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کنیم، کند. ما بھ دقت موارد سوءاستفاده را بررسی میبان حقوق بشر از حقوق افراد در سراسر دنیا دفاع میدیده
کنیم و بر صاحبان قدرت برای احترام بھ حقوق و تضمین عدالت فشار وقایع را در سطح گسترده منتشر می

للی است کھ بھ عنوان بخشی از جنبش پرتکاپو برای احترام المبان حقوق بشر سازمانی مستقل و بینآوریم. دیدهمی
 کند. بھ شان انسانی و پیشبرد حقوق بشر برای ھمگان فعالیت می

 
المللی است کھ در بیش از چھل کشور دنیا کارکنان و دفتر دارد؛ از جملھ در بان حقوق بشر سازمانی بیندیده

در کنگو)، ژوھانسبورگ، لندن، لس آنجلس، مسکو، نایروبی، آمستردام، بیروت، برلین، شیکاگو، ژنو، گوما (
 سی و زوریخ. فرنسیسکو، سیدنی، توکیو، تورنتو، تونس، واشینگتن دینیویورک، پاریس، سن

 http://www.hrw.orgبرای دیدن اطالعات بیشتر بھ تارنمای ما مراجعھ کنید: 
 

 ایران سازمانی مستقل، غیرحزبی و غیرانتفاعی است کھ بھ حمایت و ترویج حقوق بشر در ایران کمپین حقوق بشر
اول  المللی حقوق بشر در ایران موارد نقض حقوق بشر در ایران را با تکیھ بر شواھد دستپردازد. کمپین بینمی 

دھی، با انتشار اخبار، گزارش کند؛ مواردی کھ ممکن است گزارش نشده باقی بمانند. مابررسی و مستند می
دھیم و تالش داریم از المللی قرار میھای تحلیلی و ویدیو این موارد نقض را در معرض دید جامعھ بینگزارش

المللی با ھدف دفاع از حقوق بشر در داخل ایران حمایت کنیم. کمپین حقوق بشر بھ ترویج و فعالیت جدی و بین
 پردازد.     رانیان و پاسخگو کردن دولت ایران در قبال تعھدات حقوق بشری خود میھای بنیادین ایحقوق و آزادی

 
 دیدن کنید.  http://www.hrw.org/faبرای دریافت اطالعات بیشتر لطفاً از وبسایت ما در آدرس  
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 خالصھ
 

تواند از دست کند و فقط میسالھ دارای معلولیت از نوع فلج مغزی است. او از ویلچر استفاده می ۲۲علیرضای 
ار بھ ترک تحصیل شد، چون ھیچ راھی برای رفتن بھ کالسش در طبقھ باال سالگی ناچ ۱۵راستش استفاده کند. در 

یا استفاده از دستشویی وجود نداشت. تا پیش از آن، علیرضا با کمک دوستان و خدمھ مدرسھ با ویلچرش جابجا 
پوشیدن سھا غیرممکن شد. علیرضا برای استفاده از دستشویی، حمام و لباشد اما با باال رفتن وزن، این کمکمی

سال دارد و حاال گرفتار کمردردھای شدیدی شده کھ گاه او را ناچار  ۶۵گیرد. مادر علیرضا از مادرش کمک می
 گوید:کند. علیرضا میھا استراحت مطلق میبھ ھفتھ

 
کنم زیاد درخواست کند؛ برای ھمین سعی میشوم وقتی مادرم برای کمک بھ من تقال میمن واقعا شرمنده می«

خواست کس دیگری را داشتم کھ در کارھا کمکم کند اما بھزیستی کھ مسئول تامین کمک بھ ک نکنم. دلم میکم
دھد کھ با ھزار تومن بھ ما می ۱۴۸کنیم. بھزیستی فقط ماھی دھد کھ ما چطور زندگی میماست ھیچ اھمیت نمی

توانم زندگی کنم. مادرم زنده است می کنم فقط تا وقتیشود روزی یک وعده غذا گرفت. من فکر میآن حتی نمی
 »…روزی کھ مادرم نباشد، من ھم ھیچ جایی ندارم کھ بروم

 
رود و بیشتر روزھا مشغول تلویزیون دیدن است. علیرضا بھ ورزش عالقمند است اما بھ ندرت از خانھ بیرون می

ل نقلیھ عمومی نزدیک خانھ، برای علیرضا رفتن بھ باشگاه ورزشی یعنی عبور از چندین مانع مختلف. وسای
ھای تاکسی ھم بھ ندرت اتوبوس و مترو، برای کسی مثل او کھ معلولیت جسمی دارد قابل دسترس نیستند. راننده

ایستند و اگر ھم تصمیم بھ سوار کردنش بگیرند، برای گذاشتن ویلچر در صندوق عقب برای سوار کردن او می
رود کھ ھا یادشان میکر کنم بیشتر مردم، بھ خصوص مسئوالن، بیشتر وقتف«گوید گیرند. او میکرایھ اضافھ می

 »ما ھم مثل خودشان آدم ھستیم.
 

ھای ابتدایی اجتماعی با موانع جدی افراد دارای معلولیت در ایران، مانند علیرضا، برای مشارکت در فعالیت
ل رفتن سرکار یا مدرسھ، دیدار با دوستان و پندارند مثای کھ سایرین بدیھی میھای سادهروبرو ھستند؛ فعالیت

ھا و وسایل حمل و نقل عمومی ھای فرھنگی، خرید یا مراجعھ بھ پزشک. ساختمانخانواده، شرکت در برنامھ
شود. افراد دارای معلولیت تقریبا در ھمھ ابعاد غیرقابل دسترس مانع رفت و آمد و مشارکت مستقل ایشان می

ای مواجھند: در تعامل با مددکاران دولتی، کادر درمانی، رانندگان و رفتارھای کلیشھزندگی روزانھ با تبعیض 
ھای عمومی دولت کھ بنا بوده از آنھا حمایت کند. تبعیض در برخورداری از خدمات اتوبوس و حتی در خط مشی

ھای درمان و گزینھبھداشتی ھم مشکلی مستمر است، از جملھ کوتاھی در ارائھ اطالعات دقیق و کامل در مورد 
 درمانی و تحصیل رضایت آگاھانھ آنھا پیش از شروع درمان. 

 
مندی از یک زندگی مستقل و شایستھ در جامعھ باید بھ صورت برابر با دیگران بھ افراد دارای معلولیت برای بھره

ھای اد دارای معلولیتکند دسترسی داشتھ باشند. افرخدمات و تجھیزاتی کھ مشارکت آنان را در جامعھ تسھیل می
مختلف نیاز بھ خدمات متفاوت دارند. برای مثال، برای برخی وجود تجھیزات کمکی مانند ویلچر برقی و آسانسور 

ھای عمومی ضروری است. برای برخی دیگر خدمات کمک شخصی الزم است، یعنی وجود یک در ساختمان
ای معلولیت برای انجام کارھای روزانھ مثل لباس ای مسؤول کمک کردن بھ افراد دارشخص کھ بھ صورت حرفھ

ھای تامین اجتماعی مثل مستمری ھا باشد. طرحپوشیدن، حمام کردن، آشپزی، خرید و مشارکت در سایر فعالیت
 دھد ضروری باشد. معلولیت نیز ممکن است برای تضمین دسترسی خدماتی کھ دولت ارائھ نمی

 
ھا، ھا، مدرسھھا، راهی برابر با دیگران حق دسترسی بھ فضاھایی مثل ساختمانتمام افراد دارای معلولیت بر مبنا

مسکن، تجھیزات پزشکی، محل کار و سایر فضاھا و خدمات عمومی را دارند. ھمچنین افراد حق دارند مستقل 
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از جملھ  زندگی کنند و بھ طور کامل در جامعھ حضور داشتھ باشند. حق دارند از باالترین استاندارد سالمت،
توانبخشی و خدمات ویژه افراد دارای معلولیت برخوردار باشند. بھ عالوه، دولت تعھد دارد کھ بھ عموم مردم 

ھای مضر ھا و رویھھا، تعصبرسانی کند و با کلیشھجامعھ در مورد حقوق و شأن افراد دارای معلولیت آگاھی
 مبارزه کند. 

برای بھبود حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برداشتھ است. ایران ھایی ھای اخیر دولت ایران گامدر سال
) تصویب کرده و  در زمینھ ۲۰۰۹( ۱۳۸۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل را در سال 

ھای عمومی، وسایل حمل و نقل و سایر خدمات در تھران و سایر شھرھای بازرسی و بھبود دسترسی بھ ساختمان
. بھ تازگی ۱۳۹۴اقداماتی کرده است، از جملھ ایجاد ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در سال بزرگ 

 نیز قانونی جدید در مورد حقوق افراد دارای معلولیت بھ تصویب رسیده، اما ھنوز کارھای زیادی باقی است. 
 

با افراد دارای معلولیت موارد تبعیض،  مصاحبھ مفصل ۵۸بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران با انجام دیده
ھای ما حاکی از آن است کھ دولت در تامین خدمات اند. یافتھسوءاستفاده و عدم دسترسی را مستند کرده

محور کافی، از جملھ وسایل کمکی باکیفیت و متناسب با نیاز افراد، کمک شخصی، ارائھ خدمات توانبخشی جامعھ
و با ھزینھ قابل قبول و سایر خدمات کوتاھی کرده و با این کوتاھی حق افراد دارای پذیر سازی دسترسو توانمند

معلولیت بر زندگی مستقل و حضور در جامعھ را نقض کرده است. ھمچنین دولت ایران در اتخاذ اقدامات کافی و 
و تضمین  پذیرتوانست در حد امکانات موجود خود برای توسعھ حمل و نقل عمومی دسترسمناسبی کھ می

 است. دسترسی برابر بھ خدمات بھداشتی برای افراد دارای معلولیت انجام دھد کوتاھی کرده
 

ھای منفی و تبعیض بھ ویژه در میان مددکاران اجتماعی دولت و کادر بھداشت و درمان مانع دسترسی افراد کلیشھ
دارای معلولیت زندگی خود را در  دارای معلولیت بھ خدمات ضروری شده است. در نتیجھ بسیاری از افراد

ترین کارھای روزانھ کامال وابستھ بھ کنند و برای کمک حتی در انجام سادهھا سپری میانزوای کامل کنج خانھ
 اعضای خانواده و بستگان ھستند. 

 
الر ھزار د ۲۰بانک جھانی، ایران بھ لحاظ درآمد ناخالص سرانھ با درآمد سرانھ  ۲۰۱۶بر اساس گزارش سال 

امریکا در زمره کشورھای باالی متوسط قرار دارد. اما مقامات بلندپایھ سازمان بھزیستی بارھا عدم اختصاص 
بودجھ کافی را بھ عنوان یکی از علل اصلی نبود خدمات و پشتیبانی الزم برای افراد دارای معلولیت در کشور 

 اند. ذکر کرده
 

میلیون جمعیت ایران وجود ندارد.  ۸۰فراد دارای معلولیت در میان روزی در مورد تعداد اھیچ آمار رسمی و بھ
 ۱٫۸خود، این تعداد را  ۲۰۱۵دھند بنا بر آمار ثبت شده سال نھادھای دولتی کھ بھ این افراد خدمات ارائھ می

تمال قوی اند. تعداد واقعی افراد دارای معلولیت ایران بھ احدرصد جمعیت اعالم کرده ۴٫۲میلیون یا بھ عبارتی 
 ۱۴تا  ۱۱اند تعداد افراد دارای معلولیت احتماال در حدود بسیار بیشتر است. برخی مقامات ایرانی اعالم کرده

درصد  ۱۵درصد کل جمعیت است. در سطح جھانی، بنا بھ آمار بانک جھانی و سازمان بھداشت جھانی در حدود 
ھا بھ ثبت کھ احتماال منجر بھ عدم تمایل مردم و خانواده کل جمعیت دنیا دارای معلولیت ھستند. عواملی وجود دارد

زنی و تبعیض در جامعھ نسبت توان بھ برچسبشود؛ از جملھ این عوامل میشان میموارد معلولیت خود یا کودکان
ھ بھ افراد دارای معلولیت و روند پیچیده و گاه طوالنی ثبت و عدم آگاھی از حقوق خود اشاره کرد. این موضوع ب

درصد افرادی کھ در سازمان بھزیستی معلولیت خود را ثبت  ۳۵کند؛ فقط ویژه برای زنان و دختران صدق می
 اند زن ھستند. کرده

 
  



 

 ۱۳۹۷تیر   3

 ھای سازمان بھزیستی کشورکوتاھی /توصیھ
 

ی ھای ما حاکی از مشکالت جدی در سازمان بھزیستی کشور است کھ نھاد اصلی ارائھ خدمات بھ افراد دارایافتھ
اند. شوندگان در مورد تحقیر و توھین از سوی مددکاران دولت توضیح دادهآید. مصاحبھمعلولیت بھ حساب می

اند مددکاران اجتماعی در مورد خدمات و وسایلی کھ حق آنان است و شوندگان بھ ما گفتھبسیاری از مصاحبھ
  دھند.ھای تامین آن اطالعات کافی در زمان مناسب ارائھ نمیروش

 
شوندگانی کھ برای رفع نیازھای ساده خود مثل خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن اکثریت بسیار باالیی از مصاحبھ

یا بھداشت روزانھ بھ کمک نیاز دارند برای این کارھا تنھا بھ کمک اعضای خانواده یا دوستان متکی ھستند. با 
ولیت، این افراد از حق بر زندگی مستقل و حضور در وجود نقش مھم اعضای خانواده در زندگی افراد دارای معل

جامعھ بھ شکلی برابر با دیگران برخوردارند. برای تضمین این حق، افراد دارای معلولیت باید بھ طیفی از 
ھای خانگی و غیره از جملھ کمک شخصی دسترسی داشتھ باشند. ھیچ یک از افراد دارای معلولیتی کھ با ما کمک

اند. دستیار شخصی فردی است کھ ای (دستیار شخصی) برخوردار نبودهد از کمک شخصی حرفھانمصاحبھ کرده
ھای شخصی، کارھای خانھ، کمک در مدرسھ فرد دارای معلولیت را در ابعاد مختلف زندگی روزمره مثل مراقبت
 کند. و دانشگاه و محل کار، رانندگی، زبان اشاره و سایر کارھا کمک می

 
اند. آنھا بھ ما گفتند کھ این د معلول بھ ناچار اشخاصی را برای کمک شخصی استخدام کردهبعضی از افرا

کنند کھ موجب آسیب کنند، مثال سوند ادراری را بھ اشتباه نصب میای کمک نمیپرستاران بھ صورت حرفھ
ھای ارائھ رت بیشتری بر شرکتاند کھ بھ نظاکنند. مقامات دولتی نیز اذعان کردهشود یا از اموال آنھا دزدی میمی

 خدمات پرستاری و مراقبت در خانھ نیاز است. 
 

شوندگان سازمان بھزیستی مسئول ارائھ وسایل کمکی مثل ویلچر، عصا و سمعک است. اما بسیاری از مصاحبھ
ت با یارانھ    اند و برای دریافت تجھیزاھا منتظر بودهھای مدید، حتی سالگویند برای دریافت این وسایل مدتمی

گویند این وسایل از کیفیت مناسب اند میاند. افرادی ھم کھ وسایل کمکی دریافت کردهای طی کردهھای پیچیدهفرایند
ھای دستی برخوردار نیست و استقالل آنھا را تسھیل نکرده است. مثال سازمان بھزیستی بھ طور معمول فقط ویلچر

اند خود بھ طور مستقل از ویلچرھای دستی شونده کھ نتوانستھاز افراد مصاحبھ دھد. آن دستھبیمارستانی ارائھ می
توانند این ھزینھ روی آنھا خرید ویلچر برقی بھ ھزینھ خودشان است و بسیاری ھم نمیاستفاده کنند، تنھا گزینھ پیش

 را تامین کنند. 
 

کند کھ ھدف آنھا در دسترس قرار دادن خدمات محور ھم برگزار میھای توانبخشی جامعھسازمان بھزیستی برنامھ
دھد کھ بسیاری از ھای انجام شده نشان میدر محل زندگی افراد بھ ویژه در مناطق روستایی است. اما مصاحبھ

افراد دارای معلولیت با موانع مختلف در دسترسی بھ خدمات ضروری مثل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی 
کنند در ھا این خدمات در مناطقی کھ افراد دارای معلولیت زندگی میرو ھستند. بیشتر وقتدرمانی روبو روان

شود کیفیت آنھا پایین است یا ھزینھ باالی خدمات مانع استفاده از دسترس نیست. در مناطقی ھم کھ خدمات ارائھ می
 دھند. خدمات را پوشش نمیھای درمانی اعم از دولتی یا خصوصی ھم این شود: ھیچ یک از بیمھآنھا می

 آمیز است و دھد کھ مستمری معلولیت فعلی تبعیضبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران نشان میھای دیدهیافتھ
 

درصد افراد معلول ثبت شده در  ۲۵ھای مھمی در پوشش و میزان پرداخت دارد. بر اساس اعالم دولت کاستی
اند. اما بسیاری از افراد دریافت کرده» مستمری« ۱۳۹۵ھزار نفر در سال  ۳۲۱سازمان بھزیستی، یعنی در حدود 

 ۶۰اند. نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت دارای معلولیت کھ نیاز بھ کمک مالی دارند از این مزایا برخوردار نشده
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شود مستحق دریافت تشخیص داده می» شدید یا خیلی شدید«شان درصد است. با این وجود تنھا افرادی کھ معلولیت
گیرند. شود کھ مستمری میشوند. نبود منابع مالی کافی نیز باعث محدودیت تعداد افرادی میمستمری معلولیت می

اند کھ برای دریافت این مستمری باید در فھرست شوندگان گفتھکارمندان سازمان بھزیستی بھ برخی مصاحبھ
گان شرایط را از دست بدھد (مثال کار پیدا کند) یا فوت کند. میزان این کنندانتظار باقی بمانند تا یکی از دریافت

شمسی یک میلیون و چھارصد و ھشتاد ھزار لایر بود کھ برای تامین نیازھای اولیھ ھم  ۱۳۹۶مستمری در سال 
لایر  میلیون و سیصد ھزار ۹کافی نیست. در مقابل، در ھمین سال حداقل دستمزد رسمی شش برابر یعنی در حدود 

 شود. بوده کھ حتی بھ پایین بودن ھمین نرخ ھم انتقاد می
 

  آمیزھای تبعیضقوانین و سیاست
رویکرد دولت ایران بھ معلولیت ھمچنان بر مدل پزشکی معلولیت تکیھ زیادی دارد و این رویکرد منجر بھ تبعیض 

ومی از معلولیت از دریچھ نقص، شود. در عرصھ جھانی تا ھمین اواخر برداشت عمھای بیشتری میو کلیشھ
شدند. بھ پذیر، نیازمند مراقبت یا نیازمند درمان دانستھ میتفاوت یا بیماری فرد بود. افراد دارای معلولیت آسیب

شان تعریف موجب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، معلولیت بھ عنوان شکلی از تعامل میان افراد و محیط
آمیز قرار گرفتھ است. این رویکرد بازتاب ھای تبعیضیی و رفع موانع محیطی و نگرششده و تاکید بر شناسا

 است. » مدل اجتماعی و حق محور«نگاه بھ معلولیت بھ » مدل پزشکی«عوض شدن 
 

و نیز قانون حمایت از حقوق معلوالن  ۱۳۸۳تعریف معلولیت بھ موجب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
بسیار محدود کننده است و بازتاب مدل پزشکی معلولیت است. در این قانون سالمت فرد و  ۱۳۹۶مصوب اسفند 

بر اثر ضایعھ «کننده معلولیت ھستند و قرار گرفتن زیر چتر معلولیت این چنین تعریف شده: کارکرد او تعیین
وی ایجاد گردد، بھ  مستمر و قابل توجھی در سالمت و کارایی عمومی جسمی، ذھنی، روانی یا توأم؛ اختالل

طبق این تعریف افرادی کھ اختالل » ھای اجتماعی و اقتصادی شود.کاھش استقالل فرد در زمینھ طوری کھ موجب
 آیند. یا مستمر نباشد دارای معلولیت بھ حساب نمی» قابل توجھ«بھ وجود آمده در سالمت و کارآیی آنھا 

 
قابل ثبت بھ عنوان فرد » بیماری روانی مزمن«افراد دارای  ھای روان، فقطدر خصوص افراد دارای معلولیت

دارای معلولیت ھستند. برای واجد شرایط بودن، وضعیت شخص باید در دو سال گذشتھ استمرار داشتھ باشد و 
 بخاطر شرایط روانی دستکم یک بار در دو سال گذشتھ بستری شده باشد.

  
فلج یا «و » کور«، »ماندهعقب«، »مجنون«میز و قدیمی مثل در قوانین و مقررات ایران از عبارات تحقیرآ

ھایی مثل معلولیت جسمی و استفاده شده است. دولت ایران در چند سال اخیر با بھ کار گرفتن عبارت» زمینگیر
 ھا بوده است.  معلولیت ذھنی بھ دنبال اصالح برخی عبارت

      
ھای معلولیت ایران بوده است. اندیشھ پیشگیری ھای مھم سیاستبھ عالوه، پیشگیری از معلولیت یکی از اولویت

آورد کھ باید درمان یا اصالح از معلولیت بازتاب رویکرد قدیمی بھ آن است کھ معلولیت را نقصی بھ حساب می
شود. درست است کھ اقدامات دولت برای بھبود سطح سالمت عمومی در جامعھ، دسترسی بھ خدمات و اطالعات 

شود اما پیشگیری از معلولیت مفھومی جدا ھا منجر میھا احتماال بھ کاھش تعداد معلولیتو سایر سیاست بھداشتی
توان اقداماتی را کھ برای پیشگیری از معلولیت انجام از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دارد. بنابراین، نمی

ا بودجھ و امکاناتی را کھ بھ ارتقاء حقوق و زندگی شود بھ حساب تامین حقوق افراد دارای معلولیت گذاشت یمی
 افراد معلول اختصاص یافتھ، صرف پیشگیری از معلولیت کرد. 
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 حمل و نقل عمومی غیرقابل دسترس
پذیری ضعیف سیستم حمل و نقل، شوندگان دارای معلولیت بھ ما گفتند کھ بھ دلیل دسترسیبسیاری از مصاحبھ

اند و قادر بھ زندگی مستقل و حضور در جامعھ بھ شکلی برابر در خانھ خود زندانی شدهھا عمال ھا و ساختمانراه
دار ھستند تا افرادی کھ از ویلچر ھای جدید مجھز بھ سطح شیببا سایرین نیستند. برای مثال با اینکھ برخی اتوبوس

دانند چطور ھا نمیگویند اغلب رانندهیکنند بتوانند بھ آنھا دسترسی داشتھ باشند، برخی افراد مو واکر استفاده می
ھای مترو آسانسور ھست اما دار را باز کنند. در شھرھای بزرگی کھ مترو دارند، در برخی ایستگاهسطح شیب
کنند، با وجود خطر، کند. این وضعیت باعث شده بعضی از افرادی کھ از ویلچر استفاده میھا کار نمیبیشتر وقت

 فاده کنند. ھای برقی استاز پلھ
 

ایستند؛ ھای عادی خارج از ایستگاه میشوند و گاه اتوبوسھای اتوبوس اعالم نمیدر سیستم اتوبوسرانی، ایستگاه
ھا را توانند ایستگاهدر نتیجھ برای افرادی کھ نابینا ھستند مانع ایجاد شده است و در نبود اعالم نام ایستگاه نمی

ورد آسیب و یک مورد مرگ افراد نابینا در ھنگام سوار شدن بھ مترو در تھران یابی بشمارند. چندین مبرای جھت
 گزارش شده است. 

 
کنند برای دسترسی بھ وسایل حمل و نقل با افرادی کھ در شھرھای کوچکتر و مناطق روستایی زندگی می

یا بسیار کم است و  مشکالت دیگری روبرو ھستند چون در این مناطق وسایل حمل و نقل عمومی یا وجود ندارد
 جاھایی ھم کھ وجود دارد کامال غیرقابل دسترس است. 

 

 ھای عمومی غیرقابل دسترسساختمان
ھای ساده کند. برخی درخواستھا را تنظیم میایران کشوری بھ شدت متمرکز است و دولت تقریبا تمام فعالیت

ی اداری و ابطال تمبر باشد. در ایران برای انجام ھاھای پیچیده، طی کردن فرایندممکن است مستلزم پر کردن فرم
بیشتر خدمات عمومی مردم باید بھ شخصھ بھ دفاتر دولتی مراجعھ کنند. بھ گزارش سازمان بھزیستی تنھا سی 

پذیر ھستند. بھ رغم این واقعیت کھ افراد ھای عمومی در ایران برای افراد دارای معلولیت دسترسیدرصد ساختمان
لیت باید برای دریافت خدمات مختلف بھ دفاتر سازمان بھزیستی مراجعھ کنند، حتی خود این دفاتر دارای معلو

 معموال غیر قابل دسترس ھستند. 
 

کنند کنند، گزارش میافراد دارای معلولیتی کھ با ما مصاحبھ کردند، بھ ویژه آنھا کھ از ویلچر استفاده می
دار یا آسانسور قابل دسترس ھستند چون فقط پلھ دارند و سطح شیبھای عمومی غیرھای بیشتر ساختمانورودی

گویند حتی در جاھایی کھ آسانسور ھم وجود دارد، بیشتر آسانسورھا آنقدر شوندگان میوجود ندارد. مصاحبھ
ھای ختمانبینا آسانسورھای بیشتر ساشوند. بنا بھ تجربھ افراد نابینا یا کمکوچکند کھ بیشتر ویلچرھا در آن جا نمی

ھای داخل یا بیرون آسانسور برچسب بریل یا سیستم گویا ندارند عمومی غیرقابل دسترسند. در برخی موارد، دکمھ
 و بھ ھمین دلیل غیرقابل دسترس ھستند. 

 
ھای عمومی و حمل و نقل بھ ویژه در تھران و برخی شھرھای پذیر کردن زیرساختدولت ایران در دسترس

ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب سازی کشور را ایجاد کرد  ۱۳۹4برداشتھ است. دولت در سال ھایی بزرگتر گام
اند گزارش و اطالعات کھ وظیفھ دارد از نھادھای دولتی در مورد اقداماتی کھ برای بھبود دسترسی انجام داده

دسترسی « یا » ولیتشھروندان دارای معل«ھای کشور مشاور ھای اخیر بسیاری از شھرداریبگیرد. در سال
 اند کھ برخی از آنھا خود دارای معلولیت ھستند. منصوب کرده» شھری
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 نبود دسترسی و وجود تبعیض در خدمات سالمت
دھد افراد دارای آوری کردند کھ نشان میبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران مستنداتی را گردسازمان دیده

ات بھداشتی و درمانی با موانع متعددی مواجھ ھستند. نبود امکانات و نگرش معلولیت برای دسترسی برابر بھ خدم
ھای جدی است. موانع دسترسی بھ کمک آمیز و نبود آگاھی میان پزشکان و کارکنان پزشکی از نگرانیتبعیض

 شخصی، خدمات و تجھیزات کمکی، فقدان منابع مالی ناشی از پشتیبانی ناکافی دولت، وسایل حمل و نقل و
تر بھ تفصیل مورد بحث قرار گرفت، مانع زیربنای فیزیکی غیرقابل دسترس در اماکن بھداشتی و درمانی کھ پیش

 شوند.  دسترسی بھ خدمات پزشکی ھم می
  

شود و ھا بھ ویژه مناطق دورافتاده و روستایی ارائھ نمیخدمات سالمت با کیفیت و تخصصی در برخی استان
بھ تسھیالت پزشکی، گاه مسیرھای طوالنی طی کنند. وقتی ھم کھ افراد دارای معلولیت مردم باید برای دسترسی 

توانند دسترسی پیدا دار یا آسانسور نمیھا بخاطر نبود سطح شیبرسند بیشتر وقتبھ بیمارستان یا درمانگاه می
توانند تنھا بھ مراکز بھداشتی ھا نمیپذیر نبودن ساختمانکنند بخاطر دسترسیبینا گزارش میکنند. افراد نابینا یا کم

کنند. افراد ھای الزم را برای آنھا فراھم نمیو درمانی مراجعھ کنند و کارکنان این مراکز نیز تسھیالت و مساعدت
توانند بھ طور مستقل از گویند بخاطر نبود مترجم زبان اشاره نمیشونده گزارش میشنوا مصاحبھناشنوا و کم

 و درمانی استفاده کنند. خدمات بھداشتی 
 

گویند از سوی کارکنان مراکز سالمت مورد تبعیض واقع شونده میبسیاری از افراد دارای معلولیت مصاحبھ
اند، برای مثال خدمات بھ آنھا ارائھ نشده است. در مورد آموزش پزشکان و کارکنان سالمت در مورد حقوق شده

 طح عموم منتشر نشده است. افراد دارای معلولیت ھیچ اطالعاتی در س
 

در ایران دسترسی بھ اطالعات مربوط بھ بھداشت جنسی و باروری برای بیشتر افراد دشوار است. بھ دلیل این 
کنند. موانع مضاعف، افراد دارای معلولیت مشکالت بیشتری در دسترسی بھ این خدمات و اطالعات را تجربھ می

فقدان کمک در فرایند ویزیت  اند بھ دلیل مشکالت مالی و توان حرکتی،زنان دارای معلولیت بھ ما گزارش کرده
ھای کنند یا مراقبتھا بھ ندرت بھ دکتر زنان مراجعھ میدکتر یا نبود اطالعات در مورد اھمیت این مراقبت

 کنند.  پیشگیرانھ سالمت جنسی دریافت می
 

اندرکاران سالمت، رضایت آگاھانھ بیماران را ایر دستایم کھ در آن پزشکان یا سما موارد بسیاری مستند کرده
اند بھ این معنا کھ یا اصوال اطالعات کاملی در مورد درمان یا عوارض جانبی آن بھ افراد دارای معلولیت نگرفتھ

فراد اند یا اگر توضیحی داده شده بھ شکلی نبوده کھ برای فرد، قابل فھم و روشن باشد. دارو و درمان اارائھ نکرده
اندرکاران بالغ دارای معلولیت باید ھمراه با رضایت بیمار ارائھ شود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دست

کند از جملھ سالمت را ملزم بھ ارائھ خدمات سالمت بھ افراد دارای معلولیت با کیفیت مشابھ خدمات بھ دیگران می
 در مورد رضایت آزاد و آگاھانھ.     

 
درمانی در شرایط گویند بیشتر اوقات شوکاند میاندرکاران سالمت روان کھ با ما مصاحبھ کردهمونھ دستبرای ن

کند یا بدون گرفتن رضایت آگاھانھ شخص شود کھ یا الزم نیست یا بھ آنھا کمکی نمییا برای بیمارانی انجام می
کھ حالت تشنج ایجاد شود؛ این درمان برای کنند درمانی  بھ مغز بیمار برق وصل میشود. در شوکانجام می

 شود. ھای روانی بسیاری کشورھا انجام میبیماران دو قطبی و دارای افسردگی حاد در بیمارستان
 

اند. برای درمانی از آن آگاه شدهاند کھ عمال در جریان انجام شوکھا گفتھافراد دارای معلولیت روان در مصاحبھ
درمانی شدم یک دکتر بار اول کھ شوک«گوید شونده دارای معلولیت روان مید مصاحبھمثال جعفر، یکی از افرا

قلب من را روز قبل ویزیت کرد. بعد من را برای شوک بردند و آن موقع بود کھ تازه فھمیدم چھ خبر است. بعد از 
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درمانی چیست و بعد شوکدانم دادند. حاال میشوک خیلی چیزھا یادم رفت. آنھا یک روز درمیان بھ من شوک می
 »شود.آن چھ می
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 ھای مھمتوصیھ
 

 دولت ایران باید این اقدامات را انجام دھد:
ھای خود را مورد بازبینی دقیق و کامل قرار دھد تا اطمینان حاصل کند کھ ھمھ تمامی قوانین و سیاست •

 آنھا با الزامات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ھمسو ھستند؛
 

پذیر ایجاد کند و از این ھای نظارتی موثر و مستقل و سازوکارھای شکایتی محرمانھ و دسترسیامنظ •
توجھی کارمندان بھزیستی یا پرستاران خانگی بھ طریق تضمین کند کھ موارد ادعایی بدرفتاری یا بی

 شوند؛درستی رسیدگی می
 

ھایی غیر ز منابع مالی جداگانھ و توسط نھادھای پیشگیری از معلولیت با استفاده اتضمین کند کھ برنامھ •
شوند. سازمان بھزیستی بھ عنوان سازمان ھای مسؤول تامین حقوق افراد دارای معلولیت اجرا میاز نھاد

اصلی اجراکننده کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نباید مسئولیت پیشگیری از معلولیت را بر عھده 
مختاری و حق بر داشتن زندگی ری از معلولیت باید با احترام کامل بھ خودداشتھ باشد. ھر سیاست پیشگی

 خصوصی و خانوادگی افراد دارای معلولیت طراحی و اجرا شود؛ 
 

با استفاده حداکثری از منابع موجود، یک برنامھ زمانبندی مفصل برای تضمین دسترسی برابر افراد  •
ھا و اماکن و در مناطق روستایی و دورافتاده، و راهدارای معلولیت بھ حمل و نقل عمومی، بھ ویژه 

 ھا و اطالعات عمومی تھیھ و منتشر کند؛ساختمان
 

پذیری و نبود امکانات متعارف برای افراد دارای ھای واقعی برای عدم رعایت شروط دسترسیجریمھ •
 معلولیت وضع و اجرا کند؛

 
شود دارای معلولیت عرضھ شود کھ بھ دیگران می تضمین کند کھ خدمات پزشکی با ھمان کیفیتی بھ افراد •

 و بھ ھمان اندازه ھم در دسترس باشد. درمان و دارو فقط با رضایت آگاھانھ و آزاد ارائھ شود. 
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 فھرست واژگان
 

دھد و بھ صورت دشواری در برقراری ارتباط و رونده کھ از اوایل کودکی خود را نشان میوضعیت پیشاوتیسم: 
یگران و استفاده از زبان و مفاھیم انتزاعی است. دلیل اوتیسم در کودکان نامعلوم است اما پژوھشگران تعامل با د

 1 عموما باور دارند ناشی از مشکلی در ساختار مرکزی عصبی است.
 

ھا کھ در اثر نارسایی اکسیژن بھ مغز بالفاصلھ پس از تولد، نقص کارکرد عضالت و ضعف ماھیچھ فلج مغزی:
ھای حرکتی و گاه شود. فلج مغزی موجب ضعف مھارتغزی در زمان تولد یا عفونت ویروسی ایجاد میآسیب م

 2مشکالت زبانی و یادگیری است.
  

سال دارد. با اینکھ در  ۱۸در این گزارش اشاره بھ ھر فرد زیر » دختر«یا » پسر«، »کودک«ھای واژه کودک:
سال قمری تعریف شده  ۱۵سال قمری و برای دختران  ۹رای پسران قانون مدنی و قوانین جزایی ایران سن بلوغ ب

ھا و رویھ نامھو آیین ۱۳۹۲سرپرست و بدسرپرست مصوب است، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی
 سال است.    ۱۸سازمان بھزیستی مبتنی بر اطالق کودک بر افراد زیر 

 
کھ اکثریت اعضا و مجموعھ مدیریتی از افراد دارای معلولیت ھایی سازمان ھای افراد دارای معلولیت:سازمان

تشکیل شده و در زمینھ ترویج نمایندگی خود، مشارکت، برابری و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعھ فعالیت 
 کنند.  می

 
داون شود. افراد دارای سندرم متولد می ۲۱وضعیتی کھ شخص با یک کپی اضافھ از کروموزوم  سندرم داون:

 3 ھای ذھنی داشتھ باشند.ممکن است مشکالت شنیداری و مشکالت روده، چشم، تیروئید و معلولیت
 

درمانی روانپزشکی است کھ با گذاشتن الکترود انگیزی از شوکنوع بحث :(ECTدرمان با شوک الکتریکی (
درمانی عموما برای درمان کنند. شوکروی سر بیمار و رد کردن برق از مغز در وی تشنج مصنوعی ایجاد می

درمانی یا ھردو آنھا افسردگی، روانھای ضدشود، وقتی کھ داروقطبی و نیز افسردگی حاد تجویز میاختالل دو
کننده عضالت و ھوشی عمومی و با استفاده از شلدرمانی با بیاند. اشکال بھینھ شده شوکاثربخش نبوده

مدت شود. یک دوره معمول منجر بھ سردرد و فراموشی کوتاه شود و ممکن استرسانی انجام میاکسیژن
 کشد. درمانی بین شش تا دوازده جلسھ و ھر ھفتھ دو تا سھ بار طول میشوک

 
وضعیتی کھ در آن کارکرد ذھنی (استدالل، یادگیری، حل مسالھ) و سازگاری رفتاری شامل  معلولیت ذھنی:

روزمره تا حد زیادی محدود ھستند. معلولیت ذھنی زیرمجموعھ  ھای اجتماعی و کاربردیای از مھارتگستره
تر معلولیت رشدی است اما بیشتر اوقات مرزھای آن روشن نیست و بیشتر افراد بھ دالیل مختلف و مفھوم گسترده

                                                 
1, 2007, http://dictionary.reference.com/browse/autism (accessed bster’s Medical DictionaryWe-Merriam 

April 27, 2013); The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition, 2005, 
http://dictionary.reference.com/browse/ autism (accessed April 27, 2013). 

2, 2009, Collins English Dictionary: Complete & Unabridged 10th Edition“Cerebral palsy,”  
http://dictionary.reference.com/ browse/Cerebral+Palsy (accessed April 6, 2013); The American Heritage 

Stedman’s Medical Dictionary, 2002, http://dictionary.reference.com/browse/Cerebral+Palsy (accessed 
April 26, 2013). 

3, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/downsyndrome.html (accessed MedLine Plus“Down’s syndrome,”  
April 6, 2013). 
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ھای معلولیت ذھنی شامل سندرم داون و برخی انواع فلج گیرند. نمونھبھ میزان مختلف در ھر دو دستھ جای می
 غزی است. م
 

این عبارت، تعبیر بھتری برای تعریف افراد دارای اختالالت سالمت روان مثل افسردگی،  معلولیت روان:
گسیختگی کاتاتونی است. در متن کنوانسیون و ادبیات جدید حقوق افراد دارای دوقطبی، اسکیزوفرنی و روان

مأنوس بودن برای خواننده کھ بھ دلیل نا شوداجتماعی" استفاده می-معلولیت از اصطالح "معلولیت روانی
است. این زبان، در گزارش حاضر از این اصطالح استفاده نشده و ھمھ جا واژه معلولیت روان بھ کار رفتھفارسی

ھای اجتماعی یا فرھنگی رفتار و ھمچنین نگرش منفی ھای روانی و محدودیتعبارت بیانگر تعامل میان تفاوت
  ی اختالل روان است. جامعھ بھ افراد دارا
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 اسینشروش
 

المللی حقوق بان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر ایران (کمپین بیناین گزارش حاصل پروژه مشترک سازمان دیده
 بشر ایران سابق) است. 

 
مصاحبھ با افراد ساکن ایران  ۵۸کند برای انجام این پژوھش، یک پژوھشگر کھ با ھر دوی این مراکز کار می

مرد مصاحبھ شده کھ برخی فعال  ۲۱زن و  ۱۵ھای مختلف، فرد دارای معلولیت ۳۶اده است. از جملھ با انجام د
متخصص از  ۹کارشناس سالمت و  ۳فرد دارای معلولیت،  ۱۰اند. ھمچنین با والدین حوزه حقوق معلولیت بوده

ایم. برای حفظ نیز مصاحبھ کرده دھندگان خدماتھا و سایر ارائھجملھ کارکنان سازمان بھزیستی، فعاالن سمن
 شوندگان، در بیشتر موارد نام شھرھا حذف شده است. امنیت و ناشناس ماندن مصاحبھ

 
بان حقوق بشر اجازه المللی حقوق بشری مثل دیدهھای بیندر سی سال گذشتھ دولت ایران بھ ندرت بھ سازمان

مل انتقاد مستقل و آزادی بیان بھ خصوص در دھھ گذشتھ ورود و تحقیق مستقل را داده است. پیشینھ ایران در تح
نگار برای مخالفت مدنی مورد گر، وکیل، مدافع حقوق بشر و روزنامھآور بوده است. صدھا کنشبسیار تاسف

اند. بیشتر شھروندان ایران در مکالمھ طوالنی در مورد مسائل حقوق بشری با تلفن یا ایمیل تعقیب قرار گرفتھ
بوک، توییتر و تلگرام ھم ترسند. این نظارت در شبکھ ھای اجتماعی مثل فیسند و از نظارت دولت میمحتاط ھست

گران حقوق بشر را بھ جاسوسی برای کشورھا یا وجود دارد. اغلب، دولت منتقدان داخل کشور از جملھ کنش
 4 دھد.ر میکند و بھ موجب قوانین امنیت ملی مورد تعقیب قراھای خارجی  متھم میسازمان

 
بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران در مواردی کھ آمار و اظھارات مقامات دولتی موجود بوده، از آنھا دیده

 اند. در این نوشتار استفاده کرده
 

شوندگان در پژوھشگر بھ دنبال مصاحبھ با افرادی با پیشینھ اجتماعی و اقتصادی مختلف بود اما بیشتر مصاحبھ
کنند و بخاطر حمایت خانواده از کیفیت زندگی بھ نسبت خوبی برخوردار ھستند. تمام ری زندگی میفضای شھ

رسان امن انجام شده است. بخاطر مشکالت ارتباطی و موانع ھای پیامھا بھ زبان فارسی و با اپلیکیشنمصاحبھ
ھا کمتر مورد دارای سایر انواع معلولیتامنیتی افراد ناشنوا و افراد دارای معلولیت ذھنی و رشدی بھ نسبت افراد 

 رسان امن مصاحبھ شد. ھای پیاممصاحبھ قرار گرفتند. با افراد ناشنوا از طریق نوشتاری و اپلیکیشن
 

پژوھشگر از مصاحبھ شوندگان خواستھ بود زمان مناسب برای مصاحبھ را انتخاب کنند و ھر زمان احساس خطر 
 شدند، مصاحبھ را قطع کنند.  امنیتی کردند یا از سوالی معذب

 
کنندگان مصاحبھ از ھدف مصاحبھ و استفاده از اطالعات و ناشناس ماندن خود مطلع بودند. در این ھمھ شرکت

شده ھم حذف شده کھ حریم شوندگان عوض شده و اطالعاتی کھ موجب شناسایی میگزارش نام ھمھ مصاحبھ
کنندگان برای مصاحبھ با پژوھشگر داده مالی یا مشوقی بھ شرکت خصوصی و امنیت ایشان تامین شود. ھیچ پاداش

 نشده است. 
 

ھایی بھ سازمان بھزیستی کشور، ستاد ھماھنگی و بان حقوق بشر نامھ) دیده۲۰۱۷(فوریھ  ۱۳۹۶در بھمن ماه 
اده سازی کشور، وزارت بھداشت، وزارت کشور و معاونت رییس جمھور در امور زنان و خانوپیگیری مناسب

                                                 
4h news release, “Iran: Flawed Convictions for Journalists, Human Rights Watch,” Human Rights Watc 

May 3, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/05/03/iran-flawed-convictions-journalists.   
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) ۲۰۱۸(می  ۱۳۹۷ارسال کرد. سازمان بھزیستی پاسخ برخی سواالت مطرح در نامھ را داد. در اردیبھشت 
سازی کشور و وزارت بھداشت بان حقوق بشر  از سازمان بھزیستی، ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسبدیده

 اند. ن گزارش پیوست شدهھا و پاسخ بھ ایھای این گزارش درخواست کرد. نامھاطالعاتی در مورد یافتھ
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 نگاھی بھ وضعیت معلولیت در ایران. فصل اول
 

 ابعاد معلولیت در ایران
دھند ھیچ اطالعات میلیونی ایران را افراد دارای معلولیت تشکیل می ۸۰در خصوص این کھ چھ تعداد از جمعیت 

ارائھ دھنده خدمات بھ افراد دارای سھ نھاد دولتی  ۱۳۹۴بر اساس اطالعات سال  5روز و رسمی وجود ندارد.بھ
 6اند.درصد جمعیت کل کشور) بھ عنوان فرد دارای معلولیت بھ ثبت رسیده ۴٫۲میلیون ( ۱٫۸۷معلولیت بیش از 

درصد کل جمعیت معلولیت دارند اما کارشناسان، از جملھ  ۱٫۳۵ھم آمده بود کھ  ۱۳۹۰در سرشماری ملی سال 
 7  آمار را زیر سوال برده بودند.مقامات سازمان بھزیستی دقت این 

  
اند بھ احتمال قوی تعداد واقعی افراد دارای معلولیت در ایران بسیار باالتر است. برخی مقامات دولتی اعالم کرده

بر طبق برآورد سازمان  8درصد کل جمعیت است. ۱۴تا  ۱۱تعداد افراد دارای معلولیت در ایران احتماال بین 
 9  کنند.درصد جمعیت کل دنیا با معلولیت زندگی می ۱۵جھانی در حدود  بھداشت جھانی و بانک

                                                 
حذف  ۱۳۹۵ھای سرشماری سال ھای مربوط بھ معلولیت را از پرسشنامھمرکز آمار ایران با ادعای نبود منابع مالی کافی، تمام پرسش 5

، گفتگوی ویژه خبری صدا و »حدود دو درصد افراد جامعھ معلول ھستند«شی سازمان بھزیستی، نژاد معاون توانبخکرد. حسین نحوی
 .  /http://www.iribnews.ir/fa/news/1405196، ۱۳۹۵آذر  ۱۴سیمای جمھوری اسالمی ایران، 

-سرشماری/https://www.amar.org.ir، ۱۳۹۵درگاه ملی مرکز آمار ایران، سرشماری ملی نفوس و مسکن، نتایج کلی، سال 
  1395-سرشماری-کلی-سرشماری/نتایج-مسکن/نتایج-و-نفوس-عمومی

-مسکن/نتایج-و-نفوس-عمومی-سرشماری/https://www.amar.org.ir، »۱۳۹۵نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال «
 1395-سرشماری-تفصیلی-سرشماری/نتایج

ھزار جانباز  ۵۶۵اند. در حدود ای معلولیت نزد این سازمان ثبت نام کردهمیلیون فرد دار ۱٫۳طبق اعالم سازمان بھزیستی کشور،  6
نفر ھم تحت پوشش  ۷۵۰۰اند. تعداد کمی از افراد دارای معلولیت، در حدود جنگی نیز نزد بنیاد شھید و امور ایثارگران ثبت نام کرده

ژانویھ   ۱۳ھای جمھوری اسالمی ایران بھ فھرست موضوعات، کمیتھ امداد امام خمینی ھستند. کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت، پاسخ
 ۱۵۸-۱۵۶، بندھای CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1،۱۳۹۵دی  ۲۴ -۲۰۱۷

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en    

  ۱۳۹۳آبان  ۱، »آمار معلوالن بھ روز نیست«جم، شی وقت سازمان بھزیستی، مصاحبھ با جامیحیی سخنگویی معاون توانبخ 7
 http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1691561724465684273  

لیت در حدود ، بھ تخمین کیوان دواتگران، مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بھزیستی، تعداد افراد دارای معلو۱۳۹۳در سال  8
 ،۱۳۹۳آبان  ۱۹ ، ایسنا،»درصد جمعیت کشور دارای درجاتی از معلولیت ھستند. ۱۱«درصد جمعیت کشور بوده است.  ۱۱

http://www.isna.ir/news/93081909011/  
آمار «کند. درصد اعالم می ۱۴تا  ۱۲رسول خضری، عضو فراکسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس این آمار را 

  ۱۳۹۵فروردین  ۲۰، خبرگزاری خانھ ملت، »درصدی معلوالن در کشور ۱۴تا  ۱۲دھنده تکان
http://www.icana.ir/Fa/News/296467/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D87

%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-12%D8%AA%D8%A7-
14%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-

%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-

%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-
%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-
%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-
%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-

%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87  
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ھای اجتماعی و موانع ھا و کلیشھتفاوت میان آمار رسمی و اعداد واقعی ممکن است ناشی از ترس از برچسب
یژه تر است، بھ وشوندگان ترس از بدنامی در مناطق روستایی قویاداری ثبت معلولیت باشد. بھ گفتھ مصاحبھ

ھای افراد دارای معلولیت این برخی خانواده 10برای افراد دارای معلولیت ذھنی یا روان و دختران دارای معلولیت.
 ۱۳۹۳شوند. در سال ھای اجتماعی یا آموزش میکنند و مانع شرکت آنھا در برنامھافراد را در خانھ پنھان می

آموز دارای ھزار دانش ۱۱۰د با اینکھ در حدود رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعالم کر
معلولیت در مقطع ابتدایی و متوسطھ کشور مشغول بھ تحصیل ھستند، دو تا سھ برابر این تعداد در خانھ ھا توسط 

 11  خانواده ھایشان پنھان شده اند و والدین آنان اجازه تحصیل و حضور در جامعھ را بھ آنان نمی دھند.
 

ارای معلولیت بھ نسبت بسیار کمتری از پسران و مردان دارای معلولیت نزد سازمان بھزیستی زنان و دختران د
 12درصد افراد دارای معلولیت ثبت شده زن ھستند. ۳۵اند. بر طبق اعالم سازمان بھزیستی، تنھا کشور ثبت شده

تر ھای گستردهدودیتترس از شناختھ شدن بھ عنوان یک زن دارای معلولیت برای خود فرد و خانواده و مح
 13 استقالل زنان و دختران در ایران از عوامل این تفاوت آشکار ھستند.

 
وزارت  ۱۳۹۰نرخ پایین ثبت نام در میان افراد دارای معلولیت روان نیز شایع است. بر اساس پژوھش سال 

م پژوھش) دارای نوعی میلیون نفر در زمان انجا ۱۲٫۵سالھ در ایران ( ۶۴تا  ۱۵درصد افراد  ۲۳٫۶بھداشت، 
فرد دارای معلولیت روان برای اینکھ واجد شرایط ثبتنام نزد سازمان بھزیستی شناختھ شود  14اختالل روان ھستند.

درصد افراد دارای معلولیت ثبت شده  ۸تنھا  ۱۳۹۶تشخیص داده شود. در سال » دارای اختالل روانی مزمن«باید 
 15   مزمن بھ حساب آمده بودند. در سامانھ بھزیستی دارای اختالل روان

 
ھا و شھرھایی کھ توانستیم بھ اطالعات دسترسی پیدا کنیم، تفاوت قابل توجھی میان تعداد افراد در بسیاری از استان

گران این حوزه با تعداد افرادی کھ در سازمان ھای افراد دارای معلولیت و کنشمعلول شناسایی شده توسط سازمان
کنند وجود دارد. برای مثال در شھرستان پیرانشھر کھ در ثبت شده و خدمات دریافت میبھزیستی آن شھر 

                                                                                                                                                 
در  ۱۱٫۸کشوری کھ مورد بررسی قرار گرفتند اشاره دارد. این درصد از  ۵۹بھ باال در  ۱۸سال و  ۱۸این رقم بھ جمعیت افراد بالغ،  9

» گزارش جھانی معلولیت«درصد در کشورھای با درآمد پایین متغییر است. سازمان بھداشت جھانی،  ۱۸درآمد باالتر تا کشورھای با 
۲۰۱۱ - ۱۳۹۰ 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf  
گر معلولیت و ؛ مھین کنش۱۳۹۶اردیبھشت  ۱۵در این خصوص، پژوھشگر با نگار، مددکار اجتماعی افراد دارای معلولیت روان،  10

 ۱۳۹۵آذر  ۱۶گر معلولیت و دارای فرزند دارای معلولیت ذھنی، ؛ و محمد کنش۱۳۹۵آذر  ۱۶دارای فرزند دارای معلولیت ذھنی، 
 مصاحبھ کرده است. 

، ۱۳۹۳بھمن  ۱۴ایران، شود، خبرگزاری جمھوری اسالمی مشکالت فرھنگی موجب محرومیت کودکان استثنایی از تحصیل می 11
http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/81490703/  

 ۱ ، ایسنا،»ضرورت تقویت نظام شناسایی معلولیت در وزارت بھداشت«نژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیستی کشور، حسین نحوی 12
  /http://www.isna.ir/news/95113021296، ۱۳۹۵اسفند 

13’” Discrimination Against Women in Iran’s Job Market, Human Rights Watch,” May “’It’s a Men’s Club 
25, 2017, https://www.hrw.org/report/2017/05/25/its-mens-club/discrimination-against-women-irans-job-

market. 
سال کشور از اختالل  ۶۴تا  ۱۵درصد جمعیت  ۳٫۶۲«اکبر سیاری، معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی 14

  /http://www.irna.ir/fa/News/81808077، ۱۳۹۴مھر  ۲۹ ، ایرنا،»برندروانی رنج می
نژاد، مدیر توانبخشی سازمان بھزیستی، سخنرانی در نشست تخصصی مروری بر عملکرد سازمان بھزیستی کشور در حسین نحوی 15

، ۱۳۹۶مھر  ۳۰تارنمای رسمی سازمان بھزیستی استان البرز، حوزه بیماران روانی مزمن، 
http://alborz.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/264206/274662/  
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فرد دارای معلولیت را کھ  ۶۴۰ھزار نفر جمعیت دارد؛ فعاالن حوزه معلولیت  ۱۳۰غرب ایران، در حدود شمال
 16 کنند.افت نمیاند کھ نزد ھیچ نھاد دولتی ثبت نشده و کمکی درینیاز شدید بھ کمک دارند شناسایی کرده

بر اساس قوانین، مرکز آمار ایران موظف بھ گردآوری تعداد افراد دارای معلولیت در ھر سرشماری و تفکیک 
با این وجود ھیچ سامانھ دولتی برای گردآوری و تولید اطالعات عمومی  17اطالعات بر اساس نوع معلولیت است.

حقاق حقوق ایشان در ایران وجود ندارد. بھ عالوه، اطالعات روی ادر مورد افراد دارای معلولیت یا موانع پیش
موجود نیز بر اساس سن، جنس، ھویت جنسیتی، قومیت، مذھب یا پیشینھ زبانی، وضعیت مھاجرت، پناھندگی یا 

 ۱۳۹۰پس از آنکھ آمار پایین از تعداد افراد دارای معلولیت در سرشماری سال  18پناھجویی تفکیک نشده است.
اد قرار گرفت، مرکز آمار ایران بھ جای تقویت سیستم گردآوری اطالعات برای سرشماری بعدی، ھمھ مورد انتق

 ۱۳۹۵مقامات ایران در بررسی اسفند  19حذف کرد. ۱۳۹۵ھای مربوط بھ معلولیت را از سرشماری سال پرسش
ولیت ثبت شده را ارائھ کردند کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، آمار خود از تعداد افراد دارای معل

بینی شده در کنوانسیون حقوق معلوالن در آور پیشاما کمیتھ نتیجھ گرفت کھ اطالعات ارائھ شده، واجد شرایط الزام
 20  باشد.بندی و انتشار اطالعات نمیآوری، طبقھخصوص گرد

 

 دھنده خدمات اجتماعی بھ افراد دارای معلولیتنھادھای ارائھ
پذیر اجتماعی در سطح ھای آسیبزیستی کشور بھ تمام افراد دارای ھرگونھ معلولیت و سایر گروهسازمان بھ

سازمان بھزیستی کشور در تمام شھرھای اصلی و بیشتر شھرھای کوچک دفتر  21دھد.کشور خدمات ارائھ می
این  22ازی تمرکز دارد.سدارد. سازمان بھزیستی برای افراد دارای معلولیت بر پیشگیری، توانبخشی و توانمند

خدمات شامل تامین خدمات و تجھیزات توانبخشی، اداره و نظارت بر مؤسسات نگھداری از افراد معلول، پرداخت 
جویان دارای مستمری معلولیت و حق پرستاری بھ افراد واجد شرایط و تامین ھزینھ تحصیل برای برخی از دانش

 معلولیت است. 

                                                 
 ۱۳۹۳آبان  ۱ ،»آمار معلوالن بھ روز نیست« جم آنالین،رسول خضری نماینده مجلس شورای اسالمی، مصاحبھ با جام 16

http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1691561724465684273  
 ۱۱قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، ماده  17
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب کمیتھ در جلسھ ھفدھم  18

CRPD/C/IRN/CO/1  ۵۸بند  ۲۰۱۷می  ۱۰بھ تاریخ 
، تھران ۱۳۹۰، مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰سالنامھ آماری کشور،  19

https://www.amar.org.ir/مجازي/-فروشگاه-اصلی-خانھ/صفحھProdID/143  
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب کمیتھ در جلسھ ھفدھم  20

CRPD/C/IRN/CO/1 ۵۸بند  ۲۰۱۷می  ۱۰ریخ بھ تا 
نھاد، سازمان و انجمن دولتی و غیردولتی قانون  ۱۶، شورای انقالب با انحالل و ادغام ۱۳۵۸کوتاھی پس از پیروزی انقالب اسالمی  21

تاسیس سازمان بھزیستی کشور را  وضع کرد. سازمان بھزیستی کشور ابتدا زیرمجموعھ سازمان بھداشت قرار گرفت اما در سال 
بھ زیرمجموعھ وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت منتقل شد. در حال حاضر سازمان بھزیستی کشور تحت وزات تعاون، کار و  ۱۳۸۳

زنان ھای عمومی مراقبت از کودکان،تحقق نیازھای افراد دارای معلولیت، سالمندان، نظام«تامین اجتماعی قرار دارد و وظیفھ آن شامل 
» سرپرست، کودکان خیابانی، کودکان بدسرپرست، زنان و دختران فراری و بدون اقامتگاه و معتادانسرپرست خانوار، کودکان بی

ھای سازمان ماموریت -اختصاص دارد. تارنمای رسمی سازمان بھزیستی کشور 
http://behzisti.ir/Modules/ShowFramework.aspx?TemporaryTempID=538 

نژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیستی کشور، گفتگوی ویژه خبری بھ مناسب روز جھانی افراد دارای معلولیت، شبکھ حسین نحوی 22
-http://www.monazereh.ir/images/Bank/Movie/Ejtemaie/95 ۱۳۹۵آذر  ۱۳ دو صدا و سیمای جمھوری اسالمی،

09/11_vijeh_khabari_2230/01_vijeh_khabari_2230.mp4  

http://behzisti.ir/Modules/ShowFramework.aspx?TemporaryTempID=538
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سازمان بھزیستی کشور  23ھزار جانباز را بر عھده دارد. ۵۶۵ان صرفا ارائھ خدمات بھ بنیاد شھید و امور ایثارگر
بھ  24و بنیاد شھید و امور ایثارگران دو نھاد دولتی مسؤول اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ھستند.

پذیرترین اقشار از رین و آسیبعالوه کمیتھ امداد امام خمینی نیز بنیاد خیریھ دولتی است کھ وظیفھ دارد از فقیرت
 جملھ افراد دارای معلولیت پشتیبانی کند. 

  

                                                 
است یعنی بھ لحاظ امور مالی و اداری از قوه مجریھ مستقل است و بھ » نھادی عمومی و غیردولتی«بنیاد شھید و امور ایثارگران  23

پاسخگو نیست. رییس این بنیاد بھ طور  کند. این نھاد بھ مجلس شورای اسالمیطور مستقیم از بودجھ عمومی کشور بودجھ دریافت می
آید اما در عمل این سمت تحت نظارت مقام رھبری است. تارنمای رسمی بنیاد شھید، معرفی رسمی معاون رییس جمھوری بھ حساب می

  http://www.isaar.ir/vsdgp,9eki5arjar!9pre5.4r.htmlبنیاد:  
دی  ۲۴ - ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۳ھای جمھوری اسالمی ایران بھ فھرست موضوعات، خکمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، پاس

 ۱۵۸، بند ۱۳۹۵
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2

fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en  
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134833 ۱۳۸۷/۹/۱۳مصوب  قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، 24
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 ھای سازمان بھزیستی کشورکوتاھی وبدرفتاری. فصل دوم
 

برای داشتن زندگی مستقل و محترمانھ در جامعھ، افراد دارای معلولیت باید بھ ابزار و خدمات متناسب با 
سازی، خدمات کمک ھای کمکی، خدمات جامع توانبخشی و توانمندیھای فردی خود مثل تجھیزات و فناورویژگی

اما تحقیقات ما گواه آن است کھ  از  .یا دستیار شخصی و در صورت نیاز مستمری معلولیت دسترسی داشتھ باشند
شوندگان در موارد متعدد مصاحبھ. سوی سازمان بھزیستی کشور در تامین این خدمات نواقص مھمی وجود دارد

دھند و اغلب در ارائھ اند کھ چطور مددکاران سازمان بھزیستی آنھا را مورد تحقیر یا توھین قرار میم کردهاعال
 . کننداطالعات کافی برای خدمات و تجھیزات موجود و نحوه دسترسی بھ آنھا کوتاھی می

 
بر طبق معیارھای ملی  گرچھ. در بسیاری از مناطق کشور مددکار سازمان بھزیستی بھ تعداد کافی وجود ندارد

پرونده در دست داشتھ باشند، در عمل بسیاری از مددکاران تعداد بسیاری  ۱۵۰مددکاران اجتماعی نباید بیش از 
در  25.پرونده در دست دارد ۱۵۰۰برای مثال در جنوب استان کرمان ھر مددکار اجتماعی در حدود . پرونده دارند

تعداد کم  26.ھزار پرونده افراد دارای معلولیت وجود دارد ۲۰ر مددکار برای ھ ۲۰استان قزوین کمتر از 
کند و فاطمھ در تھران زندگی می. تواند بر کیفیت خدمات اجتماعی تاثیر مستقیم بگذاردمددکاران اجتماعی می

ه مددکار من انقدر پروند«: کنددارای معلولیت جسمی است؛ او مشکالت تعامل با مددکار خود را چنین توصیف می
برداری توانند یادداشتسیستم آنھا الکترونیک نیست و بخاطر ھمین نمی. مانددارد کھ بھ ندرت کسی را یادش می

 27».ھر بار من باید از اول داستانم را تعریف کنم تا قانع شود من واقعا بھ کمک نیاز دارم. کنند
 

کمکی با کیفیت و موانع دستیابی بھ  ھمچنین افراد دارای معلولیت بھ نبود دسترسی بھ کمک شخصی و وسایل
اند کھ تامین ھمھ آنھا وظیفھ درمانی اشاره کردهھزینھ مثل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و روانخدمات کم

میلیون لایر برای برآوردن  ۱.۴۸کنند کھ مستمری ماھیانھ، معادل بسیاری افراد اعالم می. سازمان بھزیستی است
آمیز اصال این شده مضیق و تبعیضگویند بخاطر شرایط تعیینبرخی نیز می. آنھا ھم کافی نیست نیازھای اولیھ

 . اندمستمری را دریافت نکرده
 

 بدرفتاری کارکنان سازمان بھزیستی کشور
 اند کھ کارکنان سازمان بھزیستی نسبت بھ آنھا بی احترامیبسیاری افراد دارای معلولیت بھ پژوھشگر اعالم کرده

دار برای مثال، شھال و ھمسرش ھر دو ناشنوا ھستند و تصمیم بھ بچھ 28.دھندکنند و آنھا را آزار کالمی میمی
توانند خدمات رایگان مشاوره و شان بھ آنھا گفتند با گرفتن نامھ از سازمان بھزیستی میدوستان. شدن گرفتند

                                                 
  ۱۳۹۶بھمن  ۸علیرضا اسدی، معاون توانبخشی اداره کل بھزیستی استان کرمان، ایسنا،  25

http://kerman.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=56190  
 ۱۳۹۵/۹/۲۰کافی بھزیستی در حوزه معلوالن، ھمشھری، حسن حسامی، معان توانبخشی اداره کل بھزیستی استان قزوین، بودجھ نا 26

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Qazvin/Contents/   
 ۱۳۹۵آذر  ۱۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، زن دارای معلولیت، تھران،  27
 ۱۱؛ بھرام، نابینا از کرج ۲۰۱۶ر نوامب ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با حامد، دارای معلولیت جسمی از شھری کوچک در شمال ایران،  28

 ۱۶؛ سجاد دارای معلولیت جسمی از شھری در جنوب شرق ایران، ۲۰۱۷می  ۲۱؛ نسرین، نابینا از شھری در شمال ایران، ۲۰۱۷می 
 . ۲۰۱۷می 
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رفتار «زیستی نزدیک بھ محل خانھ مراجعھ کرد با وقتی شھال بھ دفتر سازمان بھ. آزمایش ژنتیک دریافت کنند
 :مددکار روبرو شد» آمیز و آزاردھندهتوھین

 
اما من فکر . توانست بھ عنوان مترجم ھمراه من بیایدآن روز مادرم خیلی کار داشت و نمی

 اما خانمی کھ. فھمندروم و آنھا میبھ خودم گفتم بھ سازمان بھزیستی می. کردم کار راحتی است
من سعی . رودمن ھیچ وقت آن خانم را یادم نمی. کرد از دست من عصبانی شدآنجا کار می

فھمیدم کھ کردم با نوشتن یک یادداشت با او حرف بزنم اما او شروع بھ فریاد زدن کرد و می
 !خیلی گریھ کردم. کنددارد من را تحقیر می

 
ما «دار شوند و گفت کھ خواھند بچھا یک زوج ناشنوا میمددکار بھ تحقیر شھال ادامھ داد و پرسید کھ اصال چر

 29».خواھیم یک آدم ناشنوای دیگر مثل خودمان بھ دنیا اضافھ کنیممی
 

ھای مشابھی از تحقیر و تمسخر کارکنان سازمان آنھا نیز تجربھشنوا و اعضای خانواده سایر افراد ناشنوا یا کم
مددکاران عمده راه ارتباطی افراد دارای معلولیت با سازمان بھزیستی  .اندبھزیستی، بھ ویژه مددکاران داشتھ

ای دیگر، نرگس بھ دفتر سازمان بھزیستی در تھران مراجعھ کرد تا درخواست خدمات بھ در تجربھ 30.ھستند
گوید از مددکار خواست تحویل سمعک بھ دخترش را تسریع کنند نرگس می. شنواستدخترش مھسا را بکند کھ کم

کارمند آنجا عصبانی شد و گفت بھ من «توانست چیزی بشنود؛ ھای او قدیمی شده بودند و تقریبا نمیون سمعکچ
 31».تواند بشنود و  باید ھر چقدر الزم باشد صبر کنیدربطی ندارد دختر شما نمی

 
یک . زنندرف میآنھا در سازمان بھزیستی با ما خیلی غیرمحترمانھ ح«گوید سالھ و ناشنواست و می ۳۰سھراب 

وقتی باالخره از مددکارم . بار کھ رفتھ بودم گواھی معلولیتم را برای دانشگاه بگیرم مجبور شدم کلی منتظر بمانم
کاری کن کھ کمتر اینجا .زنیدھمیشھ غر می) ناشنوایان(پرسیدم کھ کی کار من را انجام خواھد داد گفت شماھا 

آیند و سازمان خواھند ما را ببینند چرا میمن سوالم این است کھ اگر نمی. این حرفش خیلی تحقیرآمیز بود. بیایی
 32 »!کنند؟بھزیستی کار می

 
بیشتر «. اش برای دریافت خدمات برای پسرش گفتاکبر پسری دارد کھ دارای معلولیت روان است و از تجربھ

یک بار از یک مسؤول . زنندمیز حرف میآادبانھ و حتی تھدیدھا، کارمندان سازمان بھزیستی با ما خیلی بیوقت
او سر من داد زد و گفت مجبور . دفتر سازمان بھزیستی خواستم بھ من توضیح دھد مسئولیت و نقش او چیست

با دیدن این رفتارھا باور پیدا کردم کھ اگر فرد دارای معلولیتی در ایران . نیست چیزی را بھ من توضیح دھد

                                                 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با شھال، ناشنوا، تھران،  29
؛ سھراب ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹؛ نرگس دارای دختر ناشنوا، تھران، ۲۰۱۶امبر نو ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با شھال، ناشنوا، تھران،  30

 ۲۰۱۶دسامبر  ۹شنوا، شھری در جنوب ایران، ؛ فروغ کم۲۰۱۷اپریل  ۱۷ناشنوا، تھران 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با نرگس، دارای دختر ناشنوا (مھسا)،  31
 ۲۰۱۷یل اپر ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با سھراب، ناشنوا، تھران،  32
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اما اگر نداشتھ باشد، بدون کمک دولتی بھ حال خود . تواند زندگی و رشد کندیت آنھا میخانواده داشتھ باشد، با حما
 33».کشد تا بمیردشود و آنقدر زجر میرھا می

 
آمیز کارمندان سازمان بھزیستی برخی افراد را ناچار کرده فقط در مواقع ضروری مثل گرفتن گواھی رفتار توھین

 :کندسالھ است و در تھران زندگی می ۳۷بنفشھ یک زن نابینای  34.ندمعلولیت بھ این سازمان مراجعھ کن
رفتن آنجا برای من . ام در برخورد با ادارات، مراجعھ بھ سازمان بھزیستی کشور استھای زندگیاز بدترین تجربھ

 35.کنم ھیچ درخواستی از آنھا نکنم، مگر اینکھ ضروری باشدسعی می. شکنجھ است
 

 نبود اطالعات
گویند مددکاران اجتماعی بھ آنھا اطالعات کافی و بھ موقع در اند میی از افرادی کھ با ما مصاحبھ کردهبسیار

بسیاری باور دارند . دھندمورد خدمات و تجھیزاتی کھ مستحق دریافت آن ھستند و روش درخواست آنھا را نمی
کنند کھ د یا فقط آدرس اقامتگاه آنھا را چک میدھنمددکاران فقط کارھای اداری مربوط بھ پرونده آنھا را انجام می

 36 .کنند یا خیرآیا واقعا در آدرس اعالمی زندگی می
 

گوید بعد معلولیتی کھ در اثر تصادف ایجاد شد، احساس گیجی و او می. زیبا دارای معلولیت جسمی است
 :گویداو می. دھای موجود برای درمان را بخاطر عدم اطالع از دست داسردرگمی داشت و فرصت

دو سال تمام … . گفت باید چھ کار کنم و کجا بروم کھ خدمات مربوط بھ معلولیت دریافت کنمھیچ کس بھ من نمی«
 37 »!دانستماسم من در فھرست دریافت مراقبت در منزل بود و من این را نمی

 
ن فرصت پیش آمد کھ پسر دیگرم در یک بازه زمانی کوتاه ای«:گویداکبر، دارای فرزندی با معلولیت روان می

اما ما این فرصت را بخاطر اینکھ مددکار بھ ما خبر نداد، . بتواند بخاطر معلولیت برادرش از سربازی معاف شود
 38».از دست دادیم

 
گویند اند میبخاطر کوتاھی مددکاران در ارائھ اطالعات، بسیاری از افراد دارای معلولیتی کھ با ما مصاحبھ کرده

ھا بیشتر بر شبکھ اجتماعی خود تکیھ دارند و باید خودشان دائم بھ دفتر سازمان بھزیستی آگاھی از فرصت برای
 39 .زنگ بزنند تا از خدمات موجود آگاه شوند

 
                                                 

 ۲۰۱۷می  ۵مصاحبھ پژوھشگر با اکبر، دارای فرزند دارای معلولیت روان، اطراف تھران،  33
 ۲۰۱۷می  ۱۳؛ زھره، نابینا، تھران، ۲۰۱۷می  ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با بھرام، نابینا، کرج،  34
 ۲۰۱۷می  ۶مصاحبھ پژوھشگر با بنفشھ، نابینا، تھران،  35
؛ اکبر، دارای پسر دارای معلولیت روان، اطراف تھران، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹دختر ناشنوا، تھران،  مصاحبھ پژوھشگر با نرگس، دارای 36
  ۲۰۱۷می  ۵
 ۲۰۱۷می  ۱۹مصاحبھ پژوھشگر با زیبا، دارای معلولیت جسمی، تھران،  37
 ۲۰۱۷می  ۵مصاحبھ پژوھشگر با اکبر، دارای فرزند دارای معلولیت روان، اطراف تھران،  38
؛ فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱گر با زینب، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، مصاحبھ پژوھش 39

؛ یاشار دارای معلولیت جسمی، شھری ۲۰۱۷می  ۵؛ اکبر دارای فرزند دارای معلولیت روان، اطراف تھران، ۲۰۱۶دسامبر  ۵تھران، 
 ۲۰۱۷می  ۱۵نزدیک تھران، 
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 سازوکار شکایت سازمان بھزیستی کشور
ای برای دوره ھایبازرسی و رسیدگی بھ شکایات سازمان بھزیستی کشور مسئول انجام بازرسی دفتر ارزیابی،

ھایی است کھ بھ نمایندگی و تحت نظر سازمان ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان بھزیستی و نھادھا و سازمان
اند یا از وجود این اما افراد دارای معلولیتی کھ با ما مصاحبھ کرده. کنندرسانی میجویان خدمتبھزیستی بھ مدد

زیبا، دارای معلولیت جسمی، گفت ھیچ گاه . و کارایی آن اطمینان ندارند طرفیگویند بھ بیدفتر آگاه نیستند یا می
کارمندان سازمان بھزیستی ھمھ با «: گویداو می. گیردمراجعھ بھ دفتر شکایات سازمان بھزیستی را در نظر نمی

ارمند سازمان آرزو ک 40».اش شکایت کنممثل این است کھ از یک نفر بھ خودش یا بھ خانواده… . ھم ارتباط دارند
در این دفتر «کند این سازوکار شکایت موثر نیست کند کھ در دفتری کھ او کار میبھزیستی است و او ھم تایید می

رسیدن بھ نتیجھ کنند مردم را بھ پس گرفتن شکایت ترغیب کنند؛ حاال این کار را یا با ناامید کردن آنھا از سعی می
 41 ».دھیداگر شکایت کنید، ھمین خدمات حداقلی را ھم از دست می دھند یا با تھدید آنھا کھانجام می

 

 نبود کمک شخصی برای تسھیل زندگی مستقل
با اینکھ اعضای خانواده نقش مھمی در زندگی بسیاری از افراد دارای معلولیت در ایران دارند، بھ موجب 

ای از انواع کمک در داخل خانھ، محل هکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، این افراد باید بھ طیف گسترد
ھا ھمچنین برخورداری از دستیار شخصی را نیز این کمک. سکونت و نیز در سطح جامعھ دسترسی داشتھ باشند

گیرد کھ برای حمایت از زندگی و حضور در جامعھ و پیشگیری از انزوا یا جدا شدن از جامعھ ضروری میبردر
 42 .است

 
کمک یا دستیار . اندای برخوردار نبودهاند از کمک شخصی حرفھبا ما مصاحبھ کرده ھیچ یک از افرادی کھ

ھای مختلف زندگی روزمره مثل مراقبت و نظافت شخصی، شخصی فردی است کھ بھ فرد دارای معلولیت در جنبھ
فرد مزبور  کارھای خانھ، کمک در مدرسھ، دانشگاه یا محل کار، رانندگی، ترجمھ و سایر کارھای مورد نیاز

شوندگانی کھ در انجام کارھای ابتدایی خود مثل غذا خوردن، لباس اکثریت بسیار زیادی از مصاحبھ. کندکمک می
پوشیدن یا امور بھداشتی بھ کمک نیاز داشتند گفتند کھ برای این کارھا فقط بھ کمک اعضای خانواده یا دوستان 

 43  .نزدیک متکی ھستند
 

کند و برای استخدام دستیار فراد دارای معلولیت کمک یا دستیار شخصی فراھم نمیسازمان بھزیستی برای ا
ھزینھ کمک«ھای نخاعی دارند سازمان فقط بھ افرادی کھ آسیب. دھدھزینھ کافی در اختیار آنھا قرار نمیکمک

بھ گفتھ  44.کندنمی ھا کمکیھزار نفر ھستند و بھ افراد دارای سایر معلولیت ۱۹دھد کھ در حدود می» پرستاری
فرض اشتباه است کھ افراد دارای آسیب نخاعی نسبت بھ برخی فعاالن دارای معلولیت این تمایز بخاطر این پیش

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۱۹تھران،  ا، دارای معلولیت جسمی،مصاحبھ پژوھشگر با زیب 40
 ۲۰۱۷مارچ  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با آرزو، کارمند سازمان بھزیستی کشور، تھران،  41
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۹ماده  42
ارای معلولیت ؛ زینب زن د۲۰۱۶نوامبر  ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با حامد، دارای معلولیت جسمی در شھر کوچکی شمال ایران،  43

؛ حسن ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲؛ حمید دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱جسمی، شھری در جنوب ایران، 
 . ۲۰۱۷می  ۱۵؛ یاشار دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب تھران، ۲۰۱۷می  ۱۲دارای معلولیت جسمی، کرج، 

ژانویھ  ۱۳ای جمھوری اسالمی ایران بھ فھرست موضوعات، کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت، پاسخ ھ 44
۲۰۱۷،CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1 ۱۵۶، بند 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en 
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بھ گفتھ یکی از فعاالن دارای  45.دیگران بھ کمک بیشتری احتیاج دارند چون کنترلی بر ادرار و مدفوع خود ندارند
در پیش گرفتن رویکرد نیاز محور در تخصیص منابع فقط بر تشخیص سازمان بھزیستی بجای «معلولیت جسمی، 
 46  ».پزشکی تکیھ دارد

 
گوید بخاطر اینکھ شبنم آسیب نخاعی ندارد او می. نجمھ مادر شبنم نھ سالھ است کھ دارای معلولیت جسمی است

 :ھیچ کمک پرستاری یا کمک مالی دریافت نکرده است
 

مدرسھ، خیابان، دستشویی، : من ھمھ جا ھمراه دخترم ھستم .فھمممن واقعا فرق این را نمی»
اما ما دارای شرایط گرفتن کمک . اصال وقتی برای فرزند دیگر یا خودم ندارم… . اتاق خوابش

اگر این کاری کھ . آییم چون شرایط شبنم ناشی از آسیب نخاعی نیستپرستاری بھ حساب نمی
47»؟پس چیست کنم مراقبت روزانھ نیست،من می

F 
 

 :گویداو می. فاطمھ معلولیت جسمی دارد
 

مثال من دیستروفی عضالنی دارم کھ باعث مشکالت . ھای مختلف نیازھای مختلف دارندگروه«
اما تنھا . من واقعا الزم دارم برای مواقع اضطراری کسی در خانھ ھمراھم باشد. شودتنفسی می
48 ».این مسالھ مرگ و زندگی است. کنمزندگی می

F 
 

ای کم است کھ برای استخدام دستیار کنند، میزان آن بھ اندازهتی برای کسانی ھم کھ این کمک مالی را دریافت میح
میلیون تا  ۱.۵ماھیانھ این مبلغ  بین  ۱۳۹۶برای مثال در سال . کندھای مورد نیاز کفایت نمیشخصی برای ساعت

ساعت خدمات پرستاری  ۶نرخ رسمی  49.سان بوددر نو» تشخیص شدت آسیب نخاعی«میلیون لایر بر اساس  ۲
میلیون  ۲.۳۸ساعت پرستار باید ھر ھفتھ  ۱۲برای استخدام روزانھ  با این نرخ،. ھزار لایر است ۱۷۰در حدود 

شونده، نرخ واقعی استخدام کمک این در حالی است کھ بھ گفتھ افراد دارای معلولیت مصاحبھ 50.لایر ھزینھ کرد
میلیون لایر، بستھ بھ محل زندگی و سطح کمک مورد نیاز است؛ در واقع  ۲۰تا  ۱۰ی بین شخصی ماھیانھ چیز

 51 .مبلغی ده برابر کمک پرستاری دولت و بسیار باالتر از نرخ رسمی دولتی
 

                                                 
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵، مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ دارای معلولیت جسمی، تھران 45
 ۲۰۱۷می  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با نادر، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب تھران،  46
 ۲۰۱۷مارچ  ۳۰سالھ دارای معلولیت جسمی، اطراف تھران،  ۹مصاحبھ پژوھشگر با نجمھ دارای فرزند  47
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  48
 ۱۳۹۶/۴/۲۴اد میرزایی، معاون سازمان بھزیستی استان زنجان، تارنمای رسمی سازمان بھزیستی فرھ 49

http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/264207/265796/  
50 https://www.isna.ir/news/96041407326/  
 یس در متن انگلیسی باید اصالح بشھ. این پانو 51

https://www.isna.ir/news/96041407326/
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. اندکنند نیز ھمچنان بھ مراقبت خانواده وابستھدر نتیجھ، حتی کسانی کھ از بھزیستی حق پرستاری دریافت می
حق پرستاری بھزیستی برای استخدام . من ھیچ درآمد و شغلی ندارم«: گویددارای معلولیت جسمی مییاشار، 

حل اگر نتواند بیاید، تنھا راه. آیدمثال برادرم برای کمک بھ حمام کردن من یک بار در ھفتھ می. پرستار کافی نیست
 52».کمک کندھزار لایر بھ ھمسایھ است کھ بیاید بھ حمام کردن من  ۵۰۰پرداخت 

 
ھای قابل توجھی بر استقالل بسیاری تکیھ بر اعضای خانواده بھ عنوان تنھا منبع تامین کمک شخصی، محدودیت

ھایش برای استخدام کمک طاھره چندین معلولیت جسمی دارد و تالش. کنداز افراد دارای معلولیت وارد می
ھ گاه احتیاج دارد بھ پسرش و برخی بستگان و دوستان ھایی کھ گاه باو برای کمک. شخصی مطمئن بھ جایی نرسید

 :وابستھ است
 

متاسفانھ پسرم ھمیشھ . من برای آماده کردن غذا و خوردن و نوشیدن بھ کمک احتیاج دارم«
بخاطر . بعدازظھر صبر کنم تا صبحانھ بخورم ۳گاھی من باید تا ساعت . مایل بھ کمک نیست

 » .اممعده ھم شدهھمین وضعیت نامنظم دچار مشکل حاد 
 

گاه آن را «. بار عوض کندای یکتواند سوند ادرار خود را طبق تجویز ھفتھدلیل ھمین وضعیت، طاھره نمی بھ
قدر صبر کنم کھ پسرم بخواھد کمک کند یا کسی بھ باید آن. کنمیک ھفتھ درمیان یا حتی با فاصلھ بیشتر عوض می

 53».امعفونت ادراری ھم مبتال شده بخاطر ھمین تاخیرھا بھ. دیدارم بیاید
 

ای گرفتار معلولیت گوید بخاطر عدم دسترسی بھ کمک شخصی حرفھنادر دارای معلولیت جسمی است و می
ھاست کسی نبوده کھ برای تعویض آن من باید از سوند ادرار استفاده کنم، اما مدت«گوید او می. جدیدی شده است
ھایم ھم ضعیف ودم آن را عوض کنم اما بھ خودم آسیب جدی زدم چون دستیک بار خواستم خ. بھ من کمک کند

تر و توانم از سوند استفاده کنم و باید برای ادرار کردن از روش بسیار سختبعد از آن آسیب دیگر نمی. است
 54 ».تریاستفاده کنمدردناک

 
ت سالمت داشتھ یا بھ لحاظ فیزیکی قادر در بسیاری موارد، والدین افراد دارای معلولیت سالخورده ھستند، مشکال

از  گویداو می. سالھ است و دیستروفی عضالنی دارد ۲۷برای مثال، حسن . بھ کمک بھ یک فرد بالغ دیگر نیستند
 : گویداو می. تواند از دستانش استفاده کند بھ کمک شخصی دائم احتیاج پیدا کردهوقتی کھ نمی

ھا احتیاج دارم پھلو بھ پھلو بشوم اما بعضی شب. مک مادرم وابستھ ھستمبرای کارھای ابتدایی کامال بھ ک»
55.کنمکشم اما صدایش نمیزجر می. خواھم مادرم را بیدار کنمنمی

54F» 
 

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۱۵دارای معلولیت جسمی، شھری نزدیک تھران،  مصاحبھ پژوھشگر با یاشار، 52
 ۲۰۱۷می  ۲۸مصاحبھ پژوھشگر با طاھره، دارای معلولیت جسمی، شھری در مرکز ایران،  53
 ۲۰۱۷می  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با نادر، دارای معلولیت جسمی، شھری نزدیک تھران،  54
 ۲۰۱۷می  ۱۲مصاحبھ پژوھشگر با حسن، دارای معلولیت جسمی،  55
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: گویداو می. اش نیاز داردسالھ ۶۵او برای مراقبت روزانھ بھ مادر . سالھ است و دارای فلج مغزی ۲۲علیرضا 
بخاطر ھمین برای مادرم خیلی سخت است من را برای دستشویی رفتن و . کیلو ھستم ۹۰من خیلی سنگینم، تقریبا «

با . ھا کمک بھ او گرفتار کمردرد جدی شده استمادر علیرضا بعد از سال» .شستشو و لباس پوشیدن کمک کند
روز در چھ حال دوستانش را ببیند و ورزش کند، باید ببینند مادرش ھر  اینکھ علیرضا دوست دارد بیرون برود،

 56.تواند بھ او کمک کند کھ آماده شوداست و آیا می
 

 نبود دسترسی بھ سایر خدمات مربوط بھ معلولیت
دھد کھ آنھا در دسترسی بھ خدماتی مثل فیزیوتراپی، مصاحبھ با بسیاری از افراد دارای معلولیت نشان می

ھای دولتی و ھیچ کدام از بیمھ 57.وبرو ھستنددرمانی با موانع بسیاری رگفتاردرمانی، کاردرمانی و روان
تعداد افراد تحت  ۱۳۹۳با اینکھ طرح تحول نظام سالمت  58.دھندخصوصی ایران این خدمات را پوشش نمی

ھای سالمت را کاھش داد، بھ طور خاص بھ افراد دارای معلولیت یا پوشش بیمھ درمانی را افزایش و ھزینھ
 59 .ای نداردارای معلولیت اشارهخدمات سالمت مربوط بھ افراد د

 
متاسفانھ معلوالن جایی در طرح تحول نظام «بھ گفتھ علی ھمت محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلوالن 

معلوالن برای تامین وسایل . شودھای گزاف خریداری میسالمت نداشتھ و حتی ویلچرھای آنھا ھم با ھزینھ
60 ».واجھ ھستند و متاسفانھ دولت نیز در این راه کمکی بھ معلوالن نکرده استتوانبخشی خود با مشکالت زیادی م

  
گوید دولت باید در اجرای فاز دوم طرح تحول نظام بندپی، مشاور عالی سازمان بھزیستی میمحمدعلی محسنی
میسیون بھداشت با این حال، نایب رییس ک 61.ای بھ خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت بکندسالمت توجھ ویژه

نوع خدمت تحت پوشش بیمھ قرار گرفتھ  350و درمان مجلس اعالم کرد با آغاز طرح تحول نظام سالمت بالغ بر 
رفت بخش دیگری از خدمات از جملھ حوزه توانبخشی تحت رود اما انتظار میکھ اقدام قابل توجھی بھ شمار می

 62.صورت گرفتھ است پوشش بیمھ قرار گیرد کھ متاسفانھ در این بخش غفلت
گویند عدم دسترسی بھ خدمات توانبخشی و غیره بھ رشد، سالمت و رفاه آنان اند میافرادی کھ با ما مصاحبھ کرده

او ناچار شد بھ مدت . سالھ و دارای معلولیت جسمی است ۷برای نمونھ، بھار . ھایشان صدمھ زده استو خانواده
                                                 

 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۳مصاحبھ پژوھشگر با علیرضا، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران،  56
، ؛ حامد، دارای معلولیت جسمی۲۰۱۶نوامبر  ۲۳مصاحبھ پژوھشگر با علیرضا، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران،  57

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱شھری کوچک در شمال ایران،
، ۱۳۹۵آذر  ۲۰نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بھزیستی، مصاحبھ با خبرگزاری میزان، حسین نحوی 58

http://www.mizanonline.ir/fa/news/253819/ 
 سالمت/ ؛ و ھمچنین: -نظام-تحول-سالمت/طرح-بانی-دیده/http://nihr.tums.ac.ir ۱۳۹۳طرح تحول نظام سالمت  59

“Rouhanicare: Iranian President’s Unsung Domestic Success,” The Guardian, September 4, 2017 
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/04/rouhanicare-iran-president-unsung-domestic-success-

healthcare-hassan-rouhani 
، ۱۳۹۵الش معلوالن ایران/ جای خالی خدمات توانبخشی در طرح تحول نظام سالمت، خبرگزاری میزان ترین چاشتغال اصلی 60

http://www.mizanonline.ir/fa/news/158901/  
گیرد: پایان قصھ تلخ معلوالن با تحقق وعده وزیر بھداشت، خبرگزاری فارس، در اجرای مرحلھ دوم طرح تحول سالمت صورت می 61

 http://www.farsnews.com/13950125001253، ۱۳۹۵بندپی، مشاور عالی سازمان بھزیستی، مدعلی محسنیمصاحبھ با مح
 ،۱۳۹۶مرداد  ۱۸ محمدحسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بھداشت و خدمات درمانی مجلس، مصاحبھ با خبرگزاری خانھ ملت، 62

http://www.icana.ir/Fa/News/343953/  
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میلیون لایر این خدمات را  ۱.۵توانستند ھزینھ ماھیانھ چون والدینش نمی شش ماه  بھ جلسات کاردرمانی خود نرود
گوید این فاصلھ شش ماھھ در کاردرمانی باعث شد وضعیت بھار افت زیادی فریده مادر بھار می. پرداخت کنند

 : کند
 

از وقتی نشستھ است تعادلش را . تر شددرمانی را قطع کردیم پای بھار خیلی سفتاز وقتی کار«
نداشتن تمرین کافی حتی نوشتن و نقاشی او . تواند بھ راحتی دراز بکشددھد و حتی نمیدست می

63.»تواند مداد را محکم در دست بگیردرا ھم ضعیف کرده چون نمی
F 

 
ھای من ناچار شدم از نان شبمان بزنم تا جلسھ«گوید او می. نجمھ ھم دختری دارای معلولیت جسمی دارد

رفت اما ناچار شبنم قبال فیزیوتراپی ھم می. ھا برای او خیلی مھم استاین جلسھ. م را قطع نکنیمدرمانی شبنآب
سالھ است و دیستروفی  ۲۴آرش  64».ھای آن برآییمتوانستیم از پس ھزینھشدیم آن را قطع کنیم چون دیگر نمی

پیشرفت معلولیت من خیلی مھم درمانی و ورزش در استخر برای کاھش سرعت آب«: گویداو می. عضالنی دارد
ای کاش سازمان بھزیستی در کل شھر . پذیر نیستندتوانم بھ استخرھای عمومی بروم چون دسترسیاما نمی. است
 65 ».کم یک مجموعھ ورزشی و استخر مختص ما داشتدست

 
اوتیسم دارد و تک فرزند گوید کھ او از پسری می. کندفریبا معلم است و در مدرسھ کودکان استثنایی تھران کار می

 :گویدفریبا می. یک خانواده مرفھ است
 

توانند ھمھ خدماتی کھ فرزندشان الزم دارد را تامین کنند و باید از برخی گوید آنھا ھم نمیمادر این بچھ می»
ھ خانواده تصور کنید وضعیت سایر کودکان دارای اوتیسم ک. پوشی کنند تا بھ پسرشان برسندھای خانوار چشمھزینھ

66».مرفھ ندارند چیست
F 

 
برخی خدمات توانبخشی رایگان یا با تخفیف در بعضی مراکز طرف قرارداد با سازمان بھزیستی در شھرھای 

گویند این خدمات اند میاما افراد دارای معلولیتی کھ از خدمات این مراکز استفاده کرده. شوندبزرگ ایران ارائھ می
شود و بھ ھمین دلیل ھم آنھا دیگر از این و برای ھر شخص وقت کافی گذاشتھ نمی اغلب کیفیت مناسب ندارند

ھای دور و نبود حمل و نقل قابل دسترس قادر بھ گویند بھ دلیل مسافتبعضی ھم می 67.کنندخدمات استفاده نمی
 68 .انداستفاده از خدمات این مراکز نبوده

 

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۲۴سالھ دارای معلولیت جسمی، تھران،  ۷با فریده، دارای دختر مصاحبھ پژوھشگر  63
 ۲۰۱۷مارچ  ۳۰سالھ دارای معلولیت جسمی، اطراف تھران،  ۹مصاحبھ پژوھشگر با نجمھ، دارای دختر  64
 ۲۰۱۷می  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با آرش، دارای معلولیت جسمی، شھری در غرب ایران،  65
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶، معلم مدارس پسرانھ ویژه کودکان دارای اوتیسم و ناشنوا، مصاحبھ پژوھشگر با فریبا 66
؛ فاطمھ، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲کند، شھری در جنوب ایران، مصاحبھ پژوھشگر با مھناز، دارای معلولیت جسمی کھ از عصا استفاده می 67

 ۲۰۱۶دسامبر  ۵دارای معلولیت جسمی، تھران، 
 ۲۰۱۷می  ۲۴سالھ با معلولیت جسمی، تھران،  ۷فریده دارای دختر برای مثال مصاحبھ پژوھشگر با  68
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 : گویدمیبرای مثال فاطمھ دارای معلولیت جسمی است و 
 

سازمان بھزیستی یک بار با یک مرکز توانبخشی ھماھنگ کرد کھ برای ما جلسات »
اما تعداد متقاضیان خیلی زیاد بود و . درصد قیمت آزاد بگذارند ۲۰کاردرمانی با نرخ 

من فھمیدم . بیشتر درمانگران دانشجو بودند کھ ھنوز در حال آموزش دیدن ھستند. متخصص کم
ارزد و انصراف مات آنھا حتی بھ ھزینھ و دشواری رفت و آمد من ھم نمیاستفاده از خد

69 ».دادم
F 

 
ھای حمایتی سازمان بھزیستی درمانی و مشاوره ھم تحت پوشش ھیچ بیمھ عمومی و خصوصی و حتی برنامھروان
در . رو دارندھای روان فقط گزینھ درمان پزشکی و بستری شدن را پیشدر نتیجھ افراد دارای معلولیت 70.نیست
میلیون لایر بستھ بھ  ۱.۵ھزار لایر تا  ۴۳۰درمانی بین شمسی نرخ رسمی یک جلسھ مشاوره روان ۱۳۹۶سال 

 . منطقھ و سطح تخصص بود
 

خواھند بھ مشاوره منظم بروند پنج نفر از افراد دارای معلولیت روان کھ با ما مصاحبھ کردند اعالم کردند کھ می
 :شونده دارای معلولیت روان گفتیکی از مردان مصاحبھ 71.ھا را ندارندھاما توان پرداخت ھزین

یک بار سھ سال پیش نزد . شد با کسی مشاوره کنم کھ من را مسخره نکند، فقط بھ من گوش کندمن آرزو داشتم می
بخاطر ھمین . ددھناما خیلی گران بود و بیمھ گفت آنھا ھزینھ را پوشش نمی. اینطور دکتری رفتم و خیلی خوب بود

ھا خرج برادرم کھ قیم من است گفت دیگر نباید پیش آن دکتر بروم چون ما آنقدر پولدار نیستیم کھ از این پول
 72.کنیم

 
کند بھ تصویب رسید، وزارت بھداشت را ملزم می ۱۳۹۷قانون جدید حمایت از حقوق معلوالن کھ در اردیبھشت 

نزد سازمان بھزیستی خدمات توانبخشی فیزیکی و روانی الزم را  تضمین کند کھ بیمھ سالمت افراد ثبت شده
 73 .پوشش دھد

 

 کوتاھی در تامین وسایل کمکی
شوندگان بھ اما بسیاری از مصاحبھ. سازمان بھزیستی مسئول ارائھ وسایل کمکی مثل ویلچر، عصا و سمعک است

ھزینھ از برای گرفتن وسایل کمکی رایگان یا کمگویند المللی حقوق بشر ایران میبان حقوق بشر و کمپین بیندیده

                                                 
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  69
سید وحید شریعت، عضو کمیتھ کشوری سالمت روان وزارت بھداشت و رئیس بیمارستان روانپزشکی ایران، تارنمای وزارت  70

 http://behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=156279، ۱۳۹۵دی  ۲۴بھداشت، 
؛ فرح، ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با سارا، دارای معلولیت روان؛ مھدی، جعفر و اصغر، دارای معلولیت روان، تھران،  71

 ۲۰۱۷می  ۱۷دارای معلولیت روان، تھران، 
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶تھران،  دارای معلولیت روان، مصاحبھ پژوھشگر با اصغر، 72
، ۱۳۹۷/۰۲/۱۳مجلس شورای اسالمی، تاریخ انتشار روزنامھ رسمي:  ۱۳۹۶اسفند  ۲۰قانون حمایت از حقوق معلوالن، مصوب  73
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اند از افرادی ھم کھ وسایل کمکی را دریافت کرده 74.اندھای بسیار طوالنی در نوبت بودهسازمان بھزیستی مدت
نظران برجستھ علوم یکی از صاحب. دانندکیفیت آن راضی نبوده و فرایند گرفتن وسایل کمکی را بسیار پیچیده می

کیفیت و پرھزینھ برای بسیاری از افراد ای بھ مشکل وسایل کمکی ناقص، بیبخشی در مقالھتوان بھزیستی و
ای در بھمن نژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیستی در مصاحبھحسین نحوی 75.است دارای معلولیت اشاره کرده

در انتظار دریافت خدمات از  بھ خبرگزاری ایرنا گفت اکنون یک میلیون معلول در کشور وجود دارد کھ ۱۳۹۵
 76 .این سازمان ھستند و ممکن است یک معلول برای دریافت خدمات از بھزیستی در چند حوزه پشت نوبت باشد

 
دھند و آن ھم کیفیت بھ بعضی افراد دارای معلولیت جسمی میمثال دفاتر سازمان بھزیستی فقط ویلچرھای دستی بی

المللی بان حقوق بشر و کمپین بینھای جسمی بھ دیدهافراد دارای معلولیت. رھای طوالنی انتظااغلب پس از مدت
دھد اغلب بعد از مدتی، حدود چھار ماه تا یک سال استفاده خراب اند ویلچرھایی کھ دولت میحقوق بشر ایران گفتھ

دھند گویند ترجیح میبسیاری می 78.و آنھا برای گرفتن ویلچر جدید باید چھار تا پنج سال صبر کنند 77شوند،می
برخی نیز ویلچرھایی کھ دولت داده را برای  79.تری بخرندویلچرھایی کھ دولت داده را بفروشند و ویلچر مرغوب

برخی  80.خرندھای بلند میتر برای مسافتدارند و ویلچر مرغوبھای کوتاه یا استفاده در خانھ نگھ میمسافت
 . اندآن را با قرض از دوستان یا خانواده تامین کردهاند نیز ھزینھ کسانی کھ ویلچر خریده

 :کندکند و از ویلچر استفاده میفاطمھ در تھران زندگی می
 

ویلچر «فقط یک نوع ویلچر معروف بھ . کندھای مختلف توجھ نمیھای معلولیتدولت در تامین ویلچر بھ ویژگی
ران داخل بیمارستان است نھ برای رفت و آمد روزانھ این ویلچرھا مخصوص جابجایی بیما. دھندمی» بیمارستانی

 81 .بریم برای فروشگیریم سریع میبرای ھمین وقتی آنھا را تحویل می. افراد دارای معلولیت
 

گویند باید با توانند بھ طور مستقل از ویلچرھای دستی استفاده کنند میآن دستھ از افراد دارای معلولیت کھ نمی
در ایران، قیمت ویلچر برقی . کندر برقی بخرند چون سازمان بھزیستی ھزینھ را تامین نمیھزینھ خودشان ویلچ

                                                 
؛ ھما، دارای معلولیت جسمی، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸شگر با احسان، دارای معلولیت جسمی، شھری در غرب ایران، مصاحبھ پژوھ 74

می  ۱۲؛ حسن، دارای معلولیت جسمی، کرج، ۲۰۱۷می  ۶؛ رامین، نابینا، ۲۰۱۷می  ۶؛ بنفشھ، نابینا، تھران، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۰تھران، 
۲۰۱۷ . 

75uation of the Disabled in Iran,” in ADVANCING THE RIGHTS OF Kamali, M., “An Overview of the Sit 
PERSONS WITH DISABILITIES: A US-IRAN DIALOGUE ON LAW, POLICY AND ADVOCACY 

(Allen Moore & Sarah Kornblet eds. 2011), p. 18. 
، ۱۳۹۵بھمن  ۲۱ز است، ایرنا، ھزار میلیارد لایر نیا 70معاون بھزیستی: برای ارائھ خدمات توانبخشی مطلوب  76
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 ۲۰۱۷می  ۱۵تھران، 
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 ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  81
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ھا ھا و گاه ماهگویند ھفتھتوانند ویلچر برقی بخرند میآنھایی کھ نمی 82.میلیون لایر است ۱۲۰تا  ۵۰چیزی بین 
 83 .چر دستی آنھا را ھل بدھدشوند؛ چون برای بیرون رفتن از خانھ باید کسی ویلنشینی میمجبور بھ خانھ

 
تواند از دستش خورد چون نمیوقتی آرش بھ مددکارش گفت کھ ویلچر دستی سازمان بھزیستی بھ درد او نمی

است و نباید از دولت توقع داشتھ باشد چنین » کاالی لوکس«راحت استفاده کند مددکار جواب داد کھ ویلچر برقی 
کنم این افراد ھیچ درکی من فکر می. احساس کردم سرخورده و تحقیر شدم« :گویدآرش می.چیزھایی را فراھم کند

 84».از معلولیت و معنای واقعی آن ندارند
 

جویانھ گویند فرایند سازمان بھزیستی برای احراز شرایط دریافت ویلچر پیچیده و گاه مداخلھشوندگان میمصاحبھ
گویند مددکاران سازمان برخی می. دھدافراد اطالع نمی سازمان بھزیستی شرایط را بھ طور شفاف بھ ھمھ. است

این . اندپیش از تایید شرایط آنھا برای ثبت در فھرست انتظار بازرسی دقیقی از شرایط مالی خانواده انجام داده
شوندگان اظھار داشت از او یکی از مصاحبھ 85.وجوھا گاه باعث شده افراد درخواست خود را پس بگیرندپرس

 86 .ھ شده ویلچر خرابش را بیاورد و نشان دھد تا بتواند یکی دیگر دریافت کندخواست
 

 :گویدکند و میشھری در اطراف تھران زندگی می او در کرج،. سالھ است و معلولیت جسمی دارد ۲۷حسن 
انتظار قرار  کنند و چندین فرم مفصل را باید پر کنم تا فقط در فھرستوقتی کلی آدم از من کلی سوال ریزریز می

درست . دھم از آن صرفنظر کنمدھند و اگر بدھند ِکی، ترجیح میدانم آیا ویلچر را بھ من میبگیرم و حتی نمی
 87.است کھ بخاطر معلولیت نیاز بھ کمک دارم اما ھنوز ھم انسان ھستم و باید با احترام با من برخورد شود

 

 آمیزپرداخت مستمری ناچیز و تبعیض
برای تضمین حق بر داشتن استاندارد "انسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت ایران ملزم است بھ موجب کنو

ھایشان، بدون تبعیض بر مبنای مناسب زندگی و بھبود مداوم شرایط زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده
ر باید بھ صورت برابر برای افراد ھای تامین اجتماعی و کاھش فقبرنامھ” .معلولیت اقدامات مناسب را اتخاذ نماید

 88 .ھای مربوط بھ معلولیت شونددارای معلولیت موجود باشند و شامل کمک دولت در تامین ھزینھ
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 ۲۰۱۷می  ۱۲کرج، 
 ۲۰۱۷می  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با نادر، دارای معلولیت جسمی، شھری نزدیک تھران،  86
 ۲۰۱۷می  ۱۲مصاحبھ پژوھشگر با حسن، دارای معلولیت جسمی، کرج،  87
 ارای معلولیتکنوانسیون حقوق افراد د ۲۸ماده  88
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کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت نگرانی خود را از دسترسی محدود افراد دارای معلولیت بھ مزایای تامین 
ھای مبارزه با فقر باید برنامھ 89.ھا و معیار خط فقر اعالم کرده استییھا بر اساس ارزیابی دارااجتماعی و یارانھ

ھای تامین اجتماعی ویژه معلولیت نباید فقط ولی برنامھ. ھای اضافی مربوط بھ معلولیت را پوشش دھندھزینھ
ایر عوامل ھای اضافی، نرخ باالتر بیکاری، موانع آموزش و سمحدود بھ افراد زیر خط فقر شوند و باید ھزینھ

 90.منجر بھ آمار باالتر فقر میان افراد دارای معلولیت را نیز در نظر بگیرد
 

اند کھ محل بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران موضوعات بسیاری در مورد مستمری معلولیت یافتھدیده
زایش، بھ ماھیانھ سال عدم اف ۵شمسی مستمری پرداختی سازمان بھزیستی بعد از  ۱۳۹۶در سال . نگرانی است

 91 .میلیون لایر افزایش پیدا کرد ۴۸.۱
 

. کنندگان مستمری تامین اجتماعی استمیزان مستمری معلولیت بسیار کمتر از مستمری جانبازان جنگی یا دریافت
از آن یا باالتر ) میلیون لایر ۹.۳(مزد ماھیانھ مستمری پرداختی بنیاد شھید و امور ایثارگران برابر با حداقل دست

این رویھ پرداخت  93.شمسی است ۱۳۹۶مستمری سازمان تامین اجتماعی نیز برابر با حداقل دستمزد سال  92.است
شود کھ قابل توجیھ آمیز است چون کھ با افراد دارای معلولیت رفتار متفاوتی میمستمری بسیار کمتر، تبعیض

ھا اقدامات فوری بھزیستی با سایر مستمری دولت باید برای تضمین برابری مستمری معلولیت سازمان. نیست
 94 .انجام دھد

 
درصد افراد دارای معلولیت ثبت شده نزد سازمان  ۲۵در حدود ) ۲۰۱۶( ۱۳۹۵بنا بھ اعالم دولت در سال 

اما شواھد ما حکایت از آن دارند کھ بسیاری  95.اندھزار نفر مستمری معلولیت دریافت کرده ۳۲۱بھزیستی، یعنی 
بنا بر اعالم سازمان . انددارای معلولیت با وجود نیازھای جدی مالی تحت پوشش این برنامھ قرار نگرفتھاز افراد 

درصد است کھ بسیار باالتر از نرخ میانگین ملی  ۶۰بھزیستی آمار بیکاری در میان افراد دارای معلولیت 

                                                 
89CRPD/C/CRI/CO/1, para. 57; CRPD/C/HRV/CO/1, para. 44.   
، ۲۰۱۱، »گزارش جھانی معلولیت«سازمان بھداشت جھانی و بانک جھانی، 90

https://www.unicef.org/protection/World_report_on_disability_eng.pdf 
رئیس  شود. فریبا بریمانی،ھا پرداخت میسوی ستاد ھدفمندی یارانھ بخشی از این مستمری از سوی سازمان بھزیستی و بخشی از 91

،  ۱۳۹۶آبان  ۱۹و تحول اداری سازمان بھزیستی کشور، مصاحبھ با باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات 
https://www.yjc.ir/fa/news/6315754/ 

، ۱۳۹۶اسفند  ۲۶بندپی، رییس سازمان بھزیستی، مصاحبھ با ایسنا، انوشیروان محسنی
https://www.isna.ir/news/96122614336/  

، ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۳ن بھ فھرست موضوعات، ھای جمھوری اسالمی ایراکمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، پاسخ 92
CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1 ۱۵۸، بند 

-9/474190-کارگری-بخش/https://www.ilnanews.com، ۲۰۱۷اپریل  ۳تقی نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی، ایلنا،  93
 یافت-افزایش-درصد-ونیم-میزان-بھ-سال-مستمری

مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب ھفدھمین جلسھ لل،کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان م 94
 ۵۲، بند ۲۰۱۷می  ۱۰، بھ تاریخ CRPD/C/IRN/CO/1کمیتھ، 

ژانویھ  ۱۳ھای جمھوری اسالمی ایران بھ فھرست موضوعات، کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، پاسخ 95
۲۰۱۷،CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1۱۵۶د ، بن 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en  

https://www.yjc.ir/fa/news/6315754/
https://www.isna.ir/news/96122614336/
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رییس سازمان بھزیستی  ۱۳۹۶در سال  96.بوده است ۱۳۹۵درصد در سال شمسی  ۴.۱۲بیکاری، در حدود 
 97.اندھزار فرد دارای معلولیت دارای شرایط دریافت مستمری ھستند اما ھنوز در نوبت ۱۵۰کشور اعالم کرد 

گویند اند کارمندان سازمان بھزیستی بھ افراد دارای معلولیت پشت نوبت مستمری میشوندگان گفتھبرخی مصاحبھ
و ) مثال کار پیدا کند یا فوت کند(بگیران شرایطش عوض شود یکی از مستمریکھ آنھا باید آنقدر در نوبت بمانند تا 

 98.جا خالی شود
 

شود بسیاری از کسانی کھ بھ آن نیاز دارند، قادر بھ دریافت شرایط دریافت مستمری بسیار سخت است و باعث می
حراز صالحیت برای دریافت بجای اینکھ نیاز متقاضی برای زندگی مستقل و شایستھ انسانی معیار ا.  نباشند

مستحق دریافت " معلولیت شدید یا خیلی شدید تشخیص داده شوند«مستمری باشد، ھر فقط افرادی کھ دارای 
متقاضی مستمری نباید ھیچ کمک یا مستمری دیگری از دولت دریافت کند؛ ولو این کھ  99.مستمری خواھند بود

کھ آیا کمک دریافتی از مرجع دیگر برای برآوردن نیازھای اولیھ مقدار آن کم و ناچیز باشد و بدون توجھ بھ این 
 .وی کافی است یا نھ

 
آید چون شش برابر کمتر از حداقل دستمزد عالوه بر این مقدار مستمری فعلی حمایت مالی واقعی بھ حساب نمی

حقوق اقتصادی،  مبلغ حداقل دستمزد مورد انتقاد رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران و نیز کمیتھ 100.است
ھای خانوار این مبلغ را ھم دولت ھنوز باید برای تامین ھزینھ 101.استاجتماعی و فرھنگی سازمان ملل قرار گرفتھ

ای و صنایع غذایی حداقل ھزینھ ماھیانھ بنا بر اطالعات بانک مرکزی و انستیتو تحقیقات تغذیھ. افزایش دھد
 102 .میلیون لایر بوده است ۹.۲۴شمسی معادل  ۱۳۹۶معیشت خانوار در سال 

 
حسن . اندآمیز توصیف کردهشونده مبلغ مستمری معلولیت را ناچیز، مسخره و توھینافراد دارای معلولیت مصاحبھ

خواب در توانم بھ عنوان کارتنبا این پول، من حتی نمی«گوید سالھ است و دارای معلولیت جسمی؛ او می ۲۷

                                                 
 ،۲۰۱۸مارچ  ۱۷انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بھزیستی کشور، مصاحبھ با ایسنا،  96

https://www.isna.ir/news/96122614336/،معاون مرکز آمار ایران، شبکھ  . برای نرخ ملی بیکاری بنگرید بھ: امید علی پارسا
  /http://www.irinn.ir/fa/news/496586، ۱۳۹۶اردیبھشت  ۱۲خبر، 

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیستان و انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بھزیستی، نشست شورای ھماھنگی مدیران  97
، تارنمای رسمی سازمان بھزیستی، ۱۳۹۶اردیبھشت  ۱بلوچستان، 

http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/235982/238041/  
می  ۱۷مال ایران، ؛ داریوش، نابینا، شھری در ش۲۰۱۷مارچ  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با آرزو، کارمند سازمان بھزیستی، تھران،  98

 ۲۰۱۷می  ۱۳نابینا، تھران،  ؛ زھره،۲۰۱۷
؛ افسانھ، مادر گلناز، دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲مصاحبھ پژوھشگر با مھناز، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران،  99

ژانویھ  ۵تی، مصاحبھ با تسنیم، نژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیس. ھمچنین نک. حسین نحوی۲۰۱۶نوامبر  ۳۰ذھنی، تھران، 
۲۰۱۸، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/15/1619936  

  /https://www.mcls.gov.ir/fa/news/76602، ۲۰۱۷مارج  ۱۵ وزارت تعاول، کار و تامین اجتماعی، 100
مانند، ی در سال آتی ھمچنان زیر خط فقر میھزار تومان۹۳۰ا حقوق سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران ب 101
؛ کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی  /http://www.icana.ir/Fa/News/327982 ، خبرگزاری خانھ ملت،۱۳۹۵اسفند  ۲۵

جون  ۱۰، تاریخ E/C.12/IRN/CO/2سازمان ملل، مالحظات نھایی بر دومین گزارش ادواری جمھوری اسالمی ایران، جلسھ پنجاھم، 
، ۱۴، بند ۲۰۱۳

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fIRN%2fC
O%2f2&Lang=en 

  /https://www.mehrnews.com/news/3921770، ۱۳۹۵اسفند  ۱۳جزئیات حداقل ھزینھ معیشت خانوار، خبرگزاری مھر،  102

https://www.isna.ir/news/96122614336/
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گویند مستمری بگیران می 103».کنم ھیچ چیز نیستمحس می. ام وابستھ ھستمخانواده من کامال بھ. خیابان زندگی کنم
 104.ھا عقب بیفتدھا یا ماهشود و ممکن است برای ھفتھھمین مقدار ھم نامرتب پرداخت می

 
کند کھ مستمری افراد دارای دولت را ملزم می ۱۳۹۶در گامی مثبت، قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب 

 105.یت شدید یا خیلی شدید را کھ فاقد شغل و درآمد ھستند، تا میزان حداقل دستمزد افزایش دھدمعلول
  

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۱۲حسن، دارای معلولیت جسمی، کرج، مصاحبھ پژوھشگر با  103
 ھمان 104
 قانون حمایت از حقوق معلوالن 105
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 آمیزھای تبعیضقوانین و سیاست.فصل سوم
 

رویکرد دولت ایران بھ معلولیت ھمچنان تکیھ بر مدل پزشکی معلولیت دارد کھ خود موجب تشدید تبعیض و کلیشھ 
پذیر، افراد دارای معلولیت آسیب. بھ معنای نقص، تفاوت یا بیماری فرد بود تا ھمین اواخر، معلولیت. شودمی

اما امروز معلولیت بھ عنوان تعامل میان فرد و محیط دیده . آمدندنیازمند مراقبت یا نیازمند درمان بھ حساب می
» مدل پزشکی«دیدگاه از این تغییر . آمیز استھای تبعیضشود و تاکید بر شناسایی و رفع موانع محیطی و نگاهمی

 .معلولیت بھ مدل اجتماعی یا حق محور معلولیت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مدون شده است
 

در قوانین ایران از جملھ قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری از زبانی تحقیرآمیز و 
حتی در  106.استفاده شده است» فلج«و » کور«، »ماندهعقب«، »تاده ذھنیافعقب«، »مجنون«قدیمی و عباراتی مثل 

در  107.جای مکاتبات ایران با کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت نیز از برخی از این عبارات استفاده شده استجای
و معلولیت  چند سال اخیر دولت بھ دنبال اصالح برخی از این عبارات و استفاده از تعابیری مثل معلولیت جسمی

کند کھ بازتاب رویکرد استفاده می» بیماری روانی مزمن«در عین حال ھم ھنوز از عباراتی مثل . ذھنی بوده است
 . ھای روان استپزشکی بھ معلولیت

 
. خواهتوان: تعبیری جدید برای توصیف افراد دارای معلولیت بھ کار برده شده ۱۳۹۵در منشور حقوق شھروندی 

معنای ضمنی را دارد کھ افراد دارای معلولیت لزوما نیاز بھ درست کردن چیزی در خود یا بھ دست  خواه اینتوان
 108 .آوردن توانایی ھستند تا بتوانند بھ شکلی برابر با دیگران عضوی از جامعھ بھ حساب بیایند

 

 تعریف بیش از حد مضیق از معلولیت
در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت . لیت وجود نداردالمللی ھیچ تعریف مورد توافقی از معلودر سطح بین

ھا در ھای بلندمدت جسمی، ذھنی، روانی یا حسی ھستند و این آسیبدارای آسیب«افرادی کھ :  چنین تعریفی آمده
 109».کندتعامل با موانع گوناگون از مشارکت کامل و مؤثر آنان بر مبنای برابر با دیگران در جامعھ جلوگیری می

 : کردمعلول را چنین تعریف می ۱۳۸۳قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
 

                                                 
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، مالحظات نھایی گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب ھفدھمین جلسھ  106

 ۸، بند ۲۰۱۷می  ۱۰، بھ تاریخ CRPD/C/IRN/CO/1کمیتھ، 
107of Iran, Report Submitted by State Party Under Article 35 of the Convention to the See Government  

United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/IRN/1, July 8, 2015, paras. 
36(a), 134, 135, 136; UN CRPD Committee, Replies of Islamic Republic of Iran to the List of Issues, 

January 13, 2017, CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1, paras. 3, 44, 75, 77.  
در ھمایش قانون اساسی و حقوق ملت بھ امضای رییس جمھور رسید.  ۱۳۹۵آذر  ۲۹منشور حقوق شھروندی در تاریخ  108

http://kazan.mfa.ir/uploads/.متن_کامل_منشور_حقوق_شھروندیpdf  
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱ماده  109
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کمیسیون پزشکی سازمان بھزیستی براثر ضایعھ گردد کھ بھ تشخیصبھ افرادی اطالق می
مستمر و قابل توجھی در سالمت و کارآئی عمومی وی جسمی، ذھنی، روانی یا توأم؛ اختالل

 110 .ھای اجتماعی و اقتصادی شودھش استقالل فرد در زمینھکاایجاد گردد، بھ طوری کھ موجب
 

کننده معلولیت این تعریف بازتاب مدل پزشکی معلولیت است کھ بر سالمت و کارکرد فرد بھ عنوان عناصر تعیین
 "شدید یا مستمر نیستند"ھایی کھ بھ این معنا است کھ محدودیت" مستمر و قابل توجھ"گنجاندن عبارت . تمرکز دارد

ای در رییس سازمان بھزیستی، انوشیروان محسنی بندپی در مصاحبھ. شونداز شمول تعریف معلولیت خارج می
تنھا افرادی کھ دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید ھستند تحت پوشش سازمان «کند کھ تایید می ۱۳۹۵سال 

ی رویکرد دولت را چنین توصیف نژاد معاون توانبخشی سازمان بھزیستحسین نحوی 111».بھزیستی قرار دارند
 : کندمی

 
در تعریف ما، فقط فردی کھ دارای آسیبی باشد کھ مانع زندگی او شود و نیاز بھ مداخلھ 

ایم کھ پی برده… بر اساس مطالعات میدانی . آیدتوانبخشی داشتھ باشد فرد معلول بھ حساب می
باال ھستند کھ نیاز بھ توانبخشی ھای باال و متوسط بھ درصد جمعیت دارای معلولیت ۲تنھا 
 112.دارد

 
قابل ثبت بھ عنوان فرد » بیماری روانی مزمن«ھای روان، فقط افراد دارای در خصوص افراد دارای معلولیت

برای واجد شرایط بودن، وضعیت شخص باید در دو سال گذشتھ استمرار داشتھ باشد و . دارای معلولیت ھستند
ھمچنین فرد مزبور باید در حال . بار در دو سال گذشتھ بستری شده باشدبیش از یکاجتماعی -بخاطر شرایط روانی

این تعریف بسیار مضیق است و با  113.حاضر از نظر عملكرد اجتماعي و شغلي و یا ھر دو دچار مشكل باشد
 . خوانی نداردکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ھم

 
ھای روان قادر بھ ثبت در سامانھ سازمان ی از افراد دارای معلولیتدر نتیجھ این تعریف، تعداد بسیار زیاد

درصد از  ۲۳.۶وزارت بھداشت،  ۱۳۹۰بر اساس پژوھش سال . بھزیستی و دریافت خدمات این سازمان نیستند

                                                 
. قانون ۱۷۲۶۴، شماره چاپ در روزنامھ رسمی ۱۳۸۳قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مصوب مجلس شورای اسالمی،  110

 کند. خود تکرار می ۱دیگری کھ کمی پیش از انتشار این متن بھ تصویب مجلس شورای اسالمی رسید نیز ھمین تعریف را در ماده 
، ۲۰۱۶دسامبر  ۱۸، مصاحبھ با خبرگزاری تسنیم، »گیرندافراد با معلولیت شدید تحت پوشش بھزیستی قرار می« 111

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/28/1270112/  
ای معلولیت، شبکھ دو صدا المللی افراد دارنژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیستی، گفتگوی خبری بھ مناسب روز بینحسین نحوی 112

-http://www.monazereh.ir/images/Bank/Movie/Ejtemaie/95، ۲۰۱۶دسامبر  ۳و سیما، 
09/11_vijeh_khabari_2230/01_vijeh_khabari_2230.mp4 

مدیره مصوب ھیات  ۱ماده  ۱بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، بند العمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز تواندستور 113
 ، تارنمای دفتر تھران سازمان بھزیستی،۲۰۰۷سازمان بھزیستی، تابستان 

http://tehran.behzisti.ir/portal/file/?286877/مزمن.-رواني-روزانھ-دستورالعملpdf 
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 ۱۰۳اما فقط  114.نوعی اختالل روان دارند) میلیون نفر در زمان پژوھش ۵.۱۲(سالھ در ایران  ۶۴تا  ۱۵جمعیت 
 115.و دارای شرایط دریافت کمک ھستند نزد سازمان بھزیستی ثبت شده» بیماری روانی مزمن«ر نفر با ھزا

نام کند چون نخواستھ در بیمارستان گوید نتوانستھ در سازمان بھزیستی ثبتفرح دارای معلولیت روان است و می
. دھندداند کھ آنجا شوک برقی میمی ھا در بیمارستان روانی کار کرده ومادرم سال«گوید او می. بستری شود
خواست بھ من شوک بدھند بخاطر ھمین ھیچ وقت بستری نشدم و بخاطر ھمین ھیچ وقت فرصت پیدا مادرم نمی

 116 ».نکردم در سازمان بھزیستی ثبت نام کنم
 

 پیشگیری از معلولیت
پیشگیری از معلولیت یکی از  اند کھبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر ایران طی پژوھش خود دریافتھدیده

رییس سازمان بھزیستی، انوشیروان محسنی بندپی در یک . ھای اصلی سیاست معلولیت در ایران استاولویت
استفاده از آخرین پیشرفت ھای علم پزشکی در کاھش معلولیت ھا و «گفت ما با  ۱۳۹۴سخنرانی در سال 

لولیت ناشی از شیوع بیماری ھا، حوادث و اختالالت ژنتیکی پیشگیری از بروز معلولیت می کوشیم زیرا ایجاد مع
 117».است

 
ھای دولت در تامین حقوق افراد معلول ھا و برنامھگنجاندن پیشگیری از معلولیت بھ عنوان بخشی از سیاست

درست است . بازتاب رویکرد پزشکی بھ معلولیت است؛ گویی معلولیت چیزی است کھ باید درمان یا درست بشود
تواند ھا میاقدامات دولت در بھبود بھداشت عمومی، دسترسی بھ خدمات و اطالعات سالمت و سایر سیاست کھ

ھا بشود اما پیشگیری از معلولیت از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت متمایز منجر بھ کاھش تعداد معلولیت
ات دولت ایران بھ موجب کنوانسیون حقوق ھای پیشگیری از معلولیت فعلی با تعھدھای سیاستبرخی جنبھ. است

 . افراد دارای معلولیت سازگار نیست
 

دھد برای نمونھ، سازمان بھزیستی برای افراد ناشنوا عمل جراحی کاشت حلزون رایگان یا با ھزینھ پایین ارائھ می
ھای ضروری منبعی ھا یا سایر وضعیتھا، بیمارستانای در دادگاهاما برای ارائھ مترجم زبان اشاره حرفھ

کاشت حلزون برای برخی کودکان ناشنوا در سنین پایین موثر است ولی دولت باید تضمین کند . دھداختصاص نمی
 . یابدرویھ و بدون تناسب بھ امور درمانی اختصاص نمیمنابع مالی بھبود حقوق معلولیت بی

 : او گفت. گران ناشنوا و جوان استسھراب یکی از کنش
 

اما . دھندبخشی از ھزینھ عمل جراحی را ھم می. کنندت سازمان بھزیستی کاشت حلزون را خیلی تبلیغ میمقاما»
گویند منابع مالی محدودی بھ ما می. گویند پول ندارندخواھیم مترجم زبان اشاره آموزش دھند، میوقتی ازشان می

بھ جای اینکھ از ما . ز زبان اشاره استفاده کنیمدارند و ما باید توان شنوایی خود را تقویت کنیم بجای اینکھ ا

                                                 
ختالل سال کشور از ا ۶۴تا  ۱۵درصد جمعیت  ۲۳٫۶علی اکبر سیاری، معاون بھداشت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی،   114

  /http://www.irna.ir/fa/News/81808077، ۱۳۹۴مھر  ۲۹برند، روانی رنج می
ھزار بیمار روانی مزمن در کشور، مصاحبھ با ایسنا، گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بھزیستی  200بینی وجود پیش 115

  /http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/235987/263976، ۱۳۹۶تیر ماه  ۱۰کشور، 
 ۲۰۱۷می  ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با فرح، دارای معلولیت روان،  116
، ۱۳۹۴آذر  ۱۶ایی در بزرگداشت روز جھانی افراد دارای معلولیت، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، گردھم 117

http://www.ana.ir/news/70270  
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روزی کھ واقعا قلبم شکست . خواھند ھمھ ناشنوایان حذف شوندآنھا می. خواھند ما را حذف کنندپشتیبانی کنند، می
بجای » .کنیم روزی بیاید کھ ھیچ ناشنوایی در ایران نباشدما دعا می«ام گفت روزی بود کھ ھنرپیشھ مورد عالقھ

مان را محقق کنیم، مھمترین اولویت آنھا این است کھ یا جلوی وجود ما را بگیرد ھایکھ بھ ما کمک کنند تواناییاین
 118 ».یا وضعیت ما را تا جای ممکن درمان کند

 
ھای این پیوست. نک( ۱۳۹۵شنوایان و سازمان بھزیستی در اسفند در توافق مابین نمایندگان انجمن ناشنوایان و کم

تری درباره عمل جراحی کاشت حلزون ارائھ تر و دقیق، سازمان بھزیستی متعھد شده اطالعات روشن)گزارش
 .دھد

 
ساز دیگری ھم دارد از جملھ مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج ھای مشکلسیاست پیشگیری از معلولیت ایران جنبھ

وجھا باید گواھی مشاوره ژنتیک ارائھ برای ثبت ازدواج، ز. در کل کشور اجباری شده است ۱۳۹۶کھ از زمستان 
کند، این شیوه حق بر احترام بھ زندگی با اینکھ قانون ازدواج را بر مبنای نتیجھ این مشاوره ممنوع نمی 119.دھند

شان عامل ژنتیک دارد، این رویکرد تاثیر بالقوه برای افرادی کھ معلولیت. کندخصوصی و خانوادگی را نقض می
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت بھ دولت ایران . ر ازدواج و تشکیل خانواده خواھد داشتنامتناسبی بر حق ب

 120 .توصیھ کرده است این قانون را، کھ در زمان رسیدگی کمیتھ در مرحلھ الیحھ بود، لغو کند
 

  

                                                 
 ۲۰۱۷ریل اپ ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با سھراب، ناشنوا، تھران،  118
، ۷۵، ماده ۱۳۹۵اسفند  ۱۴برنامھ ششم توسعھ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور، مصوب مجلس شورای اسالمی،  119

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-ایران-اسالمی-جمھوری-توسعھ-ششم-برنامھ-قانون.html؛ 
، ۲۰۱۸مارچ  ۱۷انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بھزیستی، خبرگزاری ایسنا، 

https://www.isna.ir/news/96122614336/ 
 . ۹حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، بند کمیتھ  120

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html%D8%9B
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 ھای غیرقابل دسترسزیرساخت. فصل چھارم
 

کسانی کھ ویلچر الزم ندارند ھم بھ اینجا سیستم حمل و نقل خیلی ضعیف است و حتی برای «
ای ندارم جز اینکھ از من ھیچ چاره. روھا ھم فاجعھ استپیاده. شود از آن استفاده کردسختی می

121  .بقیھ بخواھم کارھای من را انجام دھند و خودم در اتاقم زندانی بمانم
120F«  

 ۲۰۱۷می  ۱۲کننده از ویلچر، سالھ، دارای دیستروفی عضالنی و استفاده ۲۷حسن، —
 

ھا و سیستم حمل و نقل عمومی برای افراد دارای معلولیت، بیشتر پذیری ضعیف زیرساختدر نتیجھ دسترسی
توانند بر مبنای برابر با دیگران ھایشان زندانی ھستند و نمیھا در خانھاند بیشتر وقتافرادی کھ با ما مصاحبھ کرده

ھای اخیر دولت ایران اند کھ در سالشوندگان اضافھ کردهمصاحبھ. ننددر جامعھ حضور پیدا کنند و مستقل زندگی ک
ھا و حمل و نقل بھ خصوص در تھران و شھرھای بزرگ پذیر کردن زیرساختھایی در زمینھ دسترسیپیشرفت

افراد دارای معلولیت کھ در مناطق  122.پذیر شدن کامل راه زیادی باقی استداشتھ است؛ البتھ ھنوز تا دسترسی
کنند بھ دلیل دسترسی فیزیکی محدود زیرساخت و فقدان حمل و نقل عمومی این مناطق با روستایی زندگی می

پذیر مقامات ھم بھ صورت منسجم برای ھمھ انواع معلولیت تدابیر دسترسی 123.مشکالت خاصی روبرو ھستند
دار مجھز جدید بھ سطح شیبھای اند؛ برای مثال، در برخی شھرھای بزرگ اتوبوسکردن را بھ کار نگرفتھ

ھای بعدی را ندارند؛ این سیستم صوتی برای ھا سیستم صوتی اعالم نام ایستگاه و ایستگاهاما ھمین اتوبوس. اندشده
 124.بینا حیاتی استافراد نابینا و کم

 

 حمل و نقل عمومی
. کنندنفر از آن استفاده می اولین سیستم متروی زیرزمینی در تھران بھ راه افتاد و روزانھ حدود یک میلیون

 125.کنندمیلیون نفر از آن استفاده می ۸.۱وجود دارد کھ روزانھ ) تیآربی(خط اتوبوس سریع  ۴ھمچنین در پایتخت 
در حال حاضر متروی زیرزمینی در شھرھا دیگر مثل شیراز، مشھد، اصفھان، تبریز و اھواز ھم راه افتاده یا در 

سازی در شھرھای بزرگ انجام شده از جملھ ایجاد خطوط ر از اقدامات مناسببعضی دیگ  126.حال ساخت است
ایستگاه متروی  تھران برای دسترسی و ایمنی افراد نابینا  ۱۰۴ایستگاه از  ۴۰یابی نابینایان در برجستھ ویژه جھت

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۱۲مصاحبھ پژوھشگر با حسن،  121
؛ مھناز، دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با احسان، دارای معلولیت فیزیکی، شھر کوچکی در غرب ایران،  122

 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲نوب ایران، جسمی، شھری در ج
؛ ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸؛ احسان، دارای معلولیت جسمی، شھری در غرب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با داوود، نابینا،  123

؛ حامد، دارای ۲۰۱۶نوامبر  ۲۰؛ ھما، دارای معلولیت جسمی، تھران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۰مینا، نابینا، شھر کوچکی در مرکز ایران، 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱لولیت جسمی، شھر کوچکی در شمال ایران، مع
 ۲۰۱۷می  ۱۱؛ بھرام، نابینا، کرج، ۲۰۱۶نوامبر  ۹مصاحبھ پژوھشگر با محمود، نابینا، شھری در جنوب ایران،  124
125Shiva Shahmohammadi, “Tehran Traffic Woes & Urban Challenges,” August 9, 2015, 

https://financialtribune.com/articles/people/22995/tehran-traffic-woes-urban-challenges (accessed on 
August 10, 2017) 

126of Transport,” The Business Year, “Moving Around: Iran 2011 Review  
https://www.thebusinessyear.com/iran-2011/moving-around/review (accessed on August 10, 2017) 

https://financialtribune.com/articles/people/22995/tehran-traffic-woes-urban-challenges
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تھران تا با ویلچر بتوان  آرتیھای بیھای برخی شھرھا از جملھ خطھای قابل تنظیم در برخی اتوبوسبینا، پلھو کم
 127.ھای اتوبوسوارد شد و نصب عالیم بریل در برخی ایستگاه

 
با این وجود برای بسیاری از افراد دارای معلولیت حمل و نقل عمومی ھمچنان یا بھ کل غیرقابل دسترس است یا 

ه اصال وجود ندارد و یا سازی شدبرای استفاده از آن با موانع بسیاری روبرو ھستند، چرا کھ زیرساخت مناسب
گاه شونده ھیچدر نتیجھ بسیاری از افراد دارای معلولیت مصاحبھ. کندزیرساختی ھم کھ ایجاد شده ھمیشھ کار نمی

 .اندبدون کمک از حمل و نقل عمومی استفاده نکرده
  

ای دسترسی بھ حمل کنند با مشکالت بیشتری برتر و روستاھا زندگی میشوندگانی کھ در شھرھای کوچکمصاحبھ
و نقل مواجھند چرا کھ بھ طور معمول ھیچ وسایل عمومی وجود ندارد یا در صورت وجود بسیار کم و غیرقابل 

اما . کنندھای مختلف استفاده میکنند از تاکسیبیشتر افرادی کھ در این مناطق در ایران زندگی می. دسترس ھستند
ناپذیر است و ھم رانندگان گزینھ ھم قابل استفاده نیست چون ھم دسترسیبرای برخی افراد دارای معلولیت حتی این 

 128.تاکسی ممکن است کرایھ بیشتری مثال برای جابجایی ویلچر بگیرند
 

 سیستم اتوبوسرانی
کسانی ھم کھ  129.کنندگویند بھ ندرت از سیستم اتوبوسرانی استفاده میبسیاری از افراد دارای معلولیت جسمی می

. کنندھا، اعضای خانواده یا دوستان تکیھ میھا استفاده کنند، بیشتر اوقات بر کمک غریبھنند از اتوبوسکتالش می
سازی ھای معمولی برای بسیاری از افراد دارای معلولیت مناسبآرتی و ھم اتوبوسھای بیدر کل ھم اتوبوس

کنند رادی کھ از ویلچر، عصا یا واکر استفاده میھا ورودی قابل تنظیم دارند تا افتعداد کمی از اتوبوس. اندنشده
 131.دار ندارندآرتی ھم اغلب پلھ دارند و سطح شیبھای بیمحل سوار شدن بھ اتوبوس 130.بتوانند سوار شوند

 
دانند چطور در را ھا نمیگویند حتی وقتی اتوبوس مجھز بھ ورودی قابل تنظیم است نیز اغلب رانندهبسیاری می
. کندکند و از ویلچر استفاده میسالھ است، در کرج زندگی می ۲۷حسن  132.دار را باز کنندسطح شیب تنظیم کنند و

کند، دار وجود دارد، یا وقتی مادرم سطح را باز میدھم کھ سطح شیبوقتی بھ آنھا توضیح می«: گویداو می

                                                 
http://www.iran-، ۲۰۱۶اکتبر  ۶مسیر سبز مترو برای معلوالن خاکستری است، روزنامھ ایران،  127

newspaper.com/newspaper/BlockPrint/153525 (accessed July 14 ,2017( 
؛ حامد، دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در مرکز ایران،  128

؛ حمید، دارای ۲۰۱۶دسامبر  ۵؛ فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱جسمی، شھر کوچکی در شمال ایران، 
نوامبر  ۲۳؛ علیرضا، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، 

 ۲۰۱۷می  ۱۵؛ یاشار، دارای معلولیت جسمی، شھری نزدیک تھران، ۲۰۱۷می  ۱۲؛ حسن، دارای معلولیت جسمی، کرج، ۲۰۱۶
؛ یاشار، دارای معلولیت جسمی، ۶۲۰۱نوامبر  ۲۲مصاحبھ پژوھشگر با حمید، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران،  129

سازی شده در تھران ارائھ . سیستم حمل و نقل معلوالن و جانبازان خدمات حمل و نقل مناسب۲۰۱۷می  ۱۵شھری نزدیک تھران، 
کت واحد اند. شرھزار فرد دارای معلولیت کھ در این سامانھ ثبت نام کرده ۳سازی شده برای ویلچر برای ون مناسب ۶۱دھد، از جملھ می

  http://bus.tehran.ir/Default.aspx?tabid=204اتوبوسرانی، سعید زارع زھرانی، 
نامبر  ۲۰؛ ھما، دارای معلولیت جسمی، تھران، ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با جواد، دارای معلولیت جسمی، تھران،  130

 ۲۰۱۷نوامبر  ۲۲؛ مھناز، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶
می  ۱۲و حسن، دارای معلولیت جسمی، کرج،  ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  131

۲۰۱۷ 
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  132



 

 ۱۳۹۷تیر   37

حسن » .دانستند چنین چیزی ھم وجود دارداند کھ نمیبارھا بھ ما گفتھ. کنندھا و سایر مسافران تعجب میراننده
دار را برای او باز کند کھ سوار اتوبوس شود، راننده خواستھ سطح شیبکند یک بار وقتی مادرش میتعریف می

 133 .در اتوبوس را بستھ و او در ایستگاه مانده و مادرش در اتوبوس
 

دانند چطور بینم مردم نمیوقتی می«: گویدمی او. کندفاطمھ دارای معلولیت جسمی است و از ویلچر استفاده می
این کار خیلی سخت . خواھم من را با ویلچرم سوار و پیاده کنددار را باز کنند یا وقت ندارند، از یکی میسطح شیب

 134.گاھی باید صبر کنم پنج شش اتوبوس رد شوند تا کسی بتواند بھ من کمک کند سوار اتوبوس بشوم. است
 

 سیستم مترو
در جاھایی کھ آسانسور در ایستگاه . شوندگان برای دسترسی بھ مترو در شھرشان با مشکل روبرو ھستنداحبھمص

آید ھا پیش میخیلی وقت«گوید کند میحسن کھ از ویلچر استفاده می. کندھا کار نمیمترو وجود دارد، بیشتر وقت
آن وقت باید مسیرم را عوض کنم تا باالخره یک . بینم آسانسور خراب استرسم میکھ وقتی بھ ایستگاه مترو می

 135 ».آسانسور سالم پیدا کنم
 

گویند بخاطر سرعت و کنند میبا وجود این موانع، بعضی افراد دارای معلولیت جسمی کھ از ویلچر استفاده می
ھایی کنند کھ از ایستگاهآنھا مسیر خود را طوری انتخاب می. ھزینھ بودن مترو بھ استفاده از آن ادامھ خواھند دادکم

کھ آسانسور دارد استفاده کنند اما ممکن است ناچار بھ تغییر خط مترو بیش از یک بار شوند کھ زمان رفت و آمد 
 136 .دھدآنھا را بسیار افزایش می

 
 :گویدمیحسن . اندگویند کھ با وجود خطر بھ استفاده از پلھ برقی روی آوردهبعضی از افراد دارای معلولیت ھم می

ام سنگین است و ھم جثھ ھم ویلچر برقی. خواھم از پلھ برقی استفاده کنم اما گاھی ھیچ راه دیگری ندارممن نمی»
خیلی شانس آوردم کھ آسیب . یک بار نزدیک بود بیفتم. با این وضع استفاده از پلھ برقی مثل خودکشی است. خودم
137 ».ندیدم

F 
 

 :گویدد و میکنفاطمھ ھم از ویلچر استفاده می
 

روم، خودم را برای مرگ ھربار با ویلچرم روی پلھ برقی می. دانم خیلی خطرناک استمی»
138».ھیچ کس را ندارم کمکم کند. ای ندارماما چاره. کنمحاضر می

F 
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ن رسند باید از مسافران دیگر خواھش کنند بھ آنھا در رد شدن از فاصلھ میاافراد دارای معلولیت وقتی بھ سکو می
عین ھمین مسالھ بیشتر مواقع در موقع رسیدن بھ مقصد و پیاده شدن از واگن ھم . سکو و واگن قطار کمک کنند

 139.وجود دارد
 

این انجمن یک بانک . انجمن باور یک نھاد غیردولتی فعال در زمینھ حقوق افراد دارای معلولیت در ایران است
. پذیر در تھران و سایر شھرھا گردآوری کرده استدولتی دسترسی ھا و اداراتھا، درمانگاهاطالعاتی از ایستگاه

ایستگاه بھ طور کامل  ۱۱رسانی شده فقط بھ روز ۲۰۱۶اکتبر  ۳۰بر اساس این نقشھ کھ آخرین بار در تاریخ 
پذیر ایستگاه دیگر فقط تا حدی دسترسی ۵سازی شده بودند و برای افراد دارای معلولیت جسمی و نابینا مناسب

 140  .بودند
 

 ھای پیش روی افراد نابیناچالش
ھای مترو و اتوبوس با مانع کیفیت بودن آنھا در ایستگاهیابی یا بیافراد نابینا بھ دلیل نبود  خطوط ویژه جھت

کنند چون بیشتر اوقات گویند از اتوبوس استفاده نمیشونده میبسیاری از افراد نابینای مصاحبھ141.روبرو ھستند
عالوه بر عدم اعالم اسم . ھای اتوبوس اعالم نمی شوندکند، و نام ایستگاهبل یا بعد از ایستگاه توقف میاتوبوس ق

شود ایستند تا مسافران را سوار و پیاده کنند و ھمین مانع میھا میھای معمولی گاھی بین ایستگاهایستگاه، اتوبوس
 142 .کجا است ھا را بشمارد تا حساب کندفرد نابینا بتواند ایستگاه

 
سطح در لبھ ایستگاه بسیار مھم است و در نبود این امکان ایمنی مھم سوانح جدی و برای افراد نابینا نصب خط ناھم

، یک معلم نابینا در ایستگاه خزانھ ۱۳۸۹در مھرماه . کم یک مورد مرگ در مترو تھران اتفاق افتاده استدست
، مردی ۱۳۹۲در سال  143.اگن مترو کشتھ شد؛ او مادر دو فرزند بودتھران روی خط ریل افتاد و در برخورد با و

 :او بھ روزنامھ ایران سپید گفت. آباد تھران روی ریل افتادنابینا در ایستگاه حسن
 

وقتی بھ سکو رسیدم، فکر کردم قطاری کھ ایستاده، ھمان قطاریست کھ باید سوار شوم، در حالی کھ قطاری کھ »
. با این تصور و تشخیص اشتباه جلو رفتم و در چالھ ایستگاه سقوط کردم. ھ سکوی مقابل بودایستاده بود، مربوط ب

144».االن زنده نبودم اگر من را بیرون نیاورده بودند،
F 
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اند از پاکبانان مترو تا رئیس ایستگاه موظف ھستند با مشاھده ، مقامات متروی تھران گزارش کرده۱۳۹۵در سال 
حرکتی، آنھا را تا سوار شدن بر قطار ھمراھی  -دارند از قبیل نابینایان و معلوالن جسمیافرادی کھ مشکل تردد 

 . ھای مترو کافی نیستبینا در ایستگاهاما این تمھید برای تضمین امنیت افراد نابینا و کم 145.کنند
برای  146.کندرناک میروھا سخن گفتند کھ تردد را دشوار و حتی گاه خطافراد نابینا از وجود موانعی در پیاده

روھا پارک موتورھا در پیاده: شود گفتسالھ و نابینا بھ ما از موانعی کھ در تھران با آنھا روبرو می ۲۹مثال، اللھ 
 :گویداو می. سطح وجود داردھمروھا گلدان و چالھ و پلھ و سطوح غیرکنند؛ در پیادهمی

 
ام بھ چیزی برخورد کرده و زخمی شده یا ورھا خورده یا سر و چانھتوانم بشمارم چند بار بازویم بھ دستھ موتنمی»

147».ایستگاه مرگ«گویم روھا میمن بھ بعضی از این پیاده. امداخل جوب افتاده
F 

 
تر ھستند چون ھا امنخیابان«. رودھا برای روبرو نشدن با این موانع در خیابان راه میگوید بعضی وقتاللھ می

او در . سال دارد و نابینا است ۳۶بھرام  148».توانم در آنھا تندتر راه برومماشین دارند و میفقط خطر تصادف با 
پایش در یک سوراخ در  ۱۳۹۵گوید در سال بھرام می. کند کھ چھارمین شھر بزرگ ایران استکرج زندگی می

 149».امل خم کنمتوانم آن را کپایم را جراحی کردم اما ھنوز ھم نمی«رو گیر کرد و افتاد؛ پیاده
 

ھا کار گذاشتھ شده بھ افراد دارای روھا و تقاطع خیابانیابی نابینایان کھ در برخی پیادهخطوط ویژه جھت
کیفیت بودن این خطوط، نصب کنند بیاما افراد نابینا گزارش می. کند راه را پیدا کنندھای بینایی کمک میمعلولیت

ھا بھ ھیچ کاری سازی در بیشتر مواقع بھ این معناست کھ این خطی مناسبھانامناسب و عدم پیروی از استاندارد
روھا گوید مقامات قبال روی پیادهکند و میمثال محمود نابیناست و در شھری جنوب ایران زندگی می 150.آیندنمی

من بتوانم آن را با  کند اما این خط آنقدر قطور نیست کھبینا کمک میکشیدند، گویا این خط بھ افراد کمخط زرد می
سطح گاه بھ ستون، گویند بخاطر نصب نامناسب، این خطوط ناھمبسیاری از افراد نابینا می 151.عصایم حس کنم

دانند کاربرد این خطوط چیست و بساط خود را روی آنھا ھا ھم گاھی نمیدستفروش. رسنددرخت یا باجھ تلفن می
 152 .کنندپھن می
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سازی بھزیستی کشور مقصر ، رییس دبیرخانھ ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب۱۳۹۵ای در سال در مصاحبھ
تعیین نادرست «: یابی نابینایان را پیمانکاران شھرداری معرفی کرد و گفتنصب نامناسب خطوط ویژه جھت

 153 ».ستجایگاه خطوط و مشکالتی کھ در پی آن برای نابینایان ایجاد می شود بھ دلیل آموزش ندیدن پیمانکاران ا
 

 شنواھای پیش روی افراد ناشنوا و کمچالش
با اینکھ . اند کھ با موانع بسیاری برای دسترسی بھ مترو و اتوبوس مواجھندشنوا ھم گزارش کردهافراد ناشنوا و کم

دھند از گویند ترجیح میحمل  و نقل عمومی عمدتا کندتر است یا در بعضی جاھا وجود ندارد اما بسیاری می
ل نقلیھ عمومی بجای تاکسی استفاده کنند چون برای استفاده از تاکسی مشکالتی در تعامل با راننده ایجاد وسای
مترو و اتوبوس در  ھا در ایستگاهگاھی تابلو«: گویداو می. کندشھال ناشنواست و در تھران زندگی می 154.شودمی

وقتی از . گیرمبخاطر ھمین ایستگاه یا خطرا اشتباه می. توانم آنھا را بخوانممعرض دید نیستند یا بخاطر شلوغی نمی
 155».کنمکنند چون از زبان اشاره استفاده میخواھم آنھا من را مسخره میمردم کمک می

 
ھیچ عالمت استانداردی برای آگاه کردن سایرین . شنوا برای رانندگی ھم با مشکل روبرو ھستندافراد ناشنوا و کم

ای برای افراد دارای معلولیت سازمان بھزیستی پالک ویژه. شنواست وجود نداردن ناشنوا یا کماز اینکھ راننده ماشی
گوید داشتن این سھراب سی سالھ و ناشنوا است و می. دھد اما این پالک حاوی عالمت ویلچر استاختصاص می

ندگان بفھمند بوق را خواھیم کھ سایر رانما یک عالمت مشخص می«: پالک برای افراد ناشنوا کافی نیست
 156 ».ھای دیگر قابل مشاھده برای ارتباط با ما استفاده کنندبھ جای آن باید چراغ بزنند یا از راه. شنویمنمی

بھ . شنوا در مقابل دفتر اصلی سازمان بھزیستی در تھران جمع شدند، گروھی از افراد ناشنوا و کم۱۳۹۵در اسفند 
ھای افراد نژاد، معاون توانبخشی سازمان بھزیستی توافقی با نماینده سازمانھا حسین نحوی دنبال این اعتراض

 )ھای این گزارشپیوست. نک. (ناشنوا امضا کرد و متعھد شد پالک ماشین با عالمت فرد ناشنوا ارائھ شود
 

 ھا و خدمات عمومیموانع دسترسی بھ ساختمان
. امی را در زندگیم از دست دادهھای زیادھا من فرصتبخاطر عدم دسترسی بھ ساختمان»

ھا در طبقات باال بودند نتوانستم درست بھ درس و امور دانشجویی در دانشگاه برسم چون اداره
ھای زبان انگلیسی و موسیقی بروم کھ نتوانستم بھ کالس. و آسانسور قابل استفاده وجود نداشت

ھ سوم ببرد تا برای گواھینامھ یک بار برادرم ناچار شد ویلچر من را تا طبق. آرزویم بود
پزشک بدتر از آن اینکھ وقتی رسیدیم طبقھ سوم فھمیدیم چشم. ھایم معاینھ شوندرانندگی چشم

 »!کنداصال آن روز کار نمی
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۰سالھ و دارای معلولیت جسمی، تھران،  ۲۳ھما، —

 
                                                 

بھزیستی کشور در مصاحبھ با خبرگزاری سرایی، رئیس دبیرخانھ ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب سازی ابراھیم کاظمی مومن 153
 )http://www.mizanonline.ir/fa/news/253941/ (accessed June 16 ,2017، ۱۳۹۵آذر  ۲۱میزان، 

و فروغ، ناشنوا، شھری در جنوب  ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹؛ شھال، ناشنوا، تھران، ۲۰۱۷اپریل  ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با سھراب، ناشنوا،  154
 ۲۰۱۶دسامبر  ۹ایران، 

 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با شھال، ناشنوا، تھران،  155
 ۲۰۱۷اپریل  ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با سھراب، ناشنوا، تھران،  156
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اند پیدا کردن یک ساختمان حقوق بشر ایران گفتھ بان حقوق بشر و کمپینھای جسمی بھ دیدهافراد دارای معلولیت
ھای گویند ورودی بیشتر ساختمانشونده میافراد دارای معلولیت مصاحبھ 157.شده استثناستسازیعمومی مناسب
دار یا کنند چون ھیچ سطح شیباند، بھ ویژه برای کسانی کھ از ویلچر استفاده میسازی نشدهعمومی مناسب

حتی جاھایی کھ آسانسور دارد ھم بیشتر آنھا کوچکتر از آن ھستند کھ ویلچر در آن جا . داردآسانسوری وجود ن
 158.بگیرد یا برای رسیدن بھ آسانسور باید از چند پلھ باال رفت

 
ھا و گوید بیمارستاناو می. کنداحسان معلولیت جسمی دارد و در شھر کوچکی در غرب ایران زندگی می

گوید او می. پذیر نیستانسور دارند اما ھیچ ساختمان عمومی دیگری در شھرش دسترسیھای محلی آسگاهدرمان
حامد  159».پلھ دارد ۳۰پذیر کردن فضاھای عمومی باشد بیشتر از حتی دفتر شھرداری کھ خود باید پیگیر دسترس«

دادگاه برود، دو نفر خواست در شھرش بھ گوید یک بار کھ میاو می. کندسالھ است و از ویلچر استفاده می ۲۷
 160 .پلھ باال بردند ۴۰ویلچر او را 

 
اند، با وجودی کھ مراجعین این ادارات افراد دارای سازی نشدهحتی بیشتر دفاتر خود سازمان بھزیستی ھم مناسب

گوید دفتر سازمان بھزیستی شھری کھ در آن سازی است و میمنصور مشاور و ارزیاب مناسب. معلولیت ھستند
آسانسور کوچک «. سازی شده استھای دولتی کھ او ارزیابی کرده، کمتر مناسبکند از بسیاری ساختمانیکار م

در آسانسور چنان سریع . دستگیره ایمنی خیلی باال تعبیھ شده و در دسترس نیست. شوداست و ویلچر در آن جا نمی
 161 ».مانیشود کھ اگر سریع داخل نشوی الی آن میبستھ می

 
ھا و خودپردازھا ارای معلولیت جسمی کھ با ما مصاحبھ کردند بھ طور خاص نگران دسترسی بھ بانکافراد د
شود افراد دارای معلولیت امور مالی خود را بھ شکلی غیرقابل دسترس بودن این منابع مالی مانع می. بودند

ای انجام امور بانکی کمک بسیاری باید از اعضای خانواده یا دوستان خود بر. خصوصی و امن مدیریت کنند
وقتی ھم کھ فرد مورد اعتماد نباشد، تنھا راه  162.کنددار میبگیرند، کھ حیطھ خصوصی و استقالل ایشان را خدشھ

 163 .ھاستروی این افراد، با وجود خطر دزدی، درخواست از غریبھپیش

                                                 
؛ حسن، دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با احسان، دارای معلولیت جسمی، شھری کوچک در غرب ایران،  157

 ۲۰۱۷می  ۱۲جسمی، کرج، 
؛ حامد، دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱گر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در مرکز ایران، مصاحبھ پژوھش 158

نوامبر  ۱۸؛ احسان، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در غرب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱جسمی، شھر کوچکی در شمال ایران، 
نوامبر  ۲۲حمید، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب ایران، ؛ ۲۰۱۶دسامبر  ۵؛ فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران، ۲۰۱۶
؛ جواد، فعال حوزه معلولیت و دارای معلولیت ۲۰۱۶نوامبر  ۲۳؛ علیرضا، دارای معلولیت فیزیکی، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶

 ۲۰۱۶دسامبر  ۵جسمی، 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸ن، مصاحبھ پژوھشگر با احسان، دارای معلولیت جسمی، شھری کوچک در غرب تھرا 159
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با حامد، دارای معلولیت جسمی، شھری کوچک در شمال ایران،  160
  ۲۰۱۷جون  ۱۳سازی، مصاحبھ پژوھشگر با منصور، مشاور و ارزیاب مناسب 161
ر، دارای معلولیت جسمی، شھری ؛ ناد۲۰۱۶نوامبر  ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با حامد، دارای معلولیت جسمی، شھری در شمال ایران،  162

 ۲۰۱۷می  ۱۸نزدیک تھران، 
؛ یاشار، دارای معلولیت جسمی، شھری نزدیک ۲۰۱۶دسامبر،  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  163

 ۲۰۱۷می  ۱۵تھران، 
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د شناسایی کرده اما تا بھ حال ھیچ گوید چند بانک را کھ پلھ ندارنسالھ و دارای معلولیت جسمی می ۳۹یاشار، 
خواھد از حسابش ھا میھا از غریبھبیشتر وقت. خودپردازی پیدا نکرده کھ بتواند با ویلچرش از آن استفاده کند

 164.برای او پول بردارند
 

 :گویدفاطمھ، دارای معلولیت جسمی، در توصیف مشکالت دسترسی بھ بانک می
 

کنم تا ببینم ایستم و بھ مردم نگاه میتفاده کنم، یک گوشھ میخواھم از خودپرداز اسوقتی می»
دھم و رمزم را بعد کارتم را بھ فرد مورد نظر می. قیافھ کدام قابل اعتماد و اطمینان است

این وضعیت خیلی سخت و . گویم تا برایم پول بردارد یا سایر کارھای بانکی را انجام دھدمی
165».پراسترس است

F 
 

در بسیاری . گویندھای عمومی میسازی نشده در بسیاری از ساختمانبینا از آسانسورھای مناسبافراد نابینا و کم
 166.اند چون خط بریل و اعالم گویا ندارندسازی نشدهآسانسور مناسب) احضار(ھای داخل و خارج موارد، دکمھ

کھ او بھ آنھا رفتھ است عالیم بریل بھ اشتباه نصب  ھای عمومیگوید در بعضی  ساختمانیکی از افراد نابینا می
بینا افراد نابینا و کم 167.اند؛ مثال روی دکمھ بھ خط بریل نوشتھ شده طبقھ اول در حالی کھ دکمھ طبقھ دوم استشده
ز شوند اشود و آنھا ناچار میھای عمومی، شماره طبقات در آسانسور اعالم نمیگویند در بسیاری از ساختمانمی

اما اگر کسی در آسانسور نباشد باید آنقدر آزمون و خطا کنند تا طبقھ درست . ای ھستندسایرین بپرسند کھ چھ طبقھ
 168 .را پیدا کنند

 
گوید یک روز صبح وقتی خواستھ سوار او می. کندبنفشھ نابینا است و برای یک شرکت دولتی در تھران کار می

م برود، دیده کھ یک صفحھ لمسی برقی جدید و غیرقابل دسترس برای او آسانسور شود تا بھ دفترش در طبقھ شش
من خیلی ناراحت شدم کھ بدون در نظر گرفتن نیازھای من صفحھ کلید «گوید او می. در آسانسور نصب شده است

ا از آن روز یا باید منتظر یکی از ھمکاران بشوم تا کمک کند دکمھ طبقھ درست ر. اندآسانسور را عوض کرده
 169 ».ھا بھ طبقھ خودم برومھا ترجیح می دھم از پلھبزنم یا بیشتر وقت

 

                                                 
 ۲۰۱۷می  ۱۵مصاحبھ پژوھشگر با یاشار، دارای معلولیت جسمی، شھری در جنوب تھران،  164
 ۲۰۱۶دسامبر،  ۵مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھران،  165
؛ مینا، نابینا، ۲۰۱۶نوامبر  ۹؛ محمود، نابینا، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با داوود، نابینا، تھران،  166

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۹شھر کوچکی در مرکز ایران، 
 ۲۰۱۷نوامبر  ۹، نابینا، شھری در جنوب ایران، مصاحبھ پژوھشگر با محمود 167
 ۱۶؛ داوود، نابینا، تھران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶بینا، تھران، ؛ مرضیھ، کم۲۰۱۷مارچ  ۲۹بینا، تھران، مصاحبھ پژوھشگر با زینت، کم 168

 ۲۰۱۷می  ۶؛  بنفشھ، نابینا، تھران، ۲۰۱۷نوامبر  ۹؛ محمود، نابینا، شھری در جنوب ایران، ۲۰۱۶نوامبر 
 ۲۰۱۷می  ۶مصاحبھ پژوھشگر با بنفشھ، نابینا، تھران،  169
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 سازیاقدامات دولت در زمینھ مناسب
از جملھ این تدابیر . استپذیری اتخاذ کردهھای اخیر دولت اقداماتی را در جھت بھبود وضعیت دسترسیدر سال

اما این ضوابط فقط  170.جسمی و حرکتی است تصویب ضوابط و مقررات شھرسازی و معماری برای افراد معلول
ھا را در نظر گرفتھ و بھ شرایط دسترسی افراد دارای دیگر معلولیت» محدودیت حرکتی«دسترسی افراد دارای 

پذیر بھ عالوه، این ضوابط برای کسانی کھ معمار یا مھندس نیستند، بھ شکل خوانا و دسترسی. توجھ نکرده است
اند و اگر ھایمان بھ نتیجھ نرسیدیم کھ اصول طراحی فراگیر در این ضوابط اعمال شدهھشما در پژو. وجود ندارد

 171.اند چطور این کار صورت گرفتھ استشده
 

گذاری، سازی کشور در سطوح ملی و استانی مسئولیت سیاست، ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب۱۳۹۴از سال 
 172 .سازی کشور در سطح ملی و استانی را برعھده گرفتمناسبریزی، نظارت و ایجاد پایگاه اطالعاتی برنامھ

 
استاندارد  ۱۳استان بر مبنای  ۳۱اداره دولتی در  ۱۲۰۰سازی  با بررسی ، ستاد مناسب۱۳۹۵در سال 
 173.آوری کردھای عمومی را جمعسازی دستگاهھا اطالعات مربوط بھ مناسبسازی ساختمانمناسب

 
اند سازی شدهھای دولتی در استان یزد بیش از ھر جای دیگر مناسبن است کھ دستگاهنتایج این بررسی حاکی از آ

درصد در  ۲۴سازی کشور قرار دارد و دستگاه ھای دولتی استان تھران با درصد در باالی جدول مناسب ۵۰و با 
بیشتر از ھمھ  شرکت ملی گاز و بنیاد شھید و امور ایثارگران نھادھایی بودند کھ. قعر جدول قرار دارند

سازی اند و سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان صدا و سیمای ایران کمتر از ھمھ مناسبسازی شدهمناسب
 174 .اندشده

 
دسترسی /سازیھای کشور مشاورانی در زمینھ شھروندان دارای معلولیت یا مناسبھای اخیر شھرداریدر سال

برای مثال در اصفھان افراد . ران خود دارای معلولیت ھستنداند کھ برخی از ھمین مشاوشھری منصوب کرده
در 175.دستگاه دولتی شرکت کردند ۸۰سازی نھاد معلوالن در ارزیابی مناسبھای مردمدارای معلولیت و سازمان

                                                 
ضوابط و مقررات شھرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی،  170

http://www.nezammohandesi.ir/uploads/zavabet-malolin.pdf (accessed May 3 ,2018( 
ان توصیھ کرده اصول طراحی فراگیر را در قوانین خود بگنجاند و اعمال کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل بھ دولت ایر 171

ھای ذیربط را ترویج کند. کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ آن توسط اشخاص یا نھاد
 . ۲۱بند  ،۲۰۱۷می  CRPD/C/IRN/CO/1 ،۱۰ جمھوری اسالمی ایران، مصوب جلسھ ھفدھم کمیتھ،

 اجرایی نامھ آیین  ۸ماده  .نک .دارند عھده بر را دبیرخانھ ریاست بھزیستی سازمان رییس و ستاد این ریاست کشور وزارت - 172
 ... معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون (2)ماده
ر، مصاحبھ با خبرگزاری میزان، سرایی، رئیس دبیر خانھ ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب سازی بھزیستی کشوابراھیم کاظمی مومن 173
 )http://www.mizanonline.ir/fa/news/253941/ (accessed June 16 ,2017، ۱۳۹۵آذر  ۲۱
، ۲۰۱۷جون  ۲۱سازی کشور، تارنمای رسمی سازمان بھزیستی، چھارمین جلسھ ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب 174

http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/235982/263070/ (accessed July 14 ,2017.( 
دستگاه اداری استان اصفھان آغاز شد،  80مدیرکل بھزیستی استان اصفھان: بررسی شاخص مناسبسازی ساختمان  175

http://www.behzisty-esfahan.ir/index.php/8313سازمان/-اخبار-26اصلی/-صفحھ- )accessed June 15 ,2017( 
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سازی انتخاب گانھ شھرداری یک فرد دارای معلولیت را بھ عنوان مشاور مناسبیک از مناطق دهشیراز ھر
 176 .اندکرده

 
گوید بر اساس مشاھداتی کھ داشتھ انتصاب افراد دارای معلولیت بھ او می. پویا نابینا و فعال حقوق معلولیت است

. این کار بھ عنوان اقدام سمبولیک برای من ارزشمند است«. عنوان مشاور در بسیاری شھرھا جنبھ سمبولیک دارد
کند، سطح اثر واقعی نظر آنھا بستھ بھ اراده و ایجاد نمیاما وقتی نظرات مشاوران دارای معلولیت ھیچ الزامی 

کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل ھم نگرانی خود را از نبود اطالعات  177».منافع مقامات خواھد شد
 اعالم» سازیھای نماینده افراد دارای معلولیت در تدوین تدابیر مناسبنحوه مشاوره گرفتن از سازمان«در مورد 
 178.کرده است

 
پذیری، اجرا یا ریزی دسترسیتحقیقات ما ھم حاکی از این است کھ افراد دارای معلولیت بھ طور موثر در برنامھ

اگر ما را در آنچھ «گوید جواد فعال حقوق معلولیت و دارای معلولیت جسمی می. فرایند نظارت مشارکت ندارند
روھا، معابر و سایر مراکز ھ نتایج خیلی بھتری در ساختن پیادهدادند، برسد مشارکت میمنافعش بھ خودمان می

سازی شھرھا فقط بھ این خاطر بینم ھمین منابع کم موجود برای مناسبوقتی می. رسیدیمپذیر عمومی میدسترسی
 گیریخواھند در فرایند تصمیمکنندگان نھایی یعنی خود افراد معلول نمیروند کھ آنھا از مصرفبھ ھدر می

ھای پارکی کھ گوید بیشتر قسمتزیبا دارای معلولیت جسمی است و می 179».سوزدخیلی دلم می مشارکت کنند،
شد با ویلچر ھا میفقط از یکی از ورودی«. ناپذیر بوداست، دسترسی» پارک افراد دارای معلولیت«شد تبلیغ می
خیلی ناراحت شدم کھ . دار ھم شیب تندی داشتندسازی نشده بودند و بیشتر سطوح شیبھا مناسبنیمکت. وارد شد

 180  ».دیدم اسم و تبلیغ بیشتر نمایشی است تا واقعی
 

معرفی کرد کھ از طریق » معبر«سازی کشور یک سیستم پیامکی بھ نام بھ تازگی ستاد ھماھنگی و پیگیری مناسب
بنا بھ اعالم مقامات، . ا گزارش کنندھای عمومی رپذیری معابر و ساختمانتوانند مشکالت دسترسیآن افراد می

مان در تحقیقات 181.کندپس از تایید صحت شکایت، دبیرخانھ ستاد با نھادھای مربوط برای حل مشکل پیگیری می
 . ھا و نتیجھ آنھا  دست یابیمنتوانستیم بھ اطالعات منتشره در مورد این سازوکار و تعداد گزارش

                                                 
بھمن  ۳۰ر شیراز در مصاحبھ با خبرگزاری مھر، ھمکاری مشاوران معلول در بھسازی شھری شیراز، محمدباقر صفوت، شھردا 176

۱۳۹۱ http://www.mehrnews.com/news/1817461/ (accessed June 15 ,2017( 
 http://www.behzisti-fars.ir/Portal/Show.aspx?Page=17187&NewsId=12835تارنمای سازمان بھزیستی استان فارس 

(accessed June 15 ,2017( 
 ۲۰۱۷می  ۱۱مصاحبھ پژوھشگر با پویا، نابینا، شھری در غرب ایران،  177
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب جلسھ ھفدھم کمیتھ،  178

CRPD/C/IRN/CO/1 (ت). ۲۰، بند ۲۰۱۷می  ۱۰، تاریخ 
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵ھشگر با جواد، فعال حقوق معلولیت و دارای معلولیت جسمی، مصاحبھ پژو 179
 ۲۰۱۷می  ۱۹مصاحبھ پژوھشگر با زیبا، دارای معلولیت جسمی، تھران،  180
، ۱۳۹۵دی  ۱۴اندازی شد، خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بھزیستی، سامانھ پیامکی معبر راه 181

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/14/1286646/ (accessed June 14 ,2017( 
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سازی پیدا ھای مناسبوقی منتھی بھ صدور حکم عدم رعایت استانداردھمچنین در این پژوھش ھیچ دعوای حق
سازی را رعایت نکنند پایان ھایی کھ استانداردھای مناسببر طبق قانون بھ معابر عمومی و ساختمان 182.نکردیم

 . اما دولت ھیچ اطالعاتی در خصوص اجرای این مقرره منتشر نکرده است. شودکار داده نمی
 
 

  

                                                 
کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، مالحظات نھایی بر گزارش اولیھ جمھوری اسالمی ایران، مصوب جلسھ ھفدھم  182

 (پ).  ۲۰، بند ۲۰۱۷می  ۱۰، تاریخ CRPD/C/IRN/CO/1کمیتھ، 
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 تبعیض و نبود دسترسی در حوزه خدمات سالمت. فصل پنجم
 

آمیز و پذیر، نگرش تبعیضاند، نبود مراکز دسترسیبرای بسیاری از افراد دارای معلولیت کھ با ما مصاحبھ کرده
عدم آگاھی پزشکان و کادر بھداشت و درمان نسبت بھ معلولیت از جملھ موانع دسترسی بھ خدمات پزشکی بھ 

انعی کھ بھ تفصیل در باال توضیح دادیم، از جملھ کمبود دسترسی بھ دستیار یا کمک شخصی و مو. آیندحساب می
وسایل کمکی، نبود پوشش بیمھ برای خدمات مورد نیاز افراد معلول، نبود امکانات مالی بخاطر حمایت ناکافی 

شوند کھ ھمگی باعث میسازی نشده از جملھ مراکز پزشکی و درمانی ھای مناسبدولت، حمل و نقل و زیرساخت
 183  .افراد دارای معلولیت نتوانند بھ شکلی برابر با دیگران بھ خدمات بھداشت و درمان دسترسی داشتھ باشند

 
اندرکاران پزشکی رضایت آگاھانھ بیماران ایم کھ پزشکان و سایر دستھمچنین مواردی را مستندسازی کرده

اند و در مواردی ھم کھ در مورد درمان و عوارض آن اطالعاتی نداده اند و بھ آنھادارای معلولیت را اخذ نکرده
 .اند بھ شکل قابل درک برای آنھا نبوده استاین اطالعات را داده

 
بھ موجب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، این افراد باید از باالترین میزان سالمت در ھمان سطح، کیفیت 

 184 .شود، برخوردار باشندھزینھ یا رایگان کھ بھ سایر افراد ارائھ میھای کمو استاندارد و از ھمان برنامھ
 

 ناپذیر بودن امکانات موجود  و عدم تامین امکانات متعارفنبود خدمات پزشکی، دسترسی
ھا، بھ ویژه مناطق دورافتاده و روستایی ارائھ خدمات سالمت با کیفیت و تخصصی در بسیاری از استان

ھا باید برای دسترسی بھ خدمات تخصصی پزشکی کنند بیشتر وقتانی کھ در این مناطق زندگی میکس 185.شودنمی
سالھ و دارای معلولیت جسمی است و با پسرش زندگی  ۴۱وجیھھ . و دیدن متخصص بھ شھرھای بزرگ بروند

انس بگیرد، من و اگر من بخواھم جایی بروم، پسرم باید از کارش مرخصی بگیرد، یک آژ«گوید او می. کندمی
کنم از او نقدر سخت است کھ من تالش میآاین کار . ویلچرم را حمل کند و من را بھ درمانگاه یا بیمارستان ببرد

گوید برای رفتن پیش متخصص باید او می. سالھ و دارای آسیب نخاعی است ۳۷احسان  186».چنین درخواستی نکنم
ریحانھ مادر یک دختر با معلولیت ذھنی است بھ نام  187.باشد ساعت در راه ۴بھ استان دیگری برود و دستکم 

ھاست برای کاردرمانی و فیزیوتراپی یاسمین یک بار در ھفتھ سھ ساعت بھ تھران گوید سالاو نیز می.  یاسمین
 188 .کنندسفر می

 

                                                 
؛ حامد دارای معلولیت جسمی، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در مرکز ایران،  مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، 183

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸؛ احسان، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی غرب ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱شھر کوچکی شمال ایران، 
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۵ماده  184
ھای ادواری سوم و چھارم جمھوری اسالمی ایران، ن ملل، مالحظات نھایی بر گزارشکمیتھ حقوق کودک سازما 185

CRC/C/IRN/CO/3-4 ۷۰، بند ،
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IRN/CO/3-

4&Lang=En 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱وچک در مرکز ایران، مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی، شھری ک 186
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۸مصاحبھ پژوھشگر با احسان، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در غرب ایران،  187
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۷سالھ با معلولیت روان، شھری در مرکز ایران،  ۱۴مصاحبھ پژوھشگر با ریحانھ، دارای دختر  188
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. خل دسترسی پیدا کنندتوانند بھ دارسند اغلب نمیافراد دارای معلولیت وقتی ھم کھ بھ بیمارستان یا درمانگاه می
 :گویدپزشک میاش در تالش برای دسترسی بھ چشماو از تجربھ. کندسالھ است و از عصا استفاده می ۲۸سعید 

نشینم و با ھا میھا روی پلھاین وقت. شوم جاھایی بروم کھ آسانسور نداردآید کھ مجبور میھا پیش میخیلی وقت 
رفتم، اما یک روز باید بھ مطب دکتر چشم در طبقھ سوم می. این تازگی ندارد. کشمھا خودم را باال میکمک نرده

بھ ھمین خاطر . ھا بیفتم و آسیب ببینمترسیدم از پلھ. ھا ھم شکستھ بودندھا ھم ناھموار و باریک بودند و نردهپلھ
 189.ھایی باال نرومتصمیم گرفتم با ھمان شرایط چشمم کنار بیایم و از چنین پلھ

 
گوید بسیاری از مراکز خدمات پزشکی در او می. کندسال است از ویلچر استفاده می ۱۰سالھ است و  ۴۱یھھ وج

توانم چیزی بخرم ھا ھم  نمیھا نیست؛ من از داروخانھفقط درمانگاه«: دار یا آسانسور ندارندشھرش سطح شیب
زیبا از ویلچر  190».طور ھستندیولوژی ھم ھمینھا یا رادباقی مراکز پزشکی مثل آزمایشگاه. چون ھمھ پلھ دارند

ھا گوید تا بھ حال دو بار در دو بیمارستان دولتی بستری شده کھ در ھیچ کدام دستشوییکند و میاستفاده می
ای ھم برای تسھیل استفاده توانستھ با ویلچر داخل دستشویی برود و ھیچ نرده و میلھنمی. سازی نشده بودندمناسب

 191 .از دستشویی وجود نداشتھ استمستقل او 
 

اند و سازی نشدهھا مناسبروند چون ساختمانھای پزشکی نمیگویند بھ تنھایی بھ مجموعھبینا میافراد نابینا و کم
اند چطور در پیدا کردن مسیر، پر شوندگان گفتھمصاحبھ. دھندکارکنان آنجا نیز بھ آنھا کمک الزم را ارائھ نمی

اند ھیچ یک بینا گفتھبرخی افراد نابینا یا کم 192.اندا خرید دارو و سایر اقالم پزشکی بھ مانع برخوردهھا یکردن فرم
ھای اند و ھیچ دکتر داروسازی در مورد نحوه استفاده دارو و تشخیص داروھا را نوشتھاز پزشکانی کھ نسخھ

 193.استمختلف از ھم بھ آنھا توضیح نداده
 

توانند بطور مستقل از خدمات اند بھ خاطر نبود مترجم زبان اشاره نمیھا گفتھا در مصاحبھشنوافراد ناشنوا و کم
ھا و ای در بیمارستانھیچ مترجم زبان اشاره« :کندشھال، ناشنواست و در تھران زندگی می. سالمت استفاده کنند

اگر مادرم نباشد، من ھم پیش . اھی کنداگر مریض شوم باید از مادرم بخواھم من را ھمر. ھا وجود ندارددرمانگاه
سھراب ھم  194».دھندفھمند مشکل من چیست و بھ من داروی اشتباه میچون اگر تنھا بروم آنھا نمی. رومدکتر نمی

کنند بھ بیمارستان و تالش می«گوید ناشنوایان کند، او میناشنواست و سالھاست برای حقوق افراد ناشنوا فعالیت می
 195».ای استشوند کھ خیلی موقعیت آزاردھندهنروند چون مردم بھ سختی متوجھ منظور آنھا میمراکز پزشکی 

  

                                                 
 ۲۰۱۷آگست  ۱۷یت جسمی، شھری در شرق ایران، مصاحبھ پژوھشگر با سعید، دارای معلول 189
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی،  190
 ۲۰۱۷می  ۱۹مصاحبھ پژوھشگر با زیبا، دارای معلولیت جسمی، تھران،  191
 ۱۶کوچکی در شمال ایران، بینا، شھر ؛ مرضیھ، کم۲۰۱۶نوامبر  ۲۲بینا، شھری در غرب ایران، مصاحبھ پژوھشگر با لیال، کم 192

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۰؛ مینا، نابینا، شھر کوچکی در مرکز ایران، ۲۰۱۶نوامبر 
نوامبر  ۱۰؛ مینا، نابینا، شھر کوچکی در مرکز ایران، ۲۰۱۶نوامبر  ۲۲بینا، شھری در غرب ایران، مصاحبھ پژوھشگر با لیال، کم 193

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶؛ داوود، نابینا، تھران، ۲۰۱۶
 ۲۰۱۷نوامبر  ۲۹صاحبھ پژوھشگر با شھال، ناشنوا، م 194
 ۲۰۱۷اپریل  ۱۷مصاحبھ پژوھشگر با سھراب، ناشنوا،  195
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  آمیز کادر بھداشت و درماننگرش تبعیض
اند کھ بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران مصاحبھ کردند گفتھبسیاری از افراد دارای معلولیت کھ با دیده

در جریان پژوھش . اند، مثال خدمات بھ آنھا ارائھ نشده استتبعیض واقع شده از سوی کارکنان بخش سالمت مورد
اندرکاران بھداشت و درمان در حوزه حاضر، ھیچ اطالعاتی بھ دست نیامد کھ نشان دھد آیا پزشکان و سایر دست

 . بینندحقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با آنھا آموزش می
 

کنند با من ھا کار میبعضی از کسانی کھ در بیمارستان و درمانگاه«: گویدجسمی می وجیھھ، دارای معلولیت
داوود نابینا است و در  196».بینندکنم اولین باری است یک نفر را با ویلچر میکنند کھ فکر میطوری رفتار می
سازی نشده ان اصال مناسبفضای بیمارست«: گویداو از تجربھ دشوار خود در بیمارستان می. کندتھران زندگی می

ھیچ کس رسما وظیفھ ندارد بھ شما کمک کند و وقتی . ھای مختلف برویدکنند بھ بخشو آنھا شما را مجبور می
توانستم می. شود کھ نیاز بھ کمک دارد، نھایتا از یکی از کارکنان خواستند کھ بھ من کمک کندکسی مثل من پیدا می

 197».امکردم خرد شدهواقعا احساس می… آمیزشان را بشنومکلمات تحقیر
 

دھند کھ بیشتر اوقات با افراد دارای معلولیت ذھنی و روان و والدین آنھا بھ پژوھشگر ما گزارش می
. سالھ دارد کھ سندرم داون دارد ۱۲اعظم دختری . شوندتوجھی کادر پزشکی روبرو میبجا  و بیھای نااظھارنظر

وقتی دید دخترم سندرم داون دارد من را سرزنش «. از معاینھ دخترش امتناع کرد بھ گفتھ او یک بار یک پزشک
توانستم در خانھ بعد گفت اگر دخترم سرما خورده، می. امکرد کھ در سن باال بچھ آوردم و موجب معلولیت او شده

 198».آوردمبھ او قرص بدھم و نباید او را بھ درمانگاه می
 

گویم اختالل وقتی بھ دکترھا یا کارکنان داروخانھ می« :گویداو می. روان دارد سالھ است و معلولیت ۵۲جعفر 
حتی . ترسند چون آگاھی ندارندآنھا از ما می. کنندشود و منفی و سرد برخورد میروان دارم، رفتارشان عوض می

 199 ».نددانند چطور با بیماران روان برخورد کنھا ھم نمیدستیار روانپزشک و منشی روانپزشک
 

برای . ایمبھ عالوه، ما موانع دسترسی بھ خدمات دندانپزشکی برای برخی افراد دارای معلولیت را ھم مستند کرده
ھای دیستروفی عضالنی موجب محدودیت«: گویداو می. سالھ است و دیستروفی عضالنی دارد ۲۴مثال، آرش 

دانست و سعی کرد بھ زور دھان من کرد این را نمی اما دندانپزشکی کھ من را معاینھ. شودزیادی در عضالت می
ھای مختلف آموزش آید دندانپزشکان در مورد مراقبت دھان و دندان افراد دارای معلولیتبنظر می. را باز کند

 200».بینندنمی
 

                                                 
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی، شھر کوچکی در مرکز ایران،  196
 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با داوود، نابینا، تھران،  197
 ۲۰۱۶نوامبر  ۳۰ا اعظم، دارای دختر دارای سندرم داون (شیما)، شھری کوچک در غرب ایران، مصاحبھ پژوھشگر ب 198
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با جعفر، دارای معلولیت روان،  199
 ۲۰۱۷می  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با آرش، دارای معلولیت جسمی، شھری در شرق ایران،  200
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و گویند برای پیدا کردن متخصصان دندان کھ مھارت برخی والدین کودکان دارای معلولیت روان و ذھن نیز می
 201 .اندبھ مشکل برخورده شان را داشتھ باشند،حوصلھ کار با فرزندان

 

 موانع دسترسی بھ اطالعات و خدمات سالمت جنسی و باروری
باورھای سنتی و . دسترسی بھ اطالعات و خدمات سالمت جنسی و باروری برای بیشتر ایرانیان سخت است

ھای اطالعات ی مدارس و نبود برنامھ ّسرفصل درسمذھبی در مورد روابط جنسی و نبود آموزش جنسی در 
 . عمومی بھ سطح پایین آگاھی منجر شده است

 
افراد دارای معلولیت بخاطر موانع بیش از سایرین برای دسترسی بھ این قبیل اطالعات و خدمات با مشکالت 

ی و مالی، نبود کمک برای ھای حرکتاند بخاطر محدودیتزنان دارای معلولیت جسمی بھ ما گفتھ. روبرو ھستند
کنند یا برای ھا بھ ندرت بھ دکتر زنان مراجعھ میتسھیل ویزیت دکتر و نبود اطالعات در مورد اھمیت این مراقبت

 . گیرندھای پیشگیرانھ سالمت جنسی مورد معاینھ قرار میمراقبت
 

بیرون رفتن برای من انقدر سخت و «: گویدکند میوجیھھ کھ دارای معلولیت جسمی است و از ویلچر استفاده می
از آنجا کھ آسیب نخاعی دارم، از سینھ بھ . کنم آن را فقط بھ مواقع ضروری محدود کنمگران است کھ سعی می

این موضوع برای . امبخاطر ھمین ھم متوجھ ھیچ مشکلی در اندام جنسیم نشده. کنمپایین چیزی را در بدنم حس نمی
 202 ».امآید آخرین بار کی دکتر زنان رفتھادم نمیاصال ی. من اولویت ندارد

 
کند تکیھ بر اعضای خانواده بخاطر نبود کمک یا ھای زنان را دشوار میاز جملھ چیزھایی کھ دریافت مراقبت

. کندسالھ است، معلولیت جسمی دارد و از ویلچر استفاده می ۳۲فاطمھ . دستیار شخصی یا مترجم زبان اشاره است
کند الزم است دوباره گذرد و با وجودی کھ فکر مید دو سال از آخرین باری کھ بھ دکتر زنان رفتھ میگویاو می

کشم از او اما خجالت می. تنھا فرد نزدیکی کھ دارم برادرم است«: گویداو می. مراجعھ کند، اما بھ دکتر نرفتھ است
شھال  203».ن را بلند کند و روی تخت معاینھ بگذاردبخواھم من را برای رفتن بھ دکتر زنان آماده کند و در مطب م

اما «. تواند بھ دکتر زنان برودگوید اگر مادرش برای ترجمھ ھمراه او نباشد نمیاو می. سالھ و ناشنوا است ۲۴
برای ھمین بھتر است کھ اصال دکتر . آور است کھ وقتی مادرم آنجاست من ھمھ چیز را بگویمخیلی خجالت

 204».نروم
 

کنند و قصد سازی نشده نیز ممکن است مانع استفاده زنانی شود کھ از ویلچر استفاده میھا و مراکز مناسبانساختم
ھای ماموگرافی بسیار غیرقابل دسترس ھستند؛ تنھا یک برای مثال دستگاه. استفاده از خدمات تشخیصی را دارند

 205.رش چند ماھھ استپذیر است کھ فھرست انتظادستگاه ماموگرافی در تھران دسترسی

                                                 
؛ ناھید، مادر ۲۰۱۶نوامبر  ۳۰دارای سندرم داون (شیما)، شھری کوچک در غرب ایران، مصاحبھ پژوھشگر با اعظم، دارای دختر  201

 ۲۰۱۶نوامبر  ۳۰تھران،  شایان، دارای اوتیسم،
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۱مصاحبھ پژوھشگر با وجیھ، دارای معلولیت جسمی، شھری کوچک در مرکز ایران،  202
 ۲۰۱۶دسامبر  ۵ران، مصاحبھ پژوھشگر با فاطمھ، دارای معلولیت جسمی، تھ 203
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۹مصاحبھ پژوھشگر با شھال، ناشنوا، تھران،  204
 ۲۰۱۷مارچ  ۲۵مصاحبھ پژوھشگر با رویا، پزشک زنان، تھران،  205
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اند چطور بھ اند وقتی از متخصصان سالمت پرسیدهدو نفر از مادرانی کھ دختران دارای معلولیت ذھنی دارند گفتھ

اند با استفاده از دارو بھ صورت شان یاد بدھند عادت ماھانھ خود را مدیریت کنند، متخصصان بھ آنھا گفتھدختران
او . سالھ با معلولیت ذھنی است ۱۴ریحانھ، مادر یاسمین  206.تاخیر بیندازندشان را بھ مصنوعی بلوغ دختران

توانیم با تزریق دارو وقتی یاسمین بھ سن شروع عادت ماھانھ رسید، پزشک خانواده پیشنھاد کرد کھ می«: گویدمی
ردم گفت این کار مان کھ پزشک زنان است مشورت کاما وقتی با یکی از دوستان. بلوغ او را بھ تاخیر بیندازیم

 207».بخاطر ھمین تصمیم گرفتیم این کار را نکنیم. خیلی عوارض دارد
 

 نبود رضایت آگاھانھ و اطالعات کافی در زمینھ درمان پزشکی
گویند این درمان الزم ھر بار بھ ما می. دھندسال است کھ بھ پسرم شوک الکتریکی می ۱۴االن 
 دانم کھ شوکاما ھنوز ھم نمی. کنمو من امضا می» نامھ را امضا کنیدشما باید اجازه«است 

فکر کنم رضایت من فقط وقتی واقعی است کھ بدانم . کندالکتریکی  چیست و چطور کار می
 .افتدبرای پسرم چھ اتفاقی می

 سالھ و دارای معلولیت روان ۳۴اکبر، پدر حسام، —
 

شکی بھ دنبال گرفتن رضایت آگاھانھ از بیماران دارای ایم کھ پزشک و سایر کادر پزما موارد زیادی مستند کرده
اند بھ صورت اند یا اگر ھم دادهاند و بھ آنھا اطالعات کامل در مورد درمان یا عوارض احتمالی ندادهمعلولیت نبوده

ستگان در بسیاری موارد والدین یا سایر اعضای خانواده برای درمان بھ جای فرزندان یا ب. قابل دسترس نبوده است
اند و چنین رضایتی بھ طور معمول بھ عنوان بخشی از روال اداری آغاز درمان بوده و گاه بالغ خود رضایت داده

 . بدون اطالعات کافی در مورد درمان اخذ شده است
 

کنوانسیون حقوق افراد دارای . دارو و درمان افراد بالغ دارای معلولیت باید با رضایت خود ایشان انجام شود
اندرکاران سالمت ھمان خدماتی را بھ افراد دارای معلولیت ارائھ دھند کھ بھ سایرین کند کھ دستلولیت الزام میمع

کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت درمان  208.شوددھند و این خدمات شامل رضایت آزاد و آگاھانھ ھم میارائھ می
ن و تخطی از حق بر تمامت فردی، در امان بودن از بدون رضایت را نقض حق بر جایگاه برابر در پیشگاه قانو

 209.داندآمیز میکشی و سوءاستفاده خشونتشکنجھ، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و در امان بودن از بھره
عنصر اصلی حق بر «گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینھ حق بر سالمت نیز اعالم کرده رضایت آگاھانھ 

بھ عالوه، گزارشگر  210.است» مندی از آنناپذیر بھرهو ھم ضمانت اجرای تفکیک سالمت ھم بھ عنوان آزادی
شخص بھ عنوان توجیھ درمان بدون » خطرآفرینی«و » ضرورت  پزشکی«ویژه تاکید دارد کھ در مواردی کھ 

                                                 
؛ افسانھ، مادر ۲۰۱۶نوامبر  ۱۷سالھ با معلولیت ذھنی، شھری در مرکز ایران،  ۱۴مصاحبھ پژوھشگر با ریحانھ، دارای دختر  206

 ۲۰۱۶نوامبر  ۳۰لھ، دارای سندرم داون، تھران، سا ۱۳گلناز 
  ۲۰۱۶نوامبر  ۱۷سالھ با معلولیت ذھنی، شھری در مرکز ایران،  ۱۴مصاحبھ پژوھشگر با ریحانھ، دارای دختر  207
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۲۵ماده  208
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۶و  ۱۵، ۱۷مواد  209
، »مندی از باالترین سطح سالمت جسمی و روانیگزارش گزارشگر ویژه در زمینھ حق ھمگان بر بھره«بشر، شورای حقوق  210

A/HRC/35/21 ،۲۸  ۶۳، بند ۲۰۱۷مارچ ،https://documents-ddsny. 
un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/04/PDF/G1707604.pdf?OpenElement (accessed February 12, 2018) 
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سیر را باال ای بودن تفرضایت استفاده شده است، این عبارات قابلیت تفسیر زیادی دارند و در نتیجھ احتمال سلیقھ
 211 .بردمی

 

 جا از شوک الکتریکیاستفاده نابھ
اند، بیشتر مواقع شوک الکتریکی در مواردی بھ گفتھ متخصصان سالمت روان در ایران کھ با ما مصاحبھ کرده

کننده درمان کننده نیست یا بدون رضایت شخص دریافتشود کھ لزومی ندارد یا مواردی کھ شوک کمکاستفاده می
ھای کنند تا باعث تشنج شود؛ این روش در بیمارستانالکتریکی از مغز برق رد می در شوک 212.شودمی انجام

درمانی بھ شوک 213.شودروانی بسیاری کشورھا برای درمان بیماری دوقطبی و افسردگی حاد بھ کار برده می
دھد یا مواردی کھ درمان اسخ نمیھای معمول پشود کھ فرد بھ داروحل در مواردی استفاده میعنوان آخرین راه

 .باید سریع و زودھنگام رخ دھد
 

ھایشان ھمھ بیماران روان و خانواده«: گویدھدی، مددکار متخصص مشاوره با افراد دارای معلولیت روان می
. یکم در بیشتر موارد، مساوی است با شوک الکتریکدانند کھ بستری شدن در بیمارستان روانی ھمیشھ، یا دستمی

رضا روانپزشک است و  214».فرستندبا اولین عالمت نافرمانی یا سروصدا راه انداختن، آنھا را بھ قسمت شوک می
اگر فردی بتواند درک و قضاوت کند «: گویددر تھران و شھری در مرکز ایران بیست سال سابقھ کار دارد؛ او می

اما در مواردی کھ . کنیمورت با خانواده آنھا صحبت میدر غیر اینص. خواھیم چھ کار کنیمگوییم کھ میبھ آنھا می
کنیم و بعد از برطرف بیمار روان برای دیگران یا جامعھ خطرناک باشد بدون گرفتن فرم رضایت او را درمان می

 215 ».گیریمشدن وضعیت اورژانسی رضایت می
 

حتی اگر «: کندموضوع را تایید می سال سابقھ کار در تھران دارد ھم این ۳۰فرھاد، روانشناسی کھ نزدیک بھ 
گیرد و اگر بیمار روانشناس رویھ و آثار شوک را توضیح دھد بھ این معنی نیست کھ دارد از بیمار اجازه می

حل است و اگر گویند شوک تنھا راهآنھا بھ خانواده بیمار می. امتناع کند از انجام درمان خودداری خواھد کرد
 216 ».پذیرندھا ھم در نھایت میخانواده. شود باید آن را قبول کنند خواھند بیمارشان بھترمی

 

                                                 
 ۴۶ھمان، بند  211
 ۲۸؛ رضا، روانشناس فعال در تھران و شھری در مرکز ایران، ۲۰۱۷مارچ  ۲۶مصاحبھ پژوھشگر با فرھاد، روانشناس، تھران،  212

 ۲۰۱۶نوامبر 
درمانی روانپزشکی است کھ با گذاشتن الکترود انگیزی از شوک) نوع بحثECTدرمان با شوک الکتریکی ( 213

درمانی عموما برای درمان کنند. شوکوی تشنج مصنوعی ایجاد میروی سر بیمار و رد کردن برق از مغز در 
درمانی یا ھردو آنھا افسردگی، روانھای ضدشود، وقتی کھ داروقطبی و نیز افسردگی حاد تجویز میاختالل دو

 Human Rights Watch, Like a Death Sentence: Abuses against Persons with Mentalنک.: اند. اثربخش نبوده
Disabilities in Ghana, October 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/10/02/death-sentence-0 

 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با ھدا، مددکار اجتماعی، تھران،  214
 ۲۰۱۶نوامبر  ۲۸مصاحبھ پژوھشگر با رضا، روانشناس در تھران و شھری در مرکز ایران،  215
 ۲۰۱۷مارچ  ۲۶با فرھاد، روانشناس، مصاحبھ پژوھشگر  216
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جلسھ  ۱۲تا  ۶اند بین گویند ھربار کھ بستری شدهاند میکرده ھمھ افراد دارای معلولیت روان کھ با ما مصاحبھ
عد از چندین بار اند کھ تنھا بھا گفتھافراد دارای معلولیت روان در مصاحبھ 217.اندشوک الکتریکی دریافت کرده

اولین باری کھ شوک «: گویدجعفر دارای معلولیت روان است و می. اند کھ این درمان چیستشوک فھمیده
بعد من را برای شوک بردند و آن وقت بود کھ فھمیدم . الکتریکی  شدم یک دکتر قلب روز قبلش من را ویزیت کرد

حاال . دادندآنھا یک روز در میان بھ من شوک می. ردمبسیاری چیزھا را بعد از شوک فراموش ک. شوک یعنی چھ
شب قبل از اینکھ من «: گویدفرد دیگری کھ معلولیت روان دارد می 218».شوددانم شوک چیست و بعدش چھ میمی

آن موقع فھمیدم چھ اتفاقی . دھندرا برای شوک ببرند بھ من غذای سبک دادند و گفتند فردا بھ من شوک می
 219 ».افتدمی

 

 ھای رواننبود اطالعات کافی درباره معلولیت
ھای اندرکاران سالمت روان ھمیشھ اطالعات کافی در مورد اختالل و درماناند دستشوندگان بھ ما گفتھمصاحبھ

ھای مختلف با ھاست در سمتسھیال سال. دھندشان نمیھایرو را بھ افراد دارای معلولیت روان و خانوادهپیش
 :گویداو می. معلولیت روان  کار کرده استافراد دارای 

 
ھا بھ اعضای خانواده توضیح نمی دھند فرد دارای اسکیزوفرنی وقتی مثال بعضی روانشناس»

شنود و خانواده نباید بیند و میشنود، واقعا این چیزھا را میبیند یا صدایی میگوید چیزی میمی
حات ساده وضعیت را برای بیمار و خانواده خیلی کوتاھی در ارائھ این توضی. با آنھا بحث کنند

سال زندگی با فرد مبتال بھ  ۴۰ما یک مورد داشتیم کھ خانواده بعد از . کندسخت می
220اسکیزوفرنی تازه فھمیدند این بیماری چیست وچھ عوارضی دارد

F 
 

روھایم را قطع کردم چون یک بار یک کار بھ عنوان منشی پیدا کردم و دا«گوید مھدی، دارای معلولیت روان، می
. اما بعد از دو ماه آنقدر حالم بد شد کھ ناچار شدم بھ بیمارستان بروم. آلود بھ نظر بیایمحال و خوابخواستم بینمی

 221 ».دکترم ھیچ وقت این را بھ من نگفتھ بود. توانم ھر وقت دلم خواست قرصم را قطع کنمدانستم کھ نمیمن نمی
 

شوند و دانستند حق دارند در مورد درمانی کھ میاند کھ نمیشونده بھ ما گفتھروان مصاحبھ افراد دارای معلولیت
شان جای تاسف دارد کھ افراد دارای معلولیت روان انقدر از حقوق«: گویدسھیال می. ھای جایگزین آن بدانندروش

خاطر ھمین بھ ندرت از مشارکت نداشتن اند کھ باری بر دوش جامعھ ھستند و بھ ناآگاه ھستند و عمیقا باور کرده

                                                 
؛ فرح، دارای معلولیت روان، ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با سارا، مھدی، جعفر و اصغر، دارای معلولیت روان، تھران،  217

 ۲۰۱۷می  ۱۷تھران، 
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با جعفر، دارای معلولیت روان،  218
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶معلولیت روان،  مصاحبھ پژوھشگر با مھدی، دارای 219
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶ھای روان، تھران، پژوھشگر با سھیال، فعال و کارشناس معلولیتمصاحبھ  220
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوشگر با مھدی، دارای معلولیت روان،  221
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در نتیجھ ما ھم ھیچ مشکلی در فقدان رضایت آزاد و آگاھانھ آنھا احساس . کننددر روند درمان خودشان شکایت می
 222».کنیمنمی

 
دھم من را بھ تخت روم، اجازه میوقتی بھ بیمارستان روانی می«: گویدسالھ و دارای معلولیت روان می ۵۲جعفر، 

 223 ».خواھم بھ کسی آسیب بزنمخواھم ھمکاری کنم و ثابت کنم کھ نمیدند تا نشان دھم میببن

                                                 
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶ھای روان، تھران، پژوھشگر با سھیال، فعال و کارشناس معلولیتمصاحبھ   222
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۶مصاحبھ پژوھشگر با جعفر، دارای معلولیت روان،  223
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 المللیچارچوب حقوقی داخلی و بین. فصل ششم
 

 حقوق داخلی
افراد  ھمھ«قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران بھ افراد دارای معلولیت اشاره مستقیم ندارد، گرچھ در آن آمده 

و  ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق قرار دارند و از ھمھ قانون در حمایت مرد یکسانو  از زن اعم ملت
ھمچنین در قانون اساسی تامین اجتماعی برای ھمگان تضمین  224».برخوردارند اسالم موازین با رعایت فرھنگی

 ، بی، ازکارافتادگی، پیری، بیکارینشستگیاز نظر باز اجتماعی از تأمین این حق شامل برخورداری. شده است
 صورت بھ پزشکی و مراقبتھای و درمانی بھداشتی خدمات ، نیاز بھو سوانح ، حوادثماندگی ، در راهسرپرستی

 .دولت باید این خدمات و حمایت الزم برای ھر فرد را در کشور فراھم کند. است و غیره بیمھ
 

، تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن نقطھ عطفی در مسیر جنبش حقوق معلولیت ۱۳۹۳در اردیبھشت 
پذیری، آموزش، توانبخشی و ھایی مثل دسترسیدر این قانون حقوق و امتیازات بنیادین در حوزه. در ایران بود

ض بر اساس معلولیت و بھ اما در این قانون ھیچ کجا بھ تبعی. اشتغال برای افراد دارای معلولیت تضمین شده است
کلیھ « در این قانون آمده . حقوق اساسی مثل اھلیت حقوقی یا آزادی از خشونت و سوءاستفاده اشاره نشده است

عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و ھا، سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی و نھادھایوزارتخانھ
مندی و وسایل خدماتی بھ نحوی عمل نمایند کھ امکان دسترسی و بھرهبراحداث ساختمانھا و اماکن عمومی و معا

 225 ».معلوالن ھمچون افراد عادی فراھم گردداز آنھا برای
 

النھ سی درصد از کنند سامقرراتی کھ در اجرای این قانون بھ تصویب رسیدند تمام نھادھای دولتی را ملزم می
ھای سراسر کشور موظفند جھت ھمچنین شھرداری 226.سازی کنندھا و مراکز خود را مناسبساختمان

 227 .سازی اماکن عمومی اقدام کنندمناسب
 

ھای موجود در قانون اساسی و قوانین عادی تا حد زیادی تکرار حقوق و حمایت ۱۳۹۵منشور حقوق شھروندی 
ھایی دارد، از جملھ اینکھ شھروندان دارای معلولیت حق بر افراد دارای معلولیت اشارهاین منشور بھ . کشور است

. بخشی را برای تحقق زندگی مستقل و مشارکت در ابعاد مختلف زندگی دارندمندی از درمان و مراکز توانبھره
در . ویژه اشاره شده استھایشان بر برخورداری از امکانات ھمچنین در این منشور بھ حق ایثارگران و خانواده

ویژه در دسترسی شھروندان بھ خدمات عمومی نظیر خدمات اعمال ھرگونھ تبعیض ناروا بھ«: منشور آمده
دولت باید از ھرگونھ تصمیم و اقدام منجر بھ فاصلھ طبقاتی . ھاي شغلی و آموزشی ممنوع استبھداشتی و فرصت

 228».دداري کندو تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شھروندي، خو
                                                 

 اصل بیستم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران 224
اردیبھشت  ۱۶، ۱۷۲۶۴، مصوب مجلس شورای اسالمی. شماره روزنامھ رسمی ۲قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، ماده  225

۱۳۸۳ ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044 
، ۱۳۸۴خرداد  ۹) قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مصوبھ ھیات وزیران، 2نامھ اجرایی ماده (آیین 226

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123284 مصوبھ ۸) قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، 2آیین نامھ اجرایی ماده (. اصالح
 ۳ماده  ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811408، ۱۳۹۱ھیات وزیران، اردیبھشت 

 ۴ھمان ماده  227
 منشور حقوق شھروندی 228

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123284
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811408%D8%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811408%D8%8C
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811408%D8%8C
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عالی اداری مرکب از رییس جمھور، تعدادی از وزیران و سایر مقامات بلندپایھ است و بر بودجھ کشور شورای
در این سند آمده . را بھ تصویب رساند» حقوق شھروندی در نظام اداری« ۱۳۹۶این شورا در اسفند . نظارت دارد

گیرد، ھای نوعا قابل توجیھ صورت میدی یا سایر وضعیترفتار متفاوت حمایتی کھ بر مبنای معلولیت، سالمن«
کند بھ سرعت دسترسی افراد دارای این مقرره تمام نھادھای دولتی را ملزم می 229».شودتبعیض محسوب نمی
ھا و محیط کاری خود عالئم و در ساختمان«ھای ارائھ خدمات از جمیع جھات تسھیل کنند و معلولیت را بھ محیط

ھای اجرایی باید حسب دستگاه. ھ برای اشخاص توانخواه بھ آسانی قابل فھم و خواندن باشد نصب کننداشکالی را ک
ھای کافی را بھ کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این میزان و نوع مراجعات اشخاص توانخواه، آموزش

اطات خود را جھت استفاده مستقالنھ ھای اطالعات و ارتبھا و فناوریکنندگان ارائھ دھند و باید سامانھمراجعھ
 230 ».اشخاص توانخواه از خدمات آنھا ارتقا دھند

 
اشخاص «ھای مردم نھادی کھ اساسنامھ آنھا در زمینھ حمایت از حقوق در قانون آیین دادرسی کیفری آمده سازمان

د جرایم ارتکابی اعالم جرم توانند بھ نمایندگی از ایشان در موراست می» بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذھنی
توانند پیش از اخذ رضایت ولی یا ھا نمیسمن. کنند و برای ارائھ شواھد در تمام مراحل دادرسی حضور پیدا کنند

توانند پس از ھا میدر این صورت، سمن. قیم طرح شکایت کنند، مگر اینکھ ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد
توانند در اجرای ھایی میبھ عالوه فقط سمن. یا تایید دادستان اقدامات الزم را انجام دھندگرفتن اجازه از قیم اتفاقی 

شود و بھ تصویب رییس این ماده اقدام کنند کھ اسامی آنھا توسط وزیر دادگستری با ھمکاری وزیر کشور تھیھ می
 231 .قوه قضاییھ برسد

 

 المللیتعھدات بین
، میثاق 232المللی حقوق مدنی و سیاسیددی است؛ از جملھ میثاق بینایران عضو معاھدات حقوق بشری متع

یون ایران بھ کنوان ۱۳۸۸در سال  234.و کنوانسیون حقوق کودک 233المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگیبین
بھ موجب این معاھدات  235.حقوق افراد دارای معلولیت پیوست اما ھنوز پروتکل اختیاری آن را امضا نکرده است

                                                 
، ۱۳۹۵اسفند  ۲۸الی اداری در خصوص منشور حقوق شھروندی، عمصوبھ شورای 229

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13140 (accessed March 22 ,2017( 
 مصوبھ شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شھروندی 230
 ۶۶، ماده ۱۳۹۴قانون اصالحی آیین دادرسی کیفری، مجلس شورای اسالمی،   231
232ional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. Internat 

2200A (XX1), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered 
into force March 23, 1976, ratified by Iran, June 24, 1975. 

233rnational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), U.N. Doc. Inte 
A/6316 (1966), entered into force January 3, 1976, ratified by Iran, June 24, 1975. 

234upp. (No. 49) at 167, Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR S 
U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force September 2, 1990, ratified by Iran, July 13, 1994. 

235Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, G.A. Res. 61/106,  
Annex II, U.N. GAOR, 61st Sess., Supp. No. 49, at 80, U.N. Doc. A/61/49 (2006), entered into force May 

3, 2008. 
ھای متبوع کشورھای کند) .... کھ مکاتبات را از از سوی افراد یا گروهکمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت (را ایجاد می«پروتکل اختیاری 
ھمان، » دولت عضو کنوانسیون در خصوص مواد کنوانسیون را دارند.کند کھ ادعای قربانی بودن بھ موجب اقدامات عضو دریافت می

 ۱ماده 
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مطابق با قانون مدنی، . یران تعھد دارد حقوق افراد دارای معلولیت از جملھ کودکان دارای معلولیت را تضمین کندا
اما قضات ایرانی بھ  236.آیندرسند قانون داخلی بھ حساب میمعاھداتی کھ مطابق با قانون اساسی بھ تصویب می

 237 .ندکنالمللی استناد میندرت در احکام خود بھ معاھدات بین
 

 عدم تبعیض
ھرگونھ تمایز، استثناء «کند کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تبعیض بر اساس معلولیت را چنین تعریف می

مندی یا اعمال کلیھ حقوق بشر و یا محدودیت بر مبنای معلولیت کھ ھدف یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بھره
بر با دیگران در زمینھ ھای مدنی، فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا ھر ھای بنیادین بر مبنای براآزادی

شود، مثل اینکھ و شامل ھر تمایز یا استثنایی می» عدم ارائھ امکانات متعارف«تبعیض شامل » .زمینھ دیگری باشد
ون بھ طور ویژه ھمچنین کنوانسی 238.مامور خط اتوبوس را برای سوار کردن فرد با ویلچر بھ اتوبوس نگھ ندارد

کند تدابیر الزم را برای رفع تبعیض علیھ افراد دارای معلولیت در رابطھ با ازدواج، ھای عضو را الزام میدولت
این الزام شامل حمایت از حق افراد دارای معلولیت بھ تشکیل خانواده . حضانت و سرپرستی و خانواده بکار گیرند

 239 .شودنیز می
  

 پذیریدسترسی
خواھد تدابیر الزم را برای دسترسی افراد ھای عضو مییون حقوق افراد دارای معلولیت از تمام دولتکنوانس

دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین بھ فضای فیزیکی، حمل و نقل، اطالعات و ارتباطات از جملھ فناوری و 
موم در مناطق شھری و روستایی بھ ھای اطالعات و ارتباطات و سایر تسھیالت و خدمات در دسترس عسیستم

سایر مراکز «ھا، معابر، مدارس، مسکن، مراکز پزشکی، محل کار و فضای فیزیکی شامل ساختمان. اجرا درآورد
 240».سرپوشیده و سرباز است

  
 زندگی مستقل و حضور در جامعھ

لیت را چنان توانمند کنند کھ قادر کند افراد دارای معلوھا را ملزم میکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولت
ھای خود شود و این کار را با تضمین حق آنان بر انتخاب بھ زندگی مستقل و حضور و شرکت در جامعھ و گروه

حق  241.محل سکونت و دسترسی بھ خدمات و تسھیالت موجود برای عمومی بر مبنای برابر با دیگران انجام دھد
 242.نباید منوط بھ سطح کمکی باشد کھ فرد دارای معلولیت بھ آن نیاز داردبر زندگی مستقل و حضور در جامعھ 

                                                 
 قانون مدنی جمھوری اسالمی ایران 236
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۳ھای جمھوری اسالمی ایران بھ فھرست موضوعات، کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، پاسخ 237

CRPD/C/IRN/Q/1/Add.1 ۱، بند 
 ۳د بن ۲کنوانسیون ماده  238
 ۲۳کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده  239
 ۱بند  ۹کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده  240
 ۱۹کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده  241
 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مقدمھ 242
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را » ای از خدمات کمکی در خانھ، محلھ و اجتماع از جملھ کمک شخصیگستره«ھا باید برای تحقق این حق، دولت
 243.تضمین کنند

 
پزشکی، اجتماعی یا  بھ تفسیر کمیتھ حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل خدمات کمکی شکلی از مراقبت

کنندگان افراد دارای معلولیت باید حق داشتھ باشند از میان خدمات و ارائھ. خیریھ نیستند و باید حق بھ حساب بیایند
کمک شخصی باید بھ حدی منعطف باشد کھ با . ھای شخصی خود انتخاب کنندخدمات بر اساس وضعیت و اولویت

ھای شخصی باید بھ لحاظ فاصلھ و جغرافیا قابل دسترس ھمھ افراد کمک. کننده کمک سازگار شودوضعیت دریافت
این خدمات باید با توجھ بھ وضعیت اقتصادی افراد کم . دارای معلولیت ساکن در مناطق شھری و روستایی باشد

جنسیت،  ھمچنین باید قابل قبول باشد؛ یعنی با توجھ و حفظ سطح استاندارد کیفیت و با. درآمد قابل پرداخت باشد
ھا باید در ھا و برنامھھای عضو در اجرای قوانین، سیاستدولت. کنندگان ھمخوان باشندسن و فرھنگ دریافت

 244 .ارتباط نزدیک با اقشار مختلف افراد دارای معلولیت باشند و با آنھا مشورت کنند
 

 حق بر سالمت و توانبخشی
صی را برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفتھ کھ این ھای خاکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ضمانت

ھا بخشی از حق آنان بر داشتن باالترین سطح استاندارد سالمت، شامل حق بر داشتن انواع خدمات مراقبت ضمانت
سالمت با کیفیت مشابھ خدمات در دسترس جامعھ و حق بر دسترسی بھ تجھیزات توانبخشی است؛ ھدف این 

افراد دارای معلولیت حق دارند . د ساختن افراد دارای معلولیت برای حضور کامل در جامعھ استھا توانمنضمانت
 245.شان برخوردار شوند، خدماتی مثل شناسایی زودھنگام و مداخلھ مناسباز خدمات سالمت الزم برای معلولیت

 
ارزیابی «شی بر مبنای ھمچنین در کنوانسیون تضمین شده است کھ افراد دارای معلولیت بھ خدمات توانبخ

دولت موظف . نیازھای افراد دسترسی داشتھ باشند و این امر در راستای مشارکت آنان در جامعھ باشد» چندوجھی
ھای کمکی آگاھی و استفاده از وسایل و فناوری«است نھ تنھا وجود وسایل کمکی را بھبود بخشد کھ در راستای 

کارشناسان و کارکنانی کھ در بخش  ارتقای طرح و ادامھ آموزش« و» طراحی شده برای افراد دارای معلولیت
 246 .بکوشد» پروری مشغول ھستندتوانبخشی و توان

 
 بخشیآگاھی

بخش در آگاھی«ھای عضو را الزام بھ تصویب سریع و موثر تدابیر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دولت
بار ھا، تعصبات و رسوم زیاناد دارای معلولیت، مبارزه با کلیشھبرای ترویج احترام بھ حقوق و شأن افر… جامعھ

ھا و غنای افراد بخشی در مورد توانمندیھای زندگی، و آگاھیدر تمام حوزه… مربوط بھ افراد دارای معلولیت
ی کھ رسانآغاز کارزارھای عمومی آگاھی: این تدابیر از جملھ شامل این موارد ھستند. کندمی» دارای معلولیت

                                                 
 بند (ب)  ۱۹کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده  243
 ۵۶و  ۳۵، ۲۸، بندھای ۵وق افراد دارای معلولیت، تفسیر کلی شماره کمیتھ حق 244
 (ب) ۲۵ماده  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، 245
 ۲بخش  ۲۶ماده  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت،  246
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ھا ھا، شایستگیشناسایی مھارت«و »  ھای مثبت و آگاھی اجتماعی بیشتر در مورد افراد دارای معلولیتبرداشت«
 .دھندرا ترویج می»  و توان افراد دارای معلولیت
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 ھاتوصیھ
 

بیشتر آنھا  ھا باید توسط یک یا چند مقام دولتی یا نھاد حکومتی مشخص اجرا شوند،با اینکھ برخی از این توصیھ
. ھا قابل اجرا ھستندھا وشھرداریسازمانی در سطح ملی و  توسط استانداریتنھا با ھمکاری و تعامل معنادار بین

مدت و بلندمدت و نیز اقدامات ھای کوتاهگذاریدولت ایران باید یک گروه کاری فراسازمانی ایجاد کند تا بھ سیاست
 .اد دارای معلولیت در ایران اھتمام ورزدو تغییرات الزم برای تضمین حقوق افر

 

 :دولت ایران باید اقدامات زیر را انجام دھد
ھا، از جملھ تعریف حقوقی معلولیت، بھ منظور حصول اطمینان از اینکھ بازنگری جامع قوانین و سیاست •

 مطابق با مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ھستند؛
 

 ھا؛د از قوانین و سیاستآلوحذف تمام ادبیات وھن •
 

تصویب مقرره قانونی کھ تبعیض مبتنی بر معلولیت و از جملھ محروم کردن از امکانات متعارف را  •
 مطابق با اقتضائات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تعریف و منع کند؛

 
بخش را عمومی آگاھیبا تاکید بر برابری، شأن ذاتی و حقوق انسانی افراد دارای معلولیت کارزارھای  •

 طراحی و اجرا کند؛
 

آلود در خصوص افراد آمیز یا وھناطمینان حاصل کند مقامات دولتی از ھرگونھ زبان و ادبیات تبعیض •
این امر باید بھ عنوان عنصر اساسی و ذاتی مبارزه با تبعیض و انگ . دارای معلولیت استفاده نکنند

 دانستھ شود؛
 

پذیر برای ثبت نام بھ عنوان فرد فراد دارای معلولیت امکان و اطالعات دسترساطمینان حاصل کند تمام ا •
 دارای معلولیت را در نھادھا و سازمان ھای دولتی ذیربط در اختیار دارند؛

 
اطمینان حاصل کند کارمندان سازمان بھزیستی، بھ ویژه مددکاران اجتماعی کھ روزانھ با افراد دارای  •

درباره نیازھا و حقوق افراد دارای معلولیت مطابق با اصول کنوانسیون حقوق  معلولیت در تماس ھستند،
 افراد دارای معلولیت آموزش کافی و مستمر داشتھ باشند؛

 
سیستم ھای نظارتی مستقل و موثری ایجاد کند تا اطمینان حاصل کند کارکنان سازمان بھزیستی بھ  •

 گذارند؛میحقوق، شأن، و تنوع افراد دارای معلولیت احترام 
 

پذیر و محرمانھ برای طرح شکایت ایجاد کند تا ھر ادعای مربوط بھ سوء رفتار یا سازوکارھای دسترس •
سھل انگاری کارکنان سازمان بھزیستی بھ درستی بررسی شده و در صورت اثبات وقوع تخلف و 

ن سازوکارھا  باید در اطالعات مربوط بھ نحوه استفاده از ای. ھای مناسب فراھم شودبدرفتاری، جبران
پذیر از جملھ زبان اشاره،  خط موقع ثبتنام بھ عنوان فرد معلول در سازمان بھزیستی بھ اشکال دسترس

شده بین افراد دارای معلولیت و افرادی کھ از آنھا نگھداری و بریل،  صوت یا خط درشت و زبان ساده
 کنند توزیع شود؛ حمایت می
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ھایی کھ خدمات مراقبت در خانھ بھ افراد دارای معلولیت ارائھ راد یا شرکتاطمینان حاصل کند تمام اف •
. ای دیده و پیشینھ آنھا بررسی شودھای حرفھدھند دارای مجوز بوده و مراقبین خانگی آموزشمی

کنند در مواردی کھ مورد سوء اطمینان حاصل کنند افراد دارای معلولیت کھ از این خدمات استفاده می
 گیرند بھ سازوکارھای موثر شکایت دسترسی دارند؛انگاری قرار مییا سھلرفتار 

 
بر » مستمری  معلولیت«یا  » ھزینھ پرستاریکمک«اطمینان حاصل کند ھر گونھ حمایت مالی از جملھ  •

 اساس ارزیابی مبتنی بر نیاز ھر فرد و در فرآیندی شفاف و محرمانھ اختصاص داده می شود؛
 

اید طرح حمایتی فردی برای ھر شخص دارای معلولیت تھیھ کند کھ شامل انواع سازمان بھزیستی ب •
ھمچنین، تا حد امکان و با . وسایل کمکی و سایر خدماتی باشد کھ متناسب با نیازھای آن فرد ھستند

استفاده از منابع موجود باید بھ افراد دارای معلولیت در تھیھ و تامین  وسایل کمکی و خدمات مشخص 
 ھای حمایتی فردی کمک کند؛ر طرحشده د

 
ھای حمایتی فردی اطمینان حاصل کند تامین وسایل کمکی مطابق با نیازھای واقعی تعیین شده در طرح •

 است؛
 

ھای تضمین حقوق افراد ھای پیشگیری از معلولیت بھ صورت مجزا ازسیاستاطمینان حاصل کند برنامھ •
سازمان بھزیستی بھ عنوان نھاد اصلی مجری کنوانسیون . شونددارای معلولیت تامین مالی و اجرا می

ھر نوع سیاست پیشگیری از . حقوق افراد دارای معلولیت نباید مسئول پیشگیری از معلولیت باشد
مختاری و حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی افراد دارای معلولیت باید با احترام کامل بھ خود

 معلولیت طراحی و اجرا شود؛
 

ھای ژنتیک، از جملھ از طریق ھایی را کھ افراد را ناچار بھ انجام مشاوره یا آزمایشانین یا سیاستقو •
 کند را لغو کنند؛ثبت ازدواج، می

 
ای تفصیلی با زمانبندی مشخص طراحی و منتشر کند تا اطمینان حاصل شود با بھره گرفتن از برنامھ •

در کوتاه . پذیر خواھد بودافراد دارای معلولیت دسترسیحداکثر منابع موجود، حمل و نقل عمومی برای 
مدت و میان مدت، برای تسھیل دسترسی ھمھ افراد دارای معلولیت بھ حمل و نقل، خدمات ویژه 

 اختصاص دھد تا مشارکت اجتماعی و اِعمال سایر حقوق اولیھ آنھا تضمین شود؛
 

ن اتوبوس و تاکسی آموزش کافی داده شود تا از بھ کارکنان بخش حمل و نقل عمومی، از جملھ بھ رانندگا •
 افراد دارای معلولیت در استفاده از حمل و نقل عمومی با احترام بھ شأن و اتونومی آنھا حمایت کنند؛

 
با استفاده از حداکثر منابع موجود برنامھ زمانبندی تفصیلی تھیھ کند تا اطمینان حاصل کند افراد دارای  •

افتاده و روستایی بھ حمل و نقل برابر با دیگران دسترسی دارند، از جملھ معلولیت در مناطق دور 
 شود؛ھرگونھ امکانات متعارفی کھ ارائھ می
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سازی تھیھ و منتشر کند و اطمینان موازین ھماھنگ مناسب) ھمگانی(مطابق با اصول طراحی جھانی  •
ھمچنین، با . نفعان قرار دارندیذ حاصل کند این موازین در دسترس تمام افراد دارای معلولیت و سایر

ھای مردم نھاد افراد دارای معلولیت درباره توزیع و انتشار این موازین افراد دارای معلولیت و سازمان
 ھماھنگی و مشاوره کنند؛

 
ھای عمومی انجام داده و ساختمانپذیری ھمھ ھای منظم و جامعی درباره دسترسیمطالعات و بررسی •

 ھا منتشر کند؛ را از جملھ در رسانھھای آن یافتھ
 

پذیری و عدم ارایھ امکانات متعارف بھ افراد دارای معلولیت، برای موارد نقض موازین دسترسی •
 ھای معناداری تعیین و آنھا را اعمال کند؛جریمھ

 
فت ھایی کھ برای خدمات رسانی عمومی بھ کار خواھند ربرای خرید و تھیھ کاالھا، خدمات، و فناوری •

 پذیری را الزامی کند؛موازین دسترسی
 

پذیری برخوردار اطمینان حاصل کند مراقبت پزشکی از افراد دارای معلولیت از ھمان کیفیت و دسترسی •
 .دارو و درمان تنھا باید بر اساس رضایت آزاد و آگاھانھ ارایھ شود. شوداست کھ بھ دیگران ارایھ می

 
درمانی و  -مت ملی طرح تحول نظام سالمت شامل مراقبت بھداشتیسال اطمینان حاصل کند پوشش بیمھ •

 شود؛بخشی ھم میخدمات توان
 

بخشی بھ افراد دارای معلولیت اطمینان حاصل کند متخصصان امر درمان و مراقبت سالمت برای آگاھی •
رد ھای پیشنھادی و عوارض جانی، و نیز نحوه کمک بھ فھای پزشکی موجود، درماندرباره گزینھ

 اند؛کنند، بھ نحو مقتضی آموزش دیدهدارای معلولیتی کھ برای اتخاذ تصمیم درخواست کمک می
 

اطمینان حاصل کند ھمھ افراد دارای معلولیت، بھ ویژه زنان و دختران دارای معلولیت، بھ خدمات و  •
 توانند آزادانھ در این خصوص تصمیم بگیرند؛اطالعات جنسی دسترسی داشتھ و می

 
مند تھیھ و منتشر ھای نماینده آنھا، طرح تفصیلی زمانشنوا و سازمانمشورت با افراد ناشنوا و کمضمن  •

شنوا و ناشنوایی کھ خواستار بھره گرفتن از کند کھ با استفاده از حداکثر منابع موجود، برای افراد کم
دھند، علولیت خدمات میھا و نھادھایی کھ بھ افراد دارای مخدمات سازمان بھزیستی و سایر سازمان

 .ای زبان اشاره فراھم باشداماکن بھداشتی و درمانی و قوه قضاییھ ھستند، دسترسی بھ مترجم حرفھ
 

 ھای عضو آنالمللی دولت ایران از جملھ اتحادیھ اروپا و دولتتوصیھ بھ شرکای بین
ل مربوط بھ حقوق بشر از جملھ جانبھ با دولت ایران، مسائجانبھ یا چندھای دودر جریان تمامی گفتگو -

 حقوق افراد دارای معلولیت را مطرح کنند؛ 
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ای برای حمایت از جامعھ مدنی یا توسعھ اقتصادی و اجتماعی در اطمینان حاصل کنند کھ چنانچھ بودجھ -
یابد، تکالیف عینی و تضمیناتی در خصوص پیشرفت در رعایت حقوق افراد دارای ایران اختصاص می

 . شودر آن گنجانده میمعلولیت د
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 تقدیر
  
زبان کھ برای حفظ امنیت خواست ھویتش پنھان گر فارسیرو توسط یک پژوھشپژوھش و نگارش گزارش پیش 

گر بھ صورت مشترک برای بخش حقوق افراد دارای معلولیت در دیدبان حقوق بشر و این پژوھش. بماند انجام شد
 . کردن کار میالمللی حقوق بشر در ایراکمپین بین

 
شانتا راو بریگا، مدیر . جین بیوکنن معاون بخش حقوق افراد دارای معلولیت این گزارش را بررسی و اصالح کرد

بخش حقوق افراد دارای معلولیت، امینا سریمویک، پژوھشگر بخش حقوق افراد دارای معلولیت، و دنیل ھاز، 
مایکل . ھای اولیھ این گزارش را ویراستاری کردندبشر نسخھریزی در دیدبان حقوق ویراستار ارشد بخش برنامھ

گر ایران، دیدریک لومن مدیر بخش سالمت و فر پژوھشپیج معاون بخش خاورمیانھ و شمال افریقا، تارا سپھری
کالیو بالدوین مشاور . اسفیلد پژوھشگر ارشد بخش حقوق کودک این گزارش را بررسی کردند-حقوق بشر، بیل ون

ریزی گزارش را از طرف تام پورتیس معاون بخش برنامھ. ارشد، گزارش را از نظر حقوقی بررسی کردحقوقی 
 . این بخش مرور کرد

 
المللی حقوق بشر ھادی قائمی مدیر کل، امید معماریان معاون، و کرن کریمر مدیر انتشارات از طرف کمپین بین

ھشگر حقوق افراد دارای معلولیت در تھیھ و انتخاب آذین مھاجرین، پژو. در ایران گزارش را بررسی کردند
 . تصاویر مساعدت کرد

 
فیتز . استفانی کالینز دستیار بخش حقوق افراد دارای معلولیت در ویراست نھایی و تھیھ گزارش مساعدت کرد

 . ھاپکینز مدیر بخش انتشارات، گزارش را برای چاپ و انتشار آماده کرد
 

ھای شخصی خود را برای پژوھشگر روایت کردند و نیز از سایر افرادی تیم کھ تجربھما قدردان تکتک افرادی ھس
. گزاریمگران حقوق افراد دارای معلولیت سپاسکھ با ما مصاحبھ کردند از جملھ متولیان خدمات مختلف و کنش

کردند ھرچند  شوندگان با صرف وقت و عالقھ ما را با افراد دیگری برای مصاحبھ مرتبطبسیاری از مصاحبھ
شوندگان از تمامی مصاحبھ. دانستند کھ بنا بر مالحظات امنیتی حتی قادر نیستیم با ذکر نام از آنھا تشکر کنیممی

گزاریم کھ با وجود دشواری مصاحبھ از راه دور کھ ناشی از عدم دسترسی ما بھ داخل ایران بود با دوچندان سپاس
 . ما صحبت کردند
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