود دولت ها و کارشناســان دیگر 
مي نوشتند، ولي در اینجا عالوه بر دولت ها 
و کارشناســان خود NGOهای معلوالن در 
صحنه سازمان ملل حضور داشتند و آن را 
نوشتند. از طرفي شما مي دانید که معلوالن 
بزرگتریــن اقلیت غیرنژادي در هر کشــور 
هســتند و این اقلیت پتانسیل باالیي دارند 
واگــر امكان حضور درNGOها بیش از این 
فراهم شــود نقش آنها مي تواند خیلي بارز 
باشد. معموالً هم افراد داراي معلولیت خیلي 
عالقمند هســتند که در انجمن هاي صنفي 
وحقوقي خودشــان حضور داشــته باشند. 
خوشبختانه در این چندسال علي رغم تمام 
محدودیت NGOهای معلوالن خیلي خوب 
 NGO عمل کرده اند. ما اآلن حدود سیصد
در حوزه معلولیت داریم که این پتانســیل 
بســیار قوي اســت و من فكر مي کنم که 
دولت ها هم باید بیشتر به NGOها اهمیت 
بدهند. زماني که من در بهزیســتي بودم ما 
حتي کارهاي خودمــان را هم به NGOها 
واگذرا مي کردیم مثال انجمن ضایعه نخاعي 
شیراز که ما وســایلي مثل باند و چسب و 
گاز و ســوند را مي خریدیم و به این انجمن 
مي دادیم و آنان بین بچه ها توزیع مي کردند 
و یا باطري ســمعک را به انجمن ناشنوایان 
مي دادیم تا توزیع کند و وقتي فرد ناشــنوا 
براي گرفتن باطري به انجمن خود مراجعه 
مي کرد، حس بهتري داشت تا وقتي که به 
بهزیستي مي آمد. بنابراین NGOها هم در 
مطالبه حقوق افراد معلــول و هم در ارایه 
خدمات مي توانند سهم داشته باشند.اگر ما 
ارایه خدماتمان را در حوزه توانبخشــي هم 
دراختیار NGOهــا و یا از کانال  NGOها 
بگذاریم به نظر من آرامش بیشــتري را در 

بین جامعه مخاطبمان ایجاد کرده ایم.

چــه توصیه اي بــراي افــراد داراي 
معلولیت دارید؟ گاهي بچه ها نسبت به 

حقوق خود بسیار ناآگاه هستند؟

این عمدتاً به این مربوط مي شودکه بیشترین 
مشــكل این فرد داراي معلولیت چیست؟ 
زماني ما در یكی از مناطق روستایی استان 
لرستان، نیازهاي توانبخشي افراد معلولیت 
را بررسي مي کردیم و از هر کدام که سوال 
مي کردیم مي گفت: مســكن چون مســاله 
مسكن برایشان بیشترین اهمیت را داشت 
و یا مي گفت وام چون در آن زمان مشــكل 
او نشنیدن نبود ســال ها بود که نمي شنید 
و به فكر ســمعكش نبود. یا به فكر صندلي 
چرخدارش نبود یا به فكر اینكه توانبخشي 

نشده و بدنش تغیر شكل یافته نبود، به فكر 
ســرپناه بود. این که من اشــاره داشتم که 
باید نیازســنجي مخاطب را انجام دهیم به 
همین دلیل اســت. گاهي یک فرد مدت ها 
در نوبت مي ماند تا سمعک بگیرد و سپس 
این ســمعک را در بازار آزاد مي فروخت تا 
ســقف خانه اش که در حال ریختن بود را 

تعمیر کند. 
من به عنوان کســي که در بهزیســتي کار 
مي کند نیاز کارشناسي را داده ام و دیده ام 
که این بچه ناشــنوا نیاز به سمعک دارد تا 
بشــنود ولي در آتیه، او نیاز به مددکاري 
دارد. یعني من اول باید بروم و پشــت بام 
خانه این شخص را درست کنم بعد به او 
سمعک بدهم در غیر این صورت فایده اي 
ندارد. علت اینكه بچه ها نیازهاي حقوقي 
خود را مطرح نمي کنند هم این است که 
درگیر نیازهاي اولیه خود هستند هنوز 
سمعک ندارد یا صندلي چرخدارش را 
بعد از ســال ها نتوانسته عوض کند یا 
عصا ندارد و یا پروتزش پایش را مي زند 
و پول نــدارد آن را عوض کند یعني 
مســایل مادي شــان پررنگ تر است. 
ولي وقتي این شخص کمي تحصیل 
مي کنــد یــا وارد NGO مي شــود، 
دیدگاهش متفاوت مي شــود. امروز 
کســاني که در باور جمع شــده اند 
به سیستم سنتي مشارکتي اعتقاد 
ندارند یعني اگر شــما بخواهید در 
سیســتم ســنتي دنبال مشارکت 
بروید همــه مي گذارند و مي روند. 
آنهــا مي گویند مــا اینجا گدایي 
کار  مي خواهیم  مــا  نمي کنیــم 
فرهنگــي بكنیم ولي در مجموع 
این مساله درست است و گاهي 
افراد داراي معلولیت نســبت به 
حقوق خود ناآگاه هستند. البته 
مــا معلوالني داریم که در بیان 
افراد غیرمعلول  از  حقوقشــان 
افراد  و  هم جلوتــر هســتند 
بســیار برجســته و ارزنده اي 

هستند.
در مجموع نســبت به حقوق 
مقداري  یــک  با  معلــوالن 
ضعــف اطالعاتــي و ضعف 
آگاهــي داریم و اگر بتوانیم 
آموزشــي  کالس هــاي 
آموزشــي  وکارگاه هــاي 
طراحي کنیم مي توانیم در 
این زمینه فعالیت کرده و 

دیدگاه ها را عوض کنیم 

دروغ اول از خود بگویددروغ دیگر نیز در ادامه آن زیرا مي بایست بیست دشواري انجام مي دهد؛ نمي داند كه چه كار آن كه دروغي مي گوید، 

الكساندر پوپ
شاعر و نویسنده انگلیسي 

) 1744 -1688 (


