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  مقدمه

با  )،"گوگفت"( معلوليت مورد دريک گفت و شنودی است  : آمريکا ايران و ، مرکز استمسون پروژه
 های سازمان و، شرکت بين الملل بلو ال   ،های معلوليت پروژه دانشگاه هاروارد دانشکده حقوق همکاری
 کارشناسان گفتگوميان فرهنگی بينو ديگر  ، دانشگاهيان،جامعه مدنی رهبران، تشکيل ايرانی همکار

اين گفت و گو ها  . شد فرهنگی برگزار متقابل و حقوق معلوالن قانون در مورد ايران اياالت متحده و
افراد دارای  حقوقپيشبرد "، جامعه به اوج خود رسانده اطالعاتی حجم پايدار تبادل زمينه را برای

 مقاالتبا  و دادخواهی"، سياست ، قانونمورد  در ايران وبين اياالت متحده  معلوليت: يک گفت و شنود
بهترين آنها شده که  گرفته نظر در هر دو کشور توسط استفادهو برای شرکت کنندگان  نوشته شده توسط
تعيين ميکنند  معلوليت افراد دارای حقوق از متحد ملل سازمان کنوانسيون اجرای روش را برای

  کنوانسيون").("

مورد  در خالق برای تفکرپلت فرمی است  کرده که، منحصر به فرد فراهماين گفتگوها يک فرصت  
يک  طی درشرکت کنندگان نظام حقوقی ان .  يک کشور و سياست و کنوانسيون چگونگی محتوای ادغام

در ماه  ريزی برنامه جلسهند. اولين کرد مالقات، ترکيه جلسه در استانبول به مدت دو دوره يک ساله
امريکائی  ايرانی و يازده، مارسدر کارگاه  بود. 2011سال  در ماه مارس دومين و، 2010سال  اوت

و  قانون سازمانهای و ر دولتی،های غيسازمان ، و کارشناسان دانشگاهی طرفدار حقوق معلوليت
کنوانسيون در هر  و آينده وضعيت حقوق معلوليت و اطراف مسائل در مورد عميق بحث برای، سياست

 از کار افتادگی درهر دو کشور حقوق سابقه زمينه ارائه با مارس ماهجلسه شدند. جمع گردهم   دو کشور
  حق و حقوق. وضعيت فعلی، از جمله شد آغاز

و حرفه ای خويش سخن  تجربيات شخصی هر دو کشوراز از کنندگان شرکت، دوره از جلساتاين در  
قانون  از جهل مثل، عوامل گوناگونی مطرح کردند به توجه با صادقانهای از چالشها  های حساب  ؛گفتند

مورد " تغييرات اجرای منابع الزم برایفقدان ؛ قانونی اجرای عدم، قوانين ضعف، در جمعيت عمومی
 پياده و شيوه های قوانين شباهت ها و تفاوت جملهاز ، قرار گرفت خطابموضوع مورد   چنديننياز". 
 زندگی حرفه ای لنز طريق از حقوق معلوليت اطراف در های اجتماعی؛ بحث در ميان کشورها سازی

دريافت ، از جمله اشخاص دارای معلوليت بر جنگ اثرات و خانواده، و يا پرورش و، آموزش يک فرد
 حمايت مکانيسم .معلول ساير افراد نسبت به جوامع در هر دوجنگی  معلول سربازان که متمايز مزايای

حاضر  حال در ساختارهایبه طور خاص، نگاه به مورد بحث بود. موضوع ها  از ديگر يکیمعلوليت 
و  منطقه ای، محلی کار یها سازمان حمايت جديد با همکاری های جعل اثر بخشی بررسیو ، در محل
  .حقوق معلوليت اطراف در مورد مسائل جهانی

 به درس های آموخته شده مهم و های ايده از استفاده به کنندگان شرکت، در استانبول دو جلسهفراتر از  
که  است پروژهاين  محصول نهايی. اين کتاب که ادامه  دادند به ديگران  آگاهی دانش و گسترش منظور
  . است شده توليد و فارسی انگليسی نسخه دودر هر 
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 مورد در حقوق دانشگاه هاروارد پروژه های مدرسه و خود با بلوال بين الملل مشارکت از مرکز استيمسن
اين  از. کارشناسان سپاسگزاراست اياالت متحده موسسه صلح توسط شده پشتيبانی ارائه معلوليت و
افزايش ديد  و شبکه پروژها گسترشکمک به ارزشمند دانش ادامه ميدهند و  ارائه همچنان به سازمان ها

نشريه متعاق  اين بيان شده در يا توصيههای نتيجه گيری و يافته ها،. اين  نظرات، گفتگو تالش های در
  اياالت متحده نيست. موسسه صلح منعکس کننده ديدگاه ها از اينرو لزوما ازاست و  (ها) به نويسنده
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  ايران و امريكا

  گفتگويي در باب معلوليت 

  بِلت آلن مور و سارا ُآرن

 یاند تا درباره چگونگ مربوط به معلولين از ايران و امريكا گرد هم آمده یدر زمينه سياستها یخبرگان
 .ديگر دنيا به تبادل تجربه و ديدگاه بپردازند یپيشبرد منافع و حقوق افراد معلول در دو آشور و جاها

شود آه تقريبا در همه جا، افراد معلول درگير  مي یعالئق مشترك اين دو گروه از اين موضوع ناش
سر  ی، تبعيض و انواع اجحاف هستند. موانع گوناگونیننگ نابهنجار از جامعه، یاز جمله انزوا یمسائل

شدن آنان جانبه، آموزش، اشتغال، و پذيرفته  راه معلولين قرار دارد آه در زمينه شمول همه
  باشد. یيا اقتصاد ی، حقوقی، نگرشیشود و ميتواند فيزيك یگريبانگيرشان م

اين  یگيرد، اما در دهه هفتاد ميالد یبراي بهبود حقوق معلولين صورت م یها سال است آه تالشهاي ده
ول افراد معل یو فرصتها  برا یپيدا آرد. اغلب آشورها در زمينه بهبود دسترس یآوششها شتاب بيشتر

اند بسيار با هم متفاوت است. توجه بيشتر به اين موضوع از  آه بدان رسيده یاند اما نتايج پيشرفت آرده
ديگر، مستقيما منجر به ايجاد  یمرتبط با موضوع از سو یها يك سو  و پيشرفت ناهماهنگ در زمينه

  )  شد.CRPD(نامه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق افراد معلول  پيمان

CRPD وارد عمل شده و مدت الزم  2008 یسازمان ملل است آه در م یبشر جديدترين معاهده حقوق
است. اين معاهده خود گواه گرايش زياد به بهبود  آوتاه بوده  یا سابقه یآن به طور ب یآغاز اجرا یبرا

را پذيرفته و امضا آرده است اما  ی دیپسی اراست. اياالت متحده  یالملل حقوق افراد معلول در سطح بين
آنرا تصويب نمود. اياالت  2009آنكه ايران در سال   تصويب ننموده است؛ حال یهنوز آنرا به طور داخل

كند، يتوسعه يافته از قوانين دارد آه حقوق افراد معلول را تعريف و از آنها محافظت م یا متحده مجموعه
 یو تنظيمي خود است. هردو آشور درگير آشمكش یظام حقوقدر حاليكه ايران در آغاز راه تقويت ن

  در تسريع گفتمان ميان ايران و امريكا بود. یعامل موثر CRPDپيشرفت بيشتر هستند.  یدار برا ادامه

معلولين و  یيافتند تا دانش و تجربيات خودرا در زمينه انزوا یآنندگان در اين گفتگو فرصت شرآت
  عوض آند. CRPDتواند شايط را در چارچوب ی راك بگذارند آه مبه اشت یتدابير یها  ايده

توسط سازمان بهداشت  2011در ژوئن  یپس از پايان دو نشست اين گفتگوها، گزارش مشترك مهم
به درباره معلوليت آمك  یاز علل تهيه اين گزارش جهان یو بانك جهاني منتشر شد. يك (WHO)  یجهان

بود. در اين گزارش آمده است آه قريب يك ميليارد نفر در دنيا دچار    CRPD یساز پياده یآشورها برا
% از فقيرترين مردم دنيا معلول 20معلوليت بوده و همبستگي ميان معلوليت و فقر موجود است. تقريبا 

آنند. در اين گزارش ی م یآه درآمد پايين دارند زندگ ی% افراد معلول در آشورهاي80هستند و تقريبا 
 براي رسيدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل بزرگموضوع تاآيد شده آه پيشرفت  روی اين

(MDGs) افراد معلول  ینيازمند عمل و توجه بيشتر در زمينه بهداشت، آموزش، اشتغال و ساير نيازها
  .(WHO, 2011)  است
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  زمينه پيش

يا  ی، روانیمعلوليت فيزيك یدچار نوع ی% جامعه جهان14، تقريبا یطبق تخمين سازمان بهداشت جهان
تا  13متفوت است و آمار معلوليت در امريكا بين  یاست. اما تعاريف و روشهاي ارزياب یا /توسعهیتكامل
. آنچه در WHO, 2011) ( درصد جمعيت معلول است 4 یدرصد و در ايران طبق گزارشات دولت 16

آند جزئيات  آه فرق مي یعلول است. تنها چيزندارد، سابقه به حاشيه رانده شدن افراد می هيچ جا تفاوت
  است. یعموم یتكامل سياستها یاست و چگونگ

  حقوق معلولين در اياالت متحده

 یتاريخ اين آشور با افت و خيز رشد آرده است و مانند بسيار یدر امريكا،  حقوق افراد معلول در ط
خانواده است. در قرن هفدهم در امريكا چنين  یديگر مسئوليت مراقبت از معلولين با اعضا یآشورها

  گونه است. بود و همچنان اين

 یآارها آمدن آردند تا راه آه با چالشهاي خاص اين مسئله درگير بودند، شروع به گردهم یهاي اما خانواده
ت ناشنوايان در هارتفورد آانتيكا ی، مدرسه امريكاي1817دريافت آنند. در  یموثرتر و بيشتر یاجتماع

). در 2002 تاسيس شد آه اولين مدرسه ويژه آودآان معلول در نيمكره غرب بود (تاريخچه معلوليت
آنگره امريكا به  اولين آالج خاص آموزش افراد معلول، يعني موسسه آموزش افراد ناشنوا، نابينا  1864
 (تاريخچه معلوليت مجوز تاسيس داد  -آه بعدها به دانشگاه گاالِدت تبديل شد  –آلمبيا  یو ناگويا
2002(.  

اول باز گشته بودند منجر به تدوين قانون  یآه از جنگ جهان یلزوم توجه به سربازان 1918در سال 
و حقوق  یتامين خدمات توانبخش یجانبازان، اولين قانون فدرال برا یاسميت سيرز در زيمنه بازتوان

. شايان توجه است آه تنها جانبازان جنگي )2002 (تاريخچه معلوليتبراي اين افراد شد  یاشتغال مدن
گرفتند و اين موضوع باعث بروز و شدت گرفتن تمايز ميان ی معلول تحت پوشش اين قانون قرار م

آه براي حاميان افراد معلول هم چالش و هم فرصت ايجاد  یا معلولين جانباز و ساير معلولين شد، مسئله
  آند. یم

زمان فرا رسيدن بلوغ جنبش حقوق معلولين در اياالت متحده است،  1970افراد، دهه  یبه اعتقاد برخ
، قبل از اين سالها صورت 1970پس از  یبسياري از پيشرفتها یبرا یساز اما آشكار است آه زمينه

  از وقايع مهم مربوطه آمده است: یگرفته بود. ذيال برخ

  از آن ارائه  یه هدف بدوبه قانون تبديل شد. اين قانون آ 1935مصوبه تامين اجتماعي در
ی م  افراد نابينا و آودآان معلول تامين یرا نيز برا یهاي خدمات به افراد سالخورده بود، بودجه

 آرد.
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 یبرا ینابينايان، فدراسيون امريكاي یتاسيس شد: فدراسيون مل 1940در دهه  یچندين نهاد حمايت 
امور فلج.  یناتوان امريكا، و بنياد مل ، انجمن جانبازانیسالمت روان ی، بنياد ملیمعلولين جسم

معلولين در  ی، به چالش آشاندن نگهداریاين گروهها به دنبال پايان دادن به تبعيض اشتغال
گفته به  پيش یحقوق مرتبط با افراد تحت حمايت خود بودند. نهادها یگير موسسات مجزا، و پي

 .اند موثر بوده یدر تغييرات حقوق یو انفراد یطور جمع
 

 یها موجود گسترش يافته و برنامه یاشتغال یتوانبخش یها ، برنامه1960و  1950 یها در دهه 
را  یگسترش يافت تا امتيازات ینيز به طور پلكان یآنها اضافه شد. نظام تامين اجتماع  جديد به

تند، آه بر موضوع اشتغال تاآيد داشی مختلف یتبليغ یها آارگران معلول در بر گيرد. برنامه یبرا
 در اين جريان ايفا آردند. ینقش مهم

 
 خواهر خود بود، در جهت خارج آردن افراد  یآه تحت تاثير معضالت تكامل یرئيس جمهور آند

 یبود آه هدف از آن تسهيل سرمايه گزار یمعلول از موسسات خاص اقدام آرد و مشوق قانون
تيمارستانها بود. در سال  یبرا یبه عنوان جايگزين یمحل یايجاد مراآز سالمت روان یبرا

بوده و به  یتصويب شد آه به موجب آن آموزش آليه آودآان معلول اجبار یقانون جديد 1963
 .)1963گرفت (يدر اختيار آنان قرار م یدولت یهمين هدف آمك مال

 
 یدر اختيار امريكاييها یا يارانه یدرمان یتاسيس شد و از اين راه آمكها مديکيتو  مديکر 

 .)1965( سالخورده و معلول قرار گرفت
 

 معلولين  یبايست برا یم یدولت ی) آليه ساختمانها1968( یپيرو تصويب قانون موانع معمار
  ).2002 (تاريخچه معلوليت باشد. یقابل دسترس

  
گذشته و با دانش  یحقوق معلولين با گرفتن الهام از پيروزيها یحام یگروهها 1970دهه  یدر ابتدا

 یدر صدد آسب قدرت در تعداد افراد خود برآمدند. نقطه عطف  یبه دست آمده از جنبش حقوق مدن
حادث شد. در اين واقعه، صدها  1977مختلف معلولين در سال  یميان گروهها یدر افزايش همكار

ت جمع و خواستار تظاهرآننده بيرون ساختمان دفتر جوزف آاليفانو، وزير بهداشت، آموزش و سالم
امضا آند آه به توسعه  1973يك قانون مصوب  یساز پياده یرا برا یآن شدند آه وزير مقررات

) موفقيت اين حرآت خود 2002 (تاريخچه معلوليت انجاميد. مي یآار یها و حقوق توانبخش برنامه
شد آه  یمتعدد یت حقوقادامه يافت و باعث تغييرا 80انگيزه فعاليت بيشتر شد. اين پيشرفتها در دهه 

به نفع افراد معلول و اخبار  یها و امتيازات بود و احكام دادگاه بيشتر به برنامه یمتضمن دسترس
  شد. یعموم یداشت آه باعث افزايش آگاه یرا در پ یگسترده ا
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مستقل باعث ايجاد اتحاد بيشتر اين افراد وگروهها شد. معلولين  یبه آموزش، اشتغال و زندگ یدستياب
بر پذيرفته شدن در  یتكامل یمعلوليتها یتاآيد داشتند؛ افراد دارا یفيزيك یبر دسترسي و ايمن یجسم

مستقل  ی(و حاميان آنان) بر تعريف خود و زندگ یمحل آار و جامعه به طور آل، و معلولين ذهن
  تمرآز آردند.

ر آوچكتر، در يك لحظه سرنوشت ساز منج یيت قوه محرآه حاصله از به هم پيوستن جنبشهادر نها
 یبرا یشد. اين قانون متضمن حفاظت از حقوق جامع مدن (ا دی ا) به تصويب قانون معلولين امريكا

 یتضمين م یو نژاد یمذهب یاقليتها یاين حقوق را برای معلولين بود، همانگونه آه قانون حقوق مدن
و  یحمل و نقل عموم یو نظامها یآند آه آليه برنامه ها و امكانات دولت یچنين الزام م ا دی اآرد. 

» حد معقول«آوچك در  یموارد خيل یقابل دسترس باشند و اغلب آار و آسبها به استثنا یارتباطات
  باشند. یدر ساز و آار خود دهند تا قابل دسترس یتغييرات

  
 یحاصل آمده است. مقررات ساختمان یبسيار زياد یآه از ان زمان گذشته، پيشرفتها یسال 18در 

تر با  یقديم یحاصل شود. ساختمانها یجديد، دسترس یتغيير يافت تا در ساخت و سازها یا به گونه
 یشدند. آارفرمايان عوض شدند. مدارس تغيير آرد. قوانين یبازساز ا دی ادر نظرگرفتن الزامات 

آودآان معلول به آموزش بود، توسعه داده شد و تبديل به قانون  یبرخ یين آننده دسترسآه تام
  شد. (ای دی ايی ا)آموزش افراد معلول 

  
از اين موارد  یرا در دادگاهها به دنبال داشت و احكام برخ یزياد یبعد، دعاو یسالها یط ا دی ا

ها و خدمات شد. در نهايت  از برنامه یارباعث محدود شدن تعريف واجد شرايط بودن افراد براي بسي
باعث بازتر  ا دی ابر  2008جمع شد و اصالحيه سال  یحمايت و ادله آاف ا دی ا یبازنگر یبرا

  شدن تعريف فرد معلول شد.
  

ديگر  یاز آشورها یاست آه مطلوب خيل یو تنظيم یيك نظام حقوق یاياالت متحده هم اآنون دارا
 یعمده، آمبود منابع الزم برا یاز چالشها یدارد. يك یاست، اما همچنان نواقص و عيوب زياد

موفقيتشان در  یخاص از آودآان معلول برا یتوان از مراقبتها یموارد مختلف است؛ از جمله م
 یاافراد دچار معلوليته یمستقل برا یتحقق مقوله زندگ یتحصيل، شرايط اسكان با مراقبين برا

 یمستقل و خدمات حمايت یزندگ یبرا یمعلوليت جسم یافراد دارا یبرا ی، خدمات حمايتیتوسعه ا
  که مايلند کامال مطيع قانون باشند. یکارفرمايان يا مربيان یبرا
  

  حقوق معلولين در ايران
از  یايران نيز مانند بسيار یاسالم یافراد معلول در جمهور یراه رسيدن به حقوق برابر برا
آنان توسط  یمعلوالن و عدم شناخت کامل نيازها یبوده است. انزوا یکشورها، يک مسير پرسراشيب

 یجامعه و دولت، موانع عمده بر سر راه تغيير است. اما ايران سالهاست که در اين زمينه پيشرفتها
  عمده به خود ديده است.
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اولين مرکز  یک کشيش مبلغ آلمانکه ي یرخ داد، زمان 1920مهم در  یاز اولين پيشرفتها یيک
) پس از آن چند مرکز ويژه  2001 یآموزش نابينايان را تاسيس کرد (صالح پور و اديب سرشک

حقوق  یگير یپ یبرا یکوشش افراد معلول، خانواده هايشان و جامعه مدن یو بنا یمعلولين راه انداز
  مدني آنان گذاشته شد. 

  
حقوق معلوالن ندارد اما در بخش حقوق بهزيستي (مصوب  قانون اساسي ايران اشاره عامي به

ايران بهره مند  ی) آمده است که معلولين بايد از نظام تامين اجتماع1989و اصالح شده در  1979
 یکار یاولين بار حقوق بازتوان یاست که در آن برا 1959شوند. منشا اين حقوق در مصوبات سال 

بدست آوردن  یبرا یاز امکانات به مراتب کمتر یو ذهن یفيزيک یبه سبب ناتوان "که  یافراد یبرا
  .)2011 کار یدر نظر گرفته شده است (سازمان جهان "و نگه داشتن يک شغل ثابت برخوردارند

  
است که افراد را واجد شرايط حقوق  یمانند اکثر کشورها، ايران نيز درگير چالش تعريف ناتواني هاي

دين شرايط جدولت مسئول ارائه خدمات به وا یکشور از سو یمعلوليت مي کند. سازمان بهزيست
 ی. (عالءدينی، و ذهنی، بينايی، شنوايیبوده، و تنها چهار نوع معلوليت تعريف مي کند: جسم

تعريف  و بنياد جانبازان  "نبازجا"به نام  یپس از جنگ ايران و عراق، دولت دسته جديد .)2004
ديگر نيز  ی. همانگونه که در جاها)2004ی (عالءدينتاسيس کرد یکمک به معلوالن جنگ یرا برا

  گرفت.  یامکانات خاص تعلق م یمرسوم است، به جانبازان و معلوالن جنگ
  

در باره مسائل ويژه معلوالن مدون شده تا اينکه در  یتاکنون قوانين و مقررات گوناگون 1959از 
، قانون حمايت از معلولين به تصويب رسيد. اين قانون، که جامعترين و پيشرفته ترين 2003سال 

ديگر بوده و  یمصوبه ايران در زمينه حقوق معلولين است  به طور مشخص ملهم از قوانين کشورها
از افراد معلول در  یامات آن عبارت است از حمايت قانونماده تدوين گرديد. از جمله الز 16در 

که بودجه  ی. مثال سازمانهايیها، آموزش، اسکان و مسائل مال ی، دسترسیفضاها و ابنيه عموم
% از جانبازان استخدام 10% کارمندان خودرا از ميان معلوالن و 3دريافت مي کنند موظفند  یدولت

سنجش انطباق و اعمال  یبرا یقانون زياد است اما نظام پايش ) وسعت عمل2004 یکنند. (عالءالدين
باشد  یمعلولين قابل دسترس یوجود ندارد. مثال طبق قانون بايد ساختمانها کامال برا یتنبيه یسياستها

 ی) همچنين اکثر وسايط نقليه عموم2007 یشده است.(بحرين یاما در عمل در اين زمينه کار اندک
  نيست. یل دسترسمعلوالن قاب ینيز برا

  
اعمال نشود. در حال حاضر،  یبسيار مهم است، ولو اينکه به طور معنادار یوجود يک نظام حقوق

و  ی، پيشگيریشود: حمايت اجتماع یمهمتر است که در سه رسته ارائه م یخدمات بهزيست
و مانع ديگر باعث محدود شدن تعداد  یمال ی، محدوديتهایادار ی. متاسفانه کاغذبازيهایتوانبخش

الزم است. حاميان ی بيشتر ی) و توجه دولت2007 یشود (بحرين یدريافت کنندگان اين خدمات م
  بر اوضاع و وقايع دارند. یتاثيرگذار یبرا یمهم یمعلوالن در اين بخش فرصتها
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يت کودکان که هردو در حما یايران و انجمن  مل یپيشتاز، از جمله انجمن توانبخش یحام ینهادها
در بهبود اوضاع داشته اند و انگيزه تاسيس نزديک به  یتاسيس شدند، تاثير به سزاي 1969سال 
 یدر زمينه مسائل معلوالن در ايران شده اند. (صالح پور و اديب سرشک یسازمان غيردولت 250

2004(.  
  

ضاع بسيار پيچيده تر هم هست. است اما در ايران او یاشتغال  هم مثل همه جای دنيا معضل بزرگ
در آن حدود  یسال است. نرخ بيکار 25ايران جوان و سن ميانه در اين کشور  یميليون 73جمعيت 

افراد معلول اين مقدار دو برابر است. هرچقدر هم که تمايل به کمک به افراد  ی% بوده که برا15
توان فرض را بر اين گذاشت که افراد  ینم یمعلول وجود داشته باشد، در يک بازار کار بسيار رقابت

زياد از خود نشان دهند. از اين گذشته به رغم وجود  یجوان بيکار و خانواده هايشان سعه صدر خيل
کرده، عدم  ی، مدارس و خانه ها را اجباریدولت یبهتر به ساختمانها یکه ايجاد دسترس یقوانين

  رد.اطاعت از اين قوانين جلو پيشرفت معلوالن را ميگي
  

 یاست. مطالعات نشان ميدهند که در مورد کيفيت کار یرويکرد کارفرمايان نيز مانع درخور توجه
وجود دارد. در اين ميان،  یها و سوء تفاهمات یکه ميتوان از يک فرد معلول داشت هنوز پيش داور

تر هستند و اين  یشان بسيار محدود است از همه منزو یآموزش یکه فرصتها یمعلولين ذهن
از  یموضوع احتمال استخدام اين افراد را در آينده تضعيف مي کند. کارفرمايان اغلب اطالع

استخدام معلولين  یشود) و نيز انگيزه ها ی(که همانطور که پيشتر گفته شد، اجرا نم یالزامات حقوق
مرهون وجود جانبازان جنگ  یندارند. پيشرفت در اين زمينه کند است اما وجود دارد که تا اندازه ا

  ايران و عراق است. 
  

  مسئله تعريف مفهوم: چه کسي معلول است؟
بدون وجود يک  یاين سوال گريبان گير سياستگذاران و محققين است و هيچگونه مقايسه بين الملل

% ايرانيان معلول باشند منطقي به 4% امريکاييها و تنها 15تعريف مشترک امکان ندارد. اينکه 
  رسد. تنها توجيه معقول اين تفاوت، اختالف در تعاريف است. ینظر نم

  
در حال تخمين نياز جهاني به خدمات  1970که در اوايل دهه  یزمان یسازمان بهداشت جهان

را بر مي انگيخت: آيا سوء تغذيه هم  ی، با اين مسئله درگير شد که خود سواالت زيادتوانبخشي بود
 یو هم جسم یکه هم از لحاظ ذهن یبايد فرد سالخورده ا یمعلوليت حساب مي شود؟ از چه زمان

شديد، اعتياد به الکل يا  یتوان خود را از دست مي دهد معلول فرض کنيم؟ تکليف اختالالت روان
که بهبود مي يابد يا درمان مي شود  یمفرط چه مي شود؟ با شرايط ناتوان کننده ا یمواد مخدر يا چاق

% کل جمعيت دنيا معلول 10سازمان بهداشت جهاني آن بود که  یتوان کرد؟ اولين تخمينها یچه م
) 2006 اوليه حساب نشده بود. (هيلندراساسا در اين آمار  یروان یاست. ارقام مربوط به بيماريها

يک تعريف نسبتا جامع و وسيعتر ،تخمين  یدر مورد معلوليت با بکارگير یدر گزارش جديد جهان
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باالتر از   ی% جمعيت دنيا معلول است. اين تخمين به طور قابل مالحظه ا15زده مي شود که 
  . )2011 سازمان بهداشت جهاني( مقدار منتشر شده پيشين است

  
پيدا مي کند.  یحقوق و امتيازات داشته باشد، مسئله تعاريف اهميت زياد یقصد اعطا یهرگاه کشور
مي شوند که سياستگذاران بدانند  یبا دقت طراح یمالي به گونه ا یتخصيص کمکها یبرنامه ها

تعاريف شود. شرايط دريافت خدمات نيز وابسته به تعريف است، بنابراين  یهزينه ها بر چقدر بالغ م
، بخصوص از زمان یبسيار مهم هستند. برنامه بيمه معلوالن در نظام تامين اجتماع یدر برنامه ريز
 یبر اعطا یمبن ی،  به نسبت سريعترين رشد را در سيستم دارد. وعده ها2008 یبحران اقتصاد

موجود   یهيچوقت محقق نشد زيرا نياز به آن از بودجه ها ا دی ايی ادر قانون  یدولت یمال یکمکها
به تعيين مسئوليت  یبه قانون مصوب تبديل شد، توجه زياد ا دی اکه  یهميشه بيشتر بوده است. وقت

  صاحبان کار و کارفرمايان شد.
  

تر  باعث بسته یحقوق یاز دعاو یاز راه مقررات، روشها و ديدگاهها تکامل يافت. سلسله ا  ا دی ا
 یبود که جامعه متوجه وجود شرايط ناتوان کننده در حاالت یشدن تعريف معلوليت شد و اين در حال

گيرند يا  یکه مورد آزار يا مسامحه قرار م یمي شد که پيش از آن تعريف نشده بود، مانند کودکان
لوليت مطرح و در از مع یتعريف جامعتر ا دی اافراد مسن سال از کار افتاده. از اينرو در اصالحيه 

  قانون لحاظ شد.
  اصالحيه فوق در تعريف معلوليت موارد زير را هم به شمار مي آورد:

  
 را محدود کند. یحيات یکه اساسا يک يا چند فعاليت اصل یيا جسم یروح یداشتن اختالل 
 يایداشتن سابقه چنين اختالل :  
 مانند تعريف فوق است. یوجود اين نگرش که فرد دچار اختالل 
  

گسترش داد که مراقبت از خود،  یاصلي حياتي را طور یاين اصالحيه همچنين تعريف فعاليتها
دستي، ديدن، شنيدن، غذا خوردن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن، بلند کردن اشيا، خم  یانجام کارها

را ارتباط، و کار کردن  ی، خواندن، تمرکز، تفکر، برقراریشدن، حرف زدن، نفس کشيدن، سادگير
نيز در آن اضافه شد که  یاصل یجديد تحت عنوان کارکردهاي بدن یدر برگيرد. عالوه بر اين بخش

، گوارش، مثانه و روده، مغز و اعصاب، تنفس و گردش خون و توليد مثل یشامل فعاليت سيستم ايمن
، یيل طبمثل دارو، وسا یمي شد. ضمن اينکه اين مفاهيم  با فرض اين تبيين شد که هيچ راه اصالح

  ، سمعک و غيره وجود ندارد.یمصنوع یاعضا و اندامها
   

 یشد و همچنان در دادگاهها بر جزئيات آن افزوده م یاجراي 2009اين تعاريف جديد در ژانويه 
 شود.
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 ی دی)پ( سی ار  مان ملل درباره حقوق افراد معلولمعاهده ساز
  

مطرح شد و طي پنج سال توسط يک کميته ويژه توسعه يافت.  2001ابتدا در سال  دی یپسی ار 
سازمان ملل پذيرفته شد و اسناد آن در  یتوسط مجمع عموم 2006آن در دسامبر  یپيشنويس نهاي

کشور به آن اجرا  20به دنبال پيوستن   2008ی آماده امضا گرديد. اين معاهده در م 2007مارچ 
  گرديد.

  
کشور آنرا  103کشور معاهده را امضا و از ميان اين تعداد،  153ع سازمان ملل، تاکنون طبق اطال
است که بدون طي مرحله امضا آنرا  یکشور 9از  ینيز تصويب کرده اند. ايران يک یبطور داخل

نرسانده است. يک  یبه تصويب داخل یتصويب کرده حال آنکه اياالت متحده آنرا امضا کرده ول
 63کشور آنرا امضا نموده و  90تدوين شد که  دی یپسی ار نيز همزمان با  یختيارپروتوکل ا

  کشور آنرا تصويب کرده اند. ايران و اياالت متحده در اين گروه دوم قرار ندارند.
  

را امضا کرد. رييس جمهور اوباما تاکنون درخواست  دی یپسی ار  2009اياالت متحده در اکتبر 
چنين کند. مجلس  2012نفرستاده اما انتظار مي رود پيش از انتخابات  تصويب را به سنا یرسم

 یبه تصويب رساند. الزم به ذکر است که کشورها  2009اکتبر  23را در  دی یپسی ار ايران 
را در تصويب معاهده در نظر گرفته اند. رزرو  یمختلف از جمله ايران مالحظات يا حق رزروهاي

دارد که مقيد به  یايران اعالم م ی، جمهوري اسالم46بازگشت به بند «... ايران بدين شرح است: 
اين مالحظه موجب ». آن در تضاد باشد، نيست. یاجراي هيچيک از مفاد معاهده که با قوانين جار

  معاهده در ايران شود. یينچنين کلي موجب نقض اثر حقوقنگرانيهايي شده است که مبادا  گزاره اي ا
بيشتر خودرا در حاشيه نگه داشت. دولت جرج دابليو  دی یپسی ار اياالت متحده در زمان تهيه 

مانند يک پيمان  یبوش معتقد بود که بهتر است اين مسائل به دولتها سپرده شود تا اينکه روند
در رابطه با حقوق  یبا توجه به وجود يک نظام گسترده حقوقکند. از اين گذشته،  یچندجانبه را ط

معلوالن، دولت فايده چنداني در يک معاهده سازمان ملل نديد. اين انفعال اياالت متحده باعث 
  معلوالن شد.  یحام یزياد نهادها یسرخوردگ

  
را دی ی پی ار سبسيار کوتاه  یاز کشورها گرد هم آمدند تا در مدت زمان یدر همان اثنا طيف وسيع

در روند توسعه اش  یبود که کشورهاي اسالم یمدون کنند. اين معاهده اولين پيمان حقوق بشر
  مشارکت فعال داشته و و از آن حمايت کردند. ايران يکي از اين کشورها بود.

 بر هشت اصل استوار است: یپسی ار دی اساس 
  
 و استقالل کليه انسانها یاحترام به کرامت، خودمختار ;   
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 از تبعيض بر عليه همگان یجلوگير;  
 پذيرفته بودن و مشارکت مفيد و کامل در اجتماع; 
 و ماهيت  یبشر یاز گوناگون یتفاوتها و پذيرفتن معلوليت به عنوان بخش یحفظ احترام برا

 ;انسان
 برابر یفرصتها; 
 یقابليت دسترس; 
 و ;یجنسيت یبرابر 
 حفظ هويتشان یدر حال تکامل کودکان معلول و رعايت حق آنها برا یتوانمنديها یاحترام برا. 

  

که انگيزه  یاميد است اين اصول در قوانين و رفتار جوامع و مردم ايران، اياالت متحده و ساير جاهاي
  ميان ايران و امريکا را فراهم کردند، يکپارچه شود. یگفتگو
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  نگاهی گذرا بر وضعيت توانبخشی و معلوالن در ايران

  محمد کمالی

  سرآغاز

درصدی از جمعيت هر کشور را به نوعی از  10سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد برآوردی 
بواسطه تفاوت هايی که در روش های جمع آوری اطالعات اعم از ناتوانی و معلوليت مبتال می دانند. 

سرشماری، مطالعات موردی و آمارهای ثبتی وجوددارد، برآورد دقيق تعداد افراد دارای ناتوانی با 
معلوليت به سختی امکان پذير است. از همين رو آمارهای اعالم شده در کشورهای توسعه يافته به مراتب 

حال توسعه است. حضور تعداد بيشتری از سالمندان در اين کشور ها از جمله  بيشتر ازکشورهای در
  داليل مهم اين موضوع می باشد.

مهمترين  2006و  1996، 1986برآوردها در ايران از دو منبع سرچشمه گرفته اند. سرشماری سال  
خوردار نمی باشند. در منابع از برآورد جمعيت معلوالن در ايران است که متاسفانه از اعتبار کافی بر

از  نفر جمعيت برآورد شده است. 090,453  تعداد افراد دارای ناتوانی حدود يک درصد 1986سال 
بارز و قابل رويت سرشماری  موارد وصرفا اند نشده پرسش روانی و ذهنی ناتوانی دارای آنجا که افراد

نيز بجای سرشماری افراد، خانوارهای  1996شده اند و از روائی و اعتماد برخوردار نيست. در سال 
خانوار  590,479درصد از خانوارهای کشور  3.9واجد فرد معلول شمرده شده اند. بر اين اساس حدود 
اين  2006در اين سال هم وجود دارد. در سال  65برآورد شده است. ايرادت ذکر شده در سرشماری 

سوی استفاده از پرسش هايی که منطبق بر  به کار از وضعيت بهتری برخوردار گرديده است. تمايل 
هستند، در اين سرشماری ديده شد و از همين  ای سی افطبقه بندی جديد عملکرد، ناتوانی و سالمت 

 مجموع افراد دارای ناتوانی حدودرشماری منظر بر تعداد افراد شمارش شده افزوده گرديد. مطابق اين س
درصد آنان ساکن شهرها و مابقی در روستا زندگی می  60از نفر برآورد گرديد که بيش  000,100,1

کنند. پرسش از افراد دارای اختالل ذهنی نکته بارز اين سرشماری است که در سرشماری های قبلی 
در اين ميان اگر کمی واقعی تر به مسئله بپردازيم می توان از شيوه پروفسور هالندر  وجود نداشته است.

اين روش ضريبی برای هر يک از گروههای جمعيتی در نظر گرفته شده است  استفاده نمود. در 1994
درصد  5که با ضرب آن در جمعيت آن گروه تعداد افراد معلول مشخص خواهد شد. بر اين اساس حدود

 000,600,3از جمعيت کشور دارای معلوليت يا ناتوانی شديد و متوسط خواهند بود که جمعيتی بيش از 
  تر است.د. اين تعداد به واقعيت ها نزديکهد شنفر را شامل خوا

دو نکته مهم در اين بحث بايد ذکر شود. اول اينکه تعداد افراد دارای ناتوانی رو به افزايش است. اين امر 
به دليل افزايش اميد زندگی، بهبود مراقبت های بهداشتی درمانی، بهبود تغذيه و وضعيت معيشتی در 

امکان  باعث آن می گردد که افراد بيشتری عليرغم داشتن ناتوانی و معلوليت جوامع می باشد. داليل فوق
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تعداد  ادامه حيات داشته باشند. افزايش تعداد سالمندان در کشورهای مختلف خود دليل ديگری برای ازدياد
يک  افراددارای ناتوانی در جوامع است. از سوی ديگر، دور باطل بين فقر و ناتوانی ديده می شود که از

سو ناتوانی سببی برای ازدياد افراد فقير است که بلحاظ اقتصادی امکان تامين معيشت خويش را ندارند 
ديده ای در جوامع پواز طرف ديگر افراد فقير بيشتر به معلوليت دچار می شوند. اين تسلسل، معضالت 

 ز می يابد.باعث می گردد و معموال تالش نظام های رفاه اجتماعی بر حل اين مورد تمرک

  ناتوانی، معلوليت و توانبخشی 

ناتوانی يکی از مفاهيم کليدی در حيطه علوم اجتماعی  و حوزه توانبخشی است. ناتوانی يک اصطالح 
مانعی در برابر توانائی انسان برای انجام يک فعاليت در موقعيت طبيعی. در حال حاضر که نسبی است 

ناتوانی معموال مترادف معلوليت بکار برده می شود. افراد در مباحث و ادبيات توانبخشی در ايران 
دارای ناتوانی اغلب افراد معلول ناميده می شوند. اين در حالی است که با توجه به ماهيت نسبی ناتوانی 
می توان گفت هر کس در طول عمر خويش به درجات مختلف می تواند ناتوانی را تجربه نمايد. از اين 

فردی است که در جامعه اش به دليل ظاهر يا رفتار متفاوت و داشتن "ارای ناتوانی، رو فرد معلول يا د
  "محدوديت عملکردی و يا فعاليتی، معلول تلقی می گردد و يا به صورت رسمی چنين شناسايی می شود.

همنوع در جامعه  یبيش از آنكه بعنوان معلول شناخته شوند، بايد بعنوان انسانهاي ،معلوليت یافراد دارا
در نظر گرفته شوند، انسانهايي آه تنها در رفتار ، ظاهر با عملكرد خود با ديگران متفاوتند و آارهايشان 

انساني شايسته برخورداري از  نظر از اما دهند، مي انجام عادي افراد را به گونه اي ديگر نسبت به
نگاه تبعيض آميز از گذشته تا  ،شند. متأسفانهامكانات جامعه و حضوري فعال و پرنشاط در اجتماع مي با

گرديده است. اين بدان واسطه  حتي در حداقل ،بحال مانع حضور و بهره مندي آنان از امكانات جامعه
رخ داده است آه در برنامه ريزيها، تصويب قوانين، آموزش ، مسكن، تنها نيازهاي افراد سالم مورد 

ميان باعث اين امر گرديده است ، وجود نگرش منفي و آمبود آگاهي توجه قرار گرفته است. آنچه در اين 
  از توانمنديهاي بالقوه و بالفعل افراد داراي معلوليت است.

اش  جامعه به ناتوانی دارای فرد بازگرداندن برای که است اقداماتی شامل دانشگاهی در مفهوم توانبخشی
دستخوش تغييراتی شده است ليکن در حال حاضر می گيرد. تعريف توانبخشی نيز در طول زمان  انجام

توانبخشی شامل تمام اقدامات «يکی از جامع ترين تعريف را هالندر ارائه نموده است. در اين تعريف 
هدفمند دارای محدوديت زمانی برای کاهش اثر معلوليت بر فرد، قادر ساختن وی برای دستيابی به 

يت زندگی بهتر و خود شکوفائی است. توانبخشی نه تنها شامل استقالل، در هم آميزی اجتماعی، کسب کيف
آموزش افراد معلول، بلکه شامل مداخله در ساختار عمومی جامعه به منظور متناسب سازی محيط و 
حفظ رعايت حقوق انسانی افراد دارای ناتوانی است. رعايت حقوق بشر تعهدی از سوی دولت هر 

معلوالن برای زندگی همچون ساير افراد جامعه دارای حقوق کشور، جوامع و هر شهروند آن است. 
مشابه هستند و هيچگونه استثنايی نبايد وجود داشته باشد. برای حصول اطمينان از برخورداری افراد 

اجتماعی،  معلول از موارد زير ممکن است توجه ويژه ای نياز باشد. مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و
ندگی ز غلی، مسکن، حمل و نقل، دسترسی به اطالعات و برخورداری ازفرصت های آموزشی و ش
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اجتماعی، فرهنگی مثل تسهيالت ورزشی، تفريحی، حضور در جامعه و مداخله کامل سياسی در تمامی 
  موضوعات مربوط به آنان.

ی بدين ترتيب، توانبخشی به عنوان يکی از مهمترين موضوعات مورد توجه برای افراد دارای ناتوان
شد که بر اساس آن حتی در تعريف  ماهيتی اجتماعی و انسانی   بجای ماهيتی کلنيکی و پزشکی، دارای

خود، خواستار مداخله در نظامهای اجتماعی برای بستر سازی حضور افراد معلول در جوامع گرديد و 
باطات، اياب و از دولتها خواست تا در برخی موارد از جمله در حيطه آموزش، سالمت، توانبخشی، ارت

ذهاب، زندگی مدنی و استقالل و خودکفايی اقتصادی توجه ويژه ايی به افراد دارای ناتوانی معمول دارند 
تا آنها نير بدين وسيله به سطح افراد عادی حامعه برسند. گاهی اين توجه ويژه از سوی برخی مورد 

ين توجهاتی، تازه افراد دارای ناتوانی سوال قرار ميگيرد، اما پاسخ آن است که در صورت اعمال اين چن
  و افراد عادی در جوامع ، در سطحی يکسان از خدمات قرار خواهند گرفت.

  توانبخشی در ايران

حضور توانبخشی در ايران با تصويب قانونی برای ايجاد انجمن توانبخشی وابسته به وزارت کار و امور 
آن هم فعاليت های موردی در اين حيطه در ارتش  رسميت يافت. البته پيش از 1968اجتماعی در سال 

يا جمعيت  شير و خورشيد سرخ ايران انجام پذيرفته بود. بر اساس اين قانون، دولت مکلف شد تا 
درجهت تجديد فعاليت و حرفه آموزی و تقويت روحی کسانی که به علت نقص عضو و يا از دست دادن 

 1969تشکيل دهد. در سال  نيستند، انجمن توانبخشی را قسمتی از توانائی خود، قادر به انجام کار
با تشکيل وزارت رفاه  1974بيمارستان توانبخشی شفايحيائيان به انجمن توانبخشی واگذار شد. در سال 

اجتماعی، انجمن توانبخشی به اين وزارت منتقل گرديد هر چند با انحالل وزارت رفاه اجتماعی در سال 
 بار ديگر انجمن به وزارت بهداری و بهزيستی انتقال يافت. 1976

با تصويب شورای انقالب اسالمی، انجمن  1980به دنبال پيروزی انقالب اسالمی، در اوايل سال 
توانبخشی از جمله انجمن ها، سازمانها و نهادهايی بود که با هم ادغام و سازمان بهزيستی کشور را 

فعاليت های توانبخشی در قالب حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان تشکيل دادند. از اين زمان 
بهزيستی به انجام می رسد. فعاليت های علمی برای تربيت نيروی متخصص اين حوزه نيز باتشکيل 

در رشته های فيزيوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی آغاز  1973مدارس عالی توانبخشی در سال 
 10انشگاههايی که رشته های توانبخشی در آنها تدريس می شوند به بيش از گرديد. هم اکنون تعداد د

  دانشگاه افزايش يافته است.

به دنبال جنگ تحميلی و لزوم رسيدگی به افراد جانباری که معلوليت های مختلفی ناشی از جنگ روبرو 
گرفت که باعث گسترش شده بودند، فعاليت های توانبخشی در ابعاد مختلف در بنياد امورجانبازان شکل 

 مراکز توانبخشی و توجه بيش از پيش به اين امر گرديد. از سوی ديگر فعاليت های که برای آموزش
کودکان استثنايی در حيطه های محدودی صورت می گرفت با تشکيل سازمان آموزش و پرورش 

دمات توانبخشی با خدمات توانبخشی تلفيق گرديد. ارائه همزمان خ 1991استثنايی کشور در سال 
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آموزشی، پزشکی و اجتماعی موجبات بهبود وضعيت دانش آموزان دارای ناتوانی و معلوليت را فراهم 
  کرد.

در حال حاضر، عمده خدمات توانبخشی در کشور توسط سازمان بهزيستی کشور ارائه می گردد. بر 
ش اين خدمات هستند. هزار نفر از معلوالن تحت پوش 650,000اس آخرين آمار، جمعيتی بيش ازاس

همچنين خدمات توانبخشی در سازمان امور جانبازان، سازمان آموزش وپرورش استثنايی، هالل احمر، 
باتصويب مجلس  ر دولتی به جامعه ارائه می گردد.کميته امداد امام خمينی و ديگران و نيز بخش غي

 یقانون یپيوست آه دارا یشورآ 50ايران هم به جمع حدود  ،2004شوراي اسالمي در ارديبهشت ماه 
آشور عضو سازمان ملل متحد،  200براي امور معلوالن خود هستند. اين رقم در مقايسه با بيش از 

» جامع«براي   یبا وجود آنكه از ديد تخصص» قانون جامع حقوق معلوالن«بسيار پايين است. 
 یرسيدن معلوالن ايران یواند راه را براتی آه م یعنوان قانون  شدن  با مشكل مواجه است ليكن به ناميده 
از حقوق ناديده انگاشته شده شان هموار سازد، بسيار مهم است. عليرغم گذشت چند سال از  یبه برخ

تصويب آن متاسفانه هنوز در پيچ و خم های مختلفی دست به گريبان است و متاسفانه در مسير خوبی 
  پيش نمی رود.

همراه شد. با وجود  یحقوق معلوالن در ايران متأسفانه با تاخير فراوان ینامه جهان روندتصويب پيمان
معلوالن  یهاي غير دولت موقع واطالع رساني مناسبي آه از سوي آارشناسان امر و سازمان حضور  به 

نظرات   رفت با توجه به یروندي آند در پيش گرفت.  انتظار م یدولت یها انجام گرفت، ليكن فعاليت
مجلس،  یها ، مرآز پژوهشیوزارت امور خارجه، آميسيون حقوق بشر اسالم یاز سو آه یموافق

نظران ابراز شده بود، اين روند از سرعت بيشتري  آشور و بسياری  از صاحب یسازمان بهزيست
به  2009به هر شکل اين کار در سال  .ماه به طول انجاميد 17برخوردار شود آه متأسفانه بيش از 

هاي فراواني آه  اميد است نقطه عطف مهمي درتاريخ زندگي معلوالن ايراني باشد چه تالشانجام رسيد و 
براي تحقق حقوق ناديده گرفته شده آنان انجام شده است به ثمر خواهد نشست و معلوالن ايراني همانند 

  سايرمعلوالن در جهان بايك زبان مشترك در مسيرتحقق حقوقشان گام برخواهند داشت.

  ز آتیچشم اندا

وجودآمده  رغم توسعه مناسبی که در امر شناسايی و ارائه برخی خدمات توانبخشی به معلوالن درايران به
است، ليکن هنوز در بسياری از موارد برای حضوری ساده در جامعه نيز از امکانات اوليه برخوردار 

ها و  ترس نبودن ساختماندهند در منزل بمانند. دردس ها يا خود ايشان ترجيح می نيستند و خانواده
های آموزشی،  سازی معابر و اماکن شهری، ساختمان های مختلف به همراه فقدان مناسب محيط

درمانی،اداری، مراکزخريد، مراکزفرهنگی، ورزشی و تفريحی  ومراکز ديگر موقعيتی را آفريده است 
د دارای ناتوانی ومعلوليت از ها و افرا ها فاصله دارد.  خانواده که با وضعيت نسبتا مطلوب هم سال
و نقل عمومی، فقدان، کمبود، گرانی وپايين بودن کيفيت وسايل   وضعيت مسکن، اشتغال، وسايل حمل

نحوه برخورد سازمانهای حمايتی با موضوع مشکالت مندند.  توانبخشی متاسفانه هنوز هم گاليه  کمک
پرداخت مستمری استوار بوده است که متاسفانه  اقتصادی خانواده های نيازمند در ايران، اصوال بر پايه
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با توجه به پايين بودن ميزان مستمری پرداخت شده به نظر می رسد هيچگاه نتوانسته است راه حل قابل 
اعتمادی باشد. بويژه در مورد خانواده های دارای فرد معلول که در اين پرداخت ها، اغلب عوامل مرتبط 

نسبت به معلوليت باز هم  یرسد نگرش منف نظرمي نظر گرفته نمی شود. بهبا معلوليت به طور موثری در 
آه  یايم و از آنهاي آه زياد شنيده یهاي است؛ همان حرف یاختصاص بودجه آاف عدم  یبرا یدليل خوب

حل شده است آه انتظارحل مشكالت معلوالن را داريد؟ اين مطلب را  یمعتقدند مگرنيازهاي افرادعاد
  دستكم نگيريد آه مشکلی بزرگ است. 

فعاليت های توانبخشی نيز از جمله اموری است که نقش مشارکت های بخش غير دولتی در آن بخوبی 
لزوم حمايت می تواند مطرح باشد. هر چند با گسترش مناسبی که در اين بخش فراهم شده است ليکن 

جدی از سرمايه گذاران اين حوزه احساس می شود که اخيرا با برخی از بی مهری ها روبرو شده اند. 
در کشورهای توسعه يافته استفاده از داوطلبان در ارائه خدمات به افراد دارای ناتوانی به شدت گسترش 

ار نفر از داوطلبين برای همراهی يافته است. در بازيهای پاراالمپيک سيدنی و آتن شاهد حضور دهها هز
و کمک به افراد معلول شرکت کننده در بازيها بوده ايم. فرهنگ خدمت داوطلبانه بايد به صورت بنيادين 

  در حوزه توانبخشی مد نظر دست اندرکاران قرار گيرد. 

ق را خدمات توانبخشی به نظر اينجانب اقدامی تخصصی است که قابليت تهيه سازی حول سه محور فو
سال سابقه اجرائی به خوبی نشان داد  10داراست. تجربه ارائه خدمات توانبخشی بر جامعه ما بيش از 

که امکان سطح بندی خدمات توانبخشی وجود دارد. همچنين نوع خدمات باتوجه به ناتوانی های مختلف 
انبخشی مبتنی بر جامعه افراد قابل ارائه است. از سوی ديگر چنانچه سياست های اجرائی حول برنامه تو

تدوين شوند، امکان اعمال تمرکز زدايی ذکر شده در قانون نيز به خوبی وجود خواهد داشت. در اين 
ميان استفاده از اعضای خانواده ها و داوطلبان برای ارائه خدمات توانبخشی به خوبی قابل حصول 

ارت بهداشت برای ادغام توانبخشی خواهد بود. در اين زمينه، هماهنگی الزم با حوزه سالمت در وز
  مبتنی بر جامعه درون نظام مراقبتهای بهداشتی اوليه ضروری است.

از جمله مشکالت حوزه توانبخشی در کشور فقدان پايگاه اطالعات جمعيتی از افراد دارای ناتوانی و 
ران به داليل مختلف معلوليت است. بيش از اين اشاره کردم که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار اي

قابليت استناد ندارند. مطالعات نمونه ای اندکی هم امکان تعليم ندارند. فقدان يک برنامه بانک اطالعاتی 
جامع، مانع از آن بوده است که آمارهای ثبتی نيز بتوانند در اين ميان کارگشا باشند. به نظر می رسد 

ن و استفاده از آخرين طبقه بندی جهانی ناتوانی و دراين مورد الزم است با هماهنگی مرکز آمار ايرا
  زمينه تحقق چنين پايگاه ارزشمندی را فراهم نمود. )ای سی افمعلوليت (

آه  یآنان است ونقش یغير دولت یتر معلوالن ونهادها يک موضوع نيز  حضور هرچه بيشتر و گسترده
ع حقوق معلوالن برعهده بگيرند. نبايد از قانون جامع و کنوانسيون بين المللی جام یتوانند در اجرا یم

ويژه نقش مهمي آه در تهيه،  اند و به  مناسب در دنيا آسب آرده ینظر دور داشت آه معلوالن اگر موقعيت
بديل و شايسته  یواسطه حضور ب تدوين و تصويب آنوانسيون جامع حقوق معلوالن داشته اند، صرفا به 

  .مداوم امور بوده است یو پيگير یاجتماع یها آنها در صحنه
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آنان در پيگيري تحقق قانون جامع حقوق معلوالن،  یها معلوالن و انجمن یرسد نقش اساس ی نظر م  به
تواند وجود  یم یهاي مختلف قرار گيرد.  در اين مسير راه  یخود آنها مجددا مورد ارزياب یبايد از سو

،شكايت نسبت  یوحت یحقوق یهايو تغيير نگرش تا پيگير یساز آگاه یها داشته باشد؛ از حضوردر برنامه
توان اميد داشت تا با آمك ی دهد آه م یدر ايران نشان م یحقوق یها قانون...  سابقه فعاليت یاجرا به عدم 

آرد وتا احقاق حق آنرا ادامه  یقانون اقامه دعو یاجرا  ، قصور و عدمیقوه قضائيه نسبت به سهل انگار
  .د آه حق ناديده انگاشته شده در طول ساليان گذشته، محقق خواهد شدداد ومطمئن بو

 یارا کان د که کود يشيد  اند یبير توان تدی ر جامعه م د یناتوان یارا د توسعه فرهنگ حضور افراد  یبرا
نگاه  . آنچه از آن به عنوان همراه شوند ی کان عاد ارس فراگير با کود همچون مد یهاي ر مکان نيز دی ناتوان
.   ها منجر شود ر هريک از حوزه د ی جد یها به آسيب  تواندی توانيم نام ببريم، می يا يکجانبه م یبخش

و عام   يد توان به عنوان يک ضرورت جدی م یر شرايط فعل را د یا  بين حوزه یهمکاري و هماهنگ
اشاره کنم. اصطالح   یبخشر حوزه علوم توان د  يد خواهم به يک تعبير جدی ر اينجا م . د مطرح کرد

مطرح  یتوانبخش یها ر برنامه د یاساس است که به عنوان يک راهبرد  یسال چند   "کل نگر یتوانبخش"
 یتوانبخش یها اساختن برنامه ام به جد اقد ،یتوانبخش یها رون برنامه د یگذشته، حت یها ر سال ه است. د شد

 یرست نيست و توانبخش . امروز اما اين تعبير د بود ی امري عاد یواجتماع یا حرفه ،ی،آموزشیپزشک
و بروز  ر بد .از اين رو د کنند ه مطرح مي و خانواد فرد  یبرا یهمه جانبه را از لحظه بروز ناتوان

ر کنار تيم  و روانشناس د یکار اجتماع د ، الزم است تا مد شود مي یکه منجر به ضايعه نخاع یا سانحه
ر  نيز الزم است د اعتياد  یر برنامه توانبخش و همينطور فيزيوتراپيست.  د  شنداشته با پزشکي حضور د

رمانگر هم کمک گرفت و همينطور از روانشناس و روانپزشک  رد ه او، ازآا و خانواد معتاد  کنار فرد 
ر هر  اگانه د جد یها نه فقط برنامه ،سازمان یها به برنامه "یکلي نگر"پزشکی چنانچه موضوع تيمهای و

ها، اتالف منابع  ر برنامه توان ازتفرق دي، م قرار گيرند یو کارشناس ی ل نظر جد بحث وتباد مورد  –حوزه 
 . کرد یها جلوگيريو همپوشان
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  اياالت متحده:توسط  حمايت از حقوق افراد معلول نامه پيمانداخلی  تصويب

  واهد شد؟خآيا تغييری ايجاد 

  و َجِنت ای ُلرد  اشلیاشتاين، مايکل 

  مقدمه

را   (CRPD)، معاهده حمايت از حقوق افراد معلول 2010جوالی  30آياالت متحده آمريکا ، در 
امضاء و دولت اوباما قول حمايت و ارجاع بسته تصويب آن را به مجلس سنا در اسرع وقت داده است. 

ط به معلولين می داند اما در عين حال آمريکا مدتهاست که خود را سردمدار قوانين و سياستهای مربو
همواره برای قبول عهدنامه های حقوق بشر سازمان ملل درنگ نموده است. به همين دليل، تاييد احتمالي 
معاهده حمايت از حقوق معلولين نه فقط برای حقوق افراد معلول بلکه آال برای سياستهای خارجی حقوق 

  همی خواهد بود.بشر اياالت متحده قدم بزرگ و بسيار م

  و سياسی مورد نياز برای تصويب پيمان حقوقیشرايط 

است. قدم اول در اين راستا تصويب يک معاهده الزم در اياالت متحده، موافقت دو سوم مجلس سنا برای 
آن با قوانين و سياستهای کشور  تجانسبررسی کلی پيمان توسط دولت وقت برای اطمينان از همخوانی و 

لبا توسط وزارت کشور برگزار می شود البته به کليه نهادها و ارگانهای مربوطه غااست. اين بررسی 
 تصويبپيامدهای مورد ر دفرصت داده می شود تا پيمان را بررسی کرده و نظرات و پيشنهادات خود را 

را  بر اساس  یو سياسی  ارايه نمايند. وزارت کشور پيشنهاد حقوقیهای کاستيپيمان و شناسايی 
گزارشات نهادهای داخلی و بررسی های قانونی در رابطه با رد يا تصويب پيمان برای ارايه به رييس 

پيمان  تصويبموشکافانه ای برای ارايه به مجلس سنا جهت درخواست  حقوقیهمچنين نقد  وجمهور 
جمهور  رييستوسط دفتر رياست جمهوری انجام ميشود. چنانچه  اسنادبازبينی خرين مرحله آميکند.  آماده

ناميده  پيمان نامهتصويبی  ، که اصطالحا بسته اين اسناد، ببيندهمراستا با منافع کشور را پيمان تصويب 
  .شدخواهد  آغاز تصويبميشود، به سنا ارجاع داده شده و مراحل 

ا ارجاع داده ميشود اختصصا به کميته امور خارجه سنا فرستاده برای تصويب به سن کهپيمان نامه ای 
تغييرات در  برای گفتگو درباره پيمان، تشخيص پيامدهای عمومی آن و يا نياز به  نشستیميشود. معموال 

مناسب سياسی در هر قدم  روندقانون برای آن، برگزار ميشود.سپس رييس کميته امور خارجه مجلس سنا 
قرار دادن پيمان نامه در تقويم انتخاب ميکند. رييس کميته ميتواند از قدرت خود برای برای پيمان را 

مراحل قانونی تصويب آن، حتی برای چندين سال، به صورت غير علنی استفاده در تاخير  ايجادسياسی و
 کميته امور خارجه سنا و رای مثبت سنا ميباشد.های  توصيهکند. آخرين گامهای تصويب سنا شامل 

. نهادهای حقوق بشر، ارگانهای استکميته جوابگوی سواالت و پذيرای حمايتهای مثبت مردمی 
  خصوصی و ديگر نهادها ميتوانند برای دريافت پاسخ و ابراز حمايت خود با کميته تماس حاصل کنند.
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دی، ارجاع بسته پيمان نامه عالوه بر تحليل های قانونی موشکافانه معموال شامل مالحظات پيشنها
(م.ت.ا) نيز ميشود. م.ت.ا. جهت رفع هرگونه مشکالت احتمالی و  يا بيانيه ها و اعالنات تفاهمات

مخالفت در راستای تصويب پيمان نامه طرح ميشود. به طور مثال برخی قوانين اياالت متحده بايد برای 
حه و دنبال کردن مراحل قانونی پذيرش پيمان نامه تغيير پيدا کنند. با اينکه دولت ميتواند با ارايه يک الي

به طور قوانين جديد در کنگره، اين تغيير را ميسر سازد اما ممکن است باعث به طول انجاميدن مراحل 
تصويب آن شود. در اين گونه موارد م.ت.ا. برای جلوگيری از درگير شدن در مراحل مقننه پيچيده 

مفاد پيمان نامه تنظيم ميشوند و از اين طريق کارايی خواهد داشت. مالحظات برای تغييرات جزيی در 
مسؤليت قانونی تصويب کنندگان تغيير ميابد. تفاهمات و اعالنات برای روشن سازی و تفسير برخی از 

همسو سازی مفاد پيمان با مثال  اين کار ممکن است برای  ) 1995(بورگنتال  مفاد پيمان مطرح ميشوند
  .انجام گيرد مفاهيم قانون اساسی کشور

پس از تصويب سنا، پيمان نامه دوباره به رياست جمهوری برگردانده ميشود و به اين ترتيب مراحل پس 
از تصويب و امضای رييس جمهور و کسب اجازه مجلس سنا تکميل ميگردد. امضای رييس جمهور بر 

ه با استناد به مالحظات، اوراق پيمان نامه به منزله مسؤوليت اياالت متحده در قبال مفاد پيمان نام
  تفاهمات و اعالنات است.

  حقوق معلولين در آمريکاقوانين مروری بر 

با قوانين حمايت از حقوق معلولين در آمريکا دارد.  هنگپيمان حمايت از حقوق افراد معلول اهدافی هما
 همچون اعمال  يا با پيمان نامه همسو هستند و يا از طرق محتلف به طور کلی قوانين اياالت متحده

. در واقع اساسی می توانند به چنين همسويی برسندقانون و يا عملکردهای نهاد قانونگذاری  محکمتر
ترين قواعد پيمان نامه عميقا ريشه در قوانين حقوق معلولين آمريکا، احترام به شرافت انسانی، عدم 

  ).2008(اشتاين و لرد  ی داردتبعيض و حفاظت از آبرو، شرايط زندگی قابل قبول و فعاليت اجتماع

ميان دو اساسنامه قانونی به اين دليل رخ ميدهد که قوانين حقوق شهری و شهروندی اياالت  اختالف 
متحده و قوانين بين المللی حقوق بشر در دو جبهه جداگانه قرار دارند که اگرچه در تناقض نيستند اما 

وط به معلولين در آمريکا و نيز پيمان حمايت از حقوق وقوانين مرب سياستهاهماهنگی کامل نيز ندارند. 
از ناتوانی  غيرعواملی  ،معلولين ريشه در الگوی اجتماعی معلوليت دارد. بر طبق اين الگوی اجتماعی

حقوق افراد معلول در اياالت متحده قضاوت  حاميان. استفرد نشان دهنده ميزان ناتوانی اجتماعی 
و الگوی ضد تبعيض بر طبق اساسنامه  نندبزرگترين مانع اجتماعی ميدانادرست در مورد معلولين را 

از اساسنامه حقوق  7اين الگوبرداريها بند  مهمترين که يکی از ندشهروندی پيشين را در پی گرفته ا
قطعنامه معلولين آمريکايی  تنظيم ناناست. شاخصترين مورد از تالشهای حمايتی آ 1964شهروندی سال 

اياالت متحده است (اشتاين و  قنون گذاریميباشد که نشانه پيروزی الگوی اجتماعی در  1990در سال 
  .)2007 اشتاين 

 نظامهای حقوقیدستورکار ضد تبعيض معلولين آمريکا تاثير به سزايی دراعمال تغيير در روند برخورد 
اين علت ان محدود است. با افراد معلول داشته اما در بدست آوردن امکانات برای برابری اجتماعی همچن
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رسمی و محکم عدالت دارد که در مفاهيم  است که رويکرد آمريکا به حقوق معلولين ريشه در قضيه آن
ميکند. يکی از نتايج اين تمرکز شديد  شديدا دنبالواقع برخورد مشابه با افراد در موقعيتهای مشابه را 

شامل حقوق  ملکابه طور يض است که کار ضد تبعرتکميل حقوق شهروندی و سياسی از راه دستو
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نميشوند. از اين رو قطعنامه معلولين آمريکا از حقوق شهروندی حمايت 

بيانی ديگر،  قوانين  بهباشد. زيرپا گذاشته ميکند بدون اينکه امکانات برابری و عدالت اجتماعی را 
به منظور حفظ عدالت در برخورد با افراد است نه حقوق شهروندی برای حمايت ازبرابری اجتماعی 

. در نتيجه، قطعنامه يا بطور جامعتر، برابری معنادارو درست ارايه فرصت برابر اجتماعی به افراد 
معلولين آمريکايی و ديگر قوانين حامی در آمريکا قادر به فراهم آوردن کامل و مطلق امکانات برابر 

  ).2007(اشتاين و اشتاين اجتماعی برای معلولين نيستند 

کاريابی را در نظر بگيريد که خأل بزرگی در رابطه با آن در سياستها و قوانين  موضوع،به عنوان مثال
يکا برای معلولين و همچنين پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين نيز وجود دارد. درعين حال مرملی آ

عانه قطعنامه معلولين آمريکايی در مواجهه با که ايجاد امکانات حمايتی از مواضع قاطدليلی ندارد 
. آماده سازيهای  دست نيابدپيمان نامه حمايت از حقوق معلولين نگرش  نيرومند اياالت متحده به  ،تبعيض

، بيشتربر وسايل رفاهی  یمالياتيارانه های ضروری شامل  ايجاد فرصتهای کسب مهارتهای شغلی، 
ميباشد. (اشتاين و واترستون شغلی خاص يا تامين قراردادها ای فرصتهدر نظر گرفتن فعاليت مثبت، 

2008.(   

تامين به جز مقوله اشتغال زمينه های ديگری نيز وجود دارند که پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين در
آنها کوتاهی کرده است. دليل اين خأل ديد عمومی آمريکاست که حمايت از قوانين شهری و سياسی در 

اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را ورای حدود عادی و قانونی آن قرار ميدهد. با اينکه قانون حمايت از مينه ز
درپيمان اختالف ميشود،  شاملاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  نبحقوق معلولين آمريکا برخی جوا

اين مسأله  که به برابری اجتماعی و فعاليت عملی مربوط ميشود به وضوح آشکار است.در جاهايی نامه 
 20)، افزايش آگاهی( 8( بانوان معلول) ،  6( برابری و عدم تبعيض)، ماده  5، به طور مثال، در مفاد 

در زندگی  مشارکت( 30(شرايط مطلوب زندگی و حمايت اجتماعی) و ماده  28شخصی)، تحرک (
نه در اياالت متحده فرهنگی، اوقات فراغت، تفريح و ورزش) مشاهده ميشود. در ديگر مفاد پيمان آنگو

و واقعيت به وجود می آيد. اين  -هستندکافی از جهات ديگر که  -اعمال ميشود خأليی بين نيازمنديها
(مواقع مخاطره آميز و  11(دسترسی)،   9موضوع در مفاد ذيل به وضوح بيان شده است: ماده 

ی سياسی و زندگی (فعاليت در زمينه ها 29(دسترسی به عدالت) و ماده  13ضروری بشری) ، 
 در قوانين ايالتی است و نه قوانين ملی،در مورد گروه ديگری از مفاد، از آنجا که اساس آنها اجتماعی). 

( عدالت و برابری در مقابل قانون)،  12. ماده ميزان و نوع حمايت از آنها مردد بوددر مورد می توان 
گروه آخر ميشوند. به طور اين (سالمتی) شامل  25(احترام به خانه و حريم خانواده) و ماده  23ماده 

 ی حمايت شده تصميم گيربه نظر آشکار است که ماهيت پيشرو يک چارچوب  12مثال با توجه به ماده 
   ).2008قانون و سياست در اکثر کشورهای جهان نيازمند است (اشتاين و واترستون تغييرات به 
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در قوانين و سياستهای معلولين آمريکا در قبال پيمان نامه البته الزم به تاکيد است که هرگونه کمبود 
حمايت از حقوق معلولين از طريق ايجاد تغييرات اساسی در قوانين و سياستهای اياالت متحده و يا تغيير 
در قانون اساسی از طريق قوه مقننه قابل حل و فصل بوده و مهمتر اينکه هيچ يک از اين کمبودها مانع 

اه تصويب پيمان نامه توسط اياالت متحده محسوب نميشوند (اشتاين و واترستون بزرگی بر سر ر
2008.(   

  اهميت توجه به تصويب پيمان

فرايندهای مربوط به سياستها و  ،توجه اياالت متحده به تصويب پيمان باعث بررسی و مرور قوانين
عمومی قوانين و سياستهای معلولين  فضایشده است. يکی از نتايج مثبت اين امر درک بهتر معلوليت 

نکند، روند تصويب را حمايت از حقوق معلوالن است.  حتی اگر اياالت متحده در آينده نزديک  پيمان 
اياالت متحده جهت بهبود دولت فدرال در آغاز روند تصويب، باعث باز شدن بحث امضای پيمان و 
برنامه پيمان می توانند تغييرات سريع سياسی و  برای تصويبگفتگوها است. اين شده  شرايط و پيشرفت 

در فوانين و سياستهای معلولين ايجاد کنند و به نوبه خود خدمتی در راستای بهبود و پيشرفت  ای را
  مشکالت خاص قوانين حقوق بشر در رابطه با معلولين انجام دهد.

مان با تصويب پيمان نامه توسط است. همزانجام در حال چنين مباحثاتی نشانه ها حاکی از آن است که 
اياالت متحده، والری جارت، مشاور ارشد دولت اوباما، تشکيل يک مقام جديد با عنوان مشاور 

ر، را کاوزارت کشور ، مجموعه حقوق بشر و ادازه دموکراسی مخصوص قوانين بين المللی معلولين در 
مربوطه سياستهای خارجی وق بشر حقوشامل شدن امور معلولين در مسائل  کرد که نشانه اعالم 
يک نهاد خودمختار ملی  که ) دوماه بعد مجمع ملی اياالت متحده برای معلولين  AAPD  2010.(است

شروع به مطالعه ميزان شمول معلوليت در رييس جمهور در امور معلولين است، و طرف مشورت 
اهده حمايت از حقوق معلولين کردو سياستهای حمايت خارجی اياالت متحده و تبعات احتمالی تصويب مع

در رابطه با همکاريهای بين المللی معطوف شد  32در اين ارزيابی توجه ويژه ای به الزامات ماده 
(NCD 2011) رييس جمهور يک مشاور ارشد در مسائل معلولين را در آژانس فدرال مديريت بحران .

)FEMAه است که اين موضوع نيز باب گفتگوها ، که بخشی از وزارت امنيت داخلی است) منسوب کرد
در برنامه  11در حال بررسی تبعات ماده  FEMAرا بيش از پيش گشوده، تا بدانجا که CRPDدرباره 

) و 2011ريزی بين المللی کمکهای انسان دوستانه و واکنش به بحران اين آژانس است. (کاخ سفيد 
همه شمول در آژانس توسعه بين المللی اياالت انتساب اخير مسئول هماهنگی امور معلولين و توسعه 

)  به طور 2011متحده امريکا توسط رييس جمهور نيز شايان توجه است. (سرويس خبری کشور، 
ساالنه ديپلوماسی و توسعه وزارت کشور با همين نگرش به شمول مسائل معلولين  4مشابه، بازنگری 

در سرلوحه همه امور ديپلوماتيک و توسعه ای قرار  برگزار شده و متعهد به تضمين آن است که معلوليت
  .)2010ساالنه ديپلوماسی و توسعه وزارت کشور 4گيرد.(بازنگری 
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  اهميت تصويب فرای مرزهای اياالت متحده

، اعالم حمايت از تصويب آن و ارائه کمک فنی 2009جوالی  30در  CRPDدولت اوباما با امضای 
)UN Enable 2009 نشان داده است که اياالت متحده متعهد به پيوستن مجدد به جامعه جهانی (

) و ادامه مسير به عنوان سردمدار حقوق و سياستهای مربوط به 94-193، 2009(اگيلوی و يا لون 
، رئيس جمهور اوباما جامعه معلولين امريکا را از چگونگی  و پيشرفت 2011معلولين است. در فوريه 

مطلع کرد و اعالم کرد که بسته تصويبی به پايان کار خود  CRPDزمينه تصويب  کار دولتش در
نزديک بوده و به زودی جهت دريافت موافقت و نظرات به سنا ارسال می شد. اطالع رسانی فوق 
همچنين شامل خالصه ای از بسته تصويبی بود که در آن سه مالحظه (رزرو) قيد شده بود که به موجب 

  به سبب اختالف يا کاستهايی در قوانين مربوط به معلوليت امريکا، برخی از الزامات انها می بايست
و  CRPDمعاهده تغيير داده می شد. عالوه بر اين، پنج توافق در باره تفسيرهای ممکن از مفاد مختلف 

حظات، يک بيانيه برای توضيح بکارگيری معاهده در دادگاههای داخلی نيز در آن گنجانده شده بود. مال
توافقات و اعالنات اين بسته نشان می دهد که اين روند بازنگری ميان آژانسهای مختلف به اين نتيجه 

  کامال ممکن است. CRPDمنتهی شده که اجرای 

بسياری از جنبشهای حقوق بشری اياالت متحده به قولهای رييس جمهور اوباما در تبليغات انتخاباتی خود 
، اميدوارند. در عين حال CRPDتصويب معاهدات حقوق بشر از جمله  مبنی بر امضا و حمايت از

) و حقوق بين 2009شايان ذکر است که مقاومت امريکا در مقابل مشارکت در پيمانهای حقوق بشر (نش 
) و اين موضوع امريکا را 720، 2008الملل به طور عام به بيش از نيم قرن پيش باز می گردد. (فوت 

 CRPDتبديل کرده است. اما دو عامل وجود دارد که  CRPDچالش برای تصويب به محيطی بسيار پر
را از ساير معاهدات حقوق بشری متمايز کرده و در شرايط بهتری  قرار می دهند. نخست آنکه حقوق  

معلوالن از جمله مسائلی پنداشته می شود که کل احزاب سياسی با آن درگير بوده و از اينرو از کمک 
) دوم آنکه  بر خالف ساير مسائل حقوق بشر، حقوق 2003بهره جسته است. (بگنستوس، هردو حزب 

معلوالن از جمله موضوعاتی است که اياالت متحده در آن خودرا سردمدار می داند (اشتاين و لرد، 
2011(.   

 بدين جهت تصويب معاهده برای تعقيب اهدافی که توسط رييس جمهور جرج اچ دابليو بوش در هنگام
امضای قانون معلوليت امريکا بيان شد، الزم است: اينکه امريکا ميتواند الگويی برای گزينه ها و 

  .)1990در سراسر دنيا باشد (بوش، فرصتهای نسلهای آينده 

  نتيجه گيری

با توجه به وضعيت پيشرفته و توسعه يافته قوانين و سياستهای مربوط به معلوالن در امريکا، حضور 
اسی از قديم در فعاليتهای مربوطه و همچنين تعهد اياالت متحده برای پيشبرد حقوق هردو حزب سي

بوضوح و با سهولت امکان پذير می نمايد. با اين  CRPDمعلوالن در سياست خارجی حود، تصويب 
وجود، اختالفات سياسی در امريکا نسبت به معاهدات حقوق بشر بطور جزئی  و معاهدات بطور کلی، 

که طرفداران تصويب نمی توانند آنرا ناديده بگيرند. اينکه دولت اوباما حاضر است توان  مانعی است
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کند يا نه جای سوال دارد و اينکه آيا جامعه  CRPDسياسی زيادی را صرف پافشاری برای تصويب 
معلولين امريکا حاضر است وقت و توجه الزم برای تحت فشار قرار دادن شصت و هفت عضو سنای 

  ور کند تا در يک معاهده بين المللی مشارکت کنند نيز به همان اندازه نامعلوم است.اين کش
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 معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت وکاربرد آن درنظام داخلی ايران

  علی صابری

  چکيده

داخلی هرکشور راهکارخاص خودرا دارد. پيوستن هردولت به معاهدات بين المللی باتوجه به نظام 
دربرخی نظام ها، معاهده به محض الحاق دولت مانند قانونی داخلی دردادگاهها قابل استناد بوده درسيستم 
قانونگذاری نيزموثر است دربرخی ديگر بويژه نظام های دو مجلسی دست کم بعضی ازمعاهدات برای 

تقنينی ديگری را پيمايند. دراين مقاله نظام حقوقی ايران که  تبديل شدن به قانون داخلی می بايست مراحل
ازجمله کشورهای دسته اول است رابه پژوهش خواهيم نشست تا اثرپيوستن ايران به معاهدات بين المللی 
به ويژه معاهده حقوق افراد دارای معلوليت را به صورت عملی وواقعی بررسی کنيم. کليدواژه های اين 

از: حقوق معلولين، معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت، تعارض قوانين در تحقيق عبارتند 
  .)CRPD( زمان، تعارض قوانين داخلی و بين المللی

  پيش گقتار

درحالی که تشريفات شکلی اعالم برای پيوستن به معاهدات وامضای آنها در صحنه بين المللی تقريبا 
جزئی واقعی از حقوق داخلی هر کشور راهکار خاص خود را دارد. يکسان است ، تبديل شدن معاهده به 

اين راهکار از يک سو جدا از نمودهای سياسی وفشارهای اجتماعی شکل حقوقی ناب وصرف خود 
رادارد وازسوی ديگر درتطابق با ديگر قوانين مصوبه پارلمان هر کشور دراجرا با مسائل خاص خويش 

بحث که کنوانسيون به عنوان معاهده بين المللی مورد استناد قرارگيرد  روبرو است. دردادگاهها نيز اين
يا آنکه زيرمجموعه قوانين داخلی تلقی شود کم اهميت نيست بنابراين گفتن اين عبارت که معاهدات بين 
المللی به محض تصويب مجلس قانون داخلی هر کشورتلقی ميشوند، آغاز بحثی است حقوقی؛ آيا به واقع 

تعارض مواد آنها با قوانين پيشين دولت ملحق، قوانين داخلی قبلی خود به خود نسخ شده تلقی درصورت 
می شوند و يا می بايست درجهت اجرای آن معاهده، قوانين ديگری تصويب نمود. دراين صورت فايده 

  الحاق به معاهده چيست ؟

تصار آن را معاهده عنوان ميکنيم معاهده بين المللی حقوق افراد دارای معلوليت، که ازاين پس به اخ
هشتمين سند حقوق بشری سازمان ملل واولين سند حقوق بشری قرن بيست ويک است. در ميان اين 
هشت سند، دولت جمهوری اسالمی ايران به دليل حساسيت های مذهبی به برخی از آنها ملحق نشده اما 

به معاهده مورد نظرما با مشکالت  کمتری شايد به دليل نبود فشارهای فرهنگی مذهبی، پيوستن ايران 
روبرو شد، به همين دليل با روندی نسبتا ساده الحاق به آن صورت گرفت. اين معاهده به نظر طراحان 
وتنظيم کنندگان آن، حقوق جديدی برای افراد دارای معلوليت ايجاد نمی کند بلکه هدف آن است که دولت 

نظام داخلی به گونه ای عمل کنند که تبعيض عليه معلولين رفع های عضو پس ازقبول معاهده، با لحاظ 
گردد. بنابراين هنگام تفسير مقررات داخلی خواه تفسيرقانونی وخواه تفسيرقضايی آن گونه عملکردی 
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مورد نظراست که به محض پيوستن به معاهده ، هم قوانين تبعيض آميز پيشين بدون اثرولغو شده انگاشته  
ردادگاه ها هنگام طرح دعاوی رفع تبعيض بتوان با استناد مستقيم به معاهده، بدون نياز وهم از اين پس د

به هرگونه قانون داخلی ديگر با ابطال احتمالی تصميمات اجرايی ويا حکم به جبران خسارت به واقع 
 مفاد معاهده را اجرا، به هدف مورد نظر آن نزديک شد.

ی که پيشينه هشتادساله دارد برموضوع مورد بحث ما حاکم است قانون مدن 9درنظام حقوقی ايران ماده 
ميالدی) تصويب شده بيان ميدارد: مقررات عهد نامه که 1928خورشيدی( 1307اين ماده که درسال 

برطبق قانونی اساسی بين دولت ايران وسايردول منعقد شده باشد درحکم قانون است. مقررات قانون 
انون حاکم در رژيم سياسی گذشته اکنون مورد بحث ما نيست آنچه مّد اساسی وسنجش قانون کنونی باق

نظراست اينکه به محض طی شدن تشريفات وتصويب الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به يک 
معاهده بين المللی درمجلس شورای اسالمی، مفاد آن به منزله قانون داخلی تلقی می شود، بنابراين بايد 

نی که در کشور تصويب شده بدان عمل نمود. از اين روی اگراين قانون يا بطور کامل همچون قانو
درواقع همان معاهده بين المللی، درتعارض با قوانين داخلی باشد که ازپيش موجود بوده اند بايد بر آن بود 
 که معاهده بين المللی، حکم يک قانون داخلی را پيدا کرده و قوانين معارض خودرا نسخ می کند وبدين
منظور نيازبه قانونگذاری جديد هم نيست. افزون بر مقررات حقوقی صرف، منطق متعارف نيز چنين 
تفسيری را پذيراست. اگر قرارباشد پس ازملحق شدن دولتی به يک معاهده وتلقی شدن آن به مثابه قانون 

يمود، درواقع داخلی، برای نسخ قوانينی که با معاهده درتعارض هستند دوباره تشريفات تقنين را پ
ودرعمل معاهده ارزش حقوقی خود را از دست داده، بدون ضمانت اجرا می ماند وبيشتر درحکم توصيه 
به دولت ها خواهد بود تا مقررات حقوقی، دراين حالت تلقی کردن آن به عنوان قانون داخلی به نظام 

يم که هيچ ضمانت اجرايی نداشته حقوقی نيزلطمه می زند. چه، امری را به عنوان قانون داخلی پذيرفته ا
و ناسخ قوانين معارض پيشين نيست. بديهی است هيچ نظام حقوقی اين وضعيت غيرمنطقی را نمی 
پذيرد. الزم به يادآوری است نظام حقوقی ايران مقررات معاهدات بين المللی را به محض تصويب 

هايی که ورود اين مقررات به صحنه درمجلس وطی تشريفات درحکم قانون داخلی ميداند، برخالف نظام 
حقوق داخلی ايشان مستلزم تصويب مرجع ديگری نيزهست. نظام های حقوقی دسته دوم بيشترمختّص 

  کشورهای دو مجلسی است.

اما کافی نيست بايک مجلسی دانستن نظام حقوقی ايران واينکه درآن، هر معاهده ای پس از الحاق درحکم 
تمام شده پنداشت، مسائل حقوقی گوناگونی مطرح است بابرگزيدن يک قانون داخلی است موضوع را 

مثال از معاهده، خواهيم پژوهيد که مشکالت نظری وعملی کدامند؛ در معاهده  بيان شده که دولتها مکلفند 
با رفع تبعيض وبرداشتن موانع، معلولين را ازجهت انتخاب شغل دروضعيت مشابه ديگر افراد جامعه 

قانون انتخابات ايران،  28ن رفع تبعيض همه مشاغل را در برميگيرد. از سوی ديگر ماده قراردهند، اي
نابينايان وناشنوايان را از انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس محروم ميکند. گفتيم که با الحاق ايران به 

که عالوه  معاهده می بايست خود به خود قوانين تبعيض آميز نسخ شود ولی درايران مرجعی داريم
برتطبيق قوانين با شرع وقانون اساسی صالحيت داوطلبان شرکت درانتخابات مجلس رانيز مورد بررسی 

قانون انتخابات را در صحنه قانونگذاری واجرايی کشور نسخ شده  28قرار ميدهد بنابراين حتی اگر ماده 
اوطلبين نابينا وناشنوا چه ببينيم شورای نگهبان(همان نهاد پيش گفته) مشخص نيست دربرخورد با د
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خواهد کرد. نکته ديگر آنکه تصميم اين شورا غيرقابل شکايت واعتراض است ونمی توان نزد مرجعی 
ديگر با تکيه بر نسخ آن ماده، نظر شورای نگهبان را رد کرد اين يکی از نمونه های مشکالت نظری 

حقوقی، با تلقی معاهده به عنوان مقررات واجرايی معاهده در ايران است. گرچه همچنان معتقدم قاعده 
 داخلی از آن در برابر قوانين معارض حمايت می کند.

قانون مدنی مخالف بوده وآن را نپذيريم  9همه آنچه گفتيم منوط بدان است که با اين تفسير لفظی از ماده 
معاهدات بين المللی يا که منظورازمعاهده نامه های بين المللی، معاهدنامه های دو يا چند جانبه است، 

منطقه ای را دربرنمی گيرد. البته چنين تفسيری طرفداران زيادی ندارد وحقوق دانان بيشتر تمايل دارند 
مقررات عهود را چنان تفسيرکنند همه آنچه را که در صحنه بين المللی رخ می دهد در برگيرد. تلقی 

نون داخلی ايران وخالی کردن پشتوانه بين المللی نمودن معاهده حقوق افراد دارای معلوليت به عنوان قا
آن با توجه به آنچه پيش ازاين درباره ديگرمعاهدات بين المللی رخ داده عمال خطری را در بردارد که در 
اين نوشته ناچار نگاهی گذرا به آن داريم؛ پيش ازپيوستن دولت ايران به معاهدات حقوق مدنی سياسی 

دولت ايران کوشيد  ميالدی )1975خورشيدی ( 1354رهنگی درسال وحقوق اجتماعی اقتصادی ف
مقررات داخلی را برای اين الحاق آماده کند. بنابراين منع بازداشت بدهکاران مدنی  تصويب شد. 
مقررات معاهدات نيزچنين منعی را تجويزمی کرد وبا تصويب آنها درمجلس قاعده حقوقی محکم ترشد. 

دی)قانونی تصويب شد که به صراحت بازداشت بدهکاران مدنی را تجويز ميال1998سال بعد ( 23اما 
ميکند! بسا گفته شود معاهدات پس از تصويب مجلس وپيوستن دولت، قانون داخلی محسوب می شوند 
وقانونگذار حق دارد قانون داخلی خود راتغيير دهد. اين نمونه را ازآن رو آوردم که بيان کنم معاهده 

تلقی شدن به عنوان قانون داخلی تضمين زيادی برای رفع تبعيض ورعايت حقوق اين  حقوق معلولين با
گروه بدست نمی دهد. حتی اگربا اين تلقی قوانين معارض پيشين را نسخ شده دانسته ومثال معتقد باشيم 

اثر قانون انتخابات درممنوع کردن نابينايان وناشنوايان از نامزدی نمايندگی مجلس ملغی وبی  28ماده
است وباز حتی اگراثروجود نهادی به نام شورای نگهبان در تعيين صالحيت داوطلبين وغيرقابل 
اعتراض بودن تصميمات آن را ناديده بگيريم ممکن است قانونگذار خود راسا ماده ای تصويب کند که 

وارتباطی با  مبّين اين منع باشد ودرصحنه حقوقی چنين دفاع شود که اين ماده ناسخ قانون داخلی است
تعهدات بين المللی دولت ندارد. بنابراين پذيرفتن مقررات معاهده به عنوان قانون داخلی ومنسوخ دانستن 
خودبه خود  قوانين معارض پيشين بدون نياز به قانونگذاری جديد را بايد شمشيری دولبه دانست که نبايد 

ی دولت ستيزکند، اين ممکن نيست مگربا حفظ جنبه اجازه داد لبه منفی آن باروح حاکم با تعهدات بين الملل
  .بين المللی معاهدات، دست کم دربعد تعهد اجرايی دولت ها

شايدحساسيت های سياسی وبيش ازآن شايد اينکه هرمعاهده ای پس از تصويب درحکم قانون داخلی است 
سته وپس ازتصويب ودرصورت پايبندی به اصول حقوقی می بايست قوانين معارض آن را نسخ شده دان

نيزقانون معارضی برای آن طراحی نکنيم، موجب شده تا دولت ايران مانند ديگر معاهدات حقوق بشری 
که بعضا بدانها پيوسته، درباره معاهده حقوق افراد دارای معلوليت نيزبا احتياط رفتارکرده وآن را با 

ی که درديگر اسناد حقوق بشری اعمال حق رزرو (حق شرط ياتحفظ ) بپذيرد؛ با آوردن عبارت کل
  نيزموجود است بدين شرح: به شرط عدم مخالفت با قوانين داخلی.
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معاهده جديد که دنباله اسناد حقوق بشری سازمان ملل است، بنا به نظرطراحان ومدافعان آن درصحنه  
ع تبعيض است. بين الملل شايد هيچ حق جديدی برای معلولين ايجاد نکند، بلکه تمرکز وهدف اصلی آن رف

حال اگرقرارباشد معاهده به شرط عدم مخالفت با قوانين تبعيض آميز موجود درنظام حقوقی ما پذيرفته 
شود هدف اصلی گم خواهد شد. افزون برآنکه خود معاهده رزرو را منع نموده واين به تحقيق از ويژگی 

هستند که درج چنين حق شرط حقوق بشری ورفع تبعيضی آن ناشی می شود. حقوق دانان برآن بوده و
کلی درمعاهدات بين المللی معتبرنبوده واثرحقوقی ندارد. با اين تحليل چالش اصلی معلولين درنظام 
حقوقی ما آن است که دولت را وادارند، رزرو کلی فاقد اثرحقوقی نگاشته شده در قانونی که پيوستن 

مانع اجرای آن نشود. اين تالش صد البته همراه ايران به معاهده را اجازه داده ناديده انگاشته شود و
فعاليت هايی خواهد شد که مشکالت عملی واجرايی معاهده مذکوردربندهای پيشين را رفع خواهد کرد. 
نکته ديگری که بيشتربه صورت نظری چالش برانگيز است اينکه ايران به برخی ازمعاهدات حقوق 

وسته است، اين درحالی است که در معاهده مورد بحث ما بشری از جمله رفع تبعيض نسبت به زنان نپي
به رفع تبعيض عليه زنان معلول  به صراحت اشاره شده است تحليل اين دوگانگی ريشه ها ونتايج آن از 

  حوصله اين نوشته خارج بوده، درپژوهشی ديگرمی بايست آن را جستجو کرد. 

ن مورد بررسی قرارمی دهيم وآن چيزی نيست جز اکنون اززاويه ديگری معاهده را درنظام حقوقی ايرا
امکان وچگونگی استناد به معاهدات بين المللی درنظام قضايی ايران. متاسفانه پژوهش دراين عرصه 
آسان نيست چه، دسترسی به آراء دادگاهها کمترممکن است واين شايدهم به دليل نظام رومی ژرمنی 

ن. گرچه فراوانی استناد به معاهدات بين المللی آنچنان نيست حقوق ما است وهم کمترتوسعه يافته بودن آ
که بتوان وقت زيادی صرف آن کرد، اما اين کاردرحال شکل گرفتن است. البته معاهده حقوق افراد 
دارای معلوليت تازه وارد نظام حقوقی ما شده وهيچ نمونه ای از استناد بدان در رويه قضايی به چشم 

دن نمونه های ديگر ذهنيت دادرسان دراين باره را مالحظه  می کنيم: قاضی نمی خورد، اما با آور
(يزدانی) دريکی از آراء خود، شايد بدان دليل که نظام ما نظام حقوق نوشته است وآراء دادگاهها نقش 
 اصلی در تبيين نظام حقوقی ندارند روال بر آن قرارگرفته که پرونده ها مگر در موارد بسيار مهم با اسم

خاص مورد استناد قرار نمی گيرد، به استناد معاهده حقوق کودک ويا تاکيد برآنکه اين معاهده جزء 
حقوق داخلی است وبا لحاظ حق کودکان بر آموزش، دبستانی را درتهران مجبوربه ثبت نام طفلی ميکند 

نی شده که شناسنامه ندارد ودعوی نسب وی درجريان رسيدگی است وممکن است اين رسيدگی طوال
وطفل فرصت آموزش را از دست بدهد، ايشان در رای خود تاکيد ميکند: برطبق مفاد معاهده، آموزش 
حق کودک است اعم از آنکه نسب وی مشروع باشد يا نامشروع. درپرونده ديگری قاضی(نصيرايی) 

های هنگام رسيدگی به دادخواهی کسانی که در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به بيماری 
ايدزوهپاتيت مبتال شده بودند،پرونده موسوم به هموفيلی ها، به استناد معاهدات حقوق مدنی سياسی 
واقتصادی اجتماعی فرهنگی وباتاکيد برآنکه پس از پيوستن ايران، آنها جزءحقوق داخلی هستند، دولت 

انه کم تجربه دراين را به جبران خسارت مادی ومعنوی آلوده شدگان محکوم می کند. با توجه به پشتو
باره وبا لحاظ شناخت خويش از نظام قضايی به نظر می رسد آن بخش از رفع تبعيض ها که درباره 
حقوق مدنی سياسی معلولين هستند به احتمال کمترتوسط دادگاههای ايرانی مورد استناد قرارخواهند 

رفاهی با درنظرگرفتن آنکه گرفت. اما دربخش اقتصادی اجتماعی فرهنگی ورفع تبعيض درباره امور 
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ميالدی به اين سو دارای قانون جامع حمايت ازحقوق معلولين است  2004نظام حقوقی ايران از سال 
(اين قانون کامالجنبه رفاهی دارد) وبه استناد اين قانون کم و بيش دادنامه هايی ازدادگاهها به ويژه ديوان 

هايی ازمعاهده که ناظربه اين امورهستند مورد  عدالت اداری صادرشده می توان تصورکرد که بخش
استناد دادگاهها قرارگيرد. به هرحال باتوجه به نفس استناد به معاهدات که تا کنون درحقوق ما رخ داده، 
تالش وپيگيری معلولين می تواند دراين عرصه نيزپشتوانه مناسب ودارای ضمانت اجرا برای تحقق مفاد 

 معاهده ايجاد کند. 

نپيوستن دولت ايران به پروتکل الحاقی (باتوجه به اختياری بودن پروتکل، دولت از اين موقعيت شايد 
استفاده وآن را امضاء ننموده) دربعد نظارتی مشکالتی را برای اجرای معاهده ايجاد کند. درمقدمه متنی 

وليت را اجازه داده که درمجلس ايران تصويب شده والحاق دولت ايران به معاهده حقوق افراد دارای معل
نهاد های مجری آن با نهادهای ناظر يکی هستند، چنين به نظر می رسد که توسعه نيافتن سازمانهای 
مردم نهاد، تاثير گزارش های غيررسمی را نيز کم رنگ ميکند. البته آسيب شناسی سازمان های مردم 

ه ويژه با رويکرد به نقش معاهده نهاد مربوط به افراد دارای معلوليت وارائه راهکار درشکل کلی ب
 موضوعی است که در نوشته ديگری مورد پژوهش قرار گرفته است.

ترجيح می دهم به جای نتيجه گيری ونوشتن فشرده بندهای پيشين با اشاره قانونی که به تازگی درايران 
اهميت است  تصويب شده موضوعی را مطرح کنم که درباره معاهدات بين المللی درحقوق ايران دارای

وچه بسا اشاره بدان موجب می شود که مقاله با پرسشی گشوده پايان يابد، اميد می رود منشاء پژوهش 
قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی وعالئم تجاری مصوب سال  62های ديگری قرارگيرد. ماده 

نون بامقررات ميالدی) اينگونه مقررمی دارد: درصورت تعارض مفاد اين قا2007خورشيدی ( 1386
مندرج درمعاهدات  بين المللی راجع به مالکيت صنعتی که دولت جمهوری اسالمی ايران به آنها پيوسته 
ويا می پيوندد، مقررات معاهدات مذکورمقدم است. ناگفته نماند که معاهدات مربوط به مالکيت صنعتی 

بشری درهمه جای دنيا به ويژه وامورتجاری، جنبه اقتصادی دارد وحساسيتی که درباره اسناد حقوق 
 62ايران حاکم است برآنها حاکم نيست، به هرروی درحقوق ايران اين پرسش مطرح است که آيا ماده 

؟ يا ن قانونگذار آن را بيان کردهبيان قاعده ای است کلی که همواره درحقوق ما وجود داشته واکنو
يافت های خويش که برپايه اصول حقوقی ناظربه قانون خاص است؟ حقوق دانان با گرد آوری   ره 

به همه قراردادها ومعاهدات بين المللی می توانند  62تنظيم شده اند وبا گسترش دادن روح حاکم برماده 
دراين موضع پافشاری کنند که يک معاهده پس ازتصويب درحقوق داخلی، ناسخ قوانين معارض پيش از 

واند تصويب شود که مخالف تعهدات بين المللی باشد وبه خود است وازاين پس قانون ديگری نيز نمی ت
فرض تصويب نيز اثرحقوقی نخواهد داشت. می دانيم که حساسيت دولت ايران درباره معاهده حقوق 
افراد دارای معلوليت کمترازديگراسناد حقوق بشری بود وبه همين دليل زمان کمتری سپری شد تا دولت 

نهاد درامور معلولين وادار به پذيرش معاهده شود. دالئل اين  با حرکت وجنبش سازمان های مردم
حساسيت کمتر وآثار آن از بحث کنونی خارج است اما هرچه هست می توان با تکيه براصول حقوقی 

قانون پيش گفته دست کم در موضوع مورد بحث ما يعنی معاهده ناظر برحقوق  62حاکم بر ماده 
الم نظر وآموزه حقوقی، معاهده قوانين معارض خويش را در گذشته معلولين، براين باور بود که درع
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وآينده بی اثر کرده، رفع تبعيض تحقق خواهد يافت صد البته که هميشه ازعالم نظر تا تحقق عملی فاصله 
  .کيد بر دومی) آن را پرخواهند کردبسيار است شکافی که هم حقوق دانان  وهم فعالين حقوقی (باتا
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فرصتهاي تحصيلي برابر:جديد دنياي   

  حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و تجربيات آمريکايينگاهي بر پيمان نامه 

 آليسون دي فرانکو

  پيش گفتار

. در در حاشيه و از جريان اجتماع به دور قرار ميگيرنداغلب کان داراي معلوليت در سراسر جهان ودک
همه عمر به موسساتي فرستاده ميشوند که در آنها ي کشورها کودکان داراي معلوليت براي برخی خ

ي کشورهاي ديگر کودکان داراي . در برخی ختحصيالتي بدست نمي آورند و از اجتماع منزوي ميشوند
که بر سر راه کودکان . موانع بسياری جدا از مدارس عادي بروند يمعلوليت مجبور ميشوند به مدارس

ر برخي جوامع وجود دارد  که منجر به آمار پايين اشتغال معلول در دسترسي به فرصتهاي تحصيلي د
به  اين مشکالت  حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت يمان نامه. پمعلولين و آمار باالي فقر شده است

ين . اپرداخته و و منحصرا حق معلولين براي دسترسي به فرصتهاي تحصيلي را مد نظر قرار داده است
شمول و مزاياي آن مي پردازد و سپس به بررسي قوانين تحصيالت استثنايي در  تحصيالت همه مقاله به

  .آمريکا مي پردازددر  ياتتجرباز  ييآموزه هاگردآوردن  اياالت متحده براي

  حق دسترسي به تحصيالت همه شمول

ح کرده ي نخستين بار در قوانين بين الملي مطر" را براهمه شمول"پيمان نامه مفهوم تحصيالت  24ماده 
را مکلف دانسته که شرايط تحصيالت همه شمول را براي افراد داراي معلوليت  عضو و کشورهاي
  :آمده استچننين  24. در بخش مربوطه ماده فراهم کنند

اين . بايد حق دسترسي افراد داراي معلوليت به تحصيالت را به رسميت بشناسند عضو کشورهاي )1
همه شمول  اساس ايجاد فرصتهاي برابر، بايد نظام تحصيليبا ديدگاهي تبعيض زدا و بر آشورها 

 :در راستاي موارد ذيل تامين کنندرا در کليه سطوح و آموزش مداوم 
  

 احترام به حقوق  تقويتيشرفت کامل توانمنديهاي بالقوه انسان و شرافت و عزت نفس، وپ
  ؛گوناگوني بشريبشر، آزاديهاي اساسي و 

 د معلول، پرورش استعدادها، نوآوري و توانمنديهاي يجاد امکان رشد شخصيت افراا
  ذهني و جسمي آنها در حد اعلي؛

 آزاد جامعهيجاد امکان فعاليت افراد معلول در ا.  

  :عضو متعهد مي شوند که يرفتن اين حقوق، کشورهاي) با پذ2

 ه معلول بو کودکان نشده ي معلوليت به دليل معلوليت از نظام کلي تحصيلي مستثنا افراد دارا
و نيز آموزش دبيرستاني الزامي معلوليتشان از دسترسي به آموزش ابتدايي رايگان و  سبب 

  محروم نشوند؛
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 ابتدايي و در مقاطع با کيفيت و رايگان  همه شموليد امکان دسترسي به تحصيالت افراد معلول با
  اجتماع محل زندگي خود داشته باشند؛با برابر  مبنايي دبيرستان با 

 زهاي آنها مورد توجه معقولي قرار گيرد؛نيا  
 برخوردار نظام کلي آموزشي جهت تسهيل آموزش موثر الزم  از سوي حمايت  از افراد معلول

  ؛مي شوند
 اجتماعي در  براي افزايش توسعه علمي ودر محيط آموزش  موثر انفرادي ييتاقدامات حما

  .شودمي راستاي هدف تحصيالت همه شمول فراهم 

تحصيل نا آشنا خبرگان در زمينه بين المللي و نيز  حقوقيالت مشمول براي اکثر متخصصين تحص الزام
  .استبوده و نيازمند بررسي بيشتر 

  مزاياي تحصيالت همه شمول

به  يتوجه معقول تارا مکلف به ايجاد نظام آموزشي همه شمول ميداند که  عضو پيمان نامه کشورهاي
ورود کودکان معلول به برنامه هاي بيشتر شدن . آموزش همه شمول موجب نضمين شودکودکان معلول 

سود که همه کودکان از مزاياي آموزش همه شمول  آن استحاکي از تحقيقات . وزش عمومي ميشودمآ
. و احسن از حق اساسي خود براي آموزش استفاده خواهد کردحو در نتيجه هر کودک به ن برده 

به نفع امکان درک آن،  ت و م کردن اطالعات پيرامون مسايل معلوليهمه شمول با فراهتحصيالت 
ميکند که کودکان . آموزش همه شمول تضمين ، خانواده ها، مربيان و دانش آموزان خواهد بودجوامع

، ويتنام، CRS(معلول همگام با ديگر کودکان به مدرسه بروند و به آنها مهارتهاي زندگي مي آموزد 
از مزاياي  مدارس همه شمول  با درک و کسب اطالعات درباره معلوليت و ناتواني نيز جوامع). 2008

محل زندگيشان  جامعه درون را به آنان کودکان معلول در مدارس معمولي وارد شدن. بهره مند ميشوند
. اجتماعات ديدگاه هاي منفي و از بين بردن موانع کمک خواهد کرداز ميان برداشتن و به  مي برد
يراي تفاوتها هستند  و همه از وجود محيطي دوستانه و آزاد بهره مند خواهند بود راحت تر پذکوچک 

)CRS ،مي برندهاي همه شمول منفعت  از وجود برنامه). مدارس نيز 2008، ويتنام.  

با همه آنها يکسان هاي خاص هر کودک به جاي برخورد ييتمرکز بر توانامآموزش همه شمول  مفهوم
. همه قادر خواهند بود که آموزش ها را به صورت انفرادي به هر کودک ارايه دهند يان. مرباست

يادگيري شخصي آنها  نحوه از مزاياي روش تدريسي که برايبدون آن و چه  يتمعلول داراي کودکان چه
شمول همچنين شامل روشهاي تدريس مختلفي از قبيل نقاشي،  . آموزش همهميبرند سودطراحي شده باشد 

که کودکان در سنين پايين زماني که به صورت . مطاالعات نشان ميدهد ز و فعاليتهاي عملي ميشودآوا
. آموزش همه کند فقط نطقکه معلم برايشان تا اينبيشتر مي آموزند سر و کار دارند مطالب با  عملي

مدرسه ور در حضو در نتيجه پوياتر  بوده  به معلمان اين امکان را ميدهد که در کالسشمول  همچنين 
  ).2008يتنام، . آر. اس، وي(سبراي معلمان و دانش آموزان لذت بخشتر خواهد بود 

  طرح اياالت متحده براي شمول کودکان معلول در آموزش
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پيمان  تعاريفسازي تحصيالت همه شمول بر اساس  يمفهومبراي  جالبي را مطالعه مورداياالت متحده 
يت از حقوق " جهت حمايي"آموزش استثنا اياالت متحده قوانين و سياستهاي در .نامه ارايه کرده است

ه ينک. با ااستشده دانش آموزان داراي معلوليت براي حضور در مدارس در سي سال گذشته پياده 
ايجاد نظام در آن دارد، هنوز سابقه زيادي نسبت به کشورهاي ديگر درامريکا آموزش کودکان معلول 

يک نظام کامل همه  توسعهين دليل پيمان نامه وسيله اي مهم جهت هدايت . به همستهمه شمول نشده ا
براي درک بهتر تاکيد  تصوير خود بازنگريعالوه بر  يکايي.  تجربه آمرشمول در اياالت متحده است

و تامل کشورهاي ديگر در  مرور به عنوان عدسي کارآمدي براي ،پيمان نامه بر آموزش همه شمول
 توسعهيادين . درک بنام آموزشي همه شمول همسو با قوانين بين المللي ايفاي نقش ميکنداجراي نظ

براي  جامعکشورهاي ديگر در ايجاد يک نظام کمکي به آمريکا ميتواند  کاستيهاي اجتناب ناپذير سيستم
  .نيستار چکه به مشکالت فعلي سيستم آموزش آمريکا دباشد آموزش همه شمول 

  قوانين و سياستهاي آمريکا در آموزش کودکان داراي معلوليتنگاهي کوتاه بر 

براون عليه برجسته خود در رابطه با پرونده شکايت  در دادگاه عالي اياالت متحده  1954در سال 
مينه آموزش عمومي به ز: "برخورد جداگانه اما برابر در چنين مقرر داشت انجمن آموزش شهر توپکا 

ي رغم اينکه حقايق در پرونده براون مربوط ). عل1954." (براون ميشودطور ماهوي نابرابر محسوب 
حمايت  اساس حقوقيبه تفکيک نژادي در مدارس عمومي ميشد، تفسير دادگاه از قانون اساسي  به عنوان 

از حقوق کودکان داراي معلوليت براي حضور در مدارس عمومي همگام با ديگر همرده هاي خود در 
در  دادخواهي سنخيسال پس از پرونده براون، دو پرونده مشابه  20. حدود ميکند اياالت متحده عمل

که کودکان داراي معلوليت را از فرصت حضور در مدارس عمومي  و ايالتيمحلي با قوانين  رويارويي 
منجر به موفقيت و چالشي که با تفسير قانون اساسي مطرح کرد محروم ميکرد، با استناد به حکم براون 

  ).1972و ميلز  1971(پارک  شد

اجرا  1975) را در سال EHA( پيرو اين دو پرونده، کنگره معاهده آموزش براي همه کودکان استثنايي
مدارس  IDEA. معاهده دادتغيير ) IDEA( کرد که بعدا به معاهده آموزش براي افراد داراي ناتواني

عمومي را ملزم به فراهم کردن آموزش متناسب و رايگان براي دانش آموزان واجد شرايط در محيطي 
مدارس مناطق را مکلف ميکند تا با حمايت  "محيط با حداقل محدوديت". مي نمايدبا حداقل محدوديت 

 مناطق آموزشی  . معقول دانش آموزان داراي ناتواني را در کالسهاي عادي تا حد ممکن آموزش دهد
بايد با همکاري والدين و دانش آموزان نسبت به ايجاد طرح آموزش انفرادي براي تامين نيازها و حمايت 

گام مهمي براي آموزش کودکان  IDEAو اجراي معاهده  پذيرش. از کودکان داراي ناتواني اقدام کنند
"جدا اما ي پيشرفت دارد تا بتوان واژه معلول در اياالت متحده محسوب ميشود ، اما هنوز جاي زيادي برا

که براي همه کورکان يکسان است در را وزشي همه شمول مو به جاي آن نظام آ نمودبرابر" را حذف 
  .مدارس آمريکا جايگزين کرد

  آموزش فراگير در اياالت متحده
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همه شمول" و "براي درک بهتر معناي آموزش همه شمول در اياالت متحده، دانستن تفاوت ميان آموزش 
قراردادن کودکان معلول در کالسهاي به معناي ير تنها . آموزش فراگيار مهم است" بسير"فراگ

عمومي با همرده هاي خود به جاي کالسهاي مخصوص يا فرستادن آنها به مدارس استثنايي است 
ل يا بدتر ينکه آموزش فراگير نسبت به طرح هاي پيشين جداسازي کودکان معلو). با ا1995(فرگوسن 

کال آموزش ندادن کودکان معلول، پيشرفت محسوب ميشود، اما حمايت کافي براي موفقيت دانش  ،از آن
ي آموزش فراگير بسياري در اياالت . در مقابل، نظام هاآموزان در کالسهاي عادي را فراهم نميکند

برده  بيرونمتحده اين امکان براي دانش آموزان را فراهم ميکند که بتوانند در مواقع مختلف از کالس 
  . شوند و تقويتي را که در دروسي مثل رياضي و خواندن نيازدارند دريافت کنند

ن معلول و همرده هاي آنها در امکان ترک کالس براي دانش آموزان مشکلساز است چراکه بين کودکا
ي موارد به . دانش آموزان معلول در برخميکند جداييبرهه هاي زماني متفاوت و به داليل مختلف ايجاد 

غير معقولي نظير يادگرفتن استفاده از مداد پاک کن و از اين قبيل ناچار به ترک کالسهاي  بسيار داليل
موزان معلول هنوز زمان زيادي از وقت خود را جداگانه ياري از دانش آ. به عالوه بسفراگير ميشوند

دانش آموزان را مستحق آموزش  IDEA. معاهده خارج از کالس صرف يادگيري مهارتهاي اوليه ميکنند
در محيطي با حداقل محدوديت ميداند و اين امر به مناطق آموزشي اين انتخاب را ميدهد که با در نظر 

ي جداگانه مشکل آفرين و . وجود کالسهادر کالسهاي جداگانه قرار دهندگرفتن صالح دانش آموز وي را 
قرار دادن کودک معلول در يک ساختمان با  صرفدر منافات با طرح آموزش فراگير است چراکه 

ي جداگانه گام تاسف آوري در جهت مخالف . به عالوه کالسهاکودکان ديگر به هيچ وجه فراگير نيست
  .زشي همه شمول محسوب ميشودپيشرفت به سوي نظام آمو

  آموزش همه شمول در اياالت متحده

، آموزش همه شمول دانش آموزان معلول را در کالسهاي عادي قرار ميدهد تا مقابل روش فراگيردر 
همگام با همرده هاي خود آموزش ببينند و حمايت الزم براي فعاليت و يادگيري آنها در کالس عادي را 

يي که سابقا در کالسهاي استثنايي و خاص در دسترس بود ميتواند در کمک ها . منابع وفراهم ميکند
ي نابينا در حال يادگيري خط بريل در . به طور مثال، اگر کودککالسهاي عادي هم در دسترس باشد
ي توضيح . براياد دادن به کودک در کالس عادي حاضر ميشود مدرسه است، آموزگار بريل براي

يادگيري رياضي دارد، سابقا او بايد  يادگيري نياز به معلم کمکي براي ا ناتوانيبيشتر، اگر کودکي ب
کالس را براي رفتن به کالس تقويتي ترک ميکرد اما حاال معلم کمکي به کالس عادي او مي آيد و با او 

 يبرا ين امر به همه کودکان در يادگيري کمک ميکند چراکه کمک بيشتري. او کودکان ديگر کار ميکند
  . موجود است مربي در کالس عادي

کالس به جاي خارج کردن کودکان از کالس براي  داخل درک اين روش فراهم کردن حمايت کافي در
يکا، کودکان بسياري که ناتواني . در مدارس آمرتقويت برخي مهارتها براي آمريکايي ها دشوار است

ندارند از کالس خارج فرستاده ميشوند تا برخي مهارتها مثل خواندن و نوشتن را تقويت کنند و به همين 
دليل اجتماع آمريکا هيچ ايرادي در بيرون کشيدن دانش آموزان از کالس عادي براي کالس تقويتي نمي 
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آمريکايي است که هيچ اشکالي ندارد اگر يک يا دو کودک را ين عدم درک نتيجه اين فلسفه قديمي . ابينند
 ،که در آن کودک . محيطیبراي تقويت مهارتهايشان از کالس خارج کنند ، چه معلول باشند چه نباشند

بيرون اين کار را  ، ناچار شودتقويت مهارتهايش درون کالس به همراه دوستان و هم کالسيهايشبجاي 
يکديگر را تقليد کرده و از هم  ي. کودکان رفتارهاط يادگيري همه شمول نيستمحي ،انجام دهداز آالس 
  . يوه اي متفاوت از ديگري و با سرعتي مخصوص خودش ياد ميگيرد. هر کودک به شمي آموزند

براي همه شمولي واقعي، اجتماع بايد درک کند که اين تفاوتها واقعي و جزيي از تجربيات انساني هستند  
با ديد افزايش عزت  .رج کردن کودک از محيط آموزشي  مناسبش به هيچ وجه ثمربخش نيستو اينکه خا

انگاشته شود و ناچار  "متفاوت"نفس اگر به قضيه نگاه آنيم، هيچ آس دوست ندارد از هم رده هاي خود 
د بلكه شدن به ترك آالس در ميان درس براي رفتن به اطاقي ديگر نه تنها به آسي اعتماد به نفس نميده

احساس مورد تمسخر قرار گرفتن کودک زماني که  آند.  اغلب از نظر علمي يا اجتماعي هم آمكي نمي
اعتماد به نفس  و ، بلکه در عزتآند ايجاد نمي همه شموليمثبت و   کالس را ترک ميکند محيط يادگيري

باال به پايين ه از ين طرح  آموزش همه شمول در اياالت متحد. موفق ترميگذارد کودک تاثير منفي
ير يک مدرسه برنامه . اگر مدالقا شده است )ل در موقعيتهاي مهم به موسساتوطريق افراد مسؤ(از

همه شمول  استراتژيهاي آموزش همه شمول را در مدرسه اش اجرا کند، معلمين و کادر آموزشي نيز 
د ميتوانند شرايط آموزشي همه شمولي را درک ميکنن مفهوم  ين مدارسي که. مسؤلاجرا خواهند آرد
  .دانش آموزان فراهم کنندهمه  بهتري را براي

  دانش آموزان داراي ناتواني در اياالت متحده حقوقيمشکالت ي براي چارچوب

يک چارچوب آموزشي مناسب حياتي  اجتماع درباره تحصيالت همه شمول براي اجرايدرك و آگاهي 
حقوقي مشکالت  رب مروريين بخش . اقوانين آموزشي استاست اما اين چارچوب به خودي خود ساخته 

که چرا اياالت متحده هيچ چارچوب همه شمولي همراستا با پيمان نامه  تا نشان دهددارد  IDEAمعاهده 
همانطور که در پيمان  IDEAيان توجه است که معاهده . شاحمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ندارد

ما همانطور که در ذيل . اهر دانش آموز به عنوان فردي مستقل تاکيد دارددن دينامه ذکر شده بر اهميت 
مينه پياده کردن طرح کارنامه شخصي براي دانش آموزان برخاسته و زبحث خواهد شد، مشکالتي در 

اين مشکالت ميتوانند براي کشورهاي ديگر در راستاي بررسي . در طول سالها بر آنها افزوده شده است
  .باشدراهگشا م آموزشي همه شمول با تمرکز بر نيازهاي انفرادي دانش آموزان تکميل نظا

امکان دريافت آموزش متناسب و  IDEAتوجه اين است که معاهده  شايانيکي از اساسي ترين مشکالت 
آنچه به عنوان  . اما واضح نيسترايگان را براي کودکان معلول در مدارس عمومي فراهم ميکند

که  . زمانیاستمورد بحث اياالت متحده  در ين سؤال عميقا. اميشود چيست معرفی "آموزش متناسب"
"آموزش متناسب" باالتر ميرود آيا واقعا از آالسي به آالس کودک در مدرسه نمرات متوسط ميگيرد و 

به يا اينکه آيا کودک داراي معلوليت بايد تمام وسايل مورد نياز خود را براي رسيدن  ؟يافت کرده استدر
  نهايت توانمندي خود در اختيار داشته باشد؟
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مطرح ميشود اين است که چه کسي واجد شرايط   IDEAدر مورد  اين مسايل به موازات سؤالي که 
که چنانچه کودک به گونه اي ديگر آند  ذآر ميي خاصي از معلوليت را . قانون گروه هامحسوب ميشود

براي  بودن از مشمول "گونه اي ديگر" مفهوم. شودمند  بهرهحمايت قانون  ميتواند ازواچد شرايط باشد 
يک مورد، کودکي . در کودکان معلولي که در مدرسه نمرات قابل قبولي دريافت ميکنند مشکل ساز است

" که دچار اوتيسم بود با اينکه براي موفقيت در تحصيل به تسهيالت و خدمات آموزشي نياز داشت واجد 
ين کودک در امتحانات موفق بود اما از انجام هرگونه تکليف در منزل . اط نميشدشراي از "ي ديگرگونه ا

در امتحانات از فراهم کردن طرح  اين آودك  به دليل نمرات باالي. مدرسه يا در کالس سر باز ميزد
 واجد شرايط حمايتها و التزامات آموز اين دانشآموزش انفرادي براي او اجتناب ميکرد و به همين دليل 

بسيار براي او  انفرادياز ارزيابي او اعالم کرد که توجه . روانشناس مدرسه پس نميشد IDEAمعاهده 
اين کودک در درسهاي خود اخيرا . مفيد خواهد بود اما پيشنهادي براي برنامه آموزش انفرادي ارايه نداد

از طريق يك براي ارزيابي او  به دليل انجام ندادن تکاليف رد شده است و حاال مدرسه ناچار است
انجام  مشمول تري هديدگاه همبا   IDEAتفسير معاهده . اگر شودهزينه متحمل ارزياب شخص ثالث 

از طريق قانون مي شد تضمين آرد آه امكانات معقول در اختيار آودآان داراي معلوليت قرار ، گرفت مي
  لي و اجتماعي هم موفق باشند.تحصيگيرد تا نه تنها مدرسه را بگذرانند، بلكه از نظر 

معاهده هيچ در . وجود دارد IDEAهمچنين محدوديتهاي واضحي براي ساز و کار پياده سازي معاهده 
مقياس و تنها زمينه تغيير در در پي داشته باشد پيشبيني نشده تغييرات سيستماتيک راهي براي شكايت آه 
ست که اگر دو کودک با شرايط نامساعد مشابه وجود بدين معناموضوع ين . ااستموارد منفرد و جداگانه 

گروهي وجود ندارد و بايد به صورت آلي و داشته باشند، راهي براي حل مشکالت آنها به صورت 
منشا  دو پرونده اي کههر  مهم و شايان توجهي است چراکه افتادگي از قلمين . اانفرادي با آن برخورد شود

ي که کنگره پيش . زماندن قانون اساسي بودشته شاذزير پا گاز انفراد شکايت نتيجه بودند معاهده اين 
، اما اين امر در نظر گرفته شدبراي اقدامات انفرادي در قانون تمهيداتي را آماده ميکرد،  IDEAنويس 

در ارايه خدمات به دانش آموزان داراي  پيش بيني نکرده بودآنرا که کنگره باعث شد تا در مواردي 
نظري  از ديدگاهبه تک بررسي ميشوند که . پرونده ها به صورت تک اهمال صورت گيردناتواني،

ينا در اياالت متحده کتابهاي . مثال، کودکان نابمعقول به نظر ميرسد اما در عمل کاستي هاي بسيار دارد
ب خود را هفته ها بعد از شروع از ترم در دسترس دارند و هميشه از کالس و همکالسي هاي خود عق

شکايتهاي انفرادي بيشماري بر عليه کوتاهي در ارايه خدمات شده است، اين به رغم اينكه .  تر هستند
حل اين معضل  راهي براي IDEAمشکل از اساسي ترين آنها در اياالت متحده است و بر اساس معاهده 

ع نظام آموزشي فعلي تبديل سري ،تغييرات سيستماتيکايجاد امکان نبود . گروهي و کلي وجود ندارد بطور
همه کودکان به تسهيالت مورد نيازشان جهت موفقيت همگام در آن، نظام همه شمول که يك به را آمريکا 

  .بسيار دشوار مينمايد ، دسترسي دارند با همرده هاي خود

  ینتيجه گير

ا آموزش پيمان نامه حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت بحث مهمي را در عرصه جهاني در رابطه ب
طرح عملي کاملي براي پياده . در حال حاضر هيچ همه شمول براي کودکان معلول بر انگيخته است
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سازي آموزش همه شمول وجود ندارد و کشورهاي بسياري هستند که هيچ برنامه آموزشي براي کودکان 
آموزش همه شمول بنابراين جاي بسياري براي پيشرفت در الزامات برنامه هاي  ؛داراي معلوليت ندارند

امکانات تحصيلي عمومي در تامين ياالت متحده مدتهاست که . ابراي کودکان داراي معلوليت وجود دارد
در  زياديآن تجربيات  عمليسابقه آمريکا و  . ساختار قانونی استتاز  پيشبراي کودکان داراي معلوليت 

  .در سطح جهاني داردبراي ارائه مبحث آموزش همه شمول 
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  ؟ چطور است خانم ها را بيشتر محدود کنيم
  نقش جنسيت در حقوق افراد معلول در ايران

  هنگامه صابری

  پيش گفتار: طرح پرسش

هاي هويتي بسيار زيادي را به عنوان چارچوبهاي احقاق حق   نظامهاي امروزي حقوق بشر،  گزينه
درسطح بومی و بين المللی براي  افراد قايل ميشوند. تنوع چنين مطالباتي در مقياس بين المللی  براي 

هويت و شناخت هاي منكسر و مطوري از تعامل ميان  حق داشتن زندگی آبرومند و سالم به معنای شيوه
است. برخی مواقع، مطالبات  يک هويت واحد ميتواند مشمول چندين قانون و ضابطه از مجموعه حقوق 
بشر بشود و در مواردی ديگر ميتواند موجبات پيدايش و ظهور چندين استناد متفاوت به قوانين مختلف 

برای يک فرد درخواست  توان حقوق بشر را فراهم آورد. خاصيت سيال هويتها، که به موجب آن مي
احقاق حقوق در موارد متفاوت آرد، گواه پيشرفت مطلوبی در زمينه حقوق بشر ايجاد کرده است. البته 

شود، اين اختالط مسايل دشواری را  وقتی نقاب نيکوکاری از چهره جهانی حمايت از افراد برگرفته مي
کند آه بايد توسط اين قوانين پاس داشته پيرامون پيامدهاي  نفوذ حقوق برای همان افرادی مطرح  مي

  شود. 

اين نوشتار نگاه گذرايی بر رابطه ميان جنسيت و ناتوانی است، دو هويتی که زنان معلول را بطور بالقوه 
بيشتر در معرض تبعيض قرار ميدهد. اينجانب به طور خاص به بررسی حقوقي حمايت از حقوق زنان 

استناد به موارد دو قانون بين المللی حقوق بشر پرداخته ام. ايران با  معلول در جمهوری اسالمی ايران با
مصممانه مخالفت نموده و اما به  -يعني پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان -يکی از اين دو

ملحق  شده است. هويت  2009اکتبر  23ديگری، پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، در 
ميان اين دو، جنسيت و تعريف  زن است، چراکه پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت  نافذ

اشاره ميکند که زنان، به دليل درآميزی دو عامل جنسيت  و معلول بودن، بيشتر در معرض تبعيض 
  اجتماعی قرار ميگيرند. 

ق ذيل به مساله پرداخته ام: جنسيت دقيقا به دليل همين پيش فرض تبعيض مرآب است که اينجانب به طري
بري  و ناتوانی در زنان معلول، همانند ديگر همسوييهای هويتهاي مفروض در يک فرد، ممكن است هم

بري هويتها لزوما باعث تشديد  داشته و  موجبات بروز انواع گوناگون تبعيض را ايجاد کند. البته اين هم
بر شدن دو هويت جنسيت و  چگونگي و پيامدهاي همميزان تبعيضی که به وجود می آورد  نيست. 

آند. مقررات خاص جنسيت در  معلوليت در بافتارهاي فرهنگی، اقتصادی و حقوقي متفاوت، فرق مي
پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، در واقع، بر پايه اين فرض کلی بنا شده که جنسيت و 

عمل کرده و موجب ايجاد تبعيض چندبرابر عليه زنان ميشود. باور معلوليت همواره به شيوه ای ترکيبی 
  اينجانب اين است که اين فرض جاي سوال دارد.
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در نبود آمار موثق نمی توان مشخص کرد که جنسيت، اگر موثر باشد، تا چه اندازه در مرآب شدن 
مختلف نقش دارد. دليل گوناگون با خواص فرهنگی، اقتصادی و حقوقي  وجود تبعيض در بافتارهاي بومي

اين امر آن است که قوای تاريخی و جهانی مرتبط با جنسيت و تاثيرات علنی آنها مطلق نبوده و آثار 
ناتوانی و تبعيض نيز منوط به شرايط است. بنابراين، هر يك از اثرات مجزاي معلوليت بر زنان بايد 

  توان آن را مفروض شمرد. اثبات شود و نمي

نب نسبت به نقش ترکيبی جنسيت و معلوليت ناقض اين امر نيست که زنان دارای معلوليت البته شک اينجا
تناسب نسبت به مرداني با شرايط مشابه در محروميت بيشتر قرار دارند؛  اما حتی اگر  اي بي به گونه

شواهد تجربی حاکی از وجود اختالف در شرايط تحصيلی، شغلی و بهداشتی و غيره در ميان افراد 
علول بر حسب جنسيتشان باشد، خود به خود مقّدم اين نيست که معلوليت و جنسيت در ترکيب با هم تاثير م

منفی در موقعيت زنان معلول دارد و آنها را در شرايطي به مراتب بدتر از افراد عادی اجتماع و يا 
  مردان معلول قرار ميدهد. 

راني بر مبناي هر دو معيار جنسيت و  يت و واپسبه بيانی واضح تر، با توجه به تاريخ طوالنی محروم
معلوليت، تعجبی نيست که ترکيب اين دو به صورت کلی و قطعی مرآب و مضر تصور شود و زنان 
معلول را در آسيب پذيرترين موقعيت در اجتماع قرار دهد، در يكي از چهار قطبي آه با تقسيم  ميان 

ادی و مردان معلول نيز ميشود. اما زمانی که اين فرضيه جنسيت و معلوليت شامل مردان عادی، زنان ع
در مورد تاثير ترکيبی جنسيت و معلوليت رها شود بهتر متوجه ميشويم که مصالح و منافع واقعی گروه 

بندي معنادار است و به عنوان واآنشي  مورد نظر تنها در قياس با ساير قطبهاي متاثر از اين تقسيم
  ه آه به طور سنتي آسيب پذيری اين گروه فرض شده است، قابل قبول نيست.انتزاعی برای جبران آنچ

در مورد ايران، اين ديدگاه به طور خاص داراي اهميت تجربی و نظری بسيار است. اگر اين مطلب 
درک شود که حقوق خاص جنسيت و معلوليت نه لزوما ضروری و نه مطلوب هستند، از نقطه نظر 

آلي  ايران به پذيرفتن آامل پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت  تجربی، رزرو و عدم تمايل
به دليل تناقض با قوانين داخلی ايران و مسائل حقوق زنان، جاي تاسف کمتري از آن خواهد شد آه 

  شود.  امروزه در محافل حقوق بشر ابراز مي

ملی، قرار دادن زنان معلول در  انتهاي آسيب در همين راستا، از ديدگاهی اساسی تر و البته با تاثيرات ع
فرض، امکان پذيرش آنها به عنوان يک عامل اجتماعی  پذيری در طيف جنسيت و معلوليت به طور پيش

و حقوقي سلب نموده و درک مصالح آنان را به عنوان چيزي آه در تعامل با منافع ساير قطبها غيرممكن 
اي کوته بينانه  ش حمايت از حقوق انواع هويت ها، به گونهآند. گفتمان حقوق بشر با قصد گستر مي

مصالح زنان معلول را تنها در مقايسه با قطب مخالف آن يعنی مردان معلول ميبيند و پيچيدگی روابط 
مستقيم يا غير مستقيم زنان معلول با دو قطب ديگر، زنان و مردان عادی، را ناديده ميگيرد. با اين عمل، 

ر انفعال بيشتر ميشوند و به عنوان افرادی در نظر گرفته ميشوند که کمترين عملکردی زنان معلول دچا
  در فرايند پويای داشتن شكل دادن به منافع، مطالبات و استحقاقات خود ندارند. 
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مابقی اين نوشتاربه بررسی موارد خاص جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد معلول ميپردازد و 
تا چه اندازه آنچه را آه در پيمان نامه حذف همه انواع تبعيض عليه بانوان رد کرده، با حق اينکه ايران 

  رزرو پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت نيز ناديده گرفته است. 

، اين سوال  با توجه به عدم اعمال  مفاد خاص جنسيت جزو قطعی از پيمان نامه و اعمال سايرمفاد آن
شود که آيا پيمان نامه بدون اين مفاد حمايت از جنسيت واقعا  با کمبودی مواجه است؟ در مطرح مي

مواجهه با هم جواری مصالح زنان معلول با ديگر افراد در قطب های اجتماع، سه نکته بايد به خاطر 
جنسيت و سپرده شود تا بتوان به اين پرسش پاسخ داد و ثابت آرد آه احتمال عملکرد ترکيبی بودن اثر 

معلوليت برای قرار دادن زنان معلول در انتهای نمودار آسيب پذيری اندك است. باز کردن گره کور ميان 
اثر جنسيت و معلوليت و تبعيض، همچنين ميتواند ديد عميقتري از برخی شيوه ها به دست دهد که در آن 

اي ديگر عوامل و باالخص زنان تاآيد بيشتری بر جنسيت و معلوليت شده و در واقع دستاوردها و ضرره
  سازد. معلول را که هدف اصلی اين حمايتها هستند پنهان مي

اي در غياب پيمان نامه حذف  حل آمينه جنسيت در پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت: راه
  کليه انواع تبعيض عليه بانوان؟

ض عليه بانوان پروژه در جريان جنبشهاي حمايت از پيوستن ايران به پيمان نامه حذف انواع تبعي
سکوالر فمنيستی ايران است. صدای اين جنبشها، گاهي از همراهي برخی از سازمانهای معتدل مذهبي 

آميز بالمانع  اند که بر اساس فقه پوياي اسالمی معتقدند آه " تغييرات در رابطه با قوانين تبعيض بهره برده
(آيةاهللا  ......ود در فقه شيعه مطلق نبوده و قابل تغيير هستند."است... و اينکه قوانين فعلی موج

مسؤلين امر تحليلهاي مختلفی در رابطه با سازگاری پيمان  )1380بهمن  17بجنوردی، روزنامه آزاد، 
نامه با قوانين اسالمی در نظر گرفته اند، اما رويکرد رسمی دولت به اين مساله از اواخر دهه نود 

، دولت اصالح طلب رييس جمهور خاتمی تا حد 2001مخالف بوده است.  در سال  همچنان تقريبا
تصويب اليحه برای پيوستن ايران به پيمان نامه به شرط مغايرت نداشتن آن با قوانين اسالمی نيز پيش 

با اينکه کميسيون فرهنگی مجلس ششم (مجلس اصالح طلبان) ) 18، ص 84رفت. (مجله زنان، شماره 
يحه پيوستن به پيمان را تاييد کرد، اين اليحه هرگز تصويب نشد. در بهترين شرايط، پيمان نامه متعاقبا ال

به طور مشروط و با رزرو پذيرفته ميشد. به االرغم وجود نظرات مخالف ،فعاالن خبره مطلقا باور 
از زير  نداشتند که پيمان نامه محدود شده باعث حذف تبعيض جنسيتی ميشود و يا اينکه دولت را 

  آند. فشارهای شديد بين المللی خارج مي

پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان نيازمند اصالحات عمده  3و  2شايان توجه است که ماده 
اساسی، مدنی و قضايی بر پايه ديدگاهی نو به قوانين اسالمی است. همين بس که قانون اساسی ايران 

، که متضمن برابريست 19ی به برابری  زن و مرد هم نکرده است. ماده حتی به طور لفظي نيز اشاره ا
شود، هيچ اشاره ای  ختم مي "و امثالهم"برای همه صرفنظر از رنگ، نژاد و زبان و تنها با عبارت گنگ 

"تامين امنيت حقوق گوناگون شهروندان،  14بند  3به جنسيت نکرده است. قانون اساسی با اشاره به ماده 
زن و مرد، و فراهم کردن حمايت قانونی برای همگان و نيز برابری همه در مقابل قانون" را  اعم از
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بر برابری همه شهروندان، اعم از مرد و زن، در بهره مندی از  20مسؤليت دولت دانسته و در ماده 
يوستگی به "تمام حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" تاکيد ميکند که البته بايد با پ

بخش آخر شروط همان ماده خوانده شود که برابری را در صورت "مطابقت با دستورات اسالم" موجه 
  ميداند.

همين درگيريهای داخلی در رابطه با برابری جنسيتی در زمينه پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين نيز 
متر نسبت به حقوق زنان، کامال نقض نشد بوجود آمد. البته اين بار حقوق معلولين، به دليل بار  سياسی ک

و فقط با اتكاي به حق رزرو آلي در هاله ای از ابهام قرارگرفت. پيمان نامه حمايت از حقوق معلولين، 
جنسيت را به دو دليل اساسی مبناي حمايت بيشتر قرار داده است: اول، به عنوان هويتی که در واقع 

دانم و دوم، به  د و اينجانب آنرا نتيجه اثر ترآيبي دو هويت ميتبعيض بر اساس ناتوانی را تشديد ميکن
عنوان يک اساس کلی تبعيض که نيازمند حمايت حقوق بشر بيشتری است. هر دو ديدگاه فوق به گونه ای 

"با قبول اينکه زنان و دختران   Qمشخص در مقدمه پيمان نامه معرفی شده است: اولی در پاراگراف 
بيشتری قرار دارند، مثل خشونت، آسيب ديدگی، سوء استفاده، غفلت، اهمال  معلول در معرض خطر

"تاکيد بر نياز به تفکيک جنسيتی در کليه فعاليتها برای   Sدرمان، سوءرفتار و بدرفتاری" و پاراگراف 
بهره مندی کامل افراد  دارای معلوليت از حقوق بشر و آزاديهای اساسی".  در نگاه اول به نظر ميرسد 
تاکيد متوازنی بر هر دو ديدگاه در پيمان نامه وجود دارد. در حالی که "برابری ميان زن و مرد" يکی از 

)، و اشاره دارد که مسؤلين بايد اطالع رسانی را در مورد  G بند  3اصول کلی پيمان نامه است (ماده 
مواردي که مرتبط به ها، پيش فرضها، و عملکردهای مضر در رابطه با افراد معلول شامل  "کليشه

). تنها ماده در پيمان نامه که منحصرا مربوط به بحث زنان است،  B1بند  8جنسيت و سن است." (ماده 
) 1بند  6اشاره ميکند " زنان و دختران دارای معلوليت در معرض تبعيض چندگانه قرار دارند..." (ماده 

حاکی از تاثير ترکيبی جنسيت و معلوليت . واضح است که اشاره به "تبعيض چندگانه" به خودی خود 
مقدمه پيمان نامه، در آخرين تحليل، سخن از اهدف پيمان نامه برای  Qنيست. اما در خواندن پيوست بند 

  نشانه رفتن  تبعيض ناشی از ترکيب تاثيرات جنسيت و معلوليت دارد.

(که ممنوعيت رزرو را به  46ه رزرو ايران بر پيمان نامه حاآي از اين است که "... با توجه به ماد
دليل عدم هماهنگی با اهداف پيمان نامه قرار داده)، جمهوری اسالمی ايران اعالم ميکند که خود را 
مکلف به هيچ کدام از مفاد مذکور در پيمان نامه که با قوانين داخلی مغايرت دارد، نميداند." بنابراين، 

نين داخلی به جز زمينه ای نو برای انتقاد  فعاالن حقوق برابری جنسيتی هيچ پيچيدگی جديدی برای قوا
بشر داخلی و بين المللی ايجاد نکرده است. درست مثل رزروهای ديگر، اصل بحث حول محور تبعات 
آن است. اگر رزرو ايران، آنگونه که بلژيک ادعا ميکند، خالف اهداف پيمان نامه باشد، بر طبق ماده 

) عهدنامه وين بر قوانين معاهده، اين رزرو بيهوده و ممنوع C( 19ماده  ) پيمان نامه و همچنين1(46
) پذيرش رزرو به جهت همسويی با اصل معاهده  1است. واکنشهای ممکن در مقابل رزرو ايران ميتواند 

) بيهوده انگاشتن رزرو و مکلف کردن طرف مربوطه به کل مفاد از جمله مواردي که با توسل به 2و 
) اينكه طرف معترض رزرو را رد کند و کال ارتباط طرف مربوطه و 3ا سر باز زده و يا رزرو از آنه

  رزرو از طريق معاهده را منحل منسوب کند.
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يافتن جوابی برای اين مساله در حيطه اين بحث نيست. در واقع طرح خود همين سؤال بايد به چالش 
يک ديد است که سرسختی ايران را در مقابل  آشيده تا بتوان فرای رسميت برابری جنسيتی را ديد. اين

تالشهای پيمان نامه برای استقرار برابری جنسيتی به عنوان يک اصل کلی محكوم آرد، گرچه انتظار 
عملکرد ديگری از ايران با توجه به سابقه آن با پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان نميرفت. 

انگيزد، اين است که قوانين خاص جنسيت ناشی از پيش  ی را بر مياما ديدی متفاوت که سؤاالت زياد
فرضهايی در مورد ترکيب جنسيت و معلوليت آيا واقعا در بهبود شرايط زنان معلول موثرند؟ در يک 
بررسی اقلی گرا ميتوان نتيجه گرفت که پيمان نامه حذف کليه انواع تبعيض عليه بانوان به حد نا 

ده و تنها راه نجات حقوق متمدکز بر جنسيت در پيمان نامه، حمايت از حقوق افراد اميدکننده ای سياسی ش
دارای معلوليت است. اما همانطور که در ذيل نشان خواهم داد، رسيدن به اين نتيجه بسيار دشوار و اميد 

  آور خواهد بود. به آن تقريبا واهی است و هر طرحي در اين زمينه بالقوه زيان

  ض خطر است؟  آسيب پذيری و توانمندسازیچه چيزی در معر

همانطور که پيشتر گفته شد، بررسی جامعه شناختی دقيق درباره شدت  تبعيض عليه بانوان معلول 
نيازمند آماری است که به دست آوردن آن در جوامع سياسی که شفافيت نهادينه در آنها آمياب است، 

ثق تبعيض چندبرابر عليه زنان دارای معلوليت، تا جايی بسيار دشوار ميباشد. اما حتی با وجود شواهد مو
که از لحاظ مفهومی امکان پذير است بايد عوامل تبعيض شناسايی شود . در فرهنگي آه به لحاظ حقوقی 
تبعيض جنسيتی معتني بهي موجود است، احتماال اشکال معلوم و متفاوتی برای تبعيض تنها بر اساس 

ه ، نميتوان اين موضوع را انکار کرد که به رغم پيوستن ايران به پيمان جنسيت مشاهده ميشود.به عالو
نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت، برابری اساسی و حقيقی برای افراد معلول همچنان يک 
آرمان دست نيافتنی است. در نتيجه زن معلول، خواه ناخواه، دستخوش عواقب منفی غير منصفانه و 

ريشه در هر دو هويت او به عنوان يک زن و يک معلول دارد. اما آنچه زير سوال قرار مستقلي است آه 
گيرد،  فرض پايه اين گفتمان حقوق بشر  است که ترکيب اين دو شکل از تبعيض لزومُا  به طور  مي

شوند تا مجموع اين آسيبها به طور جداگانه. فرض اثر ترآيبي بيشتر  ترآيبي موجب  مضرات بيشتری مي
دهد آه گويي تبعيضهاي چند برابري عليه آنها  در تبعيض عليه زنان معلول، آنان را در موقعيتی قرار مي

گيرد آه  دست به دست هم داده و مانند يك تبعيض بسيار بزرگ به اين گروه آسيب مي  صورت مي
   .رساند

لوليت در سيت و معهای جديد به روی تعامالت  دقيق و منحصر به فرد جن آنچه برای گشودن دريچه
مشاهدات فرهنگی و انسان شناختی، درك عميق مسايل و چشم اندازهاي  صحنه اجتماع  نياز است،

پيشرفت اجتماعی و اقتصادی ، بينش دقيق نسبت به جزييات حقوقی در ساختار قوانين فعلی داخلی و بين 
  ه سياسی ميباشد.روند المللی، و شناخت موانع و امكانات بالقوه در مسير تغييرات پيش

ايران نيزاز اين قاعده مستثنی  نيست. به طور مثال، امتزاج منحصر به فرد سنت و مدرنيته، فقه اسالمی 
و آرمان گرايی غربی، فمنيزم سکوالر و اصالح طلبی مذهبی،چگونه بر زندگی زنان معلول تاثير 

المی نيستند،؟ به ميگذارد؟ هنجارهای اجتماعی که ريشه در فرهنگ اسالمی دارند ولی لزوما جزو فقه اس
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چه صورتهايی موجب آسيب پذيری جسمی، ذهنی و اجتماعی زنان و معلولين  به آن دامن ميزنند؟ و 
اينکه چگونه احساس مسؤليت مردان سالم برای حفاظت (و اداره کردن) کامل زنان در کل، بر آارآرد 

ل آسيب پذيری، که تصادفا زنان معلول تاثير ميگزارد؟ چطور ميتوان به اين فرهنگ مسؤليت در قبا
ممكن است در معاش روزمره به نفع زنان معلول و ضرر مردان معلول باشد، نزديک شد؟ متغيرهای 
اقتصادی، مثل آمار باالی بيکاری در معلولين و در نتيجه انتخاب آنها برای ادامه تحصيالت تا مقاطع 

ن معلول و نيز ميان معلولين و افراد عادی باالتر به چه ترتيب روی تعادل توانمندی ميان زنان و مردا
تاثير گذار است؟ در مورد آمار باالتر استخدام زنان معلول و زنان  بطور کل اين فرض که درخواست 

  دستمزد آنها کمتر است و آثار اين امر بر نظام اجتماعی و روابط قدرت، چه ميتوان گفت؟

ين پرسشها تا زمانی که فرض عمومی تاثير ترکيبی اين ها تنها نمونه ای از اين سؤاالت است. اما ا
جنسيت و معلوليت زير سؤال نرود ناديده گرفته ميشوند. اگر از مسايل پديده شناختی علوم جنسيت و 
معلوليت به سوي حوزه قانون و حقوق حرآت آنيم ، ذره ای از پيچيدگی اين فعل و انفعاالت کم نخواهد 

تهای برخورد ترجيهی با زنان معلول برای آم آردن اثرات تبعيض شد. در هر مرحله از زمان، سياس
مرآب ممکن است اقدامی معقول برای ايجاد تعادل به نظر برسد. اما اين سياستها و مقررات مي تواند 

  نشانگر و تقويت آننده ديدگاهي محدود از منافع دراز مدت همه ذينفعان من جمله زنان معلول باشد.

الحات بعد از انقالب در قوانين خانواده ايران را در نظر بگيريد. سلسله افت و به عنوان مثال، اص
خيزهاي موجود در حقوق زنان در جريان تکامل قوانين خانواده نمايانگر تصوير سؤال برانگيزی از 
حداقل برابری جنسيتی در قوانين خانواده بدون در نظر گرفتن موفقيتها، هر چند جزيی، در طول اين راه 
است.  تمرکز کوته نظرانه بر تصوري آرماني از برابری، هزينه های احتمالی بلند مدت آن برای زنان 
را در سايه غفلت قرار داده، و اين آسيب، از هزينه هايی است که ريشه در اصالح طلبی به اصطالح 

هدی التزامی و مترقی دارد. نمونه مشهود آن مهريه است که از ابتدای دهه نود بيش از گذشته به تع
اجباری برای شوهر در قبال زن بدل شده است. مهريه به عنوان يک  ضمانت حقوقي، برای ازدياد 
امنيت اقتصادی زن و ايجاد توازن در مقابل حق طالق مرد بوجود آمده است. اما در واقع ميتواند به 

رار گيرد و  قدرت را به عنوان سالح مالی محکمی برای استفاده به صورت عندالمطالبه در دست زن ق
سوی زن، بدون هرگونه تعادل، برگرداند. نتيجه، بروز طرح جديدو پيچيده ای از اقتصاد خانواده است 
که در آن تعيين برنده و بازنده رقابت مالی اسان تر از طرح هايی است که در آن توزيع واقعی برابری و 

  نهايتا کرامت مد نظر قرار دارد. 

نيها درباره تاثير ترکيبی تبعيض عليه زنان و آسيب پذيری آنها در روابط خانوادگی، با توجه به نگرا
فعالين حقوق معلولين درخواست دارند که مقررات مهريه بايد با در نظر گرفتن نابربری سنتي باشد آه 

در رابطه با  از قديم به نفع مردان، معلول يا عادی، بوده تا زنان. هين پيشنهاد نه تنها پيچيدگيهای قبلی
نقش مهريه در بنيان خانواده را ناديده ميگيرد، بلکه در واقع اقتصاد ازدواج با زنان معلول را در مقايسه 
با زنان عادی به گونه ای تغيير ميدهد که به ضرر زنان معلول بوده و موقعيتهاي آنان را  برای ازدواج 

ايت از حقوق افراد دارای معلوليت تاييد شده پيمان نامه حم 23کمتر ميکند( آه اين موضوع در ماده 
است).  به جای در نظر گرفتن منافع زنان معلول به عنوان يک مسئله قطعی، از پيش تعيين شده و 
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مفروض، بايد به اين مصالح در تعامل و در آنار سه قطب ديگر اجتماع پيرامون جنسيت و معلوليت 
  نگريست.

ظري است اما روح و حقيقت اين  نوع حمايتها واقعی است. با در داستان مهريه و معلوليت يک مثال ن
نظر گرفتن مشکالت فعلی زنان معلول برای ازدواج، در قانون فعلی ايران در رابطه با حقوق افراد 

چنين آمده است:   6دارای معلوليت يعني قانون جامع حمايت از حقوق افراد معلول در الحاقيه  ماده 
همسر دارای معلوليت خود را به عهده دارند، مادامی که اين کفالت را عهده دار "همسرانی که کفالت 

هستند، از خدمت سربازی معاف خواهند بود." تنها هدف اين قانون توهين آميز اين است که با ارايه 
معافيت از خدمت که در اجتماع فعلی ايران مهم تلقی ميشود به مردان، تنها مخاطبين خدمت سربازی، و 

  موم مردم انگيزه ای بدهد تا زنان معلول بتوانند شانس ازدواج داشته باشند.ع

اين مثال آخر، نيازی به توضيح ندارد چراکه نمونه بارزی از پيامدهای ناخواسته ولی غيرقابل اجتناب از 
قوانين خاص جنسيت در قوانين معلوليت است که برای پاسخگويی به عوارض ناشی از مرآب شدن  

طراحی شده است. برای پيچيدگی بيشتر مسايل، تعريف ناتوانی در پيوست مفهومی حمايت از تبعيض 
حقوق افراد معلول منحصرا به تعريف پزشکی آن محدود ميشود: "ناتوانی به عنوان اختاللي جسمی، 

آن شود که تاثيری معتني به و دايمی در فعاليت عمومی و سالمت  ذهنی و يا روانی، يا هر سه گفته مي
، الحاقيه). پس از تصويب، پيما نامه 1فرد و استقالل اجتماعی و اقتصادی وی داشته باشد." (ماده 

مشابهی با قانون جامع حمايت از حقوق افراد معلول دارد  و با توجه به تُاخري آه دارد بايد در اولويت 
ف فعلی خواهد شد. البته اگر قانونی قرار گيرد، بنابراين تعريف کلی تر پيمان نامه نيز جايگزين تعري

شد، عده کثيری از زنان ناتوان با  پيمان نامه شامل افراد با تعريف جزيی تر ناتوانی مي 6پيوست ماده 
 6تعريف قانونی پيمان نامه مشمول شرايط ازدواج مشابه با زنانی نخواهند بود که بر طبق پيوست ماده 

ند. با  وجود دامنه گسترده تر نابرابری جنسيتی و قانون جامع دارای معلوليت پزشکی محسوب ميشو
تبعيض عليه معلولين، اين مسله  غفلت تلقی ميشود و نه قصور، اين سؤال از ديدگاه نظری تا جايی که 

  عواقب قوانين خاص جنسيت در متون معلولين مطرح ميشود، حل شده نيست. 

پيمان نامه اشاره ميکند، حول  2بند  6که ماده نهايتا تمام اين مسايل، درباره توانمندسازيست همچنان 
محور توانمندسازی ميگردد. تعيين اينکه دقيقا چه ميزان حفاظت موجب پشرفت ميشود و چه ميزان ايجاد 
مانع ميکند تنها از راه آزمون و خطا ميسر ميگردد. اگر ديدگاه گفتمان حقوق بشر در رابطه با معلولين 

وای اين نوشتار چيزی جز يادآوری ساده محسوب نميشد. اما حقيقت امر با اين موضع همسو بود، محت
اين است که که ما آنقدر در هويت های سيال و حقوق چندگانه ريشه دوانده ايم که يادآوری های اين چنين 
درباره سود و زيان طرفين ذينفع ناگزير است. اين تنها اعتراضي عليه مردساالری نيست، بلکه سؤالی 

هنجارهای  آارآردي است  و قابليتي آه در برآوردن وعده های خود را دارند.  اگرچه نهادينه درباره 
شان را آمتر، ناديده  کردن حفاظت بيش از حد شرايط را برای حفاظت شوندگان بدتر ميکند و توانمندي

ن ، منعكس گرفتن حفاظت به دليل نگراني از طرح پيچيده ای از برد و باختها در ميان حفاظت شوندگا
آننده نياز برای يافتن جواب پيش از شروع به اقدام است. جواب درست فقط در عمل آردن است، مادام 

  که دری برای رهايی ما از زندان پيش فرضهای قديمی وجود داشته باشد.
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 رويكردي مقايسه ای به سياست ها و گفتمان اتيسم و معلوليت

 آری نِعمان

  پيشگفتار

ه، وجه اجتماعی اتيسم به عنوان يکی از انواع معلوليت رشد چشمگيرتری نسبت به در طول دهه گذشت
ديگر انواع معلوليت داشته است. بر اساس اطالعات دريافتی از سازمان پيشگيری و درمان بيماريها 
پيرامون نمودار رشد وقايع مربوط به اتيسم، اعالميه های خدمات عمومی، مراسم خيريه توسط افراد 

، راه پيمايی برای جمع آوری اعانه و روشهای ديگر برای تامين مالی و فرهنگسازی مربوط به مشهور
اتيسم روند روزافزونی داشته اند. به سختی می توان برنامه ای در تلويزيون را به ياد آورد که يکی از 

م برد که از قسمتهای خود را به "بيماريهای خاص" اختصاص نداده باشد و يا هنرپيشه مشهوری را نا
شهرت خود به نوعی برای کمک به اهداف خيريه استفاده نکرده باشد.  در طی ده سال گذشته، ميليونها 
دالر از سرمايه های ملی و خصوصی در تحقيقات مربوط به اتيسم سرمايه گزاری شده و تشخيص اتيسم 

  يکی از انواع معدود معلوليتها است که در کنگره اليحه تصويبي دارد.

ا اين حال، علی رغم توجه بی سابقه عموم به اين معلوليت خاص، مباحث ملی و بين المللی درباره اتيسم ب
عمدتا از انواع ديگر معلوليت جداسازی شده است. همچنان که وجه اجتماعی اتيسم بيشتر شناخته ميشود، 

ی نگران کننده بيشتر امکان جداسازی مشکالت اتيسم از ديگر ناتوانی های رشد و پيشرفت به گونه ا
ميشود. اين امر موجب بروز سواالتی از اين قبيل ميشود که آيا فرهنگ سازی و شناساندن اجتماعی 
بيماری اتيسم بيش از ديگر ناتوانی های رشدی در اجتماع موجب ايجاد کيفيت بهتر زندگی برای افراد 

ين سواالت از طريق يادآوری تفاوتهای مبتال گرديده است؟ اين نوشتار با هدف پاسخگويی به برخی از ا
عمده در سياستهای آمريکا و مباحث عمومی پيرامون اتيسم در مقايسه با سياستها و مباحث مرتبط با 
ديگر انواع ناتوانی نوشته شده و ميکوشد پاسخي به اين سوال بدهد که آيا افراد مبتال به انواع اتيسم به 

  هينه ای برخوردارند.موجب اين تفاوتها از شرايط زندگی ب

  ؟چطور مباحث اتيسم از مباحث کلی ناتوانی در اياالت متحده متفاوت است

آه مسوليت ارايه پيشنهادات  2011ژانويه  18،  در (IACC)کميته هماهنگی بين سازمانی اتيسم 
تشكيل سازنده در زمينه اتيسم به وزير سالمت و خدمات انسانی را عهده دار است، در راکويل مريلند 

جلسه داد. از جمله وظايف اين کميته در روز مذکور، ارايه برنامه استراژيهای ساليانه برای تحقيقات 
آه  –. اين يکی از مسئوليتهای معدود اين سازمان است که به موجب مصوبه مبارزه با اتيسم 1اتيسم بود

به صورت الزامی به آنها ديکته شده است. در جريان اين مباحث، يکی -اين نهاد به موجب آن تشكيل شده 
اختيار تصميم  يعني اين تفکر که افراد معلول بايد  -از مشکالت مورد بحث اين بود که آيا خوداختياری

ها  بايد در آليه برنامه -گيری برای خدمات  دريافتی خود پشتيبانی و سياستهای اجتماعی را داشته باشند

                                      
جلسه مربوط به آن روز نيز  است و اين موضوع از صورت اتيسم سازمانی بين هماهنگی کميته. الزم به توضيح است آه مولف خود عضو  1

 آشكار است.
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لحاظ شود يا خير. اصل خوداختياری در ميان در مجامع معلولين کامال پذيرفته شده است. اليحه حقوقی 
خود به اين موضوع اشاره کرده است. با پيشبرد خدمات مددکاری برای معلولين در سراسر متن قانونی 

اين وجود اين اصل توسط چند تن از مسولين کميته رد شده است. در حقيقت، رای گيری نهايی تقريبا 
-12منجر به مردوديت اين اصل شد: اين اصل با اختالفی جزيی پذيرفته شد که اگر دو رای از اين آراء 

چطور اصلی که به سادگی در جايي دنيای معلولين پذيرفته  جابجا ميشد نتيجه به برابری منجر ميشد. 8
  شده ميتواند در يك جاي ديگر آنقدر مشکلساز باشد؟

شايد بررسی تفاوتهای ميان مباحث اجتماعی اتيسم و مباحث اجتماعی ناتوانی های رشدي/تكاملي به 
يسم در اياالت متحده در صورت کلی بتواند توضيحی برای اين مشکل فراهم کند. مباحث ملی پيرامون ات

رويکرد خود نسبت به ارزشها و به خصوص جمعيتی که مورد بحث قرار دارد، بسيار واضح هستند. 
اين تفاوتها در سياستها و مراحل قانونگذاری در سياستهای آمريکا و نيز رويکرد کلی مباحث اتيسم و 

  معلوليت در سازمان ملل به وضوح مشاهده ميشود.

آننده موضوع تفاوتهای رويکرد معلوليتهای کلی و اتيسم در بازخوانی پرونده های  وشنيکی از مثال ر
به عنوان  1990سال  (ADA)موفق و ناموفق در قانونگذاری کنگره آمريکا است.قانون معلوالن امريكا 

 يکی از ستونهای اساسی قوانين حقوق معلولين نه تنها به وضوح حمايت های عدم تبعيض قانونی برای
معلولين من جمله حق زندگی در مسکن مناسب را قايل ميشود بلکه چهارچوب مناسبی را نيز برای 

هدف کنگره برای برخورد با معلوليت به   ADAهاي سياستهای معلوليت به طور کلی فراهم ميکند. يافته
پيمان عنوان يکی از مشکالت حقوق شهروندی را به وضوح نشان ميدهد. دو مورد از مشاهدات متن 

  نامه در رونوشت اوليه به شرح ذيل است:

) اهداف ملی برخورد با افراد دارای معلوليت شامل تضمين برابری فرصتها، فعاليت کامل، 8
  زندگی مستقل، و استقالل اقتصادی برای اين افراد خواهد بود، و

ابت برای داوريها برای افراد معلول در رق ) وجود تبعيض بی مورد و غير عادالنه و پيش9
برای به دست آوردن آن  -که جامعه آزاد ما به آن ميبالد-فرصتهای مختلف در شرايط برابر 

مورد و هنگفتی در فراهم سازی  فرصتها محدوديت ايجاد ميکند و برای اياالت متحده مخارج بي
  خدمات به سبب وابستگي و عدم سازندگي ايجاد ميکند.

ده اجتماع قرار داده و مشکالت معلوليت را بر اساس تبعيض و اين رويکردها زمينه تغيير را بر عه
پيشفرض به جای مشکالت خاص پزشکی ميداند. اين ديدگاهها را با آنچه مربوط به اتيسم است مقايسه 

کنگره قوانينی موسوم به مبارزه با اتيسم مصوب کرد که بودجه عمده ای را به  ،2006کنيد. در سال 
تحقيقات پزشکی در راستای يافتن درمانی برای انواع اتيسم اختصاص داد. به  سازمان ملی سالمت برای

قول يکی از طرفداران پروپا قرص اين قوانين، آه بنيان گذار يک بنياد ملی به نام "همين حاال اتيسم را 
ق و درمان آنيم" است: "اين اليحه يک اعالن ملی جنگ بر بيماری اتيسم است". اين اليحه تماما به تحقي

بررسی آسيب شناسی و سرمايه گزاری جزيی در فراهم سازی خدمات بهتر اختصاص دارد. الاقل بخشی 
از توجيهات برای اين توجه به خصوص بر درمان پزشکی ميتواند در ديدگاه طرفداران مبارزه با اتيسم 
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ميليارد دالر برای  35ديده شود. به گفته وب سايت "صدای اتيسم" : "اتيسم ساليانه مخارجی برابر با 
مملکت دارد، مبلغی که پيشبينی ميشود در دهه های آينده بيشتر نيز بشود." بر خالف رويکرد قانون 

داوريهاي بی مورد و ناعادالنه" ميداند ،  معلوالن امريكا که مخارج را ناشی از"وجود تبعيض و پيش
ن اتيسم به جای بهينه سازی شرايط زندگی و ديدگاه پشت اين اليحه منجر به تاکيد بی دليل بر از ميان برد

ارايه فرصت برای خدمت متقابل آنها به اجتماع ميشود. در حالی که رويکردهای قانونی مختلف برای 
، معرفی شده 2007در سال  ايجاد حقوق مدني مثل مصوبه گسترش توانمنيهاي بالقوه افراد مبتال به اتيسم

رسد. دليل اين موضوع تا حدی نبود رغبت سازمان های غير بود، موفق نشد در کنگره به نتيجه ب
  سوددهی برای توسعه فراتر از تحقيقات پزشکی بوده است.

) و اليحه CAAبرای بيشتر گشودن اين مقايسه، شايد ارزش آن را داشته باشد که اليحه مبارزه با اتيسم (
يک اليحه مالی  ADA ،DDAف ) را با هم مقايسه کنيم. بر خالDDAحقوق مددکاری معلولين رشد (

طرح بودجه است نه اليحه ای برای ايجاد حقوق قانونی _ که اليحه مبارزه با اتيسم نيز همينگونه است. 
به عالوه، هم اتيسم و هم ديگر معلوليتها تكاملي دربرگيرنده عده کثيری از افراد گوناگون با ناتوانی های 

عه اتيسم زير مجموعه ای از دسته بندی کلی ناتوانی های خاص ارتباطی و ذهنی است. در واقع، مجمو
ای شد آه  تصويب شد، باعث ايجاد شبکه 1970که نخستين بار در سال  DDAتكاملي محسوب ميشود. 
هاي تحقيقاتي دانشگاهی شد آه بر بهينه  المنفعه، شوراهاي برنامه ريزی و برنامه از مجامع حقوقي عام

 DDAرای معلوليت های رشد از کودکی تا بزرگسالی متمرآز بوده است. سازی شرايط زندگی افراد دا
همچنين منابع مالی مورد نياز اين "پروژه های با اهميت ملی" را تامين ميکند که عموما برای تحقيقات 
مبتکرانه و خدمات پشتيبانی با در نظر گرفتن توان پيشرت الگوهايی که تاثير عملی بر زندگی افراد مبتال 

هم بر تحقيقات و هم بر خدمات متمرکز شده و به وضوح  DDAانواده هايشان دارد. خالصه اينکه، و خ
  دهد.  نياز افراد دارای معلوليت رشد را در طول زندگيشان مدنظر قرار مي

در مقام مقايسه، اليحه مبارزه با اتيسم در اهداف و منظور خود بسيار محدودتر است. آار اين اليحه در 
ل تامين بودجه تحقيقات و فعاليتهاي پايشي با اهداف شناسايی عوامل بيرونی و موروثی انواع وهله او

هاي مديريت و آموزش در برنامه  اتيسم است و تنها در جايی به خدمات (از طريق توسعه مجموعه برنامه
فعاليتهای  تكاملي) می پردازد که پاي کودکان و خردساالن در ميان باشد. در حقيقت-اختالالت عصبی

مربوط به اتيسم سازمان مديريت خدمات پزشکی در حيطه بخش سالمت مادر و فرزند انجام ميشود يعنی 
تامين نيازهای بزرگساالن مبتال به اتيسم از حيطه مسوليت آنها خارج است. اين يک تفاوت عمده با 

  است. DDAگذاري مشخص شده توسط  جهات سياست

للی نيز رخ داده اند. پيمان نامه حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت اين مباحث در زمينه بين الم
  ) پيرامون هشت اصل اساسی بنا شده: CRPDسازمان ملل (

 از جمله ازادی ايجاد انتخاب احترام به کرامت، خودمختاري و استقالل کليه انسانها )1
  

 جلوگيري از تبعيض بر عليه همگان )2
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 کامل در اجتماعپذيرفته بودن و مشارکت مفيد و  )3

 
 حفظ احترام براي تفاوتها و پذيرفتن معلوليت به عنوان بخشي از گوناگوني بشري و ماهيت انسان )4

 
 فرصتهاي برابر )5

 
 قابليت دسترسي )6

 
 برابري جنسيتي )7

 
  احترام براي توانمنديهاي در حال تکامل کودکان معلول و رعايت حق آنها براي حفظ هويتشان )8

آه بر اهميت  - 8اد مختلف پيمان نامه جز به جز مطرح شده من جمله ماده اين مضامين انتزاعی در مف
فرهنگسازی برای تشويق ديدگاه عموم به پذيرش بهتری از توانايی و مهارتهای افراد معلول  اشاره دارد  

تشويق سازمانها برای به کار گيری افراد معلول در نهادهای غير دولتی و نهادهای خود  - 29و ماده 
ار که توسط افراد معلول برای حمايت از افراد معلول اداره ميشود. با اينکه بخش عمده پيمان نامه به مخت

مسايل سياسی همچون وجود مسکن مناسب و خدمات پشتيبانی ميپردازد، اما به اهميت شرکت دادن افراد 
اجتماعی پيرامون معلول در تمام جوانب فعاليت اجتماعی نيز ميپردازد و بر نياز به وجود مباحث 

  آميز، بدون تبعيض ، و همگام با ارزشهای پيمان نامه تاکيد ميکند.  معلوليت به گونه ای احترام

در مقابل، مباحث اتيسم در سازمان ملل از چهارچوب ديگری برخواسته است. در حالی که مجمع کلی 
ليت روز دوم آوريل را روز تصميم گيری همراستای پيمان نامه حقوق کودک و حقوق افراد دارای معلو

جهانی اتيسم معرفی کرد، مضمون اکثر مباحث اتيسم در سازمان ملل بر اساس بهداشت و سالمت 
آميز در  اين، به نظر ميرسد استانداردهاي گفتمان احترام  عمومی بوده و نه با مبناي حقوق مدنی.عالوه بر

، در 2009ت دارد. به طور مثال، در سپتامبر موضوع اتيسم کامال با مباحث ديگر انواع معلوليت تفاو
نشستی با حضور بانوان اول آمريکا، ويديويی که توسط گروه "صدای اتيسم"، که بهترين بودجه را در 

سخن ميگوييد  اتيسم( ميان گروه های حامی در اياالت متحده برخوردار است، با نام "من اتيسم هستم"
  صدای بدون چهره ای بود که چنين اعالم ميکرد: نشان داده شد. اين ويديو شامل )2009

"من اتيسم هستم. مرا در کودکانتان ميتوانيد ببينيد. اما اگر بتوانم آنقدر مخفی می مانم تا ديگر خيلی دير 
شود... من به خوبی به زبان شما حرف ميزنم. و با هر صدايی که ميگيرم، زبان ديگری نيز می 

يکنم. من سريعتر از ايدز کودکان، سرطان و ديابت  هم عمل ميکنم. و آموزم... من خيلی سريع عمل م
اگر به خوبی و خوشی ازدواج کرده ايد، من کاری ميکنم که ازدواجتان حتما به هم بخورد. پولهايتان به 
چنگ من خواهد افتاد، و من شما را برای منفعت خودم ورشکسته خواهم کرد. من هرگز نمی خوابم و 

ه شما هم نخوابيد. من کاری ميکنم که خانواده شما هيچوقت نتوانند بدون زجر، بدون کاری ميکنم ک
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شرمندگی و با خيال راحت به جشن تولد، محل عبادت يا پارک عمومی بروند... من اتيسم هستم. من 
م. عالقه به درست و غلط ندارم. من از تنهايی شما لذت ميبرم... ميجنگم تا هر اميدی را از شما سلب کن

هميشه نقشه ميکشم تا فرزندانتان، عزيزانتان و آرزوهايتان را از شما بگيرم." (شبکه خودحمايتي افراد 
  .)2009 اتيستيک

اين ويديو با عکس العملهای وحشت زده از سوی مبتاليان به اتيسم از پير و جوان مواجه شد و راه 
تماعی و بالگهای بسياری تحت نام صدای پيمايی ها و مراسم خيريه، کمپين های حمايت، رسانه های اج

اتيسم را در بر گرفت که در نهايت حذف اين ويديو از دنيای مجازی را منجر شد. اما بسيار جالب توجه 
و آموزنده است که ميبينيم ويديويی که با هدف حمايت از افراد دارای معلوليت تهيه شده بود توسط خود 

ن المللی مورد بحث و جدل قرار گيرد. يک دليل قانع کننده برای اين همان افراد تحت الحمايه و جامعه بي
موضوع مسيرهای متفاوتی هستند که اتيسم و معلوليتهای ديگر در سازمان ملل طی کرده اند. در حالی 
که سازمانهای غير دولتی گوناگونی برای حمايت از حقوق معلولين همراستا با پيمان نامه توسط معلولين 

لين وجود دارد، برنامه های اتيسم تنها از طريق يک سازمان والد، صدای اتيسم، اداره ميشود برای معلو
  .)2009(ويليس  که افراد اتيستيک هيچ نقشی در اداره آن ندارند

  اين امار ها چه اطالعاتی درباره آينده افراد اتيستيک در اياالت متحده به ما ميدهند؟

گزارشي را به منظور فراهم سازی داده ها در مورد افراد معلول و )، NCIهاي پايه ( مرکز ملی شاخصه
ناتوانی ذهنی وتكاملي که از دولت ممدکاری اجتماعی و مالی دريافت ميکنند، تنظيم آرده است. اين 
گزارش ارزيابي مصرف کنندگان، تفاوتهاي درخور توجهي را در ارايه خدمات به بزرگساالن دارای 

دهد. به طور مثال، با اينکه درصد افراد اتيستيک با تشخيص  علولين ديگر نشان مياتيسم در مقايسه با م
%) است، احتمال 28%) کمتر از آمار درصدی افراد بدون تشخيص اتيسم (18توام بيماری ذهنی (

مصرف انواع داروهای روان گردان توسط افراد اتيستيک بسيار محتمل تر است. درصد بزرگساالن 
قيم بيست و يک درصد بيشتر از افراد دارای معلوليتهای ذهنی ديگر است. احتمال اتيستيک دارای 

بيشتری وجود دارد آه برچسبهايي نظير "عدم همکاری" و "رفتار مخرب" به بزرگساالن اتيستيک زده 
شود تا افراد دارای ديگر معلوليتهای ذهنی و کنترل کمتری بر تصميم گيری و انتخاب های ساده زندگی 

   .)NCI 2011مره خود نشان داده اند.(گزارش روز

نابرابريهاي های مذکور در مورد افراد جوانتر دارای اتيسم هم وجود دارد. بر اساس داده های وزارت 
آموزش اياالت متحده، بيش از يک سوم دانش آموزان اتيستيک زمانی بيش از چهل درصد از وقت خود 

اين زمان برای دانش آموزان دارای معلوليتهای ديگر کمتر از  را درون کالس به سر ميبرند در حالی که
ده درصد است. در واقع، يک آمار ملی از دبيرستانهای دارای دانش آموزان معلول نشان ميدهد که دانش 
آموزان دارای اتيسم هفتاد درصد از زمان آموزشی خود را در محيط جداگانه به سر ميبرند. علی رغم 

و سياستهای کلی، بزرگساالن و جوانان اتيستيک شرايط تحصيلی و تسحيلی به  توجه بيشتر اجتماع
آننده اين  مراتب بدتری نسبت به معلولين انواع ديگر در اياالت متحده دارند. چيزی که ميتواند توجيه
  ؟نابرابری باشد، در تفاوت ميان ديدگاه اجتماعی حاکم بر اتيسم و ديگر انواع معلوليت نهفته است
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  عواملی موجب تفاوتها گفتمان، سياستها و نتايج اتيسم و ديگر انواع معلوليت شده است؟چه 

گيري سياستهای اتيسم و معلوليتهای ديگر اشاره  در اين مرحله، شايد مناسب باشد که به روشهايی شكل
نتيجه ، و پيش از آن قطعنامه توانبخشی، ADAخصوصا اهدافی که بايد به آن ميرسيدند.تصويب  – کنيم

ها، متخصصين و تعداد بيشماری از حاميان آنهاست که سرمدارشان خود  تالشی فراگير از جانب خانواده
رونوشت اوليه ای که تنها شامل دريافت  – 1973از مصوبه توانبخشی  504معلولين بودند. بخش 

تنها از طريق  –شد که شامل تمامی اجتماع ميشود ADAکنندگان کمک مالی ميشد و در ادامه منجر به 
به منظور اجبار دولت در تکميل و ايجاد قوانين  1977فشارهای مستقيم گروه های معلولين در سال 
بيشتر به دليل حمايت خانواده ها، اجتماع و به  DDAمربوطه تصويب شد.(شاپيرو) در حالی که 

حمايه داشتند، خصوص افرادی که معلولين رشدی بزرگسال، و نه خردسال، در خانواده يا تحت ال
  تصويب شد.

که قبال در اين مقاله به آن  ،بر ميگردد  تصويب پيمان مبارزه با اتيسم به زمان پايه گذاری صدای اتيسم
 در پدر و مادر منحصرا توسط نزديک که قبال در اين مقاله ذکر شد گروه مدافعيک اشاره شده است. 

توسط نايب رييس وقت جنرال الکتريک  2005صدای اتيسم در سال  .اجرا می شود اوتيسم جامعه داخل
و مدير عامل يونيورسال آقای باب رايت و همسرش سوزان بنيان گذاری شد. انگيزه آنها بيشتر درمان 

يکی از اولين سخنرانيهای رايت در پی تاسيس  –نوه شان بود که به تازگی مبتال به اتيسم شده بود. 
: "من دوست دارم نوه ام را پس بگيرم!" (رايت) مروري بر يکی از گفته های بنيان صدای اتيسم اين بود 

گذاران صدای اتيسم عالوه بر اقدامات برای کودکان نشان دهنده توجه بسيار خاص به تحقيقات و علل 
درمانی و پزشکی است. عالوه بر اين، راهبردهاي ثروتمندترين نهاد جنبش اتيسم بسيار با روشهاي 

ش وسيعتر معلوليتهاي تكاملي متفاوت است و بيشتر شبيه رويكردهاي شرآتي و راهكارهايي است آه جنب
در اطاقهاي جلسات شرآتهاي بزرگ مثل شرآتهاي باب رايت مطرح است. اندك زماني پس از 
تاسيس،صداي اتيسم دو نهاد بزرگ تحقيقاتي ديگر يعني "همين حاال اوتيسم را درمان آنيم" و "نهاد 

شارآت ملي براي پژوهش درباره اتيسم" را در خود ادغام نمود. (گروس و ستروم) مدت آمي بعد م
در نقش صداي رسايي براي پيام اين نهاد آغاز به آار آرد و به طور  NBCتلويزيون و مطبوعات 

ش سوزان رايت در باره برنامه تبليغي افزاي"خاص بر تجربه و نظرات موسسين آن تاآيد داشت: مثال 
اي صداي  اين بمباران رسانه "گويد. سخن مي MSNBCآگاهي صداي اتيسم در برنامه امروز از شبكه 

اتيسم براي پيشبرد اتيسم به عنوان مهمترين تشخيص در ديدگاه عوام  وتوان البي و جلب آراي اين نهاد 
  شد. CAAاز سوي ديگر منجر به تصويب 

آه قبال  به آن اشاره شد، کمک ميکند. بيشتر اختالف  اين تاريخچه به روشن شدن علت قطع ارتباطي
ميان اتيسم و معلوليتهای ديگر در اياالت متحده ميتواند نتيجه عدم دخالت افراد اتيستيک در امور سياسی 
و مقننه مربوط به خودشان باشد. در مقابل سياستهای کلی و جهانی مربوط به معلوليتهای ديگر کامال با 

بر اساس تجربه خود مبتنی  –تقيم خود آنها صورت ميگيرد. افراد دارای معلوليت حضور و دخالت مس
قابليت بيشتری برای به  –بر زندگی کردن در دنيايی که اغلب برای افراد غير معلول طراحي شده است 

دست آوردن شرايط بهينه زندگی از طريق خقوق مدنی و انسانی خود مصوب پيممان نامه حمايت از 
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راد دارای معلوليت دارند. در مقابل، والدين، به خصوص والدين بچه های کوچکتر، که در زمينه حقوق اف
اند، بيشتر در پی تحقيقات و درمان پزشکی و خدمات ممکاری  داده شده اتيسم بيشتر از معلوليت کلی نشان

سياستهای اتيسم منجر دار سازمانهای خودمختار از  متمرکز بر سالهای اوليه رشد هستند. جداسازی  سابقه
به شکلگيری سياستهای فعلی به دور از نيازهای کنونی افراد اتيستيک، به استثناي کودکان خردسال، و 
تمرکز بر علل و پيشگيری بيماری شده است. اين امر چه در برنامه کلی سياستهای اتيسم، همانگونه که 

يسم، جايی که ديدگاه يکجانبه به وضوح آشکار قبال در اين مقاله آمده، و چه در برنامه های تحقيقی ات
  ميشود، تاثير گزار است.

،آه  گزارشي است ساليانه در باره بودجه تحقيقاتی دولتی و  IACC 2009آارنامه تحقيقاتی سال 
به بهبود خدمات و پشتيبانی  2009% از بودجه تحقيقاتی سال 3خصوصی ويژه اتيسم ، نشان ميدهد که 

% از اين بودجه به بهبود 1اختصاص دارد. در همين گزارش آمده است که کمتر از  برای افراد مبتال
درصدی است  32شرايط زندگی بزرگساالن دارای اتيسم اختصاص دارد که رقم ناچيزی در مقايسه با 

که به تحقيقات پيرامون علت و علل و درمان و پيشگيری را شامل ميشود. با توجه به اين گزارش تعجبی 
درصدی از جوانان مبتال به اتيسم از عدم ارائه هرگونه خدماتی رنج ميبرند، و اين  40که شمار  ندارد

درحالی است که توجه عموم به موضوع اختالالت طيف اتيسم در باالترين حد است. در واقع با مديريت 
در سالهای  واحدی که در سياستهای اتيسم وجود دارد، تعداد انگشت شمار قوانين و سياستهای موجود

اخير متمرکز بر قوانين بيمه و تشخيص بيماری در سالهای نخستين کودکی بوده و نه آنطور که بايد در 
  بهبود ارايه خدمات و مددکاری مادام العمر.

در خاتمه، تحليلی از نتايج عملی نشان مي دهد آه توجه عمده جامعه به انواع اتيسم در اياالت متحده 
ناهمگونی در راستای بهينه سازی شرايط زندگی موثر و کيفيت زندگی برای منجر به دستاوردهای 

جوانان و بزرگساالن مبتال به اتيسم شده است. تفاوت ميان تالشهای اجتماعی و سياسی و نتايج به دست 
آمده ميتواند به دليل انزوای بخش خودمختار درمباحث سياسی اتيسم در اياالت متحده و در نتيجه بروز 

ت ميان تمرکز، اولويتها، و ارزشها از فعاليتهای کلی معلولين باشد. در حالی که فعاالن اتيسم در تفاو
اياالت متحده و سراسر جهان بيشتر شده و پيشرفت ميکنند، جمعيت متغييری را منعکس ميکنند که 

توجه بيشتری به  نيازهای آنها مستلزم بنيادهای خودمختار برای نظردهی بهتر بوده و نفع در اين است که
نقش مثبت، و مباحث همه شمول برای افراد اتيستيک شود همانطور که برای ديگر انواع معلوليتها توسط 

  فعاالن و حقوق و سياستهايشان فراهم شده است.
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:نقش سازمانهای غير دولتی در آينه جنبش اجتماعی معلوالن ايران  

، چالش هادستاوردها  

 سهيل معينی

گذشته و حال  ،ايران افراد معلول  

بررسی تاريخ تحوالت جنبش اجتماعی افراد معلول در سطح جامعه جهانی مبين دو دسته از شاخص ها 
عوامل اجتماعی و فرهنگی در اين جنبش هاست که درک علمی چگونگی اين تحوالت بدون توجه و 

همزمان و هم سنگ به اين دو دسته شاخص ها امکان پذير نيست. نخست ريشه ها ، مراحل مختلف رشد 
نسبتا مشابه که فراتر از خصوصيات متمايز کننده ملی نشانگر تطبيق تحوالت جنبش اجتماعی افراد 

علول با تحوالت عمومی جامعه بشری است دوم خصوصيات و عوامل منحصر به فرد ملی و بومی که م
بازتاب دهنده ويژگی های جوامع مختلف در سطح ملی و محلی است در اين نوشتار که روی بررسی 
 تاثير سازمانهای غير دولتی فعال در  حوزه معلوالن ايران است نيز به هر دو دسته عوامل مشترک و

منحصربه فرد جامعه ايران توجه شده است در بخش نخست به بيان چگونگی تحول زندگی اجتماعی 
معلوالن ايران و شکل گيری سازمانهای غير دولتی در اين بخش پرداخته ايم طبيعتا در اين بخش عمدتا 

ه است در به بررسی دستاوردهای سازمانهای غير دولتی در بهبود سطح زندگی معلوالن ايران توجه شد
بخش دوم کوشش شده است به جالش های رويا روی فعاليت بهينه سازمانهای غير دولتی بپردازيم که 
    .بيشتر عوامل ويژه جاامعه ايران و سطح تجربه ويژه فعاليت اجتماعی معلوالن ايران را بازتاب می دهد

  معلوالن ايران از گذشته تا حال 

ل جامعه جهانی مشابه شهروندان معلوايران تا اندازه زيادی با بررسی تاريخ زندگی افراد معلول در 
است. در مرحله اول افراد معلول به عنوان تجليات نوعی نقص در دستگاه آفرينش يا در نهايت افرادی 
نيازمند به مراقبت  دائم در نظر گرفته می شدند طبعا اين وظيفه بر عهده والدين افراد  معلول بود که 

دار ی فرزندان معلول نداشتند. در اين مرحله رفع نيازهای اوليه انسانهای معلول وقف گريزی از نگه
توجه به آنها را تشکيل می داد معلوالن در اين مرحله معلوالن در امور اجتماعی شرکت نکرده يا امکان 

ادهای دينی و شرکت نداشتند. در مرحله دوم رشد زندگی افراد معلول اين افراد امکان يافتند تحت توجه نه
خيريه از خانه خارج شوند و تحت آموزشهای ابتدايی روحانيون و افراد خير قرار گيرند. حضور افراد 
معلول در روستاها و واحدهای کوچک تمرکز جوامع محلی در مکتب خانه ها برای فراگيری قران يا 

ی اين حضور اجتماعی حفظ بخشس هايی از شاهنامه (اثر حماسه سرای بزرگ ايران ، فردوسی)، تجل
  بود.

در مرحله سوم رشد اجتماعی، افراد معلول امکان يافتند از سوی مراکز خيريه مورد حمايت و  
شاگردی يا انواعی از ِحَرف ساده صنايع دستی قرار گيرند. در مرحله چهارم  –آموزشهای ابتدايی استاد 

ذکر کرد نخستين سازمانهای غير دولتی  سال گذشته 50تا  40که زمان نسبی آغاز آن را می توان بين 
مدرن در کشور شکل می گيرند. اين سازمانها با شناسايی حقوق افراد معلول برای کسب مهارتهای فنی 
و برخورداری از زندگی آبرومند و قابل قبول برای جامعه حمايت و آموَزش افراد معلول را در دستور 

ا به دست افراد متمول و يا خيرين متخصص برای معلوالن کار قرار دادند. خصوصيت عمده اين سازمانه
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بود و افراد دارای معلوليت نقشی در اداره آنها نداشتند. درمرحله پنجم تحول زندگی اجتماعی معلوالن 
ايران بود که نخستين  تشکلهای خوديار معلوالن با همت نخستين تحصيل کردگان اين گروه شکل می 

ميالدی است که اين جريان به شکلی بازگشت ناپذير شکل می  70ما از دهه ميالدی). ا 60گيرند (دهه 
  گيرد (تشکيل جامعه معلوالن ايران).

حتی در اين دوران  عالرغم جهش درآمدهای نفدی دولت ايران عمده حضور اجتماعی افراد معلول  
است و هنوز زمينه منوط به حضور در مدارس تازه تاسيس آموزش استثنايی و مراکز توانبخشی دولتی 

ميالدی  80ای عينی رشد و توسعه سازمانهای غير دولتی معلول به وجود نيامده است. از اواخر دهه 
است که با افزايش افراد معلول تحصيل کرده و مناسب بودن شرايط فرهنگ عمومی روند  شکل گيری 

رشد تبديل می شود. (تاسيس  سازمانهای غير ودولتی به دست معلوالن آغاز وبه جريانی مستمرو رو به
) در نيمه دوم دهه قرن بيستم است که شاهد 1995انجمن نابينايان ايران  1990موسسه عصای سفيد 

سال تعداد  5جهش چشمگير در تاسيس سازمانهای غير دولتی متشکل از معلوالن فعال هستيم که ظرف 
محلی در سطح شهرستان يا استان می  تشکل البته عمدتا تشکل های 250ثبت شده اين سازمانها را به 

رسد قطعا شکل گيری اين سازمانها تاثيری کيفی بر سطح فعاليت معلوالن اسران برجای گذاشت که در 
   .زير به مهمترين آنها اشاره می کنيم

  :دستاوردها

به اين  ن را مپی توانمهمترين تاثيرات مستقيم سازمانهای غير دولتی بر روحيه و زندگی اجتماعی معلوال
  .شرح برشمرد

تشکيل اين سازمانهای موجب شکل گيری نوعی هويت  شکل گيری هويت گروهی معلوالن: )1
گروهی در ميان معلوالن به عنوان افرادی دارای حقوق مشترک و نيازهای مشترک جمعی شد 

 که نخستين الزمه شکل گيری فعاليت های اجتماعی آگاهانه توسط يک گروه است. 
 

با تشکيل اين سازمانها معلوالن به اين باور جمعی  :اعتماد به نفس و خودباوری جمعیش افزاي )2
رسيدند که می توانند با اراده خود به بهبود زندگی شان کمک کنند و در تعيين سرنوشت خويش 

 .موثر باشند
 

تشکيل تشکلهای معلوالن امکان داد تعداد  :زی حضور اجتماعی گروههای معلوالنامکان سا )3
شتری از معلوالن داليل قابل قبولی برای خروج از خانه و حضور اجتماعی پيدا کنند عمدتا بي

زنان و دختران معلول که در جوامع محلی به دليل محدود يتهای فرهنگی و سنتی امکان حضور 
 اجتماعی نداشتند.

 
الن يکی از دستاوردهای بارز تشکل های خوديارمعلو  :پرکردن خالء سيستم خدمات دولتی )4

ايران ارائه يهبود خدماتی بود که سازمانهای حمايتی يا ارائه نمی دهند يا از کميت و کيفيت 
مطلوب برخوردار نيست آموزش خط بريل و جهت يابی به نابينايان ، اعطای صندلی چرخدار و 

حرکتی  و حرفه آموزی به کم توانان ذهنی نمونه  -وسايل کمک تواتبخشی به معلوالن جسمی 
 از اين خدمات است. هايی
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يکی از مهم ترين دستاوردهای تشکلهای معلوالن  :يازهای گروه هدف به تصميم گيرانانتقال ن )5
ايران انتقال نيازهای گروه هدف تحت پوشش به مسئوالن اجرايی يا نهاد های تدصميم گير مانند  

 .مجلس شورای اسالمی است
 

يکی از دستاوردهای  :نهادهای عمومی وزارتاخانه  ها و ارائه مشاوره های تخصصی به )6
سازمانهای غير دولتی معلوالن ايران ارائه مشاوره های تخصصی در رفع نيازهای معلوالن و 
بهبود مديريت امور اين گروه است مانند تعسيين اولويت های مناسب سازی محيط شهری و 

 ارجعيت های تخصيص بودجه حمايتی در بخش رفاه اجتماعی.
 

يکی از مهمترين دستاوردهای سازمانهای اجتماعی معلوالن آموزش  :سازی عمومیفرهنگ   )7
عمومی جامعه از طرق گوناگون از جمله رسانه های گروهی در خصوصيت شناسايی نيازهای 

 معلوالن و معرفی حقوق اين گروه است. 

که در سازمانهای اجتماعی و حقوقی را  صدر اينجا با تکيه بر دستاوردهای تشريح شده دستاورد مشخ
  :تصويب غير دولتی معلوالن ايران شکل گرفته است بيان می کنيم

 فعاليت فعالين حقوق معلوالن و پيگيری سازمانهای غير  .قانون جامع حقوق معلوالن در ايران
دولتی آنان قانون جامع حقوق معلوالن  ايران طرح و پس از تدوين پيش نويس آن توسط کميته 

از فعالين معلول و تدکميل آن در مراحل بعد قانون جامعه حقوق معلوالن به  نفره متشکل 5ای 
به تصويب پارلمان ايران رسيد  2004عنوان مهمترين سند دفاع از حقوق معلوالن ايران در سال 

 که پس از آن مهمترين مرجع پيگيری حقوق معلوالن ايران شده است.
  

   پس از تصويب پيمان نامه حقوق   معلول در ايرانتصويب پيمان  نامه حقوق انسانی افراد
انسانی افراد معلول توسط سازمان ملل متحد  ترجمه و انتشار اين دستااورد جهانی  معلوالن در 
دستور کار سازمانهای غير دولتی معلوالن ايران قرار گرفت و تالش برای متقاعد کردن دولت 

ه در نهايت منجر  به تصويب آن در هيات دولت برای امضای اين سند و الحاق به آن آغاز شد ک
شد تصويب پيمان نامه های بين المللی در پارلمان  2008و تاييد آن در پارلمان ايران در سال 

  ايران  به معنای تبديل مفاد آن پيمان نامه به قانون داخلی ايران است.
  

 مع حقوق معلوالن ايران قانون جا 2پيگيری اجرای ماده  تشکيل ستاد مناسب سازی شهر تهران
از سوی تشکل های معلوالن منجر  به تشکيل ستاد مناسب سازی شهر تهران توئسط شهردار 
فعلی تهران و با حضور نمايندگان سازمانهای غير دولتی معلوالن جهت اجرا و هدايت امر 

  .مناسب سازی محيط شهری تهران  شده است

  موانع 

در بخمش نخست به بيان مراحل رشد زندگی اجتماعی شهروندان معلول ايران و چگونگی رشد و تحول 
سازماهای غير دولتی آنان پرداختيم که مشابهت های بسياری با اين تحوالت در بسياری از کشورهای 

اعی جهان داشت دستاوردهای اين سازمانها را به شکل فشرده بر شمرديم و به  نتيجه مشخص اجتم
فعاليت اين سازمانها اشاره کرديم در اين بخش به بررسی مهمترين چالش های فراروی تشکل های 
معلوالن ايران می پردازيم نقاط ضعف عملکرد درونی اين سازمانها و مرور برخی عوامل محدود کننده 
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طعا شامل تک تک بيرونی تعامل اين سازمانها با دولت و نهاد های تصميم گير و اجرايی اين چالش ها ق
سازمانهای غير دولتی معلوالن ايران نيست و در واقع محدود  کننده اين سازمانها  را از نگاهی کلی بيان 

  می کند.

هر چند تشکيالت سازمانهای خوديار معلوالن ايران  :ضعف سرمايه های انسانی متخصص )1
ت اما تصميم به تشکيل توسط فعالين اين گروه مبين رشد اجتماعی غملکرد معلوالن ايران اس

سازمانهای اجتماعی  است و اداره بهينه آنها يا  داشتن توانمدی مديريت امر ديگری. بسياری از 
مديران سازمانهای مردم نهاد معلوالن ايران از دانش تخصصی مديريتی بی بهره اند که موجب 

 .مورد  انتظار از آنهاستکاهش کيفيتی عملکرد 
  

بسياری از تشکل های معلوالن ايران از ساختار حرفه ای تشکيالتی و  :ر حرفه ایفقدان ساختا )2
منطبق با عملکرد حرفه ای برخوردار نيستند لذا کيفيت عملياتی اين سازمانها بيش از يک نمودار 
تشکيالتی منسجم و علمی متکی بر بضاغت دانش گردانندگان آنها است که در صورت موجود 

 ند در طول زمان باقی بماند. بودن نيز نمی توان
 

بسياری از شکل های خودساخته معلوالن ايران فاقد منابع مالی پايدارند  فقدان منابع مالی پايدار:  )3
لذا سطح عملکرد آنها دچار نوسان شديد است ومهمتر از آن فقدان اين منابع موجب از دست دادن 

 سرمايه های انسانی متخصص دراين انجمن هاست.
 

بسياری از سازمانهای غير  دولتی معلوالن ايران از  روند دمکراتيک انتقال مديريت :فقدان  )4
نبود نظامی دمکراتيک برای انتخاب هيئت مديره و تضمين انتقال مديريت آنها به افرادی صالح  
و شايسته رنج می برند اين امر موجب کناره گيری بسياری از فعالين معلول از روند فعاليت در 

 .غير دولتی معلوالن ايران شده استسازمانهای  چارچوب
 

به دليل نبود روند منسجم ارزيابی و پايش فعاليت تشکل های  :عدم شفافيت عملکرد و حسابرسی )5
معلوالن ايران بسياری از اين سازمانها از گزارش دهی پايدار و شفاف عملکرد سازمانی و مالی 
بی بهره اند اين نقيصه موجپ شده است برخی مديران غير معتقد به فعاليت های غير انتفاعی 

ا تبديل به شرکتهای پول ساز کرده که از يک سو موجب سازمانهای غير دولتی عمال آنها ر
اتالف منابع مالی مقرر برای بهبود زندگی معلوالن شده و از سوی ديگر به انسجام و يک دستی 
همبستگی سازمانهای غير دولتی معلوالن با يکديگر و پيگيری حقوق معلوالن لطمه وارد می 

 کند.
 

تمرکز درآمدهای نفتی در دست  دولت موجب شده  :لتیاکثريت سازمانها به بودجه دووابستگی  )6
است بسياری از تشکل های معلوالن  ايران به جای تالش برای طراحی روند مستقل درآمد زايی 
و بهره گيری از ظرفيت های دولت بهره نبرده است  که عالوه بر کاهش سطح عملکرد حرفه 

 ای  معضل عمده بعدی را موجب می شود.
 

وابستگی اکثريت تشکل های  :ر عملکرد تشکل های معلوالن ايرانعمول دولت بکنترل غير م )7
مردم نهاد معلوالن ايران به بودجه موجب افزايش غير معمول قدرت دولت برای کنترل 
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سازمانهای غير دولتی معلوالن می شود که در نهايت به پيگيری مستقل حقوق معلوالن از سوی 
  اين تشکل ها لطمه وارد می کند.

 
علی رقم افزايش چشمگير که در  تشکل های معلوالن ايران  :فقدان شبکه های ملی پيوند دهنده )8

و حتی بهبود کيفيت عملکرد و مديريت برخی از آنها  ، تشکل های معلوالن ايران فاقد 
ا را در سطح ملی و ساختارهای ملی پيوند دهنده يا شبکه های ملی هستند که انسجام فعاليت آنه

ی و چانه زنی يک پارچه آنها را با نهادهای تصميم گير و دستگاه های اجرايی اثر گذارتوان 
 کاهش می دهد. 

  نتيجه

در اين نوشتار کوشش شد به کلی ترين دستاوردهای حاصل فعاليت سازمانهای غير دولتی معلوالن ايران 
و چالش های فرا روی آنها اشاره شود اما در  يک استنتاج کلی بايد اذعان کرد جنبش اجتماعی معلوالن 

اخير برخور دار  بوده  ايران و سازمانهای غير دولتی اين گروه از رشد قابل توجهی به ويژه در دو دهه
است که دستاوردهای ملموس آن  موجب ترويج اين باور عمومی در ميان معلوالن ايران شده است که 
بايد برای پيگيری حقوق خود به فعاليت متشکل وسازمان يافته بپردازند. دو عامل رشد دهنده ديگر 

ان دولت در پاسخ دهی به کليه نيازهای فعاليت های سازمانهای غير دولتی معلوالن ايران را محدوديت تو
افراد  معلول او اتکای به االجبار دولت و سازمانهای حمايتی به توان تشکل های خود شاخته معلوالن از 
يک سو و ورود روز افزون فعالين تحصيل کرده و آگاه معلوالن به عرصه فعاليتهای اجتماعی و مديريت 

  سازمانها از سوی افراد  نامبرده تشکيل می دهد. سازمالنهای غير دولتی و آسيب شناسی 
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 بررسي تفاوت  سياستها ميان معلولين عادي و معلولين جنگي در آمريکا

 مايکل اي. واترستون و مايکل اشلي اشتاين

جانبازان و معلولين جنگي همواره در طول تاريخ مشمول مزاياي اجتماعي شده و به عنوان بخش جدايي 
).  در حال 2000جامعه و در مرحله اي برتر از گروه عمومي معلولين قرار داشته اند (جربر ناپذير از 

حاضر در اکثر کشورها، علي رغم تنوع سياستها در قبال معلولين، اين ترجيح و اولويت در برخورد به 
(کوهن  ددليل احساس مسؤليت اخالقي نسبت به افرادي است که سالمت خود را در راه وطن فدا کرده ان

). اين واگرايي در برخورد ناشي از پيش فرضي است که بر اساس منشا معلوليت "شايستگي" آن 2001
را تعيين ميکند و در اين باور عميق ريشه دارد که جانبازان جنگي به نيروي کار باز خواهند گشت در 

متحده آمريکا نظام سياسي ). اياالت 2009حالي که معلولين از کار کردن مستثنی  هستند(واترستون 
دوگانه اي درمورد قوانين معلوليت دارد، يکي براي معلولين جنگي و ديگري براي معلولين اجتماعي. 
چارچوب دولت در برخورد با جانبازان انسجام بهتري نسبت به ديگري دارد هرچند که درسهاي مهمي 

  از هر دو طرح ميتوان گرفت.

  یا نظام دو رتبه

قوانين و سياستهاي ملي براي افراد داراي معلوليت چند وجهي هستند. مهمترين آنها معاهده معلولين 
پذيرفته شد و معلولين را مشمول حقوق  1990قانوني عليه تبعيض است که در سال  )،ا د ا(آمريکا 

ولويتهاي م.م.آ ). يکي از اساسي ترين و شايد مهمترين ا1990 ا د ابرابر علي رغم معلوليت ميداند (
ايجاد شرايطي بود که معلولين بتوانند در آن کار کنند. پيوستن معلولين به نيروي کار جزو پيشنهاداتي بود 

). اهميت اشتغال براي گروهي 2003که هر دو جناح سياسي در مورد آن توافق نظر داشتند (بگنستوس 
عدم تبعيض است، و ديدگاهي که اخيرا اي آلي در  مقررات  که سابقا در حاشيه قرار داشت،  بستره

  ).2000حمايت علمي بسياري را به خود جلب کرده است (شولتز 

شيوه هاي مستقيم تري وجود دارد  که جدا از قوانين عدم تبعيض، و با اساس و پايه بسيار متفاوتي،  
"سياست رفاه  دولت از آن طرق مساعدت را فراهم ميکند. آنچه به طور کلي "شبکه امنيت اجتماعي"،

اجتماعي" و يا "حقوق مثبت" طبقه بندي ميشود، تمرکز مثبت دولت بر روشهاي ياري رساندن به افراد 
معلول است. اين قوانين و برنامه هاي کشوري به طور مستقيم و يا غير مستقيم محصوالت و خدمات 

فراد و به خصوص براي گوناگون مثل پرداختهاي نقدي، محصوالت دارويي، و ساير خدمات را براي ا
معلولين، فراهم مي آورد. اين برنامه ها بر اساس تعيين شمول اداره ميشوند  آه مبناي آن ارزيابي 
پزشکي وضعيت فرد است. شرکت کنندگان توسط پزشکان متخصص و بوروکرات هاي دولتي  مورد 

فرد او را واجد شرايط  پزشکيآنند که ايا اوضاع  گيرند که به نوبه خود مشخص مي بررسي قرار مي
آند يا خير. عمده بودجه مالي کشور براي رفاه معلولين به چهار بخش منتقل ميشود:  دريافت مزايا مي

(واترستون  مدی کيدو   مدی کر) ، SSI) ، درآمد تامين تکميلي (SSDIتامين اجتماعي معلولين ( بيمه
2009 .(SSDI   وSSI  براي خدمات پزشكي هستند.   مدی کيدو   مدی کربراي تامين درآمد مالي و

SSI  گيرد؛  تنها به افراد داراي درآمد ناکافي تعلق مي مدی کيدوSSDI  تنها از آن افرادي است که
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برنامه بيمه سالمت ملي افراد باالي  مديکرداراي سابقه کاري هستند و سپس معلول يا ناتوان شده اند. 
  شوند.  اند نيز مشمول آن مي به مدت دوسال استفاده آرده SSDIسال است اما افرادي که از مزاياي  65

اين مفهوم  و مدل سنتي  معلوليت، که به عنوان مدل پزشکي شناخته ميشود، معلولين را به عنوان 
اعضاي منفعل  جامعه که همواره نيازمند ياري اجتماع و خيريه هستند معرفي ميکند. بيشتر اين برنامه 

ز متقلبين و کالهبرداران و يا اينکه دامنه شبکه خدمات اجتماعي را از حد پذيرفته ها، به دليل ترس ا
سياسي آن بيشتر شود، طوري طراحي ميشوند که تنها در اختيار افرادي قرار بگيرد آه ناتواني آنان به 

يري داشته طور آامل مانع از آار آردنشان باشد. به همين دليل اين افراد بايد يا ناتواني اشتغالي چشمگ
باشند و يا از بازار کار فاصله زيادي داشته باشند تا بتوانند وارد اين  سيستم بشوند. از اين رو، اين چهار 
برنامه خدمات رساني و تعامل بين آنها به جهت ايجاد انگيزه منفي در افراد براي کار کردن مورد انتقاد 

  ). 1997بسيار قرار گرفته اند (بورکهاوزر 

هايي گرفته اند. در سال  خ به تاکيد منتقدين بر کار نکردن افراد، قانونگذاران تصميم به بازنگريبراي پاس
خارج  SSDI، کنگره اليحه بهبود اشتغال و انگيزه کار را تاييد کرد که به معلوليني که از سيستم 1999

مند شوند(معاهده بهبود  شوند اين امکان را ميدهد تا به مدت هشت سال و نيم از خدمات پزشکي بهره مي
شود. اين اليحه همچنين امکان بازگشت  نيز شامل حالشان نمي مديکر) و بعد از اين زمان، 2006اشتغال 

را براي افرادي که پس از مدتي دوباره ناتوان از کار  مدی کيديا    مدی کرسريعتر به سيستمهاي 
اني را که کارکرد ميتواند در اثبات از کار ميشوند، ايجاد کرده است. و آخر اينکه اليحه اشتغال ميز

داراي معلوليت دوباره مشغول  SSIافتادگي موثر باشد، محدود ميکند. به طور مشابه، اگر دريافت کننده 
تا زماني که درآمد ماهيانه شخص از مجموع ميزان سود نقدي ماهيانه    مدی کيد به کار شود، خدمات

SSI  و هرگونه کمک دولتي براي  مدی کيدعلوليت فرد، مخارج ماهيانه هاي کاري مختص به م ، هزينه
). هر چند اين اقدامات پراآنده براي اصالحات 2009وي بيشتر شود، قطع نخواهد شد(واترستون 

 SSIاساسي، رويه مثبت داشته اند، هنوز موفق نشده اند شمار زيادي از افراد را از دريافت خدمات
مر تا اندازه زيادي به اين دليل است که آموزش مهارتهاي شغلي و حمايت منصرف کند.  اين ا  SSDIيا

اي براي آموزش  از گذشته جايگاه مهمي در برنامه سياستهاي آمريکا نداشته است و در عمل برنامه
  ).2007مهارتهاي شغلي  به معلولين وجود ندارد (اشتاين و اشتاين 

يس خود در قبال سربازان جانباز خود مسؤل و مکلف دانسته در مقابل، اياالت متحده آمريکا از زمان تاس
) و 2006است. جانبازان جنگي در طول تاريخ به عنوان معلولين "شايسته" شناخته شده اند (هوبارد 

اخيرا داستانهايي در مورد جانبازان جنگ که به زندگي عادي خود باز ميگردند در رسانه ها بيشتر ديده 
اه عموم، سياستمداران و سياستگذاران مبناي اقدامات اجرايي خود را بر حمايت و ميشود. همگام با ديدگ

). شايد اصلي 1988نگهداري از جانبازان و سربازاني که از جنگ باز ميگردند قرار داده اند (لياخويتز 
 ترين بيانيه درباره جانبازان جنگي در زمان سخنراني دوم مراسم تحليف رييس جمهور لينکن بود که

کشور متفرق شده امريكا را مخاطب قرار داد و  از مردم آن خواست تا "زخم هاي ملت را ببندند،  و از 
). اين بيانيه همچنان 1865(لينکن  "ه و فرزندان يتيمشان مراقبت آنندآن آزاده مردان جنگ و زنان بيو

تگذازان هرگز نخواسته اند دستور کار اصلي اداره امور جانبازان جنگ قرار دارد. سياستمداران و سياس
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که مخالف منافع جانبازان باشند. در نتيجه جانبازان و معلولين جنگي دسترسي مناسبي به منافع حقوقي، 
  ).2001شود (ژربر  برنامه ها، و خدماتي دارند که به عموم افراد داراي معلوليت ارايه نمي

يکا (م.م.آ) در زمنيه تبعيضات شغلي شكايت کنند. معلولين جنگي ميتوانند با استناد به معاهده معلولين آمر
البته آنها حمايتهاي اضافه و گسترده تري نيز تحت قانون حمايت از حقوق افراد نظامي و اشتغال مجدد 

) نيز دارند که شامل طبقه بندي کلي تري از شرايط زندگي قابل قبول و التزام USERRA( آنها
). مزاياي USERRA2006ستخدام و استخدام مجدد است (آارفرمايان براي آموزش شغلي براي ا

، بدون نياز به پرداخت ماليات است و در صورت اشتغال در  SSIو  SSDIجانبازان بهتر از مزاياي 
). به عالوه، نظام نظارت بر پرداخت حقوق جانبازان، 2007آينده کم يا منحل نميشود (قانون جانبازان 

مالي ميداند؛ سازمان نظارت بر سالمت جانبازان خدمات  یرداخت کمکهاجانبازان کم درآمد را مشمول پ
که به خدمات اجتماعي نياز دارند مشمول تسهيالت حمل و  یو درماني فراهم ميکند؛ و جانبازان یبهداشت

و اشتغال  یحرفه ا یتوان بخش ی). و نهايتا، جانبازان معلول به برنامه ها2010نقل ميشوند (واترستون 
ميدهد  یرا در يافتن مشاغل و اشتغال به کار يار یخدمات یمعلوليتها یدارند که جانبازان دارا یدسترس

به قوانين مطلوب، برنامه ها و  یبهتر ی). در مجموع، جانبازان معلول دسترس2010(واترستون 
ه رفا یدارند که مختص رتبه و گروه خودشان بوده و مشمول قوانين عدم تبعيض و سياستها یخدمات
  هستند. ینسبت به معلولين عاد یپايدارتر یاجتماع

  آموزه ها

در اياالت متحده هستند که ملت و دولت در مورد حمايت و کفالت از آنها  یجانبازان معلول گروه اقليت
هستند. با اينکه در مقاطع متفاوت  یگروه بزرگتر و متنوع تر یقسم خورده اند. در مقابل، معلولين عاد

از رفاه  یمهم یها اين گروه بزرگتر را عهده دار شده اما بخش یايجاد فرصت برابر برادولت مسؤليت 
  آنها رها شده و يا کامال ناديده گرفته شده است. یآنها به بر مسئوالن ايالتها

 یبرا یهاي اشتغالزاي یالبته منظور اين نيست که مقام جانبازان به عنوان معلولين "شايسته" و استراتژ
مشکالت جامع و مشترک  یجانبازان معلول نيز قادر به گريز از برخ ینقص بوده است. حت یآنها ب

خدمات جانبازان به طور مزمن گرفتار کمبود بودجه، سوء مديريت  ینبوده اند. برنامه ها یمعلولين عاد
و انگشت نما شدن هم مستثنی  نيستند. متاسفانه  یاست. جانبازان از شرمسار یآفايت و بي ی، و آاغذباز

آه  یغفلت –آنها را ناديده ميگيرند  یحقيقت تلخ در مورد جانبازان آن  است که سياستگزاران نيازها
  بيشتر از توجه مردم به خدمات اين افراد است. یقدمت آن خيل

بازگرداندن معلولين  یيتوانند براکه م یتواند در زمينه سياستهاييجانبازان م یدر هر صورت، برنامه ها
است که دولت مرتبا آن را اليق توجه  یبه دست دهد. اين هدفيمهم یبه نيروي آار موثر باشد، ديدگاهها

 یطرح مفهوم گسترده تر یجانبازان در همين راستا حمايت الزم را برا یميکند. برنامه ها یمعرف یمل
مربوط به آن فراهم  ميکنند که باعث کم شدن موانع  یتماعرفاه اج یاز قوانين عدم تبعيض و برنامه ها

  بر سر راه اشتغال ميشوند.
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ی در برخ یمعلولين جنگ یرسد، اقدامات صورت گرفته برا یآلي بعيد به نظر م یبا اينکه پياده ساز
 یويجانبازان ميتواند الگ یموارد به نفع کل جامعه معلولين بوده است. در سطح سيستماتيک، برنامه ها

معلولين قابل استفاده است. به همين سبب، به طور مثال،  یجامعه کل یباشد آه با تغيير و تصرف برا
بود که سابقا به جانبازان  یاولين اقدامات اياالت متحده براي پرداخت غرامت به کارگران مشابه غرامتهاي

طرح  یوابسته به جنبه هاابتدا  SSDI). به طريق مشابه، 1993شده است (اسکاچ يممعلول پرداخت م
شايد ريشه در ميل به کمک به  یحرفه ا ی). با اينکه توان بخش1984بود (استون  یجنگ داخل
آن نيز به همان اندازه متاثر از  یداشته باشد که در محل کار مجروح شده اند، پيشرفت کل یکارگران

  ).1993کار بود (دريمر  یتمايل به بازگرداندن جانبازان به نيرو

که به اجتماع  یجانبازان معلول همچنين ميتوانند ديدگاه عمومي نسبت به معلوليت را تغيير دهند. جانبازان
باز ميگردند به طور کلي پذيرش معلولين را توسط اجتماع و سياستگزاران آسان تر کرده اند (لياخويتز 

 یب توجه جامعه به توان بخش). تغيير نقطه نظر عموم درباره معلولين به عنوان وبال دولت و جل1988
). جنگ ويتنام و خليج 1993(اسکاچ  در اصل مرهون سربازان بازگشته از جنگ جهاني اول است

ی تی پ( پس از حادثه یشده است ازجمله اختالل تنشزا یجنگ یباعث افزايش شناخت درباره معلوليتها
مزمن در افراد  یآيد، که با درك  بيماريها یکه از طريق مواجهه با محيط بوجود م یو بيماريهاي اس تی)

تر جانبازان معلول به پذيرش معلولين در قالب  ی). در نگاهي کل2006(هوبارد  غير نظامي تسهيل شد
م.م.آ به عنوان يک سياست اجتماعي براي همه افراد   معلوليت کمک کردند که با تصويب یاجتماع
  ). 2007معلوليت پا گرفت (اشتاين و اشتاين  یدارا

اجتماع  ینهايتا، از آنجا که محبوبيت جانبازان بر اثر مرور زمان و امتزاج آنها با گروه معلولين عاد
 یحمايت از اقدامات یخاص خود برا یاين افراد در آن است که از شرايط سياس یکمتر ميشود، نفع شخص

  گردد. یمنته معلوليت یکليه افراد دارا یاستفاده آنند آه به بهبود شرايط اجتماع
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  در مورد نويسندگان

  اليسون دی فرانکو

 یپال ال  مدير شرکت بين الملل بلو ال

با  دی فرانکوخانم بشر و همه مناطق توسعه عملياتی است.   های حقوقژه پرومدير دی فرانکو خانم 
سازمان   ،اهدا کننده ها وسازمانهای بزرگ همکاری کرده است بطورمثال: سازمان  بازسازی بين الملل

 ژهپرو و ،معلولمردمان  بين الملل سازمان ،معلوالن حقوقبين الملل  سازمان ،معلوليتمشاور ملی  

 ،دمکراسی وحکومت که فراگير معلوليت ياده سازیپبرای طراحی و  ،هاروارد حقوقدانشگاه  معلوليت
  . و برانامه اموزش در سراسر جهان ،بهداشت عمومی

 

 محمد کمالی

  زشکی ايرانپدانشگاه علوم  ،پژوهش های توان بخشیمرکز  ،دين 

 سابقا معاون. او است ايران در دانشگاه مختلف دوره های و مدرس توانبخشی در متخصص کمالیدکتر 
   جهانی.همچنين به عنوان مشاور سازمان بهداشت   ،امور توانبخشی در سازمان بهزيستی ايران

  

  سارا کرنبلت

  درمرکز استمسون  ،همکار تحقيقاتی

تقويت نظام های  ،بهداشت بين المللیپياده سازی مقررات  دراست  متمرکز  خانم سارا کرنبلت تحقيقات
در  انتفاعی يک سازمان غيردر استمسون او بهداشت و ديپلماسی بهداشت جهانی.  قبل از پيوستن به 

   توسعهدرسالمت و تمرکز در هدف با برنامه های اجتماعی از بهبود در کهجايی  هند مناطق روستايی
   .ندکاربوده ا به مخصوصا برای خانمها مشغول

  

  جنت ای لرد

حقوق دانشگاه پروژه های مدرسه  پیال ال  دانشيار تحقيقاتی  ،الملل بلوالشرکت بين  ،ارشدشريک 
  معلوليتامور  در هاروارد

سياست  بين المللی معلوليت حقوق قانون به رسميت شناخته شده درو  المللی بينکارشناس  لرد يکخانم 
 با رسانده اند. ايشان چاپ بهمطالبی  در اين زمينه ای گسترده طور به وايشاناست  نويسی برنامهها و 
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 کميساريای عالی متحد ملل سازمان دفتر جملهاز اند.  کرده کار سازمان های بين المللی از وسيعی تعداد
معلول  مردمان، بانک جهانی، ای يو ،UNDP،  USAIDت معلولي برنامهسازمان ملل متحد حقوق بشر 
 های سيستم برای المللی بين بنياد، و توانبخشی المللیبين مرکز  ،فرانسه بين المللی، معلوليت بين المللی
   ).ای اف ای اس( انتخاباتی

  

  سهيل معينی

  باور  و تحرک فيزيکی های انجمنهيئت مديره، 

مشغول بکار  برای دو دهه تقريبا در اين زمينه است و در ايران حقوق معلولينمتخصص در معينی  قایآ
رفاه و تامين  وزارت برایايشان است.  کل منطقه بريل در روزنامه سپيد اولين ايران سردبيراو هستند.  
 مختلف سازمان های غير دولتی با مشاور به عنوان  ايشان،  ردر حال حاض کارمی کرده اند. اجتماعی

   همکاری ميکنند. ايران در

  

  مور الن

  مرکز استمسون چهره ی شناخته شده از

  دانشگاه جورج واشنگتن ، بهداشت جهانیسخنران 

 خدمت ايران و امريکا مذاکرات مدير پروژه که به عنوان بهداشت جهانی و کارشناس مشاورقای مورآ
 جمله اين از  ، دارد بخش خصوصی دولتی و در سطح  ارشد تجربه سال 35بيش از مور کردند.  
 سياسیمشاور  رئيس جمهور)،ريگان، رئيس ( تجارت بين المللی برای بازرگانی معاون وزير  ،خدمات

 ،مجلس سنا بازرگانی کميته ستادمدير دنفورد و بيل فرست ام. دی،   جان سناتورهای اياالت متحده به
   . انجمن تجاری و رئيسرئيس جمهور فورد)،  (کاخ سفيد   مشاور سياسی داخلی

  

  اری نعيمان 

  اوتيسم خود حمايتی  شبکهرئيس، 

 سازمانهای که يکی از ،اوتيسم است های خود حمايتی شبکه بنيانگذارانيکی از رئيس و  مانينعقای آ
 افراد مبتال به اوتيسم  نمايندگی مبتال به اوتيسم برای افزايش وبرای بزرگساالن حمايتی است که بوسيله

جنبش  در يکی از مدافعان و پيشگامان  واست  مبتال به اوتيسم يک فرد بالغاو است.  جامعه سراسر در
ملی  شورای به نامزدیرا  آری اوباما پرزيدنت، 2009در سال است.  اعصاب وتنوع طرفداری  خود

مسائل مربوط به  مورد در رئيس جمهور کنگره و راهنمائی مسئوليک سازمانهای  دولتی ، معلوليت
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 کميته شورای رياست حال حاضر در تاييد شده و سنا توسط 2010 در جوالی. او معلوالن سياست
   .است ارزيابی برنامه سياسی

  

  علی صابری

  معلوليتفعال در حقوق  وکيل و

 فعاالنه درگير جنبش حقوقاوبطور ايران است.  مستقر در  ،شبه جرائموکيل معروف صابری  قایآ
قانونی  حقوقمدافع يک  است.  های مرتبط با معلوليت دادگاهموارد  درگير جديدشيوه های با  و معلولين

 وی و مبتال به اچ آی هزار بيمار بيش از يک  نمايندگی به پی دی، اومعلوالن از سی ار  اجرائیو 
 تعقيب قانوني مورد موفقيت بارا قضايی ايران تاريخ در عمل جمعی مورد گترينبزر ،  سی اماس آبدي
   .قرار داد

  

  هنگامه صابری

  جهانی موسسه، دکترا وعضو فوقمعلوالن  پروژههاروارد  حقوقدانشگاه ، پروگرام خاور نزديکمدير
  . سياست و حقوق

دانشگاه  حقوق از فوق ليسانس در رشته اوليه و با درجات متولد و بزرگ شده در ايران صابری خانم
 موضوع های مورد عالقه و بورس تحصيلی ايشان  .و مدرسه حقوق هاروارد دانشگاه مک گيل تهران ،
و  متحده اياالت سياست خارجی، عملگرايی فلسفه،  حقوقی و سياسی نظريه، قوانين بين المللی در مورد
 و، مطالعات ايرانی و جنگ،  قانون بشر و حقوق معلوالن قانون ،حقوقی آمريکا فکار ا، ديپلماتيک سابقه

   .است ميانه خاور در سياست

  

  مايکل اشلی استين

، پرفسور پژوهش های کيبل و معلوليت حقوق دانشگاه هاروارد در، پروژه های مدرسه مدير اجرايی
  ويليام و مری. دانشگاه حقوق 

، ان وای يو، استن فورد،و  ويليام و در دانشگاه هارواردرا  معلوليت قانون استين کرسهای پروفسور 
 مشاوراو ، پیسی ار دی  تهيه پيش نويس برجسته ای در نقش ايفایبعالوه بر    کرده است. مری تدرس 

 ناتوانیقطار  ،حقوق بين الملل معلوالن ، نماينده سازمانهایمعلوالن است سياست و قانوندرامور  دولت
چندين کميته های حقوق معلوالن و مشاور  خدمت در،  و همچنين در سراسر جهان بشر مدافعان حقوق

  پژوهشی.
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  مايکل واتراستون

  حقوق لويال مدرسه  ،علمی مراکز و پژوهشمعاونت 

است. او  مدنی قانون حقوق معلوالن وامور  متخصص شناخته شده در سراسر کشور درواتراستون قای آ
 در قانون معلوالن است. او يکی از همکاران دانشکده حقوق علمیمجموعه پيشرو   نويسندگان  ازيکی 

مشاور پروژه های ، و بالت برتون موسسه وابسته بهپژوهشگر  ،های معلوليت پروژه دانشگاه هاروارد
  .معلولين برای ويتنام کمک به و بانک جهانی ،، معلوليت ملیشورای ، اروپا مشورت بشر
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     مرکز استمسوندر مورد 

اختصاص داده شده که   در واشنگتن دی سی حزبی انتفاعی و غير غير است   موسسه ،مرکز استمسون 
، و کارش متمرکز است در شده تاسيس 1989 و امنيت. اين مرکز در سال  صلح بين المللی افزايشبه 

عملگرا  ، بنياد امنيت منطقه ای، تقويت نهادها. روش کاهش سالحهای کشتار جمعی و تهديدهای فراملی
، سياستگذاران تعامل و، دانش جديد، توسعه مسائل پيچيدهساختن  روشنو به دنبال درک   مرکز استمسون

اطالعات بيشتر غير دولتی با توصيه های که عملی و موثر است.  نهادهای، و سياستمجريان 
  www.stimson.orgدر
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