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دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻮارد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
وﻗﺎﯾﻊ را در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﯽآورﯾﻢ .دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام
ﺑﮫ ﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﻓﺘﺮ دارد؛ از ﺟﻤﻠﮫ در
آﻣﺴﺘﺮدام ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،ژﻧﻮ ،ﮔﻮﻣﺎ )در ﮐﻨﮕﻮ( ،ژوھﺎﻧﺴﺒﻮرگ ،ﻟﻨﺪن ،ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،ﻣﺴﮑﻮ ،ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﻦﻓﺮﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺳﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دیﺳﯽ و زورﯾﺦ.
ﺑﺮای دﯾﺪن اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪhttp://www.hrw.org :
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻏﯿﺮﺣﺰﺑﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺷﻮاھﺪ دﺳﺖ اول
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ،ﮔﺰارشدھﯽ،
ﮔﺰارشھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺗﻼش دارﯾﻢ از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ھﺪف دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﮐﺮدن دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﮭﺪات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ً از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ در آدرس  http://www.hrw.org/faدﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺧﻼﺻﮫ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎی  ۲۲ﺳﺎﻟﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻧﻮع ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی اﺳﺖ .او از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ
راﺳﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﻼﺳﺶ در طﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ
ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺪﻣﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮش ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وزن ،اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﺣﻤﺎم و ﻟﺒﺎسﭘﻮﺷﯿﺪن
از ﻣﺎدرش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ۶۵ﺳﺎل دارد و ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﺮدردھﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﮐﮫ ﮔﺎه او را ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﮫ ھﻔﺘﮫھﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮم وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺎد درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﻢ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را داﺷﺘﻢ ﮐﮫ در ﮐﺎرھﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﻣﺎﺳﺖ ھﯿﭻ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎھﯽ  ۱۴۸ھﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
آن ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد روزی ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ.
روزی ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارم ﮐﮫ ﺑﺮوم…«
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﮫ ورزش ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪن اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ .وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ،
اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘﺮو ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ او ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .راﻧﻨﺪهھﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺪرت
ﺑﺮای ﺳﻮار ﮐﺮدن او ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ وﯾﻠﭽﺮ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ
ﮐﺮاﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽرود ﮐﮫ
ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن آدم ھﺴﺘﯿﻢ«.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی
روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎدهای ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ،دﯾﺪار ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﻤﮫ اﺑﻌﺎد
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﮐﻠﯿﺸﮫای ﻣﻮاﺟﮭﻨﺪ :در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎران دوﻟﺘﯽ ،ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﺎن
اﺗﻮﺑﻮس و ﺣﺘﯽ در ﺧﻂ ﻣﺸﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده از آﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ھﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد درﻣﺎن و ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع درﻣﺎن.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ
ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ و آﺳﺎﻧﺴﻮر
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﮫای ﻣﺴﺆول ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ،آﺷﭙﺰی ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .طﺮحھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ اراﺋﮫ ﻧﻤﯽدھﺪ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻓﻀﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،راهھﺎ ،ﻣﺪرﺳﮫھﺎ،
ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
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زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،دوﻟﺖ ﺗﻌﮭﺪ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و ﺷﺄن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎ ،ﺗﻌﺼﺐھﺎ و روﯾﮫھﺎی ﻣﻀﺮ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﺮان
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را در ﺳﺎل  (۲۰۰۹) ۱۳۸۸ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده و در زﻣﯿﻨﮫ
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﮭﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﮭﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎی
ﺑﺰرگ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  .۱۳۹۴ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ۵۸ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮارد ﺗﺒﻌﯿﺾ،
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺤﻮر ﮐﺎﻓﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ،ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ،اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺣﻖ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در
اﻧﺰوای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺣﺘﯽ در اﻧﺠﺎم ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﮫ  ۲۰ھﺰار دﻻر
اﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﺮه ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد .اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎرھﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮر
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﯿﭻ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و ﺑﮫروزی در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﯿﺎن  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ۱٫۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  ۴٫۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺣﺪود  ۱۱ﺗﺎ ۱۴
درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ
ﻣﻮارد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺮﭼﺴﺐزﻧﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه طﻮﻻﻧﯽ ﺛﺒﺖ و ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ
وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻓﻘﻂ  ۳۵درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ زن ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﻮﺻﯿﮫ /ﮐﻮﺗﺎھﯽھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد اﺻﻠﯽ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮھﯿﻦ از ﺳﻮی ﻣﺪدﮐﺎران دوﻟﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ آﻧﺎن اﺳﺖ و
روشھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ آن اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﮫ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺎده ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﯾﺎ ﺑﮭﺪاﺷﺖ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺣﻖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﯿﻔﯽ از
ﮐﻤﮏھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺮﻓﮫای )دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﻤﮏ در ﻣﺪرﺳﮫ
و داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ،زﺑﺎن اﺷﺎره و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﮫای ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻮﻧﺪ ادراری را ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از اﻣﻮال آﻧﮭﺎ دزدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎی اراﺋﮫ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻠﭽﺮ ،ﻋﺼﺎ و ﺳﻤﻌﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪتھﺎی ﻣﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺳﺎلھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﮫ
ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای طﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻓﺮادی ھﻢ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل آﻧﮭﺎ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﻂ وﯾﻠﭽﺮھﺎی دﺳﺘﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ .آن دﺳﺘﮫ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﯾﻠﭽﺮھﺎی دﺳﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﭘﯿﺶروی آﻧﮭﺎ ﺧﺮﯾﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫﻣﺤﻮر ھﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺪف آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﺧﺪﻣﺎت
در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
و رواندرﻣﺎﻧﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺎﻻی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷﻮد :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و
ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی ﻣﮭﻤﯽ در ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دوﻟﺖ  ۲۵درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  ۳۲۱ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل » ۱۳۹۵ﻣﺴﺘﻤﺮی« درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ۶۰

3

ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎن »ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ« ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮭﺮﺳﺖ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ )ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ( ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻤﺴﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﮭﺎرﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﷼ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ ھﻢ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد رﺳﻤﯽ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﷼
ﺑﻮده ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ھﻤﯿﻦ ﻧﺮخ ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ

روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﮑﯿﮫ زﯾﺎدی دارد و اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ
و ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد .در ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از درﯾﭽﮫ ﻧﻘﺺ،
ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﺑﻮد .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﻣﺤﯿﻂﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﮕﺮشھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزﺗﺎب
ﻋﻮض ﺷﺪن »ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ« ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ »ﻣﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻖ ﻣﺤﻮر« اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن  ۱۳۸۳و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن
ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و
ﮐﺎرﮐﺮد او ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه» :ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﮫ
ﺟﺴﻤﯽ ،ذھﻨﯽ ،رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮأم؛ اﺧﺘﻼل ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وی اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﺑﮫ
طﻮری ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد «.طﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﺧﺘﻼل
ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﮭﺎ »ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ« ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ،ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد دارای »ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ« ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد
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.
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان از ﻋﺒﺎرات ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﺠﻨﻮن«» ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه«» ،ﮐﻮر« و »ﻓﻠﺞ ﯾﺎ
زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎب روﯾﮑﺮد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﻘﺼﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﯾﺎ اﺻﻼح
ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺪا
از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﮫ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق و زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺻﺮف ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮد.

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
راهھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﻋﻤﻼ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ
و واﮐﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪهھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر
ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺮو دارﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺘﺮو آﺳﺎﻧﺴﻮر ھﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ،
از ﭘﻠﮫھﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ،اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﺑﻮس اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎه اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﻋﺎدی ﺧﺎرج از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؛
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺒﻮد اﻋﻼم ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ را
ﺑﺮای ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺘﺮو در ﺗﮭﺮان
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺳﺎده
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮمھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،طﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اداری و اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﮫ ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﯽ
درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ورودیھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﭘﻠﮫ دارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﯾﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر ھﻢ وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ آﻧﻘﺪر
ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﻠﭽﺮھﺎ در آن ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،دﮐﻤﮫھﺎی داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان در دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺗﮭﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎی
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹4ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﮐﺸﻮر را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ دارد از ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮔﺰارش و اطﻼﻋﺎت
ﺑﮕﯿﺮد .در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮداریھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎور »ﺷﮭﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﯾﺎ » دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺷﮭﺮی« ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺧﻮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ و وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﮕﺮش
ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﻧﺒﻮد آﮔﺎھﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ .ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ
ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻤﮑﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ دوﻟﺖ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در اﻣﺎﮐﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﺎه ﻣﺴﯿﺮھﺎی طﻮﻻﻧﯽ طﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﯾﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ
و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎی ﻻزم را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد
ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ واﻗﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻀﺎﻋﻒ ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﻓﻘﺪان ﮐﻤﮏ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﺰﯾﺖ
دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻧﺒﻮد اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ در آن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎران را
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﯾﺎ اﺻﻮﻻ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اراﺋﮫ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ و روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .دارو و درﻣﺎن اﻓﺮاد
ﺑﺎﻟﻎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر اراﺋﮫ ﺷﻮد .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران
ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﮫ
در ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ آزاد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺷﺨﺺ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻐﺰ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮق وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﻨﺞ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ اﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران دو ﻗﻄﺒﯽ و دارای اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻼ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ از آن آﮔﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺟﻌﻔﺮ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪم ﯾﮏ دﮐﺘﺮ
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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ﺷﻮک ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﯾﺎدم رﻓﺖ .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز درﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﻮک ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ
آن ﭼﮫ ﻣﯽﺷﻮد«.
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﻣﮭﻢ
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم دھﺪ:
• ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﻤﺴﻮ ھﺴﺘﻨﺪ؛
•

ﻧﻈﺎمھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮارد ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛

•

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ
از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺴﺆول ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن
اﺻﻠﯽ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺣﻖ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
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
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و دوراﻓﺘﺎده ،و راهھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮭﯿﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؛

•

ﺟﺮﯾﻤﮫھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮوط دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺿﻊ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؛

•

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد
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
اوﺗﯿﺴﻢ :وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﮐﮫ از اواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺷﻮاری در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اوﺗﯿﺴﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ1 .
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی :ﻧﻘﺺ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻀﻼت و ﺿﻌﻒ ﻣﺎھﯿﭽﮫھﺎ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﮫ ﻣﻐﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ،
آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﮔﺎه
ﻣﺸﮑﻼت زﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ2.
ﮐﻮدک :واژهھﺎی »ﮐﻮدک«» ،ﭘﺴﺮ« ﯾﺎ »دﺧﺘﺮ« در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺷﺎره ﺑﮫ ھﺮ ﻓﺮد زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ در
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۹ﺳﺎل ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای دﺧﺘﺮان  ۱۵ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۲و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫھﺎ و روﯾﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اطﻼق ﮐﻮدک ﺑﺮ اﻓﺮاد زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ :ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ادﻏﺎم اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﺪرم داون :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ اﺿﺎﻓﮫ از ﮐﺮوﻣﻮزوم  ۲۱ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد دارای ﺳﻨﺪرم داون
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﯿﺪاری و ﻣﺸﮑﻼت روده ،ﭼﺸﻢ ،ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ذھﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ3 .
درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) ECT):ﻧﻮع ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰی از ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮود
روی ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر و رد ﮐﺮدن ﺑﺮق از ﻣﻐﺰ در وی ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ داروھﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ،رواندرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﺮدو آﻧﮭﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺷﺪه ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯽھﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻞﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت و
اﮐﺴﯿﮋنرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﺮدرد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﻮد .ﯾﮏ دوره ﻣﻌﻤﻮل
ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﺟﻠﺴﮫ و ھﺮ ھﻔﺘﮫ دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر طﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﮐﺮد ذھﻨﯽ )اﺳﺘﺪﻻل ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ( و ﺳﺎزﮔﺎری رﻓﺘﺎری ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺴﺘﺮهای از ﻣﮭﺎرتھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی روزﻣﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﺪود ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
ﻣﻔﮭﻮم ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﺷﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﺮزھﺎی آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
Merriam-Webster’s Medical Dictionary, 2007, http://dictionary.reference.com/browse/autism (accessed 1
April 27, 2013); The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition, 2005,
http://dictionary.reference.com/browse/ autism (accessed April 27, 2013).
“Cerebral palsy,” Collins English Dictionary: Complete & Unabridged 10th Edition, 2009, 2
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).
“Down’s syndrome,” MedLine Plus, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/downsyndrome.html (accessed 3
April 6, 2013).
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ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ھﺮ دو دﺳﺘﮫ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪرم داون و ﺑﺮﺧﯽ اﻧﻮاع ﻓﻠﺞ
ﻣﻐﺰی اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
دوﻗﻄﺒﯽ ،اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ و روانﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﺗﺎﺗﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از اﺻﻄﻼح "ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ،در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ھﻤﮫ ﺟﺎ واژه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎوتھﺎی رواﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﻓﺘﺎر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼل روان اﺳﺖ.

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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روشﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان )ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ( اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ،ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ  ۵۸ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ  ۳۶ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۱۵ ،زن و  ۲۱ﻣﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎل
ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ  ۱۰ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ۳ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻼﻣﺖ و  ۹ﻣﺘﺨﺼﺺ از
ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻤﻦھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم ﺷﮭﺮھﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺟﺎزه
ورود و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ اﯾﺮان در ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺳﻒآور ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺪھﺎ ﮐﻨﺶﮔﺮ ،وﮐﯿﻞ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﯾﺮان در ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ
ﻣﺤﺘﺎط ھﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲﺑﻮک ،ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﺗﻠﮕﺮام ھﻢ
وﺟﻮد دارد .اﻏﻠﺐ ،دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﺪان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ4 .
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان در ﻣﻮاردی ﮐﮫ آﻣﺎر و اظﮭﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،از آﻧﮭﺎ
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در
ﻓﻀﺎی ﺷﮭﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎطﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ
اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ و رﺷﺪی ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد دارای ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا از طﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﺎری و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن اﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ زﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ از ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻌﺬب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از ھﺪف ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ و اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻧﺎم ھﻤﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻮض ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪه ھﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ھﯿﭻ ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۹۶ﻓﻮرﯾﮫ  (۲۰۱۷دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ،وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،وزارت ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
“Iran: Flawed Convictions for Journalists, Human Rights Watch,” Human Rights Watch news release, 4
May 3, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/05/03/iran-flawed-convictions-journalists.
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ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح در ﻧﺎﻣﮫ را داد .در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ) ۱۳۹۷ﻣﯽ (۲۰۱۸
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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ﻓﺼﻞ اول .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان
اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان

در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان را اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎت
ﺑﮫروز و رﺳﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد 5.ﺑﺮ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺳﮫ ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ اراﺋﮫ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱٫۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ) ۴٫۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ6.
در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ  ۱٫۳۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ دﻗﺖ اﯾﻦ آﻣﺎر را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ7 .
ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ 8.ﺑﺮ طﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ9 .

 5ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺣﺬف
ﮐﺮد .ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ» ،ﺣﺪود دو درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠﻮل ھﺴﺘﻨﺪ« ،ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۴ ،آذر . /1405196/http://www.iribnews.ir/fa/news ،۱۳۹۵
درﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻠﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎل /https://www.amar.org.ir ،۱۳۹۵ﺳﺮﺷﻤﺎری-
ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﻧﻔﻮس-و-ﻣﺴﮑﻦ/ﻧﺘﺎﯾﺞ-ﺳﺮﺷﻤﺎری/ﻧﺘﺎﯾﺞ-ﮐﻠﯽ-ﺳﺮﺷﻤﺎری1395-
»ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل /https://www.amar.org.ir ،«۱۳۹۵ﺳﺮﺷﻤﺎری-ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﻧﻔﻮس-و-ﻣﺴﮑﻦ/ﻧﺘﺎﯾﺞ-
ﺳﺮﺷﻤﺎری/ﻧﺘﺎﯾﺞ-ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ-ﺳﺮﺷﻤﺎری1395-
 6طﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ۱٫۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺰد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺪود  ۵۶۵ھﺰار ﺟﺎﻧﺒﺎز
ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،در ﺣﺪود  ۷۵۰۰ﻧﻔﺮ ھﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ
 ۲۴ -۲۰۱۷دی  ،1.CRPD/C/IRN/Q/1/Add،۱۳۹۵ﺑﻨﺪھﺎی ۱۵۸-۱۵۶
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en
 7ﯾﺤﯿﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ وﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺟﺎمﺟﻢ» ،آﻣﺎر ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﮫ روز ﻧﯿﺴﺖ« ۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1691561724465684273
 8در ﺳﺎل  ،۱۳۹۳ﺑﮫ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﯿﻮان دواﺗﮕﺮان ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺣﺪود
 ۱۱درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ۱۱» .درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر دارای درﺟﺎﺗﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،«.اﯾﺴﻨﺎ ۱۹ ،آﺑﺎن ،۱۳۹۳
/93081909011/http://www.isna.ir/news
رﺳﻮل ﺧﻀﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ آﻣﺎر را  ۱۲ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ» .آﻣﺎر
ﺗﮑﺎندھﻨﺪه  ۱۲ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪی ﻣﻌﻠﻮﻻن در ﮐﺸﻮر« ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۵
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%A714%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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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و اﻋﺪاد واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس از ﺑﺮﭼﺴﺐھﺎ و ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ
اداری ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺮس از ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه
ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ﯾﺎ روان و دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ 10.ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﮭﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۳۹۳
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﺪود  ۱۱۰ھﺰار داﻧﺶآﻣﻮز دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ11 .
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ طﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ  ۳۵درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه زن ھﺴﺘﻨﺪ12.
ﺗﺮس از ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
اﺳﺘﻘﻼل زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در اﯾﺮان از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ13 .
ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ ﺳﺎل  ۱۳۹۰وزارت
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ۲۳٫۶ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد  ۱۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﺮان ) ۱۲٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶ( دارای ﻧﻮﻋﯽ
اﺧﺘﻼل روان ھﺴﺘﻨﺪ 14.ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺘﻨﺎم ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ »دارای اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ« ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد .در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻨﮭﺎ  ۸درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ دارای اﺧﺘﻼل روان ﻣﺰﻣﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ15 .
در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎنھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ﻣﻌﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﮐﻨﺶﮔﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ آن ﺷﮭﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ ﮐﮫ در

 9اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ۱۸ ،ﺳﺎل و  ۱۸ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در  ۵۹ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ درﺻﺪ از  ۱۱٫۸در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ  ۱۸درﺻﺪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ» ،ﮔﺰارش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«
۱۳۹۰ - ۲۰۱۱
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf
 10در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎر ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۵ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ ۱۳۹۶؛ ﻣﮭﯿﻦ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و
دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۵؛ و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۵
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 11ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۱۴ ،ﺑﮭﻤﻦ ،۱۳۹۳
/81490703/http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News
 12ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر» ،ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ« ،اﯾﺴﻨﺎ۱ ،
اﺳﻔﻨﺪ /95113021296/http://www.isna.ir/news ،۱۳۹۵
“’It’s a Men’s Club’” Discrimination Against Women in Iran’s Job Market, Human Rights Watch,” May 13
25, 2017, https://www.hrw.org/report/2017/05/25/its-mens-club/discrimination-against-women-irans-jobmarket.
 14ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری ،ﻣﻌﺎون ﺑﮭﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ۲۳٫۶» ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎل ﮐﺸﻮر از اﺧﺘﻼل
رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« ،اﯾﺮﻧﺎ ۲۹ ،ﻣﮭﺮ /81808077/http://www.irna.ir/fa/News ،۱۳۹۴
 15ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ۳۰ ،ﻣﮭﺮ ،۱۳۹۶
/274662/264206/235053/http://alborz.behzisti.ir/Portal/home/?news
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ﺷﻤﺎلﻏﺮب اﯾﺮان ،در ﺣﺪود  ۱۳۰ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد؛ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ  ۶۴۰ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﮐﮫ
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺰد ھﯿﭻ ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ16 .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﮔﺮدآوری ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ھﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری و ﺗﻔﮑﯿﮏ
اطﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ 17.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﯿﭻ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
در ﻣﻮرد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶروی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﯾﺸﺎن در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اطﻼﻋﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ھﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ زﺑﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ،ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 18.ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ آﻣﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدآوری اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺑﻌﺪی ،ھﻤﮫ
ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺣﺬف ﮐﺮد 19.ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،آﻣﺎر ﺧﻮد از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را اراﺋﮫ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺰامآور ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن در
ﺧﺼﻮص ﮔﺮدآوری ،طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی و اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ20 .

ﻧﮭﺎدھﺎی اراﺋﮫدھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دارای ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ 21.ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﺷﮭﺮھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﻓﺘﺮ
دارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد 22.اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﮕﮭﺪاری از اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶﺟﻮﯾﺎن دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ.

 16رﺳﻮل ﺧﻀﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺟﺎمﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ» ،آﻣﺎر ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﮫ روز ﻧﯿﺴﺖ« ۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۳
http://press.jamejamonline.ir/Newspreview/1691561724465684273
 17ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻣﺎده ۱۱
 18ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺪھﻢ
 1/CRPD/C/IRN/COﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۵۸
 19ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ،۱۳۹۰ ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﺗﮭﺮان
/https://www.amar.org.irﺧﺎﻧﮫ/ﺻﻔﺤﮫ-اﺻﻠﯽ-ﻓﺮوﺷﮕﺎه-ﻣﺠﺎزي143/ProdID/
 20ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘﮫ در ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺪھﻢ
 1/CRPD/C/IRN/COﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۵۸
 21ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ،۱۳۵۸ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﻧﺤﻼل و ادﻏﺎم  ۱۶ﻧﮭﺎد ،ﺳﺎزﻣﺎن و اﻧﺠﻤﻦ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر را وﺿﻊ ﮐﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﺘﺪا زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۳ﺑﮫ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ وزارت رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ وزات ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد و وظﯿﻔﮫ آن ﺷﺎﻣﻞ »ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻧﻈﺎمھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن،زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری و ﺑﺪون اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ﻣﻌﺘﺎدان«
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر  -ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
http://behzisti.ir/Modules/ShowFramework.aspx?TemporaryTempID=538
 22ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﮕﻮی وﯾﮋه ﺧﺒﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﺒﮑﮫ
دو ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ۱۳ ،آذر http://www.monazereh.ir/images/Bank/Movie/Ejtemaie/95- ۱۳۹۵
409/11_vijeh_khabari_2230/01_vijeh_khabari_2230.mp
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ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺻﺮﻓﺎ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ  ۵۶۵ھﺰار ﺟﺎﻧﺒﺎز را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد 23.ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان دو ﻧﮭﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺆول اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ 24.ﺑﮫ
ﻋﻼوه ﮐﻤﯿﺘﮫ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﮫ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ دارد از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر از
ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

 23ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان »ﻧﮭﺎدی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری از ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﺟﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ .رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﮫ طﻮر
رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی اﺳﺖ .ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻨﯿﺎدhttp://www.isaar.ir/vsdgp,9eki5arjar!9pre5.4r.html :
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ  ۲۴ - ۲۰۱۷دی
 ،۱۳۹۵ﺑﻨﺪ ۱۵۸
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en
 24ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺼﻮب 134833/http://rc.majlis.ir/fa/law/show ۱۳/۹/۱۳۸۷
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ﻓﺼﻞ دوم .ﮐﻮﺗﺎھﯽ وﺑﺪرﻓﺘﺎریھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺑﺰار و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻓﻨﺎوریھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ،ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏ
ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﮭﻤﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﺪدﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در اراﺋﮫ
اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺪدﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﭘﺮوﻧﺪه در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﮐﺎران ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری
ﭘﺮوﻧﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ھﺮ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﭘﺮوﻧﺪه در دﺳﺖ دارد 25.در
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﺮای ھﺮ  ۲۰ھﺰار ﭘﺮوﻧﺪه اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد 26.ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮕﺬارد .ﻓﺎطﻤﮫ در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ؛ او ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﭘﺮوﻧﺪه
دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ را ﯾﺎدش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﮭﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری
ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اول داﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارم27«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻢھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و رواندرﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ وظﯿﻔﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎدل  ۱.۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن
ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻣﻀﯿﻖ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺻﻼ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻤﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را آزار ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ 28.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﮭﻼ و ھﻤﺴﺮش ھﺮ دو ﻧﺎﺷﻨﻮا ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺑﭽﮫدار
ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﻣﺸﺎوره و

 25ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﺪی ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اداره ﮐﻞ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﺴﻨﺎ ۸ ،ﺑﮭﻤﻦ ۱۳۹۶
56190=http://kerman.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID
 26ﺣﺴﻦ ﺣﺴﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎن ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اداره ﮐﻞ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ھﻤﺸﮭﺮی۲۰/۹/۱۳۹۵ ،
/http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Qazvin/Contents
 27ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،زن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﮭﺮان ۱۵ ،آذر ۱۳۹۵
 28ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ از ﮐﺮج ۱۱
ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻧﺴﺮﯾﻦ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ از ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۲۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﺳﺠﺎد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ از ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان۱۶ ،
ﻣﯽ .۲۰۱۷
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﮭﻼ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد ﺑﺎ »رﻓﺘﺎر
ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ و آزاردھﻨﺪه« ﻣﺪدﮐﺎر روﺑﺮو ﺷﺪ:
آن روز ﻣﺎدرم ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر داﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدم ﮐﺎر راﺣﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽروم و آﻧﮭﺎ ﻣﯽﻓﮭﻤﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﮫ
آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ آن ﺧﺎﻧﻢ را ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ اﻣﺎ او ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد زدن ﮐﺮد و ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﮫ
دارد ﻣﻦ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم!
ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﮭﻼ اداﻣﮫ داد و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﺻﻼ ﭼﺮا ﯾﮏ زوج ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﭽﮫدار ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ »ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ آدم ﻧﺎﺷﻨﻮای دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ29«.
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢﺷﻨﻮا و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﺪدﮐﺎران داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﺪدﮐﺎران ﻋﻤﺪه راه ارﺗﺒﺎطﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ 30.در ﺗﺠﺮﺑﮫای دﯾﮕﺮ ،ﻧﺮﮔﺲ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺗﮭﺮان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ
دﺧﺘﺮش ﻣﮭﺴﺎ را ﺑﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻢﺷﻨﻮاﺳﺖ .ﻧﺮﮔﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن ﺳﻤﻌﮏھﺎی او ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻨﻮد؛ »ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ
رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ31«.
ﺳﮭﺮاب  ۳۰ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »آﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﯾﮏ
ﺑﺎر ﮐﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﮔﻮاھﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﻢ را ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﺪدﮐﺎرم
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﮫ ﮐﯽ ﮐﺎر ﻣﻦ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎھﺎ )ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن( ھﻤﯿﺸﮫ ﻏﺮ ﻣﯽزﻧﯿﺪ.ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﯿﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟!« 32
اﮐﺒﺮ ﭘﺴﺮی دارد ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان اﺳﺖ و از ﺗﺠﺮﺑﮫاش ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ» .ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖھﺎ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽادﺑﺎﻧﮫ و ﺣﺘﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر از ﯾﮏ ﻣﺴﺆول
دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺶ او ﭼﯿﺴﺖ .او ﺳﺮ ﻣﻦ داد زد و ﮔﻔﺖ ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ ﺑﺎور ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﺮان

 29ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 30ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻧﺮﮔﺲ دارای دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺳﮭﺮاب
ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان  ۱۷اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷؛ ﻓﺮوغ ﮐﻢﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 31ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﮔﺲ ،دارای دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮا )ﻣﮭﺴﺎ( ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 32ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﺮاب ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۱۷ ،اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷
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ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﮐﻤﮏ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد
رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻘﺪر زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد33«.
رﻓﺘﺎر ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮده ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﻣﺜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاھﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪ 34.ﺑﻨﻔﺸﮫ ﯾﮏ زن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی  ۳۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽام در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ادارات ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .رﻓﺘﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺷﮑﻨﺠﮫ اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ35.

ﻧﺒﻮد اطﻼﻋﺎت

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ در
ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ آن ھﺴﺘﻨﺪ و روش درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور دارﻧﺪ
ﻣﺪدﮐﺎران ﻓﻘﻂ ﮐﺎرھﺎی اداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﮭﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ آدرس اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آﻧﮭﺎ را ﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ در آدرس اﻋﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ36 .
زﯾﺒﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ داﺷﺖ و ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﻣﺎن را ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﺪم اطﻼع از دﺳﺖ داد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ … .دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم
اﺳﻢ ﻣﻦ در ﻓﮭﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮد و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ!« 37
اﮐﺒﺮ ،دارای ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ»:در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮم
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮادرش از ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد،
از دﺳﺖ دادﯾﻢ38«.
ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺪدﮐﺎران در اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ از ﻓﺮﺻﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﮫ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن داﺋﻢ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ39 .

 33ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ،دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان ۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 34ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ زھﺮه ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۳ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 35ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﻔﺸﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 36ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﮔﺲ ،دارای دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﮐﺒﺮ ،دارای ﭘﺴﺮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان،
 ۵ﻣﯽ ۲۰۱۷
 37ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﺒﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۱۹ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 38ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ،دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان ۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 39ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﮐﺒﺮ دارای ﻓﺮزﻧﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان ۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﺳﺎزوﮐﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر

دﻓﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽھﺎی دورهای ﺑﺮای
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ از وﺟﻮد اﯾﻦ
دﻓﺘﺮ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﯽطﺮﻓﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ آن اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .زﯾﺒﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮔﻔﺖ ھﯿﭻ ﮔﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ھﻤﮫ ﺑﺎ
ھﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ … .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ 40«.آرزو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و او ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در دﻓﺘﺮی ﮐﮫ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ »در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻠﯽ را ھﻢ از دﺳﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ41 «.

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
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﻧﻮاع ﮐﻤﮏ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺰ
درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺰوا ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺿﺮوری
اﺳﺖ42 .
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺮﻓﮫای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻤﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ،
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﻤﮏ در ﻣﺪرﺳﮫ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﺎ اﻣﻮر ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ43 .
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﯿﺎر
ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ آﺳﯿﺐھﺎی ﻧﺨﺎﻋﯽ دارﻧﺪ »ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ
ﭘﺮﺳﺘﺎری« ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﺣﺪود  ۱۹ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ 44.ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
 40ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﺒﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۱۹ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 41ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرزو ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
 42ﻣﺎده  ۱۹ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 43ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ در ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ زﯾﻨﺐ زن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﻤﯿﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺴﻦ
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ .۲۰۱۷
 44ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ
 ،1.CRPD/C/IRN/Q/1/Add،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۱۵۶
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en
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دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ 45.ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ» ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺠﺎی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻮر در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﮑﯿﮫ دارد46 «.
ﻧﺠﻤﮫ ﻣﺎدر ﺷﺒﻨﻢ ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺒﻨﻢ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻧﺪارد
ھﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ:
«ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻓﺮق اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ .ﻣﻦ ھﻤﮫ ﺟﺎ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮم ھﺴﺘﻢ :ﻣﺪرﺳﮫ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ،دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،
اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺶ…  .اﺻﻼ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺧﻮدم ﻧﺪارم .اﻣﺎ ﻣﺎ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﯿﻢ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟«47
F

ﻓﺎطﻤﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارم ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻻزم دارم ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ48 «.
F

ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان آن ﺑﮫ اﻧﺪازهای ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﻦ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ
 ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ« در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 49.ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری
در ﺣﺪود  ۱۷۰ھﺰار ﷼ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ،ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام روزاﻧﮫ  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ھﻔﺘﮫ  ۲.۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
﷼ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮد 50.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ،ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻤﮏ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻄﺢ ﮐﻤﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎری دوﻟﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ51 .

 45ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 46ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎدر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ۱۸ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 47ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺠﻤﮫ دارای ﻓﺮزﻧﺪ  ۹ﺳﺎﻟﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان ۳۰ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
 48ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 49ﻓﺮھﺎد ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ۲۴/۴/۱۳۹۶
/265796/264207/235053/http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news
https://www.isna.ir/news/96041407326/ 50
 51اﯾﻦ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ در ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺑﺸﮫ.
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده واﺑﺴﺘﮫاﻧﺪ.
ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ھﯿﭻ درآﻣﺪ و ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارم .ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮادرم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ راهﺣﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰۰ھﺰار ﷼ ﺑﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ52«.
ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .طﺎھﺮه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد و ﺗﻼشھﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻤﮏ
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .او ﺑﺮای ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺑﮫ ﭘﺴﺮش و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﺴﺮم ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺎھﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﺨﻮرم .ﺑﺨﺎطﺮ
ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎد ﻣﻌﺪه ھﻢ ﺷﺪهام«.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،طﺎھﺮه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﻧﺪ ادرار ﺧﻮد را طﺒﻖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ھﻔﺘﮫای ﯾﮏﺑﺎر ﻋﻮض ﮐﻨﺪ» .ﮔﺎه آن را
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ درﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آنﻗﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭘﺴﺮم ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
دﯾﺪارم ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮھﺎ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ھﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهام53«.
ﻧﺎدر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺮﻓﮫای ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮﻧﺪ ادرار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ آن
ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدم آن را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدم آﺳﯿﺐ ﺟﺪی زدم ﭼﻮن دﺳﺖھﺎﯾﻢ ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن آﺳﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺳﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ادرار ﮐﺮدن از روش ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ و
دردﻧﺎکﺗﺮﯾﺎﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ54 «.
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ،واﻟﺪﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺴﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ داﺋﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدرم واﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻢ .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارم ﭘﮭﻠﻮ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮ ﺑﺸﻮم اﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺎدرم را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﻢ .زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﻢ اﻣﺎ ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ» 55.
54F

 52ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 53ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ طﺎھﺮه ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۸ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 54ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎدر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۸ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 55ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ۲۲ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و دارای ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی .او ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدر  ۶۵ﺳﺎﻟﮫاش ﻧﯿﺎز دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۹۰ﮐﯿﻠﻮ ھﺴﺘﻢ .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﻦ را ﺑﺮای دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﻦ و
ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ «.ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﺮدرد ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ دوﺳﺖ دارد ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ورزش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺎدرش ھﺮ روز در ﭼﮫ ﺣﺎل
اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺎده ﺷﻮد56.

ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ،
ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ 57.ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﯿﻤﮫھﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ 58.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  ۱۳۹۳ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ درﻣﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ و ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺳﻼﻣﺖ را ﮐﺎھﺶ داد ،ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎرهای ﻧﺪارد59 .

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻋﻠﯽ ھﻤﺖ ﻣﺤﻤﻮدﻧﮋاد ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن »ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺎﯾﯽ در طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺣﺘﯽ وﯾﻠﭽﺮھﺎی آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﮔﺰاف ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ60 «.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﺟﺮای ﻓﺎز دوم طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺟﮫ وﯾﮋهای ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮑﻨﺪ 61.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮭﺪاﺷﺖ
و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺎ آﻏﺎز طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  350ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﮐﮫ اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ62.
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﮫ رﺷﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه آﻧﺎن
و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺪﻣﮫ زده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺑﮭﺎر  ۷ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ .او ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت
 56ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۳ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 57ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۳ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 58ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ۲۰ ،آذر ،۱۳۹۵
/253819/http://www.mizanonline.ir/fa/news
 59طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ /http://nihr.tums.ac.ir ۱۳۹۳دﯾﺪه-ﺑﺎﻧﯽ-ﺳﻼﻣﺖ/طﺮح-ﺗﺤﻮل-ﻧﻈﺎم-ﺳﻼﻣﺖ /؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ:
“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-successhealthcare-hassan-rouhani
 60اﺷﺘﻐﺎل اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻌﻠﻮﻻن اﯾﺮان /ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان ،۱۳۹۵
/158901/http://www.mizanonline.ir/fa/news
 61در اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم طﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺼﮫ ﺗﻠﺦ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس،
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ ،ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ13950125001253/http://www.farsnews.com ،۱۳۹۵ ،
 62ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ ۱۸ ،ﻣﺮداد ،۱۳۹۶
/343953/http://www.icana.ir/Fa/News
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ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺮود ﭼﻮن واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺪه ﻣﺎدر ﺑﮭﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺎر اﻓﺖ زﯾﺎدی
ﮐﻨﺪ:
»از وﻗﺘﯽ ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺎی ﺑﮭﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدﻟﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ دراز ﺑﮑﺸﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ او
را ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاد را ﻣﺤﮑﻢ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد«63.
F

ﻧﺠﻤﮫ ھﻢ دﺧﺘﺮی دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم از ﻧﺎن ﺷﺒﻤﺎن ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺟﻠﺴﮫھﺎی
آبدرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺒﻨﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫھﺎ ﺑﺮای او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﺷﺒﻨﻢ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ھﻢ ﻣﯽرﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر
ﺷﺪﯾﻢ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﭘﺲ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی آن ﺑﺮآﯾﯿﻢ 64«.آرش  ۲۴ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ
ﻋﻀﻼﻧﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آبدرﻣﺎﻧﯽ و ورزش در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮوم ﭼﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ای ﮐﺎش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻞ ﺷﮭﺮ
دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ورزﺷﯽ و اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺎ داﺷﺖ65 «.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و در ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﮭﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﭘﺴﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ اوﺗﯿﺴﻢ دارد و ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﻓﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻻزم دارد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ
ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن دارای اوﺗﯿﺴﻢ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺮﻓﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ66«.
F

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ طﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺷﮭﺮھﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﺮان اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻏﻠﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ آﻧﮭﺎ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ 67.ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی دور و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻗﺎدر ﺑﮫ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ68 .

 63ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه ،دارای دﺧﺘﺮ  ۷ﺳﺎﻟﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 64ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺠﻤﮫ ،دارای دﺧﺘﺮ  ۹ﺳﺎﻟﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،اطﺮاف ﺗﮭﺮان ۳۰ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
 65ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرش ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 66ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﺎ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﮫ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن دارای اوﺗﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺷﻨﻮا ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 67ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺎز ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﮫ از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻓﺎطﻤﮫ،
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 68ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪه دارای دﺧﺘﺮ  ۷ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺎطﻤﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ آزاد ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﺣﺎل آﻣﻮزش دﯾﺪن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﮭﻤﯿﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ و دﺷﻮاری رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽارزد و اﻧﺼﺮاف
دادم69 «.
F

رواندرﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ھﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ 70.در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ﻓﻘﻂ ﮔﺰﯾﻨﮫ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن را ﭘﯿﺶرو دارﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻤﺴﯽ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺸﺎوره رواندرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۳۰ھﺰار ﷼ ﺗﺎ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮد.
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮوﻧﺪ
اﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ 71.ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺰد
اﯾﻨﻄﻮر دﮐﺘﺮی رﻓﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺑﻮد و ﺑﯿﻤﮫ ﮔﻔﺖ آﻧﮭﺎ ھﺰﯾﻨﮫ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺑﺮادرم ﮐﮫ ﻗﯿﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ آن دﮐﺘﺮ ﺑﺮوم ﭼﻮن ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﭘﻮﻟﺪار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﺧﺮج
ﮐﻨﯿﻢ72.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﮐﮫ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۱۳۹۷ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻻزم را
ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ73 .

ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل اراﺋﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ وﯾﻠﭽﺮ ،ﻋﺼﺎ و ﺳﻤﻌﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﮐﻢھﺰﯾﻨﮫ از

 69ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 70ﺳﯿﺪ وﺣﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺸﻮری ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎرﻧﻤﺎی وزارت
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ۲۴ ،دی 156279=http://behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview ،۱۳۹۵
 71ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎرا ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان؛ ﻣﮭﺪی ،ﺟﻌﻔﺮ و اﺻﻐﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷؛ ﻓﺮح،
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﺗﮭﺮان ۱۷ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 72ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺻﻐﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 73ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻣﺼﻮب  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۶ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﻲ،۱۳/۰۲/۱۳۹۷ :
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=53257
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪتھﺎی ﺑﺴﯿﺎر طﻮﻻﻧﯽ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ 74.اﻓﺮادی ھﻢ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن راﺿﯽ ﻧﺒﻮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻋﻠﻮم
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ 75.ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای در ﺑﮭﻤﻦ
 ۱۳۹۵ﺑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﻠﻮل در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ76 .
ﻣﺜﻼ دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ وﯾﻠﭽﺮھﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ و آن ھﻢ
اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎی طﻮﻻﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﮫ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ وﯾﻠﭽﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﯽدھﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺣﺪود ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮاب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ 77،و آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﻠﭽﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ 78.ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ
وﯾﻠﭽﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ داده را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و وﯾﻠﭽﺮ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮی ﺑﺨﺮﻧﺪ 79.ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ وﯾﻠﭽﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ داده را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﻧﺪ و وﯾﻠﭽﺮ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ 80.ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﯾﻠﭽﺮ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﮫ آن را ﺑﺎ ﻗﺮض از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻓﺎطﻤﮫ در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ:
دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »وﯾﻠﭽﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ« ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﻠﭽﺮھﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران داﺧﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ روزاﻧﮫ
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ وﻗﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوش81 .
آن دﺳﺘﮫ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﯾﻠﭽﺮھﺎی دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺧﻮدﺷﺎن وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ھﺰﯾﻨﮫ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ
 74ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ھﻤﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺑﻨﻔﺸﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ راﻣﯿﻦ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ
.۲۰۱۷
Kamali, M., “An Overview of the Situation of the Disabled in Iran,” in ADVANCING THE RIGHTS OF 75
PERSONS WITH DISABILITIES: A US-IRAN DIALOGUE ON LAW, POLICY AND ADVOCACY
(Allen Moore & Sarah Kornblet eds. 2011), p. 18.
 76ﻣﻌﺎون ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ :ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻄﻠﻮب  70ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،اﯾﺮﻧﺎ ۲۱ ،ﺑﮭﻤﻦ ،۱۳۹۵
/82423473/http://www.irna.ir/golestan/fa/News
 77ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ھﻤﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﯾﺎﺷﺎر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان،
 ۱۵ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻓﺮﯾﺪه ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ .۲۰۱۷
 78ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﻤﯿﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ھﻤﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻓﺮﯾﺪه ،دارای دﺧﺘﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 79ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﯿﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 80ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 81ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
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ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﺳﺖ 82.آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻔﺘﮫھﺎ و ﮔﺎه ﻣﺎهھﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ وﯾﻠﭽﺮ دﺳﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ھﻞ ﺑﺪھﺪ83 .
وﻗﺘﯽ آرش ﺑﮫ ﻣﺪدﮐﺎرش ﮔﻔﺖ ﮐﮫ وﯾﻠﭽﺮ دﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ درد او ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺘﺶ
راﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎر ﺟﻮاب داد ﮐﮫ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽ »ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ« اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از دوﻟﺖ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.آرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺳﺮﺧﻮرده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪم .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ھﯿﭻ درﮐﯽ
از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻧﺪارﻧﺪ84«.
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﻠﭽﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺎه ﻣﺪاﺧﻠﮫﺟﻮﯾﺎﻧﮫ
اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ طﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻓﺮاد اطﻼع ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزرﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮسوﺟﻮھﺎ ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻓﺮاد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 85.ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اظﮭﺎر داﺷﺖ از او
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه وﯾﻠﭽﺮ ﺧﺮاﺑﺶ را ﺑﯿﺎورد و ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ86 .
ﺣﺴﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد .او در ﮐﺮج ،ﺷﮭﺮی در اطﺮاف ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯽ آدم از ﻣﻦ ﮐﻠﯽ ﺳﻮال رﯾﺰرﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮم و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ وﯾﻠﭽﺮ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ِﮐﯽ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻢ .درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارم اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد87.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ

ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﻠﺰم اﺳﺖ "ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ”.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ88 .

 82ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 83ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرش ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 84ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرش ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 85ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 86ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎدر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۸ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 87ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 88ﻣﺎده  ۲۸ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽھﺎ و ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ 89.ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﭘﻮﺷﺶ دھﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺤﺪود ﺑﮫ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزش و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﻣﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻘﺮ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد90.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪ از  ۵ﺳﺎل ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ
 ۱.۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد91 .
ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺟﻨﮕﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺖﻣﺰد ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ) ۹.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼( ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
اﺳﺖ 92.ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ 93.اﯾﻦ روﯾﮫ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ،ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﻧﯿﺴﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮیھﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮری
اﻧﺠﺎم دھﺪ94 .
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم دوﻟﺖ در ﺳﺎل  (۲۰۱۶) ۱۳۹۵در ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲۱ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ 95.اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ  ۶۰درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻠﯽ

CRPD/C/CRI/CO/1, para. 57; CRPD/C/HRV/CO/1, para. 44. 89
 90ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ»،ﮔﺰارش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«،۲۰۱۱ ،
https://www.unicef.org/protection/World_report_on_disability_eng.pdf
 91ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮی از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت ،ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺗﺤﻮل اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ۱۹ ،آﺑﺎن ،۱۳۹۶
https://www.yjc.ir/fa/news/6315754/
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۶
https://www.isna.ir/news/96122614336/
 92ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ،۲۰۱۷
 ،1.CRPD/C/IRN/Q/1/Addﺑﻨﺪ ۱۵۸
 93ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻠﻨﺎ ۳ ،اﭘﺮﯾﻞ /https://www.ilnanews.com ،۲۰۱۷ﺑﺨﺶ-ﮐﺎرﮔﺮی-474190/9-
ﻣﺴﺘﻤﺮی-ﺳﺎل-ﺑﮫ-ﻣﯿﺰان-وﻧﯿﻢ-درﺻﺪ-اﻓﺰاﯾﺶ-ﯾﺎﻓﺖ
 94ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ،1/CRPD/C/IRN/CO ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۵۲
 95ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ
 ،1.CRPD/C/IRN/Q/1/Add،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۱۵۶
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fIRN%2
fQ%2f1%2fAdd.1&Lang=en
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ﺑﯿﮑﺎری ،در ﺣﺪود  ۱۲.۴درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ  ۱۳۹۵ﺑﻮده اﺳﺖ 96.در ﺳﺎل  ۱۳۹۶رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد  ۱۵۰ھﺰار ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارای ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز در ﻧﻮﺑﺖاﻧﺪ97.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﻋﻮض ﺷﻮد )ﻣﺜﻼ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ( و
ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد98.
ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﻓﻘﻂ اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای »ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ" ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد 99.ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮی دﯾﮕﺮی از دوﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﻘﺪار آن ﮐﻢ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ
وی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻮن ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
اﺳﺖ 100.ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﺳﺖ 101.دوﻟﺖ ھﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ھﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﮫای و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۴.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﷼ ﺑﻮده اﺳﺖ102 .
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺴﻦ
 ۲۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ؛ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ،ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در
 96اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ۱۷ ،ﻣﺎرچ ،۲۰۱۸
 .https://www.isna.ir/news/96122614336/ﺑﺮای ﻧﺮخ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﮫ :اﻣﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎرﺳﺎ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺷﺒﮑﮫ
ﺧﺒﺮ ۱۲ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ /496586/http://www.irinn.ir/fa/news ،۱۳۹۶
 97اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ۱ ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،۱۳۹۶ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ،
/238041/235982/235053/http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news
 98ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرزو ،ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷؛ دارﯾﻮش ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۷ ،ﻣﯽ
۲۰۱۷؛ زھﺮه ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۳ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 99ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺎز ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﻓﺴﺎﻧﮫ ،ﻣﺎدر ﮔﻠﻨﺎز ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ذھﻨﯽ ،ﺗﮭﺮان ۳۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  .۲۰۱۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮏ .ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ۵ ،ژاﻧﻮﯾﮫ
1619936/15/10/1396/https://www.tasnimnews.com/fa/news ،۲۰۱۸
 100وزارت ﺗﻌﺎول ،ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۱۵ ،ﻣﺎرج /76602/https://www.mcls.gov.ir/fa/news ،۲۰۱۷
 101ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺪادادی ،رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ۹۳۰ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل آﺗﯽ ھﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،
 ۲۵اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۵ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﺖ /327982/http://www.icana.ir/Fa/News ،؛ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ادواری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺟﻠﺴﮫ ﭘﻨﺠﺎھﻢ ،2/E/C.12/IRN/CO ،ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺟﻮن
 ،۲۰۱۳ﺑﻨﺪ ،۱۴
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fIRN%2fC
O%2f2&Lang=en
 102ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ /3921770/https://www.mehrnews.com/news ،۱۳۹۵
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ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهام واﺑﺴﺘﮫ ھﺴﺘﻢ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ 103«.ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ھﻢ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻔﺘﮫھﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهھﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ104.
در ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺼﻮب  ۱۳۹۶دوﻟﺖ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮی اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ را ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ105.

 103ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 104ھﻤﺎن
 105ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم.ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ
روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﮐﻠﯿﺸﮫ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اواﺧﺮ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺺ ،ﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﺑﻮد .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﮕﺎهھﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه از »ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ«
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 اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی از زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﺠﻨﻮن«» ،ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ذھﻨﯽ«» ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه«» ،ﮐﻮر« و »ﻓﻠﺞ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 106.ﺣﺘﯽ در
ﺟﺎیﺟﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 107.در
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ذھﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻢ ھﻨﻮز از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ »ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب روﯾﮑﺮد
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان اﺳﺖ.
در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی  ۱۳۹۵ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه :ﺗﻮانﺧﻮاه.
ﺗﻮانﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ را دارد ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی در ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ
آوردن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ108 .

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻀﯿﻖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ھﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ آﻣﺪه :اﻓﺮادی ﮐﮫ »دارای آﺳﯿﺐھﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ ،ذھﻨﯽ ،رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ آﺳﯿﺐھﺎ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ109«.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن  ۱۳۸۳ﻣﻌﻠﻮل را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد:

 106ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ،1/CRPD/C/IRN/CO ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ۸
See Government of Iran, Report Submitted by State Party Under Article 35 of the Convention to the 107
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.
 108ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹آذر  ۱۳۹۵در ھﻤﺎﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر رﺳﯿﺪ.
/http://kazan.mfa.ir/uploadsﻣﺘﻦ_ﮐﺎﻣﻞ_ﻣﻨﺸﻮر_ﺣﻘﻮق_ﺷﮭﺮوﻧﺪیpdf.
 109ﻣﺎده  ۱ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
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ﺑﮫ اﻓﺮادی اطﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﮫ
ﺟﺴﻤﯽ ،ذھﻨﯽ ،رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮأم؛ اﺧﺘﻼلﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎرآﺋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وی
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد110 .
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺪل ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻋﺒﺎرت "ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ" ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ "ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ"
از ﺷﻤﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای در
ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺗﻨﮭﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 111«.ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ ﻓﺮدی ﮐﮫ دارای آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ … ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ  ۲درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
دارد112.
در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ،ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد دارای »ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ« ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﺑﺎر در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ و ﯾﺎ ھﺮ دو دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ 113.اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﯿﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ ﺳﺎل  ۱۳۹۰وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ۲۳.۶ ،درﺻﺪ از

 110ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۸۳ ،ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ  .۱۷۲۶۴ﻗﺎﻧﻮن
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را در ﻣﺎده  ۱ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
» 111اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۱۸ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ،۲۰۱۶
/1270112/28/09/1395/https://www.tasnimnews.com/fa/news
 112ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮیﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﺒﺮی ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺷﺒﮑﮫ دو ﺻﺪا
و ﺳﯿﻤﺎ ۳ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ http://www.monazereh.ir/images/Bank/Movie/Ejtemaie/95- ،۲۰۱۶
409/11_vijeh_khabari_2230/01_vijeh_khabari_2230.mp
 113دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺑﻨﺪ  ۱ﻣﺎده  ۱ﻣﺼﻮب ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۲۰۰۷ﺗﺎرﻧﻤﺎی دﻓﺘﺮ ﺗﮭﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ،
/286877?/http://tehran.behzisti.ir/portal/fileدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-روزاﻧﮫ-رواﻧﻲ-ﻣﺰﻣﻦpdf.
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ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﺮان ) ۱۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در زﻣﺎن ﭘﮋوھﺶ( ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل روان دارﻧﺪ 114.اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ۱۰۳
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ »ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ« ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و دارای ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺴﺘﻨﺪ115.
ﻓﺮح دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺎدرم ﺳﺎلھﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﺷﻮک ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺎدرم ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﻮک ﺑﺪھﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺸﺪم و ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدم در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ116 «.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ

دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان طﯽ ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از
اوﻟﻮﯾﺖھﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ در ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ »اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺎ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ،ﺣﻮادث و اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ
اﺳﺖ117«.
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی دوﻟﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل
ﺑﺎزﺗﺎب روﯾﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﯾﺎ درﺳﺖ ﺑﺸﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در ﺑﮭﺒﻮد ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ ﺑﺸﻮد اﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﮭﺪات دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره ﺣﺮﻓﮫای در دادﮔﺎهھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖھﺎی ﺿﺮوری ﻣﻨﺒﻌﯽ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدھﺪ .ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﯽروﯾﮫ و ﺑﺪون ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ اﻣﻮر درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﮭﺮاب ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺶﮔﺮان ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﺟﻮان اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ:
«ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ را ھﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ازﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره آﻣﻮزش دھﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪودی
دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﮫ از زﺑﺎن اﺷﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ از ﻣﺎ

 114ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎری ،ﻣﻌﺎون ﺑﮭﺪاﺷﺖ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ۲۳٫۶ ،درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۶۴ﺳﺎل ﮐﺸﻮر از اﺧﺘﻼل
رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ۲۹ ،ﻣﮭﺮ /81808077/http://www.irna.ir/fa/News ،۱۳۹۴
 115ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد  200ھﺰار ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ
ﮐﺸﻮر ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ﻣﺎه /263976/235987/235053/http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news ،۱۳۹۶
 116ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮح ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۷ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 117ﮔﺮدھﻢاﯾﯽ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ۱۶ ،آذر ،۱۳۹۴
70270/http://www.ana.ir/news
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ھﻤﮫ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .روزی ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﮑﺴﺖ
روزی ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫام ﮔﻔﺖ »ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ «.ﺑﺠﺎی
اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎیﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺟﻠﻮی وﺟﻮد ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮد
ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ118 «.
در ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن و ﮐﻢﺷﻨﻮاﯾﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ) ۱۳۹۵ﻧﮏ .ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی اﯾﻦ
ﮔﺰارش( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه اطﻼﻋﺎت روﺷﻦﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی درﺑﺎره ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﻠﺰون اراﺋﮫ
دھﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮان ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج
ﮐﮫ از زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۹۶در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ازدواج ،زوﺟﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮏ اراﺋﮫ
دھﻨﺪ 119.ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ازدواج را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺣﻖ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎن ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ دارد ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺮ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ،ﮐﮫ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ120 .

 118ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﺮاب ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۱۷ ،اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷
 119ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۵ﻣﺎده ،۷۵
-3579/6https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/planﻗﺎﻧﻮن-ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ-ﺷﺸﻢ-ﺗﻮﺳﻌﮫ-ﺟﻤﮭﻮری-اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮانhtml.؛
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ۱۷ ،ﻣﺎرچ ،۲۰۱۸
/96122614336/https://www.isna.ir/news
 120ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻨﺪ .۹

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
»اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﯾﻠﭽﺮ ﻻزم ﻧﺪارﻧﺪ ھﻢ ﺑﮫ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﯿﺎدهروھﺎ ھﻢ ﻓﺎﺟﻌﮫ اﺳﺖ .ﻣﻦ ھﯿﭻ ﭼﺎرهای ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ از
ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻦ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﺧﻮدم در اﺗﺎﻗﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻤﺎﻧﻢ« 121 .
120F

—ﺣﺴﻦ ۲۷ ،ﺳﺎﻟﮫ ،دارای دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از وﯾﻠﭽﺮ ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
در ﻧﺘﯿﺠﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺿﻌﯿﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ در ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ راه زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ 122.اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻘﺪان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ 123.ﻣﻘﺎﻣﺎت ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻧﻮاع ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ
ﮐﺮدن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﻣﺠﮭﺰ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه و اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﻌﺪی را ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ124.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮوی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد و روزاﻧﮫ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  ۴ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﺮﯾﻊ )ﺑﯽآرﺗﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﮫ روزاﻧﮫ  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﺮوی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺷﮭﺮھﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺸﮭﺪ ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و اھﻮاز ھﻢ راه اﻓﺘﺎده ﯾﺎ در
ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ 126.ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ وﯾﮋه ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن در  ۴۰اﯾﺴﺘﮕﺎه از  ۱۰۴اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوی ﺗﮭﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
125

 121ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 122ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﮭﻨﺎز ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 123ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛
ﻣﯿﻨﺎ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ھﻤﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 124ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
Shiva Shahmohammadi, “Tehran Traffic Woes & Urban Challenges,” August 9, 2015, 125
https://financialtribune.com/articles/people/22995/tehran-traffic-woes-urban-challenges (accessed on
)August 10, 2017
The Business Year, “Moving Around: Iran 2011 Review of Transport,” 126
)https://www.thebusinessyear.com/iran-2011/moving-around/review (accessed on August 10, 2017
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و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﭘﻠﮫھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻂھﺎی ﺑﯽآرﺗﯽ ﺗﮭﺮان ﺗﺎ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺘﻮان
وارد ﺷﺪ و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮﯾﻞ در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﺑﻮس127.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ھﯿﭻﮔﺎه
ﺑﺪون ﮐﻤﮏ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و روﺳﺘﺎھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاﺟﮭﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ھﯿﭻ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺎﮐﺴﯽھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ھﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ128.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺪرت از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 129.ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﺗﻮﺑﻮسھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎ ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﮐﻞ ھﻢ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺑﯽآرﺗﯽ و ھﻢ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ورودی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ ،ﻋﺼﺎ ﯾﺎ واﮐﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ 130.ﻣﺤﻞ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺑﯽآرﺗﯽ ھﻢ اﻏﻠﺐ ﭘﻠﮫ دارﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﻧﺪارﻧﺪ131.
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ورودی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪهھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر در را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ 132.ﺣﺴﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ ،در ﮐﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم ﺳﻄﺢ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ،

 127ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺮو ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ،روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ۶ ،اﮐﺘﺒﺮ http://www.iran- ،۲۰۱۶
(2017 ,14 newspaper.com/newspaper/BlockPrint/153525 (accessed July
 128ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﻤﯿﺪ ،دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۳ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
۲۰۱۶؛ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 129ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ  .۲۰۱۷ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺗﮭﺮان اراﺋﮫ
ﻣﯽدھﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ  ۶۱ون ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮای  ۳ھﺰار ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ زارع زھﺮاﻧﯽ204=http://bus.tehran.ir/Default.aspx?tabid ،
 130ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاد ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ھﻤﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﺎﻣﺒﺮ
۲۰۱۶؛ ﻣﮭﻨﺎز ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۷
 131ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۶و ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ
۲۰۱۷
 132ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
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راﻧﻨﺪهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﻢ وﺟﻮد دارد «.ﺣﺴﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار را ﺑﺮای او ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻮد ،راﻧﻨﺪه
در اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺴﺘﮫ و او در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺎدرش در اﺗﻮﺑﻮس133 .
ﻓﺎطﻤﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر
ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﻦ را ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮم ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ .ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ اﺗﻮﺑﻮس رد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺸﻮم134.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﺮو در ﺷﮭﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺮو وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺴﻦ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﻣﯽرﺳﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺮاب اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮم را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ135 «.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺳﺮﻋﺖ و
ﮐﻢھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻮدن ﻣﺘﺮو ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .آﻧﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را طﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺘﺮو ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ136 .
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ روی آوردهاﻧﺪ .ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ از ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم .ھﻢ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮﻗﯽام ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ھﻢ ﺟﺜﮫ
ﺧﻮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﯿﻔﺘﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎﻧﺲ آوردم ﮐﮫ آﺳﯿﺐ
ﻧﺪﯾﺪم137 «.
F

ﻓﺎطﻤﮫ ھﻢ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻣﯽداﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ھﺮﺑﺎر ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮم روی ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽروم ،ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﻣﺮگ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪارم .ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪارم ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ138«.
F

 133ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 134ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 135ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 136ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان،
 ۱۵ﻣﯽ ۲۰۱۷
 137ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 138ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﮑﻮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮان دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در رد ﺷﺪن از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن
ﺳﮑﻮ و واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از واﮔﻦ ھﻢ
وﺟﻮد دارد139.
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎور ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ ،درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ در ﺗﮭﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۶ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  ۱۱اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و  ۵اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ140 .

ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺧﻄﻮط وﯾﮋه ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺘﺮو و اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ
روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ 141.ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت
اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی اﺗﻮﺑﻮس اﻋﻼم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﻼم اﺳﻢ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ،اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ142 .
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﻧﺎھﻢﺳﻄﺢ در ﻟﺒﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﻣﮭﻢ ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﺪی و
دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺮگ در ﻣﺘﺮو ﺗﮭﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﻣﮭﺮﻣﺎه  ،۱۳۸۹ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺰاﻧﮫ
ﺗﮭﺮان روی ﺧﻂ رﯾﻞ اﻓﺘﺎد و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واﮔﻦ ﻣﺘﺮو ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ؛ او ﻣﺎدر دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد 143.در ﺳﺎل  ،۱۳۹۲ﻣﺮدی
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﺗﮭﺮان روی رﯾﻞ اﻓﺘﺎد .او ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ﺳﭙﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
«وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﮑﻮ رﺳﯿﺪم ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻗﻄﺎری ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎده ،ھﻤﺎن ﻗﻄﺎرﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺷﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﻄﺎری ﮐﮫ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮑﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و در ﭼﺎﻟﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻘﻮط ﮐﺮدم.
اﮔﺮ ﻣﻦ را ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻻن زﻧﺪه ﻧﺒﻮدم144«.
F

 139ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
http://www.monasebsazi.com/metro/ (accessed May 2, 2018).140
 141ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻻﻟﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 142ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻮان ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ،ﮐﺮج ۱۱،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻻﯾﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ .۲۰۱۷
اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺑﯽآرﺗﯽ ﻓﻘﻂ در اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 143ﻣﺮگ دﻟﺨﺮاش ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ،روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎره  ۲۵ ،۴۶۲۷ﻣﮭﺮ ،۱۳۸۹
(2017 ,27 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2170523 (accessed February
 144ﺳﻘﻮط ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﭼﺎﻟﮫ ﻣﺘﺮو ،روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ﺳﭙﯿﺪ ۸ ،ﺑﮭﻤﻦ http://www.iransepid.ir/News/2228.html ،۱۳۹۲
(2017 ,14 (accessed July
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در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺘﺮوی ﺗﮭﺮان ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﭘﺎﮐﺒﺎﻧﺎن ﻣﺘﺮو ﺗﺎ رﺋﯿﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه
اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮدد دارﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺴﻤﯽ -ﺣﺮﮐﺘﯽ ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻗﻄﺎر ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﻨﻨﺪ 145.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﮭﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺘﺮو ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﭘﯿﺎدهروھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮدد را دﺷﻮار و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ 146.ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻻﻟﮫ  ۲۹ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺗﻮرھﺎ در ﭘﯿﺎدهروھﺎ ﭘﺎرک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﭘﯿﺎدهروھﺎ ﮔﻠﺪان و ﭼﺎﻟﮫ و ﭘﻠﮫ و ﺳﻄﻮح ﻏﯿﺮھﻢﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺸﻤﺎرم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎزوﯾﻢ ﺑﮫ دﺳﺘﮫ ﻣﻮﺗﻮرھﺎ ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺳﺮ و ﭼﺎﻧﮫام ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ
داﺧﻞ ﺟﻮب اﻓﺘﺎدهام .ﻣﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎدهروھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ »اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮگ«147.
F

ﻻﻟﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﺮای روﺑﺮو ﻧﺸﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرود» .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ اﻣﻦﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن
ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در آﻧﮭﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ راه ﺑﺮوم 148«.ﺑﮭﺮام  ۳۶ﺳﺎل دارد و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ .او در
ﮐﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﮭﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﭘﺎﯾﺶ در ﯾﮏ ﺳﻮراخ در
ﭘﯿﺎدهرو ﮔﯿﺮ ﮐﺮد و اﻓﺘﺎد؛ »ﭘﺎﯾﻢ را ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮدم اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻢ ﮐﻨﻢ149«.
ﺧﻄﻮط وﯾﮋه ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎدهروھﺎ و ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ،ﻧﺼﺐ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻂھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺎری
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ 150.ﻣﺜﻼ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ و در ﺷﮭﺮی ﺟﻨﻮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺒﻼ روی ﭘﯿﺎدهروھﺎ
ﺧﻂ زرد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﮫ اﻓﺮاد ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ آﻧﻘﺪر ﻗﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺎ
ﻋﺼﺎﯾﻢ ﺣﺲ ﮐﻨﻢ 151.ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺎھﻢﺳﻄﺢ ﮔﺎه ﺑﮫ ﺳﺘﻮن،
درﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .دﺳﺘﻔﺮوشھﺎ ھﻢ ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را روی آﻧﮭﺎ
ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ152 .

 145ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺮو ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ ،روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ۶ ،اﮐﺘﺒﺮ http://www.iran- ،۲۰۱۶
(2017 ,14 newspaper.com/newspaper/BlockPrint/153525 (accessed July
 146ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻮان ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 147ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻻﻟﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 148ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻻﻟﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷؛ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻮان ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 149ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 150ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﮐﯿﻮان،
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۲ ،ﻣﯽ  ۲۰۱۷و ﻻﻟﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۴ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 151ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۶و ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 152ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺑﮭﺮام ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮج ۱۱ ،ﻣﯽ  ۲۰۱۷و دارﯾﻮش ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ،
ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۷ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
39
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در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵رﯾﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺮ
ﻧﺼﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﻮط وﯾﮋه ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن را ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﮭﺮداری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻄﻮط و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ آن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ153 «.

ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا ھﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﺮو و اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮاﺟﮭﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ از
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد 154.ﺷﮭﻼ ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ و در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو و اﺗﻮﺑﻮس در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺧﻄﺮا اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮم .وﻗﺘﯽ از
ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آﻧﮭﺎ ﻣﻦ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن از زﺑﺎن اﺷﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ155«.
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
از اﯾﻨﮑﮫ راﻧﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢﺷﻨﻮاﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﻼک وﯾﮋهای ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻼک ﺣﺎوی ﻋﻼﻣﺖ وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺖ .ﺳﮭﺮاب ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺷﻨﻮا اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﭘﻼک ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ» :ﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﺑﻮق را
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﯾﺎ از راهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ156 «.
در اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۹۵ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺗﮭﺮان ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضھﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺤﻮی ﻧﮋاد ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻓﺮاد
ﻧﺎﺷﻨﻮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪ ﭘﻼک ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﻮا اراﺋﮫ ﺷﻮد) .ﻧﮏ .ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش(

ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
«ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖھﺎی زﯾﺎدی را در زﻧﺪﮔﯿﻢ از دﺳﺖ دادهام.
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ درﺳﺖ ﺑﮫ درس و اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺳﻢ ﭼﻮن ادارهھﺎ در طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ
و آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﮐﻼسھﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮوم ﮐﮫ
آرزوﯾﻢ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮادرم ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻦ را ﺗﺎ طﺒﻘﮫ ﺳﻮم ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از آن اﯾﻨﮑﮫ وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ طﺒﻘﮫ ﺳﻮم ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ
اﺻﻼ آن روز ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!«
—ھﻤﺎ ۲۳ ،ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۲۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶

 153اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺎظﻤﯽ ﻣﻮﻣﻦﺳﺮاﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﯿﺰان ۲۱ ،آذر (2017 ,16 http://www.mizanonline.ir/fa/news/253941/ (accessed June ،۱۳۹۵
 154ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﺮاب ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ۱۷ ،اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷؛ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۶و ﻓﺮوغ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب
اﯾﺮان ۹ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 155ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 156ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﺮاب ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۱۷ ،اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷
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اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﮫ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزیﺷﺪه اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ 157.اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ورودی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ھﯿﭻ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﯾﺎ
آﺳﺎﻧﺴﻮری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر دارد ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ وﯾﻠﭽﺮ در آن ﺟﺎ
ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ158.
اﺣﺴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد و در ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و
درﻣﺎنﮔﺎهھﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی در ﺷﮭﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»ﺣﺘﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﮭﺮداری ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۳۰ﭘﻠﮫ دارد 159«.ﺣﺎﻣﺪ
 ۲۷ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﮭﺮش ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﺮود ،دو ﻧﻔﺮ
وﯾﻠﭽﺮ او را  ۴۰ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ160 .
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اﯾﻦ ادارات اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺸﺎور و ارزﯾﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﮭﺮی ﮐﮫ در آن
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ او ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ» .آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻮﭼﮏ
اﺳﺖ و وﯾﻠﭽﺮ در آن ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﺳﺘﮕﯿﺮه اﯾﻤﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻊ داﺧﻞ ﻧﺸﻮی ﻻی آن ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ161 «.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص ﻧﮕﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﺧﻮدﭘﺮدازھﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺣﯿﻄﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﺷﮫدار ﻣﯽﮐﻨﺪ 162.وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ راه
ﭘﯿﺶروی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ دزدی ،درﺧﻮاﺳﺖ از ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎﺳﺖ163 .

 157ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺴﻦ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﺮج ۱۲ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 158ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
۲۰۱۶؛ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﻤﯿﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
۲۰۱۶؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۲۳ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺟﻮاد ،ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 159ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب ﺗﮭﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 160ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 161ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﺸﺎور و ارزﯾﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ۱۳ ،ﺟﻮن ۲۰۱۷
 162ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻧﺎدر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﮭﺮان ۱۸ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 163ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ۲۰۱۶ ،؛ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
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ﯾﺎﺷﺎر ۳۹ ،ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ را ﮐﮫ ﭘﻠﮫ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﯿﭻ
ﺧﻮدﭘﺮدازی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮش از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ از ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺣﺴﺎﺑﺶ
ﺑﺮای او ﭘﻮل ﺑﺮدارﻧﺪ164.
ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﺧﻮدﭘﺮداز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮫ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﻗﯿﺎﻓﮫ ﮐﺪام ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اطﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﺗﻢ را ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽدھﻢ و رﻣﺰم را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻮل ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ و
ﭘﺮاﺳﺘﺮس اﺳﺖ165«.
F

اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ از آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد ،دﮐﻤﮫھﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج )اﺣﻀﺎر( آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ و اﻋﻼم ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ166.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮﯾﻞ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺼﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ روی دﮐﻤﮫ ﺑﮫ ﺧﻂ ﺑﺮﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه طﺒﻘﮫ اول در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﮐﻤﮫ طﺒﻘﮫ دوم اﺳﺖ 167.اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﻤﺎره طﺒﻘﺎت در آﺳﺎﻧﺴﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد و آﻧﮭﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ طﺒﻘﮫای ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻘﺪر آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ طﺒﻘﮫ درﺳﺖ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ168 .
ﺑﻨﻔﺸﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ در ﺗﮭﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺳﻮار
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮش در طﺒﻘﮫ ﺷﺸﻢ ﺑﺮود ،دﯾﺪه ﮐﮫ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای او
در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم ﮐﮫ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﮐﻠﯿﺪ
آﺳﺎﻧﺴﻮر را ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آن روز ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺑﺸﻮم ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ دﮐﻤﮫ طﺒﻘﮫ درﺳﺖ را
ﺑﺰﻧﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﻢ از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺧﻮدم ﺑﺮوم169 «.

 164ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﺷﺎر ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ۱۵ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 165ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ۲۰۱۶ ،
 166ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﯿﻨﺎ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ،
ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 167ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۷
 168ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﻨﺖ ،ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷؛ ﻣﺮﺿﯿﮫ ،ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان۱۶ ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۷؛ ﺑﻨﻔﺸﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 169ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻨﻔﺸﮫ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی

در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در ﺟﮭﺖ ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ 170.اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻂ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دارای »ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ« را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دارای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻧﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ در ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ اﺻﻮل طﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ171.
از ﺳﺎل  ،۱۳۹۴ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری،
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ،ﻧﻈﺎرت و اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ172 .
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﺳﺘﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ۱۲۰۰اداره دوﻟﺘﯽ در  ۳۱اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ۱۳اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد173.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﺎ  ۵۰درﺻﺪ در ﺑﺎﻻی ﺟﺪول ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺎ  ۲۴درﺻﺪ در
ﻗﻌﺮ ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﺷﺪهاﻧﺪ174 .
در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﮭﺮداریھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎوراﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی/دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺷﮭﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺻﻔﮭﺎن اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدمﻧﮭﺎد ﻣﻌﻠﻮﻻن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی  ۸۰دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ 175.در

 170ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ،
(2018 ,3 http://www.nezammohandesi.ir/uploads/zavabet-malolin.pdf (accessed May
 171ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده اﺻﻮل طﺮاﺣﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ و اﻋﻤﺎل
آن ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺪھﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ۱۰ ،1/CRPD/C/IRN/CO ،ﻣﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ .۲۱
 - 172وزارت ﮐﺸﻮر رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ رﯾﺎﺳﺖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ .ﻧﮏ .ﻣﺎده  ۸آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺎده )(2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن...
 173اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺎظﻤﯽ ﻣﻮﻣﻦﺳﺮاﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰان،
 ۲۱آذر (2017 ,16 http://www.mizanonline.ir/fa/news/253941/ (accessed June ،۱۳۹۵
 174ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ۲۱ ،ﺟﻮن ،۲۰۱۷
.(2017 ,14 http://www.behzisti.ir/Portal/home/?news/235053/235982/263070/ (accessed July
 175ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن :ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  80دﺳﺘﮕﺎه اداری اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ،
/http://www.behzisty-esfahan.ir/index.phpﺻﻔﺤﮫ-اﺻﻠﯽ-26/اﺧﺒﺎر-ﺳﺎزﻣﺎن(2017 ,15 accessed June) -8313/
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ﺷﯿﺮاز ھﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎطﻖ دهﮔﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮداری ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ176 .
ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪاﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺘﺼﺎب اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮭﺮھﺎ ﺟﻨﺒﮫ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ دارد» .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻗﺪام ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎوران دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﯿﭻ اﻟﺰاﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻄﺢ اﺛﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اراده و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ 177«.ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ھﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻧﺒﻮد اطﻼﻋﺎت
در ﻣﻮرد »ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی« اﻋﻼم
ﮐﺮده اﺳﺖ178.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ھﻢ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ،اﺟﺮا ﯾﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻮاد ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﻣﺎ را در آﻧﭽﮫ
ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮی در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎدهروھﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﮭﺮھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ
ﺑﮫ ھﺪر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ ﻣﯽﺳﻮزد 179«.زﯾﺒﺎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﮫ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ »ﭘﺎرک اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد» .ﻓﻘﻂ از ﯾﮑﯽ از ورودیھﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ
وارد ﺷﺪ .ﻧﯿﻤﮑﺖھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐدار ھﻢ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم ﮐﮫ
دﯾﺪم اﺳﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﯽ180 «.
ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺘﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﻌﺒﺮ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ
آن اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم ﻣﻘﺎﻣﺎت،
ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ 181.در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﻣﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر و ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارشھﺎ و ﻧﺘﯿﺠﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

 176ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﻔﻮت ،ﺷﮭﺮدار ﺷﯿﺮاز در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﺸﺎوران ﻣﻌﻠﻮل در ﺑﮭﺴﺎزی ﺷﮭﺮی ﺷﯿﺮاز ۳۰ ،ﺑﮭﻤﻦ
(2017 ,15 http://www.mehrnews.com/news/1817461/ (accessed June ۱۳۹۱
ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس http://www.behzisti-fars.ir/Portal/Show.aspx?Page=17187&NewsId=12835
(2017 ,15 (accessed June
 177ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۱ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 178ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺪھﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ،
 ،1/CRPD/C/IRN/COﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ) ۲۰ت(.
 179ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاد ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 180ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﺒﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۱۹ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 181اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﻌﺒﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ۱۴ ،دی ،۱۳۹۵
(2017 ,14 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/10/14/1286646/ (accessed June
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ھﯿﭻ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدﯾﻢ 182.ﺑﺮ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺎر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ دوﻟﺖ ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 182ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارش اوﻟﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺪھﻢ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ،1/CRPD/C/IRN/CO ،ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ ) ۲۰پ(.
45

ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ،ﻧﮕﺮش ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و
ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻤﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ و
وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ،ﻧﺒﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ،ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
دوﻟﺖ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ183 .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎران
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را اﺧﺬ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد درﻣﺎن و ﻋﻮارض آن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ و در ﻣﻮاردی ھﻢ ﮐﮫ
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را دادهاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ در ھﻤﺎن ﺳﻄﺢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و از ھﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻢھﺰﯾﻨﮫ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ184 .

ﻧﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﻣﻨﺎطﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ اراﺋﮫ
ﻧﻤﯽﺷﻮد 185.ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
و دﯾﺪن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮوﻧﺪ .وﺟﯿﮭﮫ  ۴۱ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ،ﭘﺴﺮم ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرش ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻦ و
وﯾﻠﭽﺮم را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ را ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ از او
ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﻢ 186«.اﺣﺴﺎن  ۳۷ﺳﺎﻟﮫ و دارای آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮود و دﺳﺘﮑﻢ  ۴ﺳﺎﻋﺖ در راه ﺑﺎﺷﺪ 187.رﯾﺤﺎﻧﮫ ﻣﺎدر ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ .او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان
ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ188 .

 183ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﺣﺎﻣﺪ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ۱۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 184ﻣﺎده  ۲۵ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 185ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮔﺰارشھﺎی ادواری ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،
 ،4-3/CRC/C/IRN/COﺑﻨﺪ ،۷۰
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IRN/CO/34&Lang=En
 186ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 187ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۱۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 188ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﯾﺤﺎﻧﮫ ،دارای دﺧﺘﺮ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۷ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
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اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﻗﺘﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽرﺳﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ داﺧﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ  ۲۸ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﺗﺠﺮﺑﮫاش در ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮم ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ﮐﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺪارد .اﯾﻦ وﻗﺖھﺎ روی ﭘﻠﮫھﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻧﺮدهھﺎ ﺧﻮدم را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻢ .اﯾﻦ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﭼﺸﻢ در طﺒﻘﮫ ﺳﻮم ﻣﯽرﻓﺘﻢ،
ﭘﻠﮫھﺎ ھﻢ ﻧﺎھﻤﻮار و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺮدهھﺎ ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﺳﯿﺪم از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﯿﻔﺘﻢ و آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ و از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺮوم189.
وﺟﯿﮭﮫ  ۴۱ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در
ﺷﮭﺮش ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﯾﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺪارﻧﺪ» :ﻓﻘﻂ درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﻦ از داروﺧﺎﻧﮫھﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮم
ﭼﻮن ھﻤﮫ ﭘﻠﮫ دارﻧﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺜﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ ﯾﺎ رادﯾﻮﻟﻮژی ھﻢ ھﻤﯿﻦطﻮر ھﺴﺘﻨﺪ 190«.زﯾﺒﺎ از وﯾﻠﭽﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دو ﺑﺎر در دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﮐﮫ در ھﯿﭻ ﮐﺪام دﺳﺘﺸﻮﯾﯽھﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ داﺧﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮود و ھﯿﭻ ﻧﺮده و ﻣﯿﻠﮫای ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴﺘﻘﻞ او از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ191 .
اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻻزم را اراﺋﮫ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﭼﻄﻮر در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ،ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﻓﺮمھﺎ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ دارو و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ 192.ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﺨﮫھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﮫاﻧﺪ و ھﯿﭻ دﮐﺘﺮ داروﺳﺎزی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده دارو و ﺗﺸﺨﯿﺺ داروھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ھﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهاﺳﺖ193.
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪﻣﺎت
ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ و در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﯿﭻ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎرهای در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و
درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎدرم ﺑﺨﻮاھﻢ ﻣﻦ را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎدرم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﭘﯿﺶ
دﮐﺘﺮ ﻧﻤﯽروم .ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮوم آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﻣﻦ داروی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽدھﻨﺪ 194«.ﺳﮭﺮاب ھﻢ
ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ و ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن »ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺮوﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آزاردھﻨﺪهای اﺳﺖ195«.

 189ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ۱۷ ،آﮔﺴﺖ ۲۰۱۷
 190ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 191ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ زﯾﺒﺎ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۱۹ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 192ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ،ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﺮﺿﯿﮫ ،ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان۱۶ ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﯿﻨﺎ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 193ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﯿﻼ ،ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮی در ﻏﺮب اﯾﺮان ۲۲ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻣﯿﻨﺎ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ
۲۰۱۶؛ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 194ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۷
 195ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﺮاب ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ۱۷ ،اﭘﺮﯾﻞ ۲۰۱۷
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ﻧﮕﺮش ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﮐﺎدر ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن

ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوھﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ،ھﯿﭻ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺣﻮزه
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
وﺟﯿﮭﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ
طﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ 196«.داوود ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ و در
ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از ﺗﺠﺮﺑﮫ دﺷﻮار ﺧﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه
و آﻧﮭﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوﯾﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ رﺳﻤﺎ وظﯿﻔﮫ ﻧﺪارد ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارد ،ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮم… واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﺮد ﺷﺪهام197«.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ و روان و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ
اظﮭﺎرﻧﻈﺮھﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻋﻈﻢ دﺧﺘﺮی  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ دارد ﮐﮫ ﺳﻨﺪرم داون دارد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ از ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ دﺧﺘﺮش اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد» .وﻗﺘﯽ دﯾﺪ دﺧﺘﺮم ﺳﻨﺪرم داون دارد ﻣﻦ را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﭽﮫ آوردم و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ او ﺷﺪهام .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ دﺧﺘﺮم ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﮫ او ﻗﺮص ﺑﺪھﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽآوردم198«.
ﺟﻌﻔﺮ  ۵۲ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﮫ دﮐﺘﺮھﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺧﺘﻼل
روان دارم ،رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﻔﯽ و ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮭﺎ از ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﭼﻮن آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ
دﺳﺘﯿﺎر رواﻧﭙﺰﺷﮏ و ﻣﻨﺸﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏھﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران روان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ199 «.
ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ھﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،آرش  ۲۴ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ و دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی
زﯾﺎدی در ﻋﻀﻼت ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ زور دھﺎن ﻣﻦ
را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ دھﺎن و دﻧﺪان اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ200«.

 196ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 197ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ داوود ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 198ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻈﻢ ،دارای دﺧﺘﺮ دارای ﺳﻨﺪرم داون )ﺷﯿﻤﺎ( ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۳۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 199ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 200ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ آرش ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﺷﺮق اﯾﺮان ۱۶ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
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ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان و ذھﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﻧﺪان ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت و
ﺣﻮﺻﻠﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ201 .

ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﺎروری ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎورھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺮﻓﺼﻞ درسّی ﻣﺪارس و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی اطﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اطﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﺒﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺮای
ﺗﺴﮭﯿﻞ وﯾﺰﯾﺖ دﮐﺘﺮ و ﻧﺒﻮد اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وﺟﯿﮭﮫ ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ و
ﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﺎﻋﯽ دارم ،از ﺳﯿﻨﮫ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در ﺑﺪﻧﻢ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪهام .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﻣﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺪارد .اﺻﻼ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽآﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﯽ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن رﻓﺘﮫام202 «.
از ﺟﻤﻠﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی زﻧﺎن را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻤﮏ ﯾﺎ
دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ زﺑﺎن اﺷﺎره اﺳﺖ .ﻓﺎطﻤﮫ  ۳۲ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارد و از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دو ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن رﻓﺘﮫ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ دوﺑﺎره
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﮫ دارم ﺑﺮادرم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ از او
ﺑﺨﻮاھﻢ ﻣﻦ را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻣﻄﺐ ﻣﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و روی ﺗﺨﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺑﮕﺬارد 203«.ﺷﮭﻼ
 ۲۴ﺳﺎﻟﮫ و ﻧﺎﺷﻨﻮا اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎدرش ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮫ ھﻤﺮاه او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﮐﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺮود» .اﻣﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖآور اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻼ دﮐﺘﺮ
ﻧﺮوم204«.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺼﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ را دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﺗﮭﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرش ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﮫ اﺳﺖ205.
 201ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ اﻋﻈﻢ ،دارای دﺧﺘﺮ دارای ﺳﻨﺪرم داون )ﺷﯿﻤﺎ( ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻏﺮب اﯾﺮان ۳۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ ﻧﺎھﯿﺪ ،ﻣﺎدر
ﺷﺎﯾﺎن ،دارای اوﺗﯿﺴﻢ ،ﺗﮭﺮان ۳۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 202ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﯿﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﮭﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۱ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 203ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎطﻤﮫ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺗﮭﺮان ۵ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 204ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﮭﻼ ،ﻧﺎﺷﻨﻮا ،ﺗﮭﺮان ۲۹ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 205ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ روﯾﺎ ،ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ،ﺗﮭﺮان ۲۵ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
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دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ دارﻧﺪ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﮫ
دﺧﺘﺮانﺷﺎن ﯾﺎد ﺑﺪھﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮانﺷﺎن را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ 206.رﯾﺤﺎﻧﮫ ،ﻣﺎدر ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ اﺳﺖ .او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ دارو
ﺑﻠﻮغ او را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎنﻣﺎن ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮارض دارد .ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﻢ207«.

ﻧﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﮫ درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻻن  ۱۴ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺴﺮم ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ درﻣﺎن ﻻزم
اﺳﺖ »ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﮫ را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ« و ﻣﻦ اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﮫ ﺷﻮک
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﻢ
ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
—اﮐﺒﺮ ،ﭘﺪر ﺣﺴﺎم ۳۴ ،ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان
ﻣﺎ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﺑﯿﻤﺎران دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد درﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻢ دادهاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ دادهاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روال اداری آﻏﺎز درﻣﺎن ﺑﻮده و ﮔﺎه
ﺑﺪون اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد درﻣﺎن اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دارو و درﻣﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻟﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ ھﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اراﺋﮫ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾﺖ آزاد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد 208.ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﻣﺎن
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ را ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺨﻄﯽ از ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻓﺮدی ،در اﻣﺎن ﺑﻮدن از
ﺷﮑﻨﺠﮫ ،رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺪ209.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ »ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آزادی و ھﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از آن« اﺳﺖ 210.ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ
وﯾﮋه ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﮫ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ »ﺿﺮورت ﭘﺰﺷﮑﯽ« و »ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ« ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﮫ درﻣﺎن ﺑﺪون
 206ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﯾﺤﺎﻧﮫ ،دارای دﺧﺘﺮ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۷ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶؛ اﻓﺴﺎﻧﮫ ،ﻣﺎدر
ﮔﻠﻨﺎز  ۱۳ﺳﺎﻟﮫ ،دارای ﺳﻨﺪرم داون ،ﺗﮭﺮان ۳۰ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 207ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﯾﺤﺎﻧﮫ ،دارای دﺧﺘﺮ  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذھﻨﯽ ،ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۱۷ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 208ﻣﺎده  ۲۵ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 209ﻣﻮاد  ۱۵ ،۱۷و  ۱۶ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
 210ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ» ،ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻖ ھﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ«،
 ۲۸ ،21/35/A/HRCﻣﺎرچ  ،۲۰۱۷ﺑﻨﺪ .https://documents-ddsny ،۶۳
)un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/076/04/PDF/G1707604.pdf?OpenElement (accessed February 12, 2018
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رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ زﯾﺎدی دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﮫای ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮد211 .

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﮫﺟﺎ از ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ روان در اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻮاردی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺷﻮک ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه درﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد 212.در ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺰ ﺑﺮق رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻨﺞ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ روش در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی
رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری دوﻗﻄﺒﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد 213.ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ راهﺣﻞ در ﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﮫ داروھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدھﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﮫ درﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ و زودھﻨﮕﺎم رخ دھﺪ.
ھﺪی ،ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﮫ ﺑﯿﻤﺎران روان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ،ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ.
ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮوﺻﺪا راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮک ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ 214«.رﺿﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ اﺳﺖ و
در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر دارد؛ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ درک و ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ
ﺑﯿﻤﺎر روان ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ او را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮطﺮف
ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اورژاﻧﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ215 «.
ﻓﺮھﺎد ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ۳۰ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎر در ﺗﮭﺮان دارد ھﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
رواﻧﺸﻨﺎس روﯾﮫ و آﺛﺎر ﺷﻮک را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دارد از ﺑﯿﻤﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ از اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﺧﻮدداری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻮک ﺗﻨﮭﺎ راهﺣﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺷﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ھﻢ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ216 «.

 211ھﻤﺎن ،ﺑﻨﺪ ۶۴
 212ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮھﺎد ،رواﻧﺸﻨﺎس ،ﺗﮭﺮان ۲۶ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷؛ رﺿﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻓﻌﺎل در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان۲۸ ،
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶

 213درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) (ECTﻧﻮع ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰی از ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮود
روی ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر و رد ﮐﺮدن ﺑﺮق از ﻣﻐﺰ در وی ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن
اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ داروھﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ،رواندرﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﺮدو آﻧﮭﺎ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﻧﮏHuman Rights Watch, Like a Death Sentence: Abuses against Persons with Mental :.
Disabilities in Ghana, October 2012, http://www.hrw.org/reports/2012/10/02/death-sentence-0
 214ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ھﺪا ،ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 215ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎ ،رواﻧﺸﻨﺎس در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ۲۸ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
 216ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮھﺎد ،رواﻧﺸﻨﺎس ۲۶ ،ﻣﺎرچ ۲۰۱۷
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ھﻤﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﺟﻠﺴﮫ
ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ 217.اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺷﻮک ﻓﮭﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ درﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﺟﻌﻔﺮ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﺷﻮک
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪم ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﻗﻠﺐ روز ﻗﺒﻠﺶ ﻣﻦ را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﻮک ﺑﺮدﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪم
ﺷﻮک ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ .ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺷﻮک ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﻮک ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ
ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﻮک ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪش ﭼﮫ ﻣﯽﺷﻮد 218«.ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ
را ﺑﺮای ﺷﻮک ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮدا ﺑﮫ ﻣﻦ ﺷﻮک ﻣﯽدھﻨﺪ .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮭﻤﯿﺪم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ«.
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ﻧﺒﻮد اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﻼﻣﺖ روان ھﻤﯿﺸﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل و درﻣﺎنھﺎی
ﭘﯿﺶرو را ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎیﺷﺎن ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﺳﮭﯿﻼ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ در ﺳﻤﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
«ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ رواﻧﺸﻨﺎسھﺎ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﻓﺮد دارای اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮد ،واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎھﯽ در اراﺋﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎده وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرد داﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﺪ از  ۴۰ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ
اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺗﺎزه ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﯿﺴﺖ وﭼﮫ ﻋﻮارﺿﯽ دارد220
F

ﻣﮭﺪی ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و داروھﺎﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم ﭼﻮن
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯽﺣﺎل و ﺧﻮابآﻟﻮد ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه آﻧﻘﺪر ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوم.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ھﺮ وﻗﺖ دﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮﺻﻢ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ .دﮐﺘﺮم ھﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد221 «.
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪه ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
روشھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺳﮭﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ دارد ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان اﻧﻘﺪر از ﺣﻘﻮقﺷﺎن
ﻧﺎآﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎری ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺪرت از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ

 217ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎرا ،ﻣﮭﺪی ،ﺟﻌﻔﺮ و اﺻﻐﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷؛ ﻓﺮح ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان،
ﺗﮭﺮان ۱۷ ،ﻣﯽ ۲۰۱۷
 218ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 219ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮭﺪی ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 220ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﯿﻼ ،ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
 221ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﮭﺪی ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«
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در روﻧﺪ درﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎ ھﻢ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ آزاد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ222«.
ﺟﻌﻔﺮ ۵۲ ،ﺳﺎﻟﮫ و دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﯽ ﻣﯽروم ،اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻢ ﻣﻦ را ﺑﮫ ﺗﺨﺖ
223
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻢ«.

222

ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﮭﯿﻼ ،ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖھﺎی روان ،ﺗﮭﺮان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷

 223ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ،دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ روان ۱۶ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ۲۰۱۷
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪارد ،ﮔﺮﭼﮫ در آن آﻣﺪه »ھﻤﮫ اﻓﺮاد
ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﯾﮑﺴﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ھﻤﮫ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 224«.ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﭘﯿﺮی ،ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ،در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﯿﻤﮫ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد را در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.

در اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،۱۳۹۳ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
در اﯾﺮان ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺣﻮزهھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ،آﻣﻮزش ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺑﮫ
ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ اھﻠﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ آزادی از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه » ﮐﻠﯿﮫ
وزارﺗﺨﺎﻧﮫھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎیﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در طﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺎﺑﺮو وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی
از آﻧﮭﺎ ﺑﺮایﻣﻌﻠﻮﻻن ھﻤﭽﻮن اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد225 «.
ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺳﯽ درﺻﺪ از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد را ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ 226.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮭﺮداریھﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺟﮭﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ227 .
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی  ۱۳۹۵ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﮑﺮار ﺣﻘﻮق و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺷﺎرهھﺎﯾﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ
ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی از درﻣﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﮫ ﺣﻖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻣﻨﺸﻮر آﻣﺪه» :اﻋﻤﺎل ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا ﺑﮫوﯾﮋه در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺮﺻﺖھﺎي ﺷﻐﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ
و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎروا و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪي ،ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ228«.
 224اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 225ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻣﺎده  ،۲ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .ﺷﻤﺎره روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ  ۱۶ ،۱۷۲۶۴اردﯾﺒﮭﺸﺖ
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044 ،۱۳۸۳
 226آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ،ﻣﺼﻮﺑﮫ ھﯿﺎت وزﯾﺮان ۹ ،ﺧﺮداد ،۱۳۸۴
 .http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123284اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (2ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن۸ ،ﻣﺼﻮﺑﮫ
ھﯿﺎت وزﯾﺮان ،اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ،http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811408 ،۱۳۹۱ﻣﺎده ۳
 227ھﻤﺎن ﻣﺎده ۴
 228ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی
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ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اداری ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،ﺗﻌﺪادی از وزﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﺎرت دارد .اﯾﻦ ﺷﻮرا در اﺳﻔﻨﺪ » ۱۳۹۶ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی در ﻧﻈﺎم اداری« را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه
»رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖھﺎی ﻧﻮﻋﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد 229«.اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂھﺎی اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﯿﻊ ﺟﮭﺎت ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و »در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻋﻼﺋﻢ و
اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺗﻮاﻧﺨﻮاه ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺐ
ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﺷﺨﺎص ﺗﻮاﻧﺨﻮاه ،آﻣﻮزشھﺎی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﮫ دھﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و ﻓﻨﺎوریھﺎی اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ
اﺷﺨﺎص ﺗﻮاﻧﺨﻮاه از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ارﺗﻘﺎ دھﻨﺪ230 «.
در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی آﻣﺪه ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ آﻧﮭﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق »اﺷﺨﺎص
ﺑﯿﻤﺎر و دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذھﻨﯽ« اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺷﻮاھﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻤﻦھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ﯾﺎ
ﻗﯿﻢ طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ وﻟﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﻤﻦھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از ﻗﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﺳﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻓﻘﻂ ﺳﻤﻦھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺟﺮای
اﯾﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﯾﯿﺲ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﺮﺳﺪ231 .

ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

اﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺎھﺪات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻣﯿﺜﺎق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ 233و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک 234.در ﺳﺎل  ۱۳۸۸اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﯿﻮن
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺎ ھﻨﻮز ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری آن را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ 235.ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎھﺪات
232

 229ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اداری در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ،۱۳۹۵
(2017 ,22 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13140 (accessed March
 230ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی
231

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯽ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،۱۳۹۴ ،ﻣﺎده ۶۶

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 232
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.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, G.A. res. 2200A (XXI), U.N. Doc. 233
A/6316 (1966), entered into force January 3, 1976, ratified by Iran, June 24, 1975.
Convention on the Rights of the Child, G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, 234
U.N. Doc. A/44/49 (1989), entered into force September 2, 1990, ratified by Iran, July 13, 1994.
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, G.A. Res. 61/106, 235
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.
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری »ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ )را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ(  ....ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را از از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﻀﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را دارﻧﺪ «.ھﻤﺎن،
ﻣﺎده ۱
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

اﯾﺮان ﺗﻌﮭﺪ دارد ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ،
ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ 236.اﻣﺎ ﻗﻀﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﺪرت در اﺣﮑﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻌﺎھﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ237 .

ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ،اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ ھﺪف ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪی ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
آزادیھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ھﺮ
زﻣﯿﻨﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ «.ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺎﻣﻞ »ﻋﺪم اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف« و ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﺎﻣﻮر ﺧﻂ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺮای ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻓﺮد ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﮫ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﮕﮫ ﻧﺪارد 238.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﮫ طﻮر وﯾﮋه
دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ را اﻟﺰام ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ازدواج،
ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﺰام ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد239 .

دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﺗﻤﺎم دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻨﺎوری و
ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺴﮭﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ
اﺟﺮا درآورد .ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﺪارس ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و »ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮﺑﺎز اﺳﺖ240«.

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖھﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﭼﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎدر
ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮔﺮوهھﺎی ﺧﻮد ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم دھﺪ 241.ﺣﻖ
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز دارد242.

 236ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 237ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ۱۳ ،ژاﻧﻮﯾﮫ ،۲۰۱۷
 ،1.CRPD/C/IRN/Q/1/Addﺑﻨﺪ ۱
 238ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ۲ﺑﻨﺪ ۳
 239ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده ۲۳
 240ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده  ۹ﺑﻨﺪ ۱
 241ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده ۱۹
 242ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﮫ
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ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ،دوﻟﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﮔﺴﺘﺮهای از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺤﻠﮫ و اﺟﺘﻤﺎع از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ« را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ243.
ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮﯾﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت و اراﺋﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮد .ﮐﻤﮏھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ھﻤﮫ اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ و ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﺳﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺨﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ244 .

ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﻖ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺖ؛ ھﺪف اﯾﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺣﻖ دارﻧﺪ
از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زودھﻨﮕﺎم و ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ245.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ« ﻧﯿﺎزھﺎی اﻓﺮاد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ
اﺳﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ وﺟﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ﮐﮫ در راﺳﺘﺎی »آﮔﺎھﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻓﻨﺎوریھﺎی ﮐﻤﮑﯽ
طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« و »ارﺗﻘﺎی طﺮح و اداﻣﮫ آﻣﻮزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺗﻮانﭘﺮوری ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ« ﺑﮑﻮﺷﺪ246 .

آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ را اﻟﺰام ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ »آﮔﺎھﯽﺑﺨﺶ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ… ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق و ﺷﺄن اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﮫھﺎ ،ﺗﻌﺼﺒﺎت و رﺳﻮم زﯾﺎنﺑﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ… در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،و آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیھﺎ و ﻏﻨﺎی اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﺴﺘﻨﺪ :آﻏﺎز ﮐﺎرزارھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ

 243ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده  ۱۹ﺑﻨﺪ )ب(
 244ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎره  ،۵ﺑﻨﺪھﺎی  ۳۵ ،۲۸و ۵۶
 245ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده ) ۲۵ب(
246

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺎده  ۲۶ﺑﺨﺶ ۲
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

»ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺜﺒﺖ و آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« و »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎرتھﺎ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎ
و ﺗﻮان اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدھﻨﺪ.

»ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻢ«

58

ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاریھﺎ وﺷﮭﺮداریھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ھﺴﺘﻨﺪ.
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریھﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت
و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در اﯾﺮان اھﺘﻤﺎم ورزد.

دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ:
•

ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؛

•

ﺣﺬف ﺗﻤﺎم ادﺑﯿﺎت وھﻦآﻟﻮد از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ؛

•

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؛

•

ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺷﺄن ذاﺗﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرزارھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﮔﺎھﯽﺑﺨﺶ را
طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﯾﺎ وھﻦآﻟﻮد در ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ و ذاﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﮓ
داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮد؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﻣﮑﺎن و اطﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد
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
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﻤﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻧﯿﺎزھﺎ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق
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
ﺣﻘﻮق ،ﺷﺄن ،و ﺗﻨﻮع اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛

•

ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮای طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ادﻋﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﯾﺎ
ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ و
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ،ﺟﺒﺮانھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺘﻨﺎم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻤﻠﮫ زﺑﺎن اﺷﺎره ،ﺧﻂ
ﺑﺮﯾﻞ ،ﺻﻮت ﯾﺎ ﺧﻂ درﺷﺖ و زﺑﺎن ﺳﺎدهﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﻓﺮادی ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻧﮕﮭﺪاری و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد؛
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•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اراﺋﮫ
ﻣﯽدھﻨﺪ دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻮده و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﻣﻮزشھﺎی ﺣﺮﻓﮫای دﯾﺪه و ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺳﻮء
رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﮫ »ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎری« ﯾﺎ »ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« ﺑﺮ
اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ھﺮ ﻓﺮد و در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺷﻔﺎف و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد؛

•

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ طﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮدی ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی آن ﻓﺮد ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه در طﺮحھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در طﺮحھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮدی
اﺳﺖ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ازﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺮی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺣﻖ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ طﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮد؛

•

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ اﻓﺮاد را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ژﻧﺘﯿﮏ ،از ﺟﻤﻠﮫ از طﺮﯾﻖ
ﺛﺒﺖ ازدواج ،ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ؛

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ طﺮاﺣﯽ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﮐﻮﺗﺎه
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؛

•

ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد ﺗﺎ از
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
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ دور اﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ
ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷﻮد؛
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•

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل طﺮاﺣﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ )ھﻤﮕﺎﻧﯽ( ﻣﻮازﯾﻦ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺗﮭﯿﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ
اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻧﮭﺎد اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﻨﺪ؛

•

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ھﻤﮫ ﺴﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم داده و
ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎی آن را از ﺟﻤﻠﮫ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؛

•

ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﻮازﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی و ﻋﺪم اراﯾﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
ﺟﺮﯾﻤﮫھﺎی ﻣﻌﻨﺎداری ﺗﻌﯿﯿﻦ و آﻧﮭﺎ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؛

•

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺎﻻھﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ،و ﻓﻨﺎوریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ
ﻣﻮازﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی را اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ھﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان اراﯾﮫ ﻣﯽﺷﻮد .دارو و درﻣﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ آزاد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اراﯾﮫ ﺷﻮد.

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻠﯽ طﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای آﮔﺎھﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
درﺑﺎره ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،درﻣﺎنھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮه ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻓﺮد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ؛

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ھﻤﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ وﯾﮋه زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت و
اطﻼﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛

•

ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢﺷﻨﻮا و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﮭﺎ ،طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢﺷﻨﻮا و ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮭﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽدھﻨﺪ،
اﻣﺎﮐﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﻓﮫای زﺑﺎن اﺷﺎره ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و دوﻟﺖھﺎی ﻋﻀﻮ آن
-

در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی دوﺟﺎﻧﺒﮫ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﮫ
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؛
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ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷

-

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﭘﮋوھﺶ و ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﭘﯿﺶرو ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶﮔﺮ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻮﯾﺘﺶ ﭘﻨﮭﺎن
ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶﮔﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
ﺟﯿﻦ ﺑﯿﻮﮐﻨﻦ ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح ﮐﺮد .ﺷﺎﻧﺘﺎ راو ﺑﺮﯾﮕﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،اﻣﯿﻨﺎ ﺳﺮﯾﻤﻮﯾﮏ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،و دﻧﯿﻞ ھﺎز،
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی در دﯾﺪﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺨﮫھﺎی اوﻟﯿﮫ اﯾﻦ ﮔﺰارش را وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ
ﭘﯿﺞ ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺗﺎرا ﺳﭙﮭﺮیﻓﺮ ﭘﮋوھﺶﮔﺮ اﯾﺮان ،دﯾﺪرﯾﮏ ﻟﻮﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﯿﻞ ون-اﺳﻔﯿﻠﺪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻼﯾﻮ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ ﻣﺸﺎور
ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺰارش را از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎم ﭘﻮرﺗﯿﺲ ﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮔﺰارش را از طﺮف
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮور ﮐﺮد.
ھﺎدی ﻗﺎﺋﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ،اﻣﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن ﻣﻌﺎون ،و ﮐﺮن ﮐﺮﯾﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات از طﺮف ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
در اﯾﺮان ﮔﺰارش را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آذﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺗﮭﯿﮫ و اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در وﯾﺮاﺳﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺰارش ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮد .ﻓﯿﺘﺰ
ھﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺸﺎرات ،ﮔﺰارش را ﺑﺮای ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﻗﺪردان ﺗﮑﺘﮏ اﻓﺮادی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻨﺶﮔﺮان ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺳﭙﺎسﮔﺰارﯾﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم از آﻧﮭﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
دوﭼﻨﺪان ﺳﭙﺎسﮔﺰارﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاری ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از راه دور ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
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