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تاریخ دریافت 1033/33/22 :تاریخ پذیرش1033/30/11 :

چكيده
در اين پژوهش ،ماهيت حقوق افراد معلول از جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و قوانين
حمايتي از افراد معلول ،با تکيه بر کنوانسيون حمايت از افراد معلول و اعالميه حقوق بشر و در راستاي آن،
نوع اثرگذاري قوانين فوق بر سياستها و قوانين داخلي مدنظر قرار گرفته است .در اين مقاله بررسي
حمايت حقوقي -قضائي مدنظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقيق شامل بررسي نزديکي سياستهاي
تقنيني کنوانسيون سي .ار .پي .دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلوالن و بررسي اثرگذاري
سياستهاي تقنيني کنوانسيونهاي سي .ار .پي .دي بر ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلوالن
ميباشد.
عمده موانع سياستهاي حمايتي کنوانسيون ،به عدم شفافيت برخي قوانين و عدم الزامآور بودن آن
ميباشد ،اين درحالي است که عامل ناکامي سياستها و قوانين داخلي ،به دليل عدم شناسايي افراد معلول،
در تمامي قوانين و به دنبال آن ،عدم تدوين قوانين و بکارگيري سياستهاي نظامند و يکپارچه با استفاده از
تمامي منابع جامعه ميباشد .نتيجه اين پژوهش نشان ميدهد که سياستهاي تقنيني ايران در حمايت حقوقي
و قضائي از افراد معلول ،انطباقي با کنوانسيون بينالمللي حمايت از افراد معلول و اعالميه جهاني حقوق بشر
ندارد ،رويکرد سياستهاي حمايتي ايران بر مبناي روشهاي سنتي و به شکل جسته و گريخته ميباشد ،اين
در حالي است که کنوانسيون روالهاي سنتي و مدرن را به شکل همزمان در قالب يک سياست هدفمند و
يکپارچه عرضه کرده است.
واژگان کليدي :حمايت حقوقي و قضائي ،کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت ،سي .ار .پي .دي ،اعالميه
جهاني حقوق بشر ،قانون جامع حمايت از افراد معلول ،معلوالن ،حقوق بشر

1دانش آموخته رشته حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ایالم ،ایران ،ایالم( .نویسنده مسئول)
parvanezahra1368@gmail.com
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مقدمه

هميشه در تاريخ حضور داشتهاند .ليکن آنچه مشخص

معلوليت عنواني است که ما براي هرکس که ناتوان

بوده است ،اينکه هرگاه سخني هم از آنان به ميان آمده

است ،بکار ميگيريم ،ناتوان از انجام کارهاي روزانه،

با نگرشي همراه با ترحم يا عناد و درشتي برخورد

ناتوان از سازگاري با ديگران و ،...با وجود اين ،ما

شده است ،بدان سان که گويي جامعه اصوالً به آنها

چقدر در درک آنها ،توانا هستيم و چقدر ميتوانيم در

نيازي نداشته و ندارد( .مک کري )0۲ :۰۲۲2 ،برخورد

کنار آنها زندگي کنيم و چقدر ميتوانيم حامي آنها

جوامع انساني با ناتواني و معلوليت را به پنج دورة

باشيم؟

مختلف و مهم تقسيم ميكند :دوره اول يا دوره حذف

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

معلوليت عبارت است از مجموعهاي از عوامل

يا نابود سازي که عمده کارها بر کشتن ،محو و از بين

ذهني ،جسمي و اجتماعي و يا تركيبي از آنها كه به

بردن معوالن متمرکز بود .دوره دوم يا دوره نگهداري

نحوي در زندگي شخصي اثر سوء دارد و مانع از ادامة

در نوانخانهها وآسايشگاهها بدين منظور که اين افراد را

زندگي وي به صورت طبيعي ميگردد و غالباً به دليل

از جلوي چشم سايرين (غيرمعلول) دور کنند و به

عدم امكان زندگي مستقل از نظر شخصي و اجتماعي

تعبيري منظره ناراحت کنندهاي براي افراد به ظاهر

نيازمند خدمات ويژهاي چه از بابت ادامه زندگي و چه

عادي وجود نداشته باشند .دوره سوم يا دورة بهبود

از نظر اجتماعي ميباشند( .حسيني و صفري:6931 ،

عملکرد که به تعبير ديگر ميتوان آن را دوران مراقبت

.)713-711

و توانبخشي مبتني بر مؤسسات دانست ،در اين دوره

در ساده ترين تعريف ،معلوليت را "ايجاد اخـتالل

نيز به گونهاي مراقبتها بر اساس جداسازي افراد

در رابطه بين فرد و محـيط" دانسـته انـد .يعنـي وقتـي

داراي معلوليت اعمال ميشده است .دوره چهارم که

معلول با موانع فرهنگي ،اجتمـاعي يـا فيزيکـي روبـرو

به نام دورة تداخل اجتماعي ناميده ميشود و همراه با

ميشود ،چه بسا بيشترين چيزي که رخ مينمايـد نبـود

تشويق افراد داراي ناتواني به حضور در بين خانواده،

يا محدوديت فرصتها در راه مشارکت زندگي اجتماعي

جامعه و نيز در نظامهاي اجتماعي بوده است .در

در سطحي همانند ديگران است .آمار منتشـره سـازمان

نهايت دوره پنجم يا دورة خودشكوفايي يا خودگرداني

ملل نشان ميدهد که در حدود ده درصد از جوانان دنيا

و قادرسازي كه با خلق موقعيتهايي كه فرد ناتوان

يعني  ۰۲۲ميليون نفر ،داراي معلوليت در شـش گـروه

قادر به توسعة كامل ظرفيتهاي خود ميباشد به ظهور

جسمي ،حرکتي ،ذهنـي ،بينـايي ،شـنوايي -گفتـاري و

رسيده است .برخورد با گروه معلوالن تاريخچهاي بس

رواني هستند .اين ناتوانيها به داليل زيـادي چـون در

طوالني دارد .اما مهمترين قسمت آن را بايد از سال

ح ـين کــار ،تصــادفات راننــدگي ي ـا موتــور ســواري،

 089۲به بعد جستجو کرد .زماني که مفاهيم حقوق

خشونت ،جنگ ،فقر و يا علل مادرزادي بـر مـيگـردد.

انساني (بشر) در تعاريف و برخورد با آنان جلوه گر

همچنين عمده معلوليت ها متوجه دختراني است که در

شد ،اين نگرش حتي در طبقه بندي افراد داراي

روستاها زندگي ميکنند .در کنـار ايـن تعـاريف ،پـازل

معلوليت تأثير گذاشت و به کلي طبقه بنديهاي قبلي

جمعيتـي ايـران کــه جــوانترين کشــور دنيـا محســو

را دگرگون ساخت .در سال  089۲توسط سازمان
)(ICIDH

ميشود ،ميتواند خزينه انباشته اي از انرژي و هم انواع

بهداشت جهاني طبقه بندي جديدي به نام

آسيب پذيريها باشد.

ارائه شد که مفاهيم تازهاي را در محدوه ناتواني و

تاريخ مشخصي براي حضور معلوالن در جامعه
بشري نميتوان ذکر کرد ،چه به نظر ميرسد اين گروه

معلوليت به همراه داشت( .سانتوز و مارتين:۰۲۲2 ،
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حسي

ميباشد و بنابراين ،قائل شدن به حقوق اساسي به

معلويتهاي

جسمي

معلوليتهاي

معلوليتهاي ذهني معلوليتهاي اجتماعيها چند

موازات تصويبنامههاي حقوق بشري نيازمند اين

معلوليتي معلوليت مربوط به ارگانهاي داخلي معلول

خواهد بود که جوامع رويکرد حقمدارانه اقشار معلول

جسمي و حرکتي :دچارفقدان ،فلج ويا ضعف دردستها

و ضعيف جامعه را به رسميت بشناسد ،معياري که

يا پاها ويا هردو اندامها گردد .معلول عقب مانده ذهني:

نشاندهنده دستيابي جوامع به اين امر باشد ،ميتواند

نقص مغزي موجب ناتواني فرد درانجام اموري

شامل موارد تنظيم قوانين حمايتي از اقشار محروم و

ميگردد که سايرين قادر به انجام آن هستند .معلول

معلول (براي دستيابي به حقوق مساوي) ،اجراي قوانين

حسي :شامل معلولين نابينا وناشنوا ميباشدکه دچار

حمايتي ،تعريف نوع روابط افراد معلول نسبت به

فقدان يا نقص در بينايي ويا شنوايي ميباشند و قادر به

سازمانها و تسهيل اين روابط ) و در کل ايجاد

رفع نيازهاي ارتباطي نميباشند .بيمار رواني مزمن:

ساختارهاي سازگار با افراد معلول ،بگونهاي که امکان

درست عمل نکردن مغز موجب اختالل در قوه

دسترسي به حقوق اساسي را به تمامي افراد جامعه به

قضاوت فرد ميگردد به نحوي که شخصيت و

يکاندازه منطقي فراهم کند.

)0۲ :0881

فراهم ميشود ،بنابراين ،همواره حقوق افراد با چالش

به عبارتي ،معلوليت نوعي ناتواني در مواجهه

روبهرو بوده و عواملي چون عدم جامعيت قانون،

مساوي با مشکالت و موانع ميباشد که بخش زيادي

بياطالعي اغلب افراد از حقوق واقعي خود ،عدم

از افراد جامعه را در بر ميگيرد .در حقوق مدرن

توانايي در دفاع از حقوق خود و مواردي از اين قبيل

بزهکاران ،زنان و کودکان آسيبپذير و افرادي که

در جوامع وجود دارد که افراد معلول به دليل اينکه

توانايي اداره کردن زندگي خود را به شکل سازگارانه

جزء ناتوانترين افراد جامعه ميباشند ،بنابراين،

ندارند ،در زمره معلوالن قرار ميگيرند .هر چند جوامع

بيشترين آسيبپذيري را از جنبه دستيابي به حقوق

قابليت پذيرش آن را با تکيه بر منطق فعلي ندارند.

خود دارند ،از اين رو ،نهادهاي حمايتي ،قضائي که

جامعه ،قانون و ساختارهاي اجتماعي و قضائي به

فلسفه وجودي خود را در دفاع از حقوق افراد تحت

عنوان نهادها و ابزارهايي هستند که همواره بنا به

ظلم قرار گرفته ،ميدانند ،همواره در جهت دستيابي

مقتضايات افراد جامعه و اقشار مختلف نيازمند تغيير و

به کارايي باال ،در پاسخگويي بودهاند ،اين نهادها از

تحول ميباشند ،به گونهاي که بتوانند شرايط زندگي را

جنبههايي توسعه پيدا کردهاند که همواره بيشترين

براي تمامي اقشار و گروهها به يک نسبت باثبات و

الويت را از ديد قانونگذاران و نهادهاي بينالمللي

ارتقاء دهند .به عبارتي ،جامعهاي که در آن تمامي افراد

داشتهاند .همانگونه که بيانيههاي حقوق بشري قبل از

اعم از افراد سالم و افراد معلول بتوانند با تکيه بر

بيانيهها و تصويبنامههاي حمايتي از حقوق افراد

شرايط موجود در جامعه از جنبههاي مختلف ،شرايط

معلول مطرح شدهاند.

يکسان و اميدوارکنندهاي داشته باشند ،يک جامعه ايده
ال خواهد بود.

البته نهادهاي مدافع حقوق افراد معلول در کشور ما
از همان دوران انقال

و نه حتي به تقليد و يا تعهد

افراد معلول از لحاظ نوع معلوليت دامنه گستردهاي

بينالمللي مانند کميته امداد و سازمان بهزيستي بوجود

دارند و نيازمنديهاي اين افراد در ادارات و

آمدهاند ،اما بايد گفت که نميتوان با تکيه بر چند نهاد

سازمانهاي دولتي و غيردولتي نيز گسترده و هزينهبر

نيازهاي معلوالن را مرتفع کرد.
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وضعيت خلقي فرد گاه غير قابل کنترل ميگردد( .وود،

اما دستيابي به حقوق مساوي در شرايط آرماني
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با وجود اينکه قوانين حمايتي و حقوقي معلوالن

از طرفي قوانين حمايتي بگونهاي منفردانه و کلي

همگام با کشورهاي توسعهيافته و نظام بينالمللي در

تدوين شده است که آييننامههاي حاصله اين مواد

کشورهاي در حال توسعه نيز دچار تحول شده است،

قانوني در نهادهاي مرتبط از جمله نهادهاي قضائي

اما بايد اذعان کرد که اغلب اين همگامسازيها به

همواره ضعفهاي اين قوانين را به ارث بردهاند که از

شکل عملي صورت نميگيرد.

جمله اين ضعفها عدم تعريف دقيق از حقوق
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از اين رو ،در حال حاضر اگرچه نهادهاي حامي

معلوالن در مواجهه با سازمانهاي حامي خود و عدم

افراد معلول ،بوجود آمدهاند و يا قوانين حمايتي از

تسهيل شرايط براي معلوالن در جهت دستيابي به

افراد معلول وضع شدهاند و حتي بيانيهها و قوانين

حقوقشان در نهادهاي قضائي ميباشد و به عبارتي،

بينالمللي سختگيرانهتري در برآوردن حقوق افراد

افراد معلول با جامعه و سازمانهايي معلول مواجه

معلول بوجود آمدهاند که کشورهاي عضو ملزم به

ميشوند که در نهايت حقوق آنها را پايمال ميکند .از

رعايت اين قوانين هستند .اما بايد اذعان کرد حقوق

سويي ديگر افراد معلول به واسطه معلوليت خود در

افراد معلول در اغلب موارد به شکل گستردهاي نقض

معرض آسيب زيادي قرار دارند و همواره قرباني

ميشود.

بيشترين نقض حقوق ،تجاوز و آزار و اذيت ميباشند

حال آنکه عدم تحول نهاد قضائي و سيستمهاي

که نه در قوانين و نه در آييننامههاي داخلي

حمايتي در جهت نيل به اهداف برآورده کردن حقوق

سازمانهاي حمايت حقوقي و قضائي مورد توجه قرار

مساوي ،در حمايت از افراد معلول باعث شده است که

نگرفتهاند و بيشتر اين جرائم عليه اين افراد

مجراي مناسبي براي رسيدن به حقوق مساوي بوجود

(بخصوص معلوالن ذهني) به دليل سخت بودن

نيايد .به عبارتي ،سيستمهاي قضائي از جنبههاي

دسترسي به عدالت (بخاطر کمبودهاي قانوني،

مختلف دچار محدوديت هستند که هر کدام از آنها

ساختاري ،نگرشي) از چشم نهادهايي حمايتي دور

شرايط را براي تحول جامعه بسوي حقوق مساوي در

ميمانند و دسترسي به وکال و تسهيالت حمايتي نيز در

جهت حمايت از افراد معلول ،بدتر ميکند .اولين

شرايط ضرورت در قانون و آييننامهها مورد توجه قرار

محدوديت در مسير تحول سيستمهاي حمايتي قضائي

گرفته است.

ميتواند به جامعيت قانون مرتبط باشد.

بنابراين ،با توجه به وضعيت قوانين تصويبي

قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن ايران بيش

داخلي و عنايت به کنوانسيونهاي حقوق بينالمللي و

از آنكه قانوني حقمحور باشد و بر شناسايي و تضمين

حقوق معلوالن و نيز موانع ساختاري ،نگرشي و توجه

حقوقي برابر با افراد عادي تأكيد كند ،نگاهي رفاهي به

به جنبههاي مختلف معلوليت و حقوق معلوالن سوالي

موضوع دارد .از سوي ديگر ،همين قانون نه چندان

که پيش ميآيد ،اين است که قوانين داخلي کشور يا در

جامع و نيازمند اصالح نيز تاكنون جز در موارد محدود

جهت همگامسازي با کنوانسيونهاي خارجي و تحت

و آن هم به طور نسبي به مرحله اجرا درنيامده است.

فشار آنها تصويب شده است که با وجود عدم رعايت

اين قانون به لحاظ حقوقي و قضائي ،تحولي نداشته

آن قوانين يک نوع سرپوش گذاشتن بر وضعيت داخلي

است ،به عبارتي ،نه از جنبه ماهوي و نه از جنبه شکلي

معلوالن ميباشد و يا اين که توانايي دستگاهها و

تاثيري از کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

سازمانهاي حمايتي و قضائي و حتي خصوصي براي

نپذيرفته و فقط از نقطهنظر رفاهي و اجتماعي

ارائه تسهيالت قابل اتکا نميباشد و بگونهاي ضعف

همگرايي محسوسي با کنوانسيون داشته است.

قانون ،مانع از تحول سيستمها و ساختارهاي حمايگر و
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قضائي از حقوق افراد معلول شده است و يا اين که

اختالل قابلتوجهي به طور مستمر بر سالمت و کارايي

الزامي در قانون براي رعايت حقوق افراد معلول وجود

عمومي و يا در شئون اجتماعي ،اقتصادي و حرفهاي او

ندارد که ميتوان بر رويکرد تصويبکننده قانون و نيز

به وجود آيد ،بهگونهاي که اين اختالل ،از استقالل

نوع نگرش قانونگذار نسبت به اين قشر از جامعه

فردي ،اجتماعي و اقتصادي وي بکاهد( .باختر:6933 ،

باشد.

)61

کشور ما در دوران هشتسالهي دفاع مقدس ،در

همچنين در كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

مقابل تجاوز کشور عراق ،هزينههاي مادي و معنوي

چنين تعريف شده است« :افراد داراي معلوليت شامل

سنگيني را پرداخت نمود .برخي از فرزندان برومند اين

كساني ميشوند كه داراي عارضه درازمدت فيزيكي،

اسالمي

ذهني ،فكري و يا حسي ميباشند كه در تعامل با موانع

و ميهن خود به شهادت رسيدند ،برخي جانباز شدند و

گوناگون امكان دارد ،مشاركت كامل و مؤثر آنان در

عدهاي نيز اسارت را تجربه کردند .تعداد زيادي از اين

شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.

عزيزان ،دچار ضايعات جسماني و رواني متعدد شدند

(كنوانسيوان حقوق افراد داراي معلوليت)7001 ،

سرزمين ،در راه دفاع از آرمانهاي بلند انقال

جانبازي نايل گرديدند در نسبتي وسيعتر ،گروه

بهداشت جهاني ،هشت عبارت که در کشورهاي

بيشماري از افراد نظامي و غيرنظامي از آسيبهاي

مختلف براي معلوليتها و کمتوانيهاي ذهني به

رواني جنگ در امان نماندند .اين اثر رواني ،نهتنها در

کاربرده ميشوند و پيوند به کارگيري آنها با

يك حوزه؛ بلكه در ابعاد گوناگون – اعم از رفتار،

توسعهيافتگي کشورها مورد بررسي و تجزيه و تحليل

احساس ،تفكر و ادراك رزمنده مشهود بوده و تداوم

آماري قرار گرفته است .اين هشت عبارت به ترتيب

آن ،خانواده ،تحصيل ،اشتغال ،رابطه با اجتماع و

کثرت استعمال عبارتاند از:

مجموع عملكردهاي او را در سطح گستردهاي به

عقبماندگي ذهني ( 000کشور) ،ناتوانيهاي عقلي

چالش كشيده است (احمدي .)0291 ،بنابراين هرگونه

( 92کشور) ،نقض ذهني ( 89کشور) ،ناتواني ذهني،

خدمتي به اين جانبازان كه آماده حضور فعاالنه در

( 82کشور) ،معلوليتهاي يادگيري ( 22کشور)،

عرصههاي مختلف جامعه ميباشند در حقيقت به معني

معلوليت رشدي ( 22کشور) ،کمبودهاي ذهني (۰8

قدرداني از جانفشانيها وازخود گذشتگيهاي جوانان

کشور) ،توانايي ذهني زير نرمال (02

کشور)6

مسلمان و پرشوري است كه در سخت ترين شرايط از

بررسيهاي محققان سازمان بهداشت جهاني نشان

و تماميت ارضي اين

ميدهد که همه تعاريف و تعابير در سه معيار با هم

مرز و بوم دفاع نمودند( .مرادي افشار ,محمدجواد و

اشتراک دارند :محدوديتهاي عمده در کارکردهاي

حجت قياسوند.)0282 ،

ذهني ،محدوديتهاي عمده در رفتارهاي انطباقي و

كيان اسالم ،ارزشهاي انقال

بروز اين نشانهها قبل از بلوغ ،واضح است از نقطهنظر
تعريف معلول و معلوليت

حقوقي و بويژه از منظر حمايتي حقوق بشري ،معيار

به دليل ابعاد گوناگون و انواع متعدد کمتوانيهاي

سوم نميتواند به عنوان مالکي در تعريف کمتوانان

جسمي و ذهني ،ارائه تعريفي فراگير از معلوليت ،اگر

ذهني به کار برده شود .به ديگر سخن ،بروز نشانههاي

ناممکن نباشد ،به غايت دشوار است .معلول يا کمتوان

کم تواني ذهني در هر مرحله سني ،شخص را مشمول

به کسي گفته ميشود که بر اثر نقص جسمي يا ذهني،

اقدامات حمايتي حقوق بشري خواهد نمود.
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و بخشي از توانايي خود را از دست دادند و به افتخار

در اطلس محققانه تأليف شده توسط سازمان
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در تبيين مفهوم معلوليتهاي ذهني ،سازمان

معمول و روزانه باز ميدارد و يا اينکه محدوديتها و

بهداشت جهاني دو مفهوم «توانايي ذهني» و «اهليت» را

مشکالت جدي براي اينگونه فعاليتها ايجاد ميکند

از مدنظر تفکيک نموده است .در حالي که مفهوم اول

واضح است که در معلوليت جسمي ،اين فعاليتها

به تواناييهاي ذهني فرد در تصميمگيري و يا اقدام به

شامل کارکردهاي جسمي و در معلوليتهاي ذهني،

عمل بر ميگردد ،دومي به پيامدهاي حقوقي ناشي از

شامل کارکردهاي ذهني است( .قاري سيد محمدي،

فقدان چنين تواناييهايي توجه دارد .از ديد سازمان

)630 :6931

بهداشت جهاني مرجع تشخيص «تواناييهاي ذهني»

ماده  0قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن

پزشک متخصص و مرجع صالحيتدار در تصميم

مصو

 0292/۰/10مجلس شوراي اسالمي ايران نيز

گيري در مورد «اهليت» قاضي است که البته بر مبناي

تبصرهاي طوالنيتر از اصل تعريف نسبتاً دقيق و البته

پزشک متخصص اتخاذ ميگردد.

تا حدودي مشابه با تعريف فوق ،مقرر داشته است که
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کمتوانيهاي ذهني ،بويژه پيامدهاي حقوقي و

منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطالق ميگردد

حقوق بشري به دنبال خواهند داشت .مسئله اهليت

که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر

تمتع افراد کمتوان ذهني ،دغدغهاي جدي براي

اثر ضايعه جسمي ،ذهني ،رواني يا تؤام ،اختالل مستمر

حقوقدانان درگير با بحث اهليت در حقوق است .اگر

و قابلتوجهي در سالمت و کارايي عمومي وي ايجاد

معيار سازمان بهداشت جهاني ،يعني توانايي ذهني

گردد ،بهگونهاي که موجب کاهش استقالل فرد در

داراي مراتب است .چه بسا فرد در موردي توانا و در

زمينههاي اجتماعي و اقتصادي گردد.

مورد ديگري ناتوان باشد .مسئله اين است که چه ميزان
از کمتواني ذهني تأثيرگذار خواهد بود.

نکته بسيار قابل تأمل در اين تعريف ،محوريت
مفهوم «استقالل فرد » در تبيين مفهوم معلول است.

ماده  0کنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت

استقالل فردي کليديترين مفهوم ،خصوصاً در ارتباط

به گونهاي اجمالي به تعريف مفهوم اشخاص داراي

با کم توانان ذهني ميباشد .اجتنا

قانونگذار از به

معلوليت از منظر اين سند اختصاصي پرداخته است و

کارگيري واژگان و ادبيات «حق مدار» با وجود وضع

به نظر ميرسد ،اين اجمال تعريفي جهت تحصيل

قانون مزبور سالها پس از نهادينه شدن رويکرد

اجماع بينالمللي بوده است ،زيرا دستيابي و توافق بر

حقمحور نسبت به حقوق معلوالن تا حدود زيادي

يک تعريف بينالمللي از اين مفهوم ،همانند ديگر

نااميدکننده است و از همه غريبتر اينکه در اين قانون

مفاهيم اجتماعي اختالف اساسي دارند ،نيازمند

از دکتريني اصل حقوق معلوالن ،يعني «اصل عدم

جزئينگري جامع و البته ماهوي و به غايت دشوار

تبعيض» خبري نيست.

بوده است .به هر روي ،براساس اين تعريف ،افراد

«معلوليتهاي جسمي و ذهني از نقطهنظر حقوق،

معلول ،اشخاصي را که داراي آسيبديدگيهاي

به طور عام و حقوق بشر ،به طور خاص وضعيتي

درازمدت فيزيکي ،ذهني ،فکري و يا حسي هستند و

کامالً متفاوت دارند ،چه بسا معلوالن جسمي که به

تعاملشان با موانع مختلف ،از نظر مشارکت کامل و

لحاظ قوه ادراک و استدالل از افراد عادي باالتر باشند.

مؤثر ،بر اساس اصول مساوي با ديگران ،ممکن است

براي نمونه پروفسور هاوکينگ يکي از بزرگترين

مشکلآفرين باشد ،شامل ميشوند.

فيزيکدانان نظري زنده است .بشريت ،نظريه سايه

از نقطهنظر حقوقي ،معلوليت به شرايط جسمي و

چالههاي کهکشانها را مرهون تالشها و نوآوري

يا ذهني اطالق ميگردد که فرد را از فعاليتهاي

علمي اين فيزيکدان است که به لحاظ جسمي ،ناتوان
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از انجام کارهاي اوليه روزانه خود ميباشد و البته

است و امکان درمان آنها وجود دارد ،تفکيک قائل شد.

هاوکينگ نه اولين و نه آخرين مثال براي توانمنديهاي

هم چنين معلوليت ذهني را از بيماري رواني هم بايد

فکري و علمي و بالطبع مساهمت اين افراد به لحاظ

به وضوح جدا کرد .بيماريهاي رواني از حيث تنوع

جسمي کمتوان و در عين حال به لحاظ ذهني به شدت

بيماريها و هم به لحاظ تعداد مبتاليان ،قابل تأمل

پرتوان است .به لحاظ جنسيتي هم تفاوت معناداري

جدي هستند ،لکن به لحاظ فني و تخصصي از

بين معلوالن جسمي از نقطهنظر توانيهاي ذهني وجود

معلوالن ذهني تفکيک ميگردند ،گرچه برخي بيماران

ندارد.

رواني ممکن است در نهايت در تعريف موسع معلوالن

اما معلوالن ذهني وضعيتي متفات دارند .چه اينکه

قرار گيرند.

تصميمگيري عاقالنه است .معلوليتهاي ذهني يا علل

معلوليت تفاوت گذاشت .از آنجا که فعاليتها و اعمال

دروني دارند يا بيروني ،علل دروني عمدتاً وراثتي يا

حقوقي و غيرحقوقي افراد ،متنوع و مراتب و درجات

زيستي هستند .سندرم داون از جمله مهمترين موارد از

کمتوانيهاي ذهني در استيفاي حقوق مدني ،سياسي،

اين دسته است .علل بيروني ،معلوليتهاي ناشي از

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،با آنها رفتاري يکسان

مواردي همچون مسموميتها ،عفونتها ،تصادفات و

داشت.

ديگر عوامل ايرادکننده صدمات به مغز هستند .البته
صدمات ناشي از زايمانهاي زودرس و يا سخت که
گاه موجب ايراد صدماتي به مغز نوزاد ميگردد ،نيز از
عوامل بيروني ميباشند.

حقوق معلوالن در نظامهاي دادرسي
حمايت قضائي از افراد معلول نه به عنوان يک
رويکرد تبعيضمدارانه و ويژه از افراد معلول بلکه در

کندذهني و کمتواني ذهني از فردي به فرد ديگر

جهت تسهيل دسترسي به عدالت و حقوق مشروع اين

متفاوت است .درست همانگونه که ميزان استعداد در

اقشار ميباشد .با توجه به اينکه نظام قضائي نه به

و

دعوا بلکه به عنوان نماينده جامعه و به

افراد

معمولي

چنين

است.

کندذهنيها

عنوان اصحا

عقبماندگيهاي ناشي از عواملي هم چون مسموميت

عنوان واسطه درصدد برقراري عدالت و بازگرداندن

و يا عوامل اجتماعي و يا سوءتغذيه و يا عفونتها

حقوق از بين رفته ،مطرح ميباشد ،بنابراين ،هدف از

ممکن است درمان گردند .اينگونه صدمات ذهني قابل

بکارگيري نظام عدالت قضائي ،ايجاد توازن در بين

بازگشت هستند .البته درمان علل دروني بسيار مشکلتر

طرفين دعوا ميباشد که ممکن است يکي از آنها در

است ،زيرا که صدمات مغزي در اين موارد نوعاً

موضع قدرت باشند .متاسفانه دستيابي به عدالت به

برگشتناپذيرند .بنابراين ،در حالي که در گروه عوامل

همان اندازهاي که در بين افراد غيرمعلول با چالشهايي

بيروني ،بيشتر ،مسئله درمان مطمحنظر است ،در مورد

مواجه است ،در مورد افراد معلول هم صدق ميکند و

دوم ،مسئله معلوليت مطرح است» (قاري سيد

چهبسا در مورد آنها به داليل جسمي و روحي نيز

محمدي ،همان)636-630 :

بيشتر مطرح باشد ،از اين رو ،با استناد به فلسفه وجود

بايد بين معلوليت جسمي و معلوليت ذهني تفکيک

نظام عدالت قضائي و حقوق اساسي افراد بشري از

کرد و بين معلوالن ذهني که عوامل دروني و وراثتي در

يک سو و نيز شرايط جسمي و روحي افراد معلول

معلوليت آنها دخيل است و نياز به مراقبت دارند و

(بخاطر نياز به حمايت) از سوي ديگر ،حمايت قضائي

معلوالن ذهني که عوامل بيروني در معلوليت آنها دخيل

از افراد معلول را امري انکارناپذير مينمايد.
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اعمال و استيفاي حقوق و آزاديها در گرو وجود قوه

در بين معلوالن ذهني ،نيز بايد مراتب مختلف
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افراد معلول مانند افراد غيرمعلول ميتوانند به
عنوان شاکي ،متهم ،خوانده و يا خواهان در محاکم

اصول حاکم بر جريان يک دادرسي عادالنه در
مرحله دادرسي

حضور داشته باشند و اينگونه نيست که همواره آنها را

در اين مرحله ،دادستان دادگاهها درباره چگونگي

به عنوان قرباني در نظر بگيريم و در تمامي شرايط با

مسئوليت مرتکب ،کيفيت داليل استنادي ،نوع و ميزان

رويکرد تبعيض به افراد غيرمعلول نگاه کنيم .بنابراين،

مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي و باالخره

با توجه به موارد مورد اشاره اين قشر در شرايط

تناسب آن با شخصيت بزهکار تصميم گيري ميکنند.

مختلف داراي حقوق متفاوتي خواهند بود که مبناي آن

برخي از دانايان حقوق جزا معتقدند که اين مرحله

به حقوق اساسي افراد بشري که در کنوانسيونها و

مهمترين مرحله دادرسي است ،حتي بعضي بر اين

قوانين داخلي به رسميت شناخته شده است،

باورند كه دادرسيهاي جزايي به معني واقعي کلمه در

برميگردد.

دادگاهها صورت ميگيرد .بقيه مراحل نبايد دادرسي
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در بسياري از نظامهاي حقوقي و قضائي دنيا ،در

شمرده شوند ،زيرا کشف جرم يک عمل پليسي است.

واقع آيين دادرسي مجزايي براي افراد معلول ،بوجود

جمعآوري داليل و جلوگيري از فرار و يا مخفي شدن

نيامده و عمال قوانيني مشخصي که بتواند شرايط را

متهم و يا تعقيب بزهکار و حتي اجراي کيفر نيز

براي اين افراد از جنبه مختلف ارتقاء دهد وجود ندارد

نميتواند از مصاديق دادرسي به شمار آيد.

(Missouri Protection & Advocacy Service. 2004,

اصطالح «دادرسي عادالنه» که معادل  fair trailبه

) p 10.1و عموما اين قشر آسيبپذير ،فقط در موارد

کاربرده ميشود ترکيبي وصفي است که براي درک

خاصي و در معلوليتهاي خاصي از طريق تبصرههاي

دقيق مفهوم آن ،به شناخت معناي هر يک از واژههاي

قانوني ،مبرا از برخي مسئوليتها گرديدهاند.

«دادرسي» و «عادالنه» نياز است.

اين مسئله در کشور ايران نيز وجود دارد و معلوالن

سه واژه «دادرسي»« ،محاکمه» و  trialکه به ترتيب

حمايتي خاصي ،چه از جنبه حقوقي و

واژههاي فارسي ،عربي و انگليسي هستند و در

چه از جنبه قضائي ندارد .بنابراين ،قطعا اين قشر در

اصطالح حقوقي معادل مدنظر به کار برده ميشوند ،در

مواجهه با نظام عدالت ،نيازمند برخي توجهات ويژه

معناي لغوي متفاوت به نظر ميرسند.

عمال چارچو

ميباشد ،توجهاتي که از روزنه عدالت و برابري و

واژه فارسي «دادرسي» مرکب از دو کلمه «داد» و

حقوق ذاتي يک انسان ،به خوبي ميتواند نمايان گردد،

«رسي» است که نخستين آن به معناي عدل و انصاف و

اينکه يک فرد ،در راستاي حقوق انساني خود نيازمند

دومي به معناي رسيدن و رسيدگي کردن است .پس

چه حمايتهاي ويژه در جهت دستيابي به حقوق خود

دادرسي يعني به داد کسي رسيدن يا به دادخواهي

در محاکم قضائي ميباشد ،البته با اکتسا

کسي رسيدگي کردن است( .عميد)۰099 :0212 ،

محدوديتها و مشکالت فردي ،ميتواند بسياري از

بنابراين ،واژه دادرسي خود رسيدگي به عدل و داد را

موجود در اداي حقوق اين قشر در

مفاعله از

ايرادها و عيو

نظام عدالت را مشخص کند.

افاده ميکند .اما کلمه محاکمه که مصدر با

ريشه «حکم» يعني قضاوت و فصل خصومت است ،به
معناي خواندن يکي ديگري را به نزد حاکم و قاضي و
يا تخاصم طرفين در نزد قاضي ميباشد( .معلوف،
لويس)021 :021۰ ،
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پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد و
از اينرو امر شده است که به عدل حکم کنيد( .قرآن،
نساء )82

همانا انجام قضاوتي عادالنه ،منصفانه و بيطرفانه
است( .فضائلي)29 :0292 ،
چنين قضاوتي هنگامي صورت تحقيق مييابد که

کلمه  Trialمصدر است که از tryگرفته شده و

به هر يک از طرفهاي دعوا آنچه را سزاوار است

يکي از معاني لغوي آن سنجش ،آزمون و بررسي است

(حق) اعطا کند ،اگر يکي بيش از آنچه سزاوار بوده

و در فرهنگ قضايي مفهوم رسيدگي را افاده ميکند که

برده است از او باز ستاند ،مجرم را محکوم و بيگناه را

از همين معنا اقتباس شده است .در لغت هم برخي

تبرئه کند و به يک معنا بين حقوق اطراف قضيه موازنه

فرهنگها اين کلمه را به معناي «رسيدگي رسمي به

برقرار نمايد .ليکن برقراري اين موازنه ماهوي مستلزم

ادله در يک دادگاه قانوني ،به وسيله يک قاضي و اغلب

ايجاد نوعي موازنه شکلي در طي فرآيند قضائي است.

يک هيأت منصفه ،براي تصميمگيري راجع به اينکه آيا

ابزار و امکانات الزم جهت اثبات ادعا و يا دفع اتهام

شخص متهم به يک جرم مجرم است يا نه» معني

و به طور برابر در اختيار

کردهاند.

(Oxford Advanced Learners Dictionary.

)1995 , p 416

بايد به نحو مطلو

طرفهاي دعوا قرار داده شود و اين نظام در مجموع

همانگونه که مالحظه ميشود ،اين تعريف ناظر بر

جاي هيچ شک و ترديد معقولي باقي نماند و اين خود

رسيدگي کيفري است ،شايد گفته شود واژه مورد بحث

يکي از حقوق اساسي افراد جامعه است .حال سوالي

بيشتر ناظر بر نوع کيفري است ،ليکن موضوع محاکمه

که مطرح ميشود اين است که افراد معلول در نظام

اعم از کيفري و غيرکيفري است .با نظر به اين مفهوم

دادرسي کشور ،چگونه در جايگاه واقعي خود قرار

عام ميتوان  Trialرسيدگي قضايي معنا کرد .عادالنه يا

ميگيرند و چگونه ميتوان ادعا کرد که افراد معلول با

منصفانه معادل واژۀ  Fairبه کار برده ميشود که

وجود عيو

زيادي که در دسترسي و موانع ساختاري

درلغت به معناي «رفتار برابر و مطابق با قواعد و

وجود دارد ،در جايگاه مساوي نسبت به طرف دوم

حقوق با هر شخص يا طرف» آمده است و نيز به

دعوا قرار ميگيرند .جداي از اينکه مشکالت افراد

معناي «معقول و عادالنه يا متناسب با شرايط» است،

معلول در فرآيند تحقيقات مقدماتي ميتواند به نوعي

(Oxford Advanced Learners Dictionary. 1995 , p

فرآيند دادرسي را تحت تاثير قرار دهد ،همانگونه که

) 416با نظر به آنچه درباره مفهوم هر يک از واژههاي

در متن باال گفته شد« محاکمه عادالنه ،عدالت شکلي

تشکيلدهنده اصطالح «دادرسي عادالنه» و مفاهيم

در قضاوت است» ،حال آنکه با توجه به ناتواني اکثر

مرتبط با آن گذشت ،ميتوان آن را چنين تعريف کرد:

افراد معلول در استفاده بهينه از قوانين شکلي بايد گفت

«رسيدگي و تصميمگيري قضائي درباره موضوعات

که اين قشر در اولين مرحله دادرسي در کفه باالي

مدني و کيفري ميان طرفين دعوا در امور حکمي ،در

ترازو قرار ميگيرند ،بگونهاي که نميتوان به عادالنه

امور موضوعي ،در دادگاهي صالحيتدار ،مستقل،

بودن دادرسي و اداي حکم اطمينان پيدا کرد ،به عبارتي

بيطرف و غيرذينفع ،با تضمين و رعايت حقوق قانوني

براي اداي حقوق اساسي معلوالن در جوامع فعلي بايد

طرفين دعوا در طي مراحل مختلف دادرسي ،به بيان

هزينهها افزايش پيدا کنند که اين مسئله باعث ميگردد

ديگر محاکمه عادالنه ،عدالت شکلي در قضاوت است.

که اغلب دول از بار مسئوليت آن شانه خالي کنند ،به

رعايت اين عدالت به منظور نيل به نتيجهاي است که

عنوان مثال تدوين آيين دادرسي ويژه براي افراد معلول
ميتواند ،نيازمند استخدام افرادي متخصص در سيستم
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شرايطي را فراهم آورده که در مبناي تصميم قاضي
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قضائي ،تاسيس ساختمانهاي ويژه و ..باشد ،پس دول و

حضور طرفين دعوا ،با استناد به قوانين شکلي تدوين

از جمله کشور ايران ،تالش داشتهاند که با قبول

شده ،صورت ميپذيرد که با توجه به اينکه تمامي

مسئوليت دفاع از افراد معلول به شکل اغلب مطلق،

موارد مورد نياز براي تامين عدالت فراهم ميگردد ،پس

سيستم عدالت را مختص افراد غيرمعلول کنند،

بايد دادرسي نيز عادالنه باشد و هيچ قاضي نيز شکي

بگونهاي هر دو طرف ممکن است راضي باشند چون

در قضاوت خود ندارد ،زيرا تمامي موازين رعايت

هيچ مشکلي در ظاهر وجود ندارد ،زماني که معلول

شده است ،اما مسئلهاي که در اينجا مطرح ميباشد،

مورد حمله قرار ميگيرد و يا سوءاستفادهاي از آنها

انطباق قوانين شکلي ياد شده ،با تواناييهاي افراد در

صورت ميگيرد ،دولت سازمان بهزيستي را موظف

مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي ميباشد ،بدين

کرده است که به حمايت حقوقي و قضائي از اين قشر

مفهوم که آيا ميتوان گفت که فرآيندها بگونهاي

بپردازد ،اما اوال مسير براي افراد معلول در دستيابي به

طراحي شدهاند که تمامي کم و کاستها ،را در نظر

عدالت طوالني ميگردد ،ثانيا به اين شکل خود فرد

بگيرد و آيا ابزاري در قانون و يا ساختاري در

معلول را به شکل مستقيم به رسميت نشناخته ايم ،ثالثا

تشکيالت قضائي وجود دارد که معيارها را از نظر

چگونه ميتوان اطمينان پيدا کرد که افراد معلول بتوانند

ميزان دستيابي به عدالت مورد سنجش قرار دهد.

به درستي شکايت و خواستههاي خود را از دريچه

عموما معلوالن در سيستم عدالت ايران به آن شکل

سازمان ثالث پيگيري کنند ،بدون اينکه آثار و شواهد

جايگاه مشخص ندارند ،بدين مفهوم که اين موجوديت

حفظ گردد وبه موقع اقدام گردد.

با تمامي ويژگيهايش کمتر مورد توجه بوده است،

از سوي ديگر ،تجلي خارجي دارا بودن يک حق

بنابراين در کل ميتوان گفت که افراد معلول در سيستم

جز به اين معنا نيست که اگر آن حق مورد نقض واقع

دادرسي قرار ميگيرند که براي آنها ساخته نشده است،

شد ،از طرق مطمئن قانوني قابل جبران باشد .از اينرو

از اين رو حتي اگر معيارهاي عادالنه بودن دادرسي اين

قانون ،براي حمايت از حقوق اساسي افراد بشر،

قشر نيز تماما رعايت شده باشند ،نميتوان آن را

رفتارهاي ناقص آن حقوق را جرم ميانگارد و از طرف

عادالنه فرض کرد ،که اين ،به مثابه آن ميباشد ،وزن

ديگر ،درست به همان منظور ،شخص متهم به جرم را

يک شي را با معيار حجم اعالم کنيم.

بيگناه فرض ميکند تا آن هنگام که در دادگاهي صالح

از طرفي در هر مورد خاص حمايت از حق

و بيطرف و با رعايت تشريفات قانوني الزم بويژه

محاکمه عادالنه دقيقاً به معناي نتيجهاي عادالنه يا

فرصت و امکان کافي براي دفاع ،به دور از هرگونه

صحيح نيست .نظام دادرسي عادالنه طراحي شده تا به

شک و ترديد معقول مجرم شناخته شود .البته دادرسي

متهم حقوقي را بدهد تا امکان محکوميتي نادرست به

عادالنه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقي

حداقل برسد ،نه آنکه کسي که در واقع مجرم است

مربوط و راجع به نتايج دعاوي اتفاق ميافتد ،بستگي

شانس برائت بيابد .ما همه ميخواهيم مجرم محکوم

ندارد .بلکه به تالشها و برداشتهايي که در ساخت

شود و از محکوم کردن بيگناه اجتنا

به عمل آيد .در

گستردهتر جامعه صورت ميگيرد نيز وابسته است .اگر

همين حال معترضيم محاکمهاي که در آن معيارهاي

محاکمهاي در واقع به لحاظ قضائي عادالنه باشد ،اما

عدالت شکني رعايت شده ،همواره محاکمهاي کامل و

سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعي گردد ،راهحل

خالي از عيب و خطا نيست به عبارت ديگر ،نظام

مسئله را بايد در حوزههاي ديگر جامعه جستجو کرد.

عدالت شکلي ميپذيرد که برخي از افرادي که در واقع

به عبارتي فرآيند محاکمه مبتني بر اسناد و مدارک و با

مجرمند محکوم نخواهند شد .همان شرط اثبات
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مجرميت «به دور از هرگونه ترديد معقول» بخوبي

 گفتار دوم) شناسايي معلولين :سازمان بهزيستي با

حاکي از اين واقعيت است .البته احتمال محکوم شدن

کمک مددکاران و کادر کارکناني که آموزش و پرورش

بيگناه نيز وجود دارد و مکانيزمهاي اصالح خطا از راه

آنها را بر عهده دارد طبق قوانيني معلولين را شناسايي

تجديدنظر و فرصتهاي بعدي جبران ،به خاطر چنين

ميکند و چتر حمايتي خود را بر سر آنها قرار ميدهد.

اشتباهاتي طراحي شدهاند .اما با اين همه ميدانيم که

شناسايي زود هنگام معلولين کمک ميکند تا مددکاران

در هر نظام تصميمگيري بشري ،امکان خطا به کلي از

و سرپرستان بهزيستي براي پرورش تواناييهاي

بين نميرود) ، (Danny j. Boggs. 1998, p 2-5ليکن

معلولين زمان الزم را داشته باشند.

عيني کردن عدالت قضائي به کاستن از ميزان احتمال

 گفتار سوم) هزينه تحصيل :سازمان بهزيستي پس

سوءاستفاده و خطا کمک ميکند .با توجه به موارد

از آن که معلولين را تحت حمايت خود قرار داد آنان را

گفته شده براحتي ميتوان اين ادعا را مطرح کرد که

در حد توانايي معلولين ،اموزش ميدهد تا در آينده

نظام عدالت اغلب در رابطه با افراد معلول و بمنظور

براي جامعه مفيد واقع شوند و يک شخصيت مستقل

تسهيل شرايط براي برقراري عدالت دچار مشکل

باشند.

برخورد با افراد معلول اغلب به دليل نداشتن امکانات

که با کشيدن تصوير رونالدو معروف شد ،به سبب

مورد نياز و يا فراهم کردن آن نميتواند در نهايت

زحمتهاي بي بديل معلم بهزيستي و پيگيريهاي

منجر به عدالت گردد هر چند اين مفهوم براي افراد

خانواده فاطمه حمامي از دوران کودکي بوده است.

غيرمعلول صادق نباشد.

 گفتار چهارم) تاسيس موسسات توان بخشي:

بر اين اساس هنگامي که از دادرسي عادالنه سخن

يکي از عمده ترين مسئوليتهاي بهزيستي در مقابل

ميگوييم مقصود محاکمهاي است که از طريق

معلولين ،تاسيس موسسات توان بخش براي معلولين

مکانيزمهاي مناسب قضائي مطابق با اصول معتبر

عزيز است .معلولين در واقع اگر در يک بازه ي زماني

حقوقي و رعايت تشريفات قانوني الزم و مطابق با فرد

مناسب و با دقت و حساسيت در ارتباط با اين

متهم انجام ميگيرد.

موسسات ،توانبخش قرار گيرند ،به پويايي و شناخت
تواناييهاي آنان کمک بسزايي خواهد شد و همين امر

مبحث اول :خدمات سازمان بهزيستي

 گفتار اول) اقدامات پيشگيرانه :سازمان بهزيستي

سبب ايجاد پلي ميشود تا معلولين عزيز بتوانند با
جامعه و افراد عادي ارتباط برقرار نمايند.

در چند دهه ي اخير طي يک برنامه ريزي جديد براي

شناخت تواناييها و عاليق معلولين را بايد به عهده ي

جلوگيري از متولد شدن کودکان معلول شروع به انجام

متخصصان و کساني سپرد که در دانشگاه در اين شاخه

آزمايشهاي غربالگري و ترسيم شاخه ي ژنتيک نمود.

تحصيل و تحقيق نموده اند .در واقع آموزش و پرورش

به عنوان مثال علم پزشکي و آزمايشهاي غربالگري به

در  2دهه ي اخير با وارد کردن اين رشته در دانشگاه

تنهايي نميتوانند تمامي معلوليتها را به درستي

به کمک سازمان بهزيستي آمده است تا بتواند با چينش

تشخيص دهند به همين علت کشيدن شاخه ي ژنتيک

يک کادر مجر  ،معلولين عزيز را به بهترين نحو

و وراثت نيز براي مردم و تاسيس موسسه اي بر همين

حمايت کند.

منوال راهي دقيق و علمي است براي يک اقدام
پيشگيرانه که زير نظر بهزيستي انجام ميشود.

 گفتار پنجم) پرداخت کمک هزينه زندگي:
بهزيستي در قبال معلولين وظيفههاي کالني دارد اما
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ميباشد و در واقع خود معيار سنجش عدالت در

 به عنوان مثال فاطمه حمامي ،نقاش معلول ايراني

 / 71زهرا پروانه ـ زيور جليليان ـ مجيد رستمي بشمني

يکي از بر حق ترين آنها تامين هزينه ي معيشت

نقش دولت در تامين حقوق توانخواهان درنظام

معلولين است.بهزيستي ماهيانه به معلوليني که شناسايي

حقوقي ايران با تاکيد بر نقش سازمان بهزيستي

شده اند و تحت پوشش بهزيستي قرار گرفته اند کمک

قرنها است که مردم به طور ذاتي به دنبال يک

هزينه زندگي پرداخت ميکند اگر چه اين کمک هزينه

زندگي خو

بوده اند و در اين راستا براي بهبود

 0۲۲هزار تومني نميتواند کفاف مخارج زندگي

شرايط زيست خود سعي ميکردند تا از استعداد

معلولين را دهد و تنها همان عنوان کمک هزينه اما

وتوانمنديها و ظرفيتهاي خود حداکثر بهره برداري

براي يک هفته کافي است.

را بنمايند .از اين رو همواره مسئله اصلي اين بود که

به عنوان مثال در دوره اي که قيمت پوشک افزايش و
يا کميا

گشته بود آن کمک هزينه براي يک معلول

زندگي مطلو

و با کيفيت چگونه زندگي است (اونق،

)22 :0292
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قطع نخاعي تنها براي يک هفته مکفي بوده است.کمک

توانخواهان به عنوان يکي از بزرگترين اقليتها که

هزينه ي خريد پوشک ،سوند ،گاز استريل ،پوماد و

جمعيتي بالغ بر يک دهم جمعيت جهان را تشکيل

تمامي وسايل بهداشتي مورد نياز معلولين را در نظر

ميدهد در اکثر موارد از روي ناچاري به فقر ،بيکاري

بگيريد که بايد براي معلولي که درآمد ماهيانه ندارد

و انزواي اجتماعي تن داده اند .اين افراد که بيش از دو

کافي باشد.

سوم آنان در کشورهاي در حال توسعه زندگي ميکنند،

براي رفع اين مشکل بهتر است که تمامي تمرکز
بهزيستي بر روي توان بخشي و اقدامات پيشگيرانه

در معرض اشکال مختلف تبعيض و محروميتهاي
اجتماعي قرار دارند.

باشد تا در اين مواقع با کاهش تعداد معلولين بتوانند

مسلم است که آنها به مانند ساير افراد ،از کليه ي

رسيدگي بهتري انجام دهد يک معلول قطع نخاعي را

حقوق و آزاديهاي اساسي که در اسناد بينالمللي و

در نظر بگيريد که به علت بيماري چند ماهي است در

داخلي به آنها اشاره شده بهره مند هستند .سازمان

بستر بوده ،اين بيمار دچار زخم بستر ميشود و همين

بهزيستي کشور از جمله نهادهاي حمايتي دولتي است

زخم بستر کيفيت زندگي او را پايين ميآورد ،اگر

که از طريق بودجه ي عمومي به افراد معلول و محروم

مددکاران عزيز بتوانند در زماني درست دوره هايي بهتر

جامعه کمک ميکند.

و در نتيجه بستر ارتباط اجتماعي براي آنان فراهم شده
و بر کيفيت زندگي آنان ميافزايند.

پس از پيروزي انقال

اسالمي ،سازمان بهزيستي

کشور با ادغام سازمانهاي خيريه و حمايتي که در اين

 گفتار ششم) معرفي معلولين به نهادهاي

بخش فعاليت ميکردند آغاز به کار کرد .در تيرماه سال

استخدامي :سازمان بهزيستي کشور ميتواند معلولين

 0292بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تامين

واجد شرايط شناسايي شده توسط خود را به نهادها و

اجتماعي ،سازمان بهزيستي کشور به همراه سازمانهاي

ارگانهاي دولتي معرفي نمايد تا به عنوان نيروي کار

تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني از وزارت

ازآنان استفاده نمايند .در بخش استخدامي اپراتورهاي

بهداشت ،درمان و آموزش ،منفک و به زير مجموعه

تلفن همراه تنها نيز است که معلول عزيز بتواند در

وزارت تامين اجتماعي ملحق شد .قانون جامع حمايت

خور برقراري ارتباط مناسب با ديگران صحبت کند.

از معلوالن بيشترين تکليف حمايتي را بر عهده اين

(باختر)08 :0299 ،

سازمان قرار ميدهد و آن را تبديل به مهم ترين
سازمان حمايت از توانخواهان ميکند .در ميان وظايف
و تکاليف بهزيستي در اين قانون آنچه اهميت فراواني

مقايسه فرهنگ حمايت حقوقي قضايي از معلولين در ايران و کنواسيونهاي بينالمللي 21 /

دارد ،نقش اين سازمان در نمايندگي افراد معلول و

مسئوليت اشاره نموده است .در قانون مسئوليت مدني

اداره امور آن هاست .با توجه به مواد قانون حمايت از

ماده  2مسئوليت سرپرست ،مقيد به مجنون و صغير

معلوالن به اين نتيجه ميرسيم که دولت اهم وظايف و

بودن فاعل شده است)) در حقوق ايران خصوصيتي در

رعايت قوانين وضع شده در مورد معلولين را به عهده

مجنون يا صغير نبوده و در هر مورد که عرفاً وظيفه

ي سازمان بهزيستي گذاشته است.

نظارت و مراقبت محقق شده باشد ،شخص مراقب

در نهايت چنان که مشاهده ميشود ،حمايت هايي

مسئول اعمال شخص تحت نظارت است زيرا هدف

که قانون براي معلوالن پيش بيني کرده است ،از سوي

مسئوليت مدني اعاده وضع زيان ديده است .شايد بتوان

دستگاههاي اجرايي به اجرا در نميآيد .در اين وضع،

اين قاعده را بنا نهاد که هرگاه شخصي بر روي ديگري

وجود انواع و اقسام حمايتهاي قانوني نميتواند

کنترل و نظارت داشته باشد و اين اشخاص تحت

مشکلي از معلوالن حل کند ،معلوالن به اين نياز دارند

نظارت به جهت ضعف جسمي يا ذهني ( (اشخاص

که به جاي وعدههاي بي پايه ،در عمل از آنها حمايت

بالقوه خطرناک)) باشند شخص مراقب مسئول

شود( .زارعي)0288 ،

خسارت ناشي از اعمال افراد سالخورده و بيمارستانها،

 )6مبحث اول :چالشهاي ناشي از فعل معلولين

بهزيستي استهبان در گزارش شبکه اطالع رساني راه

در مواردي شخص به دليل وضعيت جسماني يا

دانا به نقل از سراج استهبان چنين گفته است :مهمترين

دماغي خود نيازمند است تا شخص ديگري از بين

چالش پيش روي بهزيستي عدم شناخت جامعه از

مراقبت و مواظبت به عمل آورد .به همين دليل قانون

رسالت سنگين بهزيستي و عدم وجود امکانات مناسب

در نظامهاي حقوقي به برخي از افراد اين اقتدار را

با نيازهاي اجتماعي اقشار مختلف تحت حمايت

بخشيده تا به دليل وضعيت جسماني يا دماغي شخصي

بهزيستي است .تمام سعي و تالش در جهت رفع موانع

بر وي نظارت و کنترل داشته و از او مراقبت نمايند.در

و کمبودها شده است اما نکته مبرهن و مهم اينجاست

اين موارد اگر شخصي تحت مراقبت ،خسارتي به خود

که اين مهم نيازمند ترويج و تعميق فرهنگ بهتر زيستن

يا ديگري وارد نمايد قاعدتاً شخص مراقب بايد مسئول

در جامعه و همگام با بهزيستي است چرا که حضور

جبران خسارت باشد .در حقوق ايران ماده  2ق .م.م به

جامعه در کنار بهزيستي يک ضرورت و هدف متعالي

مسئوليت سرپرست مجنون و صغير اشاره نموده است.

است و سرمايه اصلي ما اعتقاد مردمي است.

ميتوان تصور نمود گاه افراد ديگري نيز در عين حال
که محجور نيستند نياز به مراقبت داشته باشند مانند

گفتار اول :چالشهاي ناشي از نقض وسايل

افراد نابينا يا معلول و بيمار .در اين موارد نيز شخص

آموزشي:

مراقب انسان ،اعم از حقيقي يا حقوقي بايد مسئوليت

مشکالت افراد معلول در دانشگاهها و مراکز آموزش

اعمال آنها را برعهده داشته باشد .در برخي از نظامهاي

عالي

حقوقي نيز به اين امر اشاره شده ولي فعالً در حقوق

رشد کمي دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي در

ايران با توجه به قواعد موجود امکان جبران چنين

ايران اين فرصت را براي شهروندان فراهم نموده است

خسارتي نيست .يکي از امتام مسئوليت ناشي از عمل

تا با سهولت بيشتر تحصيل خود در دانشگاه را دنبال

غير ( (مسئوليت مراقبت نسبت به اعمال افراد تحت

کنند و در رشته مورد نظر خود به کسب مهارت و

مراقبت)) است در حقوق ايران ماده  2ق.م.م به اين

دانش اقدام نمايند .اما به رغم افزايش در شمار

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

مسئول اعمال بيماران نيازمند مراقبت باشند .رئيس
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دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به ويژه نهادهايي که

مناسبسازي

فضاهاي

آموزشي

يکي

از
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مبتني بر دريافت هزينه هستند وضعيت آنها به لحاظ

دشواريهاي موجود براي افراد داراي معلوليت ضعف

ارتقاء امکانات و شرايط دسترسي تغيير قابل توجهي

در مناسبسازي کافي و استاندارد در بخش عمده اي

نکرده است و در اين زمينه همچنان درگير نقايص و

از دانشگاههاي سراسر کشور است .به گونهاي که

آسيب هايي هستند که موجب دشواري هايي براي

حضور اين گروه بدون همراهي و مساعدت ديگران

گروههايي از دانشجويان ميگردند .شماره افراد داراي

عمل با دشواريهاي همراه است .البته بايد در نظر

معلوليت نيز به تبع تحول کمي در دانشگاهها و مراکز

داشت که تالش شده است تا اين مشکل چه در

آموزش عالي نسبت به گذشته افزايش يافته است .با

دانشگاههاي جديدالتاسيس و چه دانشگاه هايي که از

اين وجود اين گروه از دانشجويان به واسطه وضعيت

قدمت بيشتري برخوردار هستند تا حدودي رفع گردد.

ويژهاي که دارند به امکانات و شرايط نياز دارند که

براي نمونه ايجاد امکاناتي نظير آسانسور و رمپ در

تحصيل در دانشگاه را براي آنها آسان تر نمايد .اما به

تعدادي از دانشگاهها موجب شده است تا مشکالت

رغم افزايش شمار آنان در دانشگاههاي سراسر کشور،

افراد داراي معلوليت تا حدي کاهش يابد .با اين وجود

کاستيها و موانع موجود که امر تحصيل را براي آنها

به نظر ميرسد در اين زمينه همچنان کاستيهاي وجود

در مقايسه با دانشجويان عادي دشوارتر ميگرداند،

دارد .وجود موانعي در محيط همچون داربستها که

همچنان به قوت خود باقي است .در اين نوشتار تالش

براي افراد نابينا حتي با استفاده از عصاي سفيد قابل

شده است تا دشواريهاي موجود براي افراد معلول در

تشخيص نيست ،قرار دادن استند پاپ آپها در مسير

حوزه دانشگاه در دو بخش وضعيت مناسبسازي

تردد افراد معلول ،نبودن آسانسور و رمپ در شماري از

فضاي دانشگاهي و وضعيت خدمات آموزشي مورد

دانشگاهها وجود آسانسورهاي عمدتاً در حال تعمير که

بررسي قرار گيرد.

افراد معمول و به ويژه افراد معلولي که از ويلچر

مفهوم مناسبسازي محيط در چند دهه گذشته

استفاده ميکنند را با مشکالت جدي مواجه ميکند و

تحول يافته و دامنه شمول بيشتري پيدا کرده است .اين

ايجاد رمپ هايي که در مواردي غير استاندارد بوده و

مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فيزيکي در محيط

بهره گيري از آنها را بدون مساعدت ديگران خطرناک

ساخته شده و «محيط بدون مانع» به کار گرفته ميشد.

ميسازد خودداري از به کار گيري دکمههاي برجسته

در دهه  6330م ،اين مفهوم با قابلدسترس شدن

نگار در اسانسور براي استفاده افراد نابينا ،فقدان درهاي

ساختمانها و محيط شهري و يا «طراحي

ورودي بزرگ و اتوماتيک ،نبودن سرويسهاي

قابلدسترس» ،دامنه شمول بيشتري يافت .در دهه

بهداشتي مخصوص ،دشواريهاي دسترسي به امکانات

 6330م ،موضوع «طراحي همهشمول» مطرح شد که

موجود در کتابخانهها تنها مواردي از موانعي است که

مفهوم مناسبسازي را بسيار گسترش داد و مسائلي

بدون صرف هزينههاي هنگفت ميتوان کاهش يابد و

نظير دسترسي آسان به وسايل نقليه عمومي،

آنچه که ضرورت دارد فراهم آوردن شرايط و امکاناتي

وروديهاي يکسان براي همه ،نصب انواع راهنماهاي

است که سبب گردد افراد معلول ميتوانند همچون

صوتي ،تصويري ،لمسي و طراحي اجزاي ساختمان

ديگر شهروندان به امر تحصيل اشتغال ورزد و در عين

براي استفاده همه مردم ،فارغ از ميزان توانايي يا

حال استقالل نسبي آنها نيز تضمين گردد البته مواردي

(Santos, L.D.,

که پيش از اين مطرح شد در تعدادي از مراکز آموزش

محدوديت آنها را شامل شد
Martins, I., 2011; 120).

عالي تا حدي حل شده است و موجب شده تا افراد
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تحقق مناسبسازي فضاهاي دانشگاهها به صورت

اين افراد همچنان بامشکالتي در اين زمينه مواجه

نسبي تنها در شماري از آنها محقق شده است و با

باشند .بهره گيري از مطالب کالسي نيز تا حد زيادي

توجه به اينکه افراد معلول در دانشگاههاي معيني در

وابسته به ميزان همکاري استادان با دانشجويان داراي

سراسر کشور تحصيل نميکنند مسئله مناسبسازي اين

معلوليت است.خودداري از اجازه به دانشجويان معلول

اماکن به طور استاندارد همچنان موضوعي جدي و حل

براي ضبط مطالب کالسي فقدان همکاريهاي الزم با

نشده باقي مانده است شايد يکي از نگرانيها و بعضاً

دانشجويان کم شنوا و ناشنوا که مطالب کالسي را

مقاومتهاي خانوادههاي افراد معلول براي فرستادن

عمدتا به واسطه لبخواني ادراک ميکنند ،عدم تمايل

فرزندانشان به دانشگاه هايي در شهرهاي ديگر ناشي از

استادان به استفاده از  FMکه سخنان آنها را براي

خطرات و آسيبهاي احتمالي است که به دليل فقدان

دانشجويان داراي آسيب شنوايي قابل درک ميگرداند

مناسبسازي دانشگاهها متوجه آنها ميگردد از اين رو

پرهيز از به کارگيري وسايل کمک آموزشي همچون

در موارد متعددي خانوادهها به راه هايي ميانديشند که

دستگاه ويديو پروژکتور که با نشان دادن مطالب

به واسطه آن بتوانند فرزندان خود را در دانشگاهها يي

مکتو

به روند يادگيري به ويژه براي افراد معلول

محل سکونت خود بفرستند .بديهي است که چنين

سرعت ميبخشد ،خودداري از تشريح مطالبي نظير

وضعيتي که بخشي از آن ناشي از فقدان مناسبسازي

نمودارها و جداول و اشکالي که براي امتناع بيشتر بر

اماکن آموزشي است اگرچه از يک منظر موجب کاهش

روي  Whiteboardيا در قالب  powerpointارائه

مشکالت اين افراد در حوزه مورد بحث ميگردد اما از

ميشوند ،نمونه هايي از معضالتي است که افراد داراي

آن رو که منجر به کاهش استقالل فردي و اعتماد به

معلوليت در زمان حضور در کالس با آنها مواجه

نفس در دانشجو و ميتواند باعث شکلگيري نگرشي

هستند.

منفي در اطرافيان آن فرد گردد امري محز

محسو

ميشود.

استفاده از ابزارهاي حقوقي :توسل به قوانين که در
اين زمينه به تصويب رسيده اند براي پيگيري مطالبات

وضعيت خدمات آموزشي :از ديگر مواردي که

افراد معلول در حوزه نظام آموزشي عالي نقش مهمي

سبب نگراني افراد داراي معلوليت در دانشگاهها

را ايفا ميکند براي نمونه بر اساس ماده  ۰از فصل دوم

ميگردد به وضعيت آموزشي و نحوه دسترسي به کتب

قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت تمامي

است .نحوه دسترسي به کتب مسئلهاي است که

وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات ،شرکتهاي دولتي و

دانشجويان معلول به ويژه دانشجويان دچار آسيب

نهادهاي عمومي و انقالبي موظف هستند در طراحي،

بينايي با آن مواجه هستند البته در اين خصوص مراکز

توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومي و معابر و

محدود و پراکنده در سطح کشور وجود دارد که با

وسايل خدماتي به گونه اقدام نمايند که امکان دسترسي

توجه به بودجه مختصري که در اختيار دارند فعاليت

و استفاده از آنها براي افراد داراي معلوليت همچون

تبديل کتب به فايلهاي صوتي را انجام ميدهند با اين

ديگر افراد فراهم گردد .با توجه به اينکه دانشگاهها نيز

گويا نسبت به

مشمول اين قانون هستند بايد مناسبسازي استاندارد

گذشته بهبود يافته است فقدان يک بانک اطالعاتي

آنها در دستور کار قرار گيرد و هيچگونه توجيهي براي

يکپارچه پراکندگي مراکزي که در اين حوزه فعاليت

خودداري از انجام آن قابل قبول نيست .به اين ترتيب

ميکنند ناشناخته بودن تعدادي از اين مراکز براي افراد

يکي از مهمترين ابزارهاي حقوقي براي رفع يکي از

وجود آنکه شرايط دسترسي به کتا

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

معلول بتوانند با نگراني کمتر به تحصيل بپردازد .اما

داراي آسيب بينايي و موارد ديگر سبب شده است که

 / 90زهرا پروانه ـ زيور جليليان ـ مجيد رستمي بشمني

مهمترين معضالت افراد داراي معلوليت مهيا شده است

به يک تشکل منسجم ،هدفمند ،فعال ،وظيفهشناسي و

و دانشجويان داراي معلوليت و افراد و انجمنهاي

پيگير نياز است.

فعال در اين حوزه ميتوانند با استناد به اين قانون به

جلب کمکهاي خيرين :آنچه که مسلم است اين

پيگيري حقوق خود در اين زمينه اقدام نمايند از سوي

است که به رغم تالشهاي انجام شده در زمينه بهبود

ديگر آنها ميتوانند با همت و تالش خود ضعفها و

شرايط آموزشي براي افراد داراي معلوليت هنوز هم

کمبودهاي موجود در خصوص حمايتهاي حقوقي را

شما اين افراد که به واسطه مشکالت موجود يا از

شناسايي و پيگيري نمايند.

تحصيل بازمانده يا با دشواري فراوان به تحصيل

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

تشکيل انجمنهاي دانشجويي :وجود حمايتهاي

ميپردازند کم نيست .از يکسو بودجه اي که به اين

قانوني از افراد داراي معلوليت به تنهايي نميتواند

حوزه اختصاص مييابد نميتوانند آنگونه که بايد

تضمين کننده بهبود شرايط اين افراد در دانشگاهها و

پاسخگوي نيازهاي گروه هدف باشد و از سوي ديگر

مراکز آموزش عالي باشد .بلکه اين ابزار زماني از

هنوز هم کم نيستند شماره دانشگاه هايي که براي اين

کارايي بيشتر برخوردار است که انجمنها و

افراد مسائل و دشواري هايي را ايجاد مينمايند .يکي

تشکيلهاي دانشجوي فعال در زمينه احقاق حقوق

از راه هايي که ميتواند روند بهبود شرايط دانشگاهها

افراد معلول به پيگيري امور مربوط به اقدام نمايد اين

را براي اين گروه تسريع نمايند ،جذ

کمکهاي

انجمنها بهتر است بخش عمده آنها را اعضاي گروه

خيرين است .اين کمکها ميتواند هم در زمينه

هدف يعني دانشجويان داراي معلوليت تشکيل دهند

مناسبسازي فضاي دانشگاهها باشد و هم ميتواند

امکانات موجود و با اتکا به

شامل کليه امکانات و تجهيزاتي گردد که افراد داراي

در اين زمينه مانند يک

معلوليت در جريان آموزشي و آنها نيازمند هستند به

گروه فشار عمل نمايند آنها ميتوانندضمن شناسايي

اين ترتيب تالش براي امتناع و جلب کمکهاي

مشکالت موجود در دانشگاهها آنها را به مسئوالن

خيرين درحوزه هايي چون:تجهيز دانشگاهها به

منعکس نموده و به پيگيري آن موارد مبادرت ورزند

آسانسور ،رمپهاي استاندارد ،درهاي اتوماتيک،

اين انجمنها يا کانونها صرفاً بايد در نقش يک واسطه

دستگاه ويديوپروژکتور ،تبديل کتب به فايلهاي صوتي

عمل نمايند کار ديگر آنها ايجاد حس آگاهي در افراد

و موارد ديگر ميتواند سودمند باشد.

ميتوانند در چارچو

قوانين و آييننامههاي مصو

معلول نسبت به تکاليف و حقوق خود به عنوان يک
دانشجو و يک شهروند است اين تشکلها ميتوانند با

 .1-1گسترش آگاهيهاي عمومي در
خصوص افراد معلول:

تشکلهاي مشابه چرا در دانشگاههاي ديگر و چه

دولت اگر بخواهد ميتواند با در اختيار داشتن دو

خارج از دانشگاه به تبادل اطالعات و دستاورد ما

ابزار مهم و موثر يعني ابزار آموزش و رسانه ،به

بپردازند و در حد توان به دانشجويان معلولي که به

صورت هدفمند و حسا

شده گام مهم در ارتقاء

علت تعداد محدود نميتواند داراي تشکلي در دانشگاه

آگاهيهاي جمعي و ايجاد فرهنگ عمومي صحيح

خود باشند مساعدت نمايند ،همچنين اين تشکلهاي

زمينه نحوه تعامل و برخورد با افراد داراي معلوليت

دانشجويي ميتوانند در حد امکانات خود به

بردارد .بي ترديد بخشي از مشکالت افراد داراي

فرهنگسازي در دانشگاه اقدام نمايند .بديهي است که

معلوليت در دانشگاهها ناشي از ضعف نسبي آگاهي

چنين اموري صرفاً از عهده يک فرد بر نميآيد .بلکه

عمومي در رابطه با اين گروه و چگونگي تعامل با آنها
است .اگرچه ميتوان دولت را از اين حيث که کار
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است مقصر دانست ،افراد داراي معلوليت نيز در اين

برداشته شده اما تا رسيدن به حدايده آل فاصله وجود

بي خبري عمومي سهم غير قابل انکاري دارند .آنچه

دارد .اين سازمان دستگاه ،بين بخش بوده و کارمندان

که مسلم است اين است که اين گروه نميتواند و نه

آن با توجه به حجم کاري به لحاظ حقوق و مزاياي

بايد منتظر باشد تا دولت به همه مسائل و مشکالت

دريافتي دومين دستگاه اجرايي از آخر هستند و در

ايشان رسيدگي نمايد .در جايي که دولت نميخواهد يا

واقع نبود منابع کافي در راستاي تقويت فعاليتها و در

نميتواند در اين خصوص کاري انجام دهد آنها

جهت افزايش دريافتيها جزء چالشهاي آن است.

موظف هستند خود دست به کار شوند .با توجه به

واژه تعارض منافع در کشورمان به تازگي مطرح شده

اينکه بخشي از مشکالت موجود در دانشگاهها ناشي از

است ،اين مقوله از جمله واژههاي بسيار قديمي و

فقدان آگاهيهاي کافي در خصوص اين گروه از

گفتمانهاي اقتصادي جهان محسو

ميشود چرا که

شهروندان است آنها بايد خواه به صورت فردي و

در امر پيشگيري از فساد اثرگذار است .تعارض منافع

خواه در قالب تشکلها و انجمنهاي دانشجويي با

به معني آن است که فرد در موقعيتي قرار دارد که

زدودن غبار بي خبري و ابهام گامي در جهت افزايش

منافع شخصي خود را بر منافع عموم ترجيح ميدهد و

آگاهي جامعه در خصوص افراد داراي معلوليت بر

براي جلوگيري از بروز چنين مسئله اي ،در کشورهاي

دارد و از اين طريق کمکي هر چند کوچک به خود و

توسعه يافته ،مديريت جديد علم نوين تالش کرده

هم نوعان خود نمايند .چه بسا اين تالش در ميان

افراد در جايي قرار نگيرند که چنين مسئله اي به وقوع

مدت نقش موثري در اجبار دولت به انجام تکاليف

بپيوندد .اين مسئول ادامه داد :تعارض منافع به خودي

خود در خصوص اين گرده ايفا نمايد و کمکهاي

خود عامل فساد نيست ،اما ميتواند ريشه اصلي از

خيريه نيز بيشتر به اين مسير هدايت گردد( .سلطاني،

فسادها باشد و اين واقعيت را بايد پذيرفت که انسانها

)6931

به نوعي رشد يافته اند که در بسياري از موارد منافع
شخصي خود را بر منافع عموم ترجيح ميدهند و در

چالشهاي ناشي از فعل پرستاران و کادر درمان

سيستم مديريتي دنيا تالش بر جلوگيري از بروز چنين

يک مسئول در سازمان بهزيستي در مصاحبه اي

مسئلهاي است .وي اظهار داشت به عنوان نمونه يک

باعنوان عدم همخواني منابع مالي با حجم فعاليتها از

کارمند بهزيستي در پستهاي مختلف با توجه به مقطع

چالشهاي مهم بهزيستي است گفتهاند :يکي از

تحصيلي و ميزان دريافتي آن و در زماني که يک مجوز

بزرگترين چالشهاي سازمان بهزيستي عدم همخواني

بهزيستي گرفته با درآمد باال منافع فردي را مورد توجه

منابع مالي با حجم فعاليتهاي واگذار شده است که اين

قرار ميدهد اين فرد سياستهاي سازمان بهزيستي را

موضوع فشار کاري را افزايش داده و از طرف اين

به سمت مرکز محوري سوق ميدهد و درآمدزايي

سازمان طبق اسناد و مدارک جزو سالم ترين دستگاهها

مراکز به يک اولويت تبديل ميشود.

شناخته شده است .عملکرد  20ساله سازمان بهزيستي
و صد درصد فعاليت و خدمات انجام شده دراين

چالشهاي ناشي از فعل مديران مراکز نگهداري

سازمان با گذشته قابل مقايسه نيست و هم اکنون

گاه براي فهم يک موضوع چالش ،بستري براي

خدمات نوين و بهتري به گروههاي هدف ارائه

درک بهتر موضوع الزم است ،اما اين موضوع نه

ميشود .خوشبختانه گامهاي بسيار خوبي در پيشبرد

بستري براي آماده شدن فهم آن ميخواهد نه نشانه اي

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

چنداني در حوزه افراد داراي معلوليت انجام نداده

برنامهها و اهداف بهزيستي طي چند سال گذشته
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براي اثباتش.آن قدر بديهي است که حتي ديده نشود!

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشکي تهران-

براي تعريف هم نيازي به زياده گويي نيست .يک مثال

مشاور رياست جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي

ساده ميتواند آن را توضيح دهد.فرض کنيد رئيس يک

ايران عضو کارگروه تدوين نقشه راه و نحوه اجرايي

بيمارستان را فردي انتخا

کنند که تمام تحصيالت

سازي ماموريت فرهنگي را هم کنار بگذاريم

سال هشتم /شماره شانزدهم /پائيز و زمستان 1396

دانشگاهي و تخصسش در ساخت و ساز يک ساختمان

تحصيالت او به گواه آنچه در پايگاه خبري سازمان

باشد .به نظر شما چه اتفاقي در روند فعاليت اين

بهزيستي آمده فوق تخصص آلرژي رايمونولوژي باليني

بيمارستان ميافتد؟ حاال دهه هاست اين اتفاق درست

است .ميتوان از اين تناقضات هم چشم پوشيد چراکه

طبق فرمول همان مثال -در سازمان بهزيستي ميافتد.

اشتباه گذشته حاال يک قاعده شفاهي اجرايي است .از

دهه هاست که تخصص رئيس اين سازمان به عنوان

طرفي انتخا

رياست سازمان بهزيستي همواره همراه

يکي از مهمترين سازمانهاي ارائه دهنده خدمات

بوده است با برخي مالحظات سياسي همانطور که در

اجتماعي نامربوط با حوزه فعاليتش است؛ اما اگر طي

انتخا

او هم ميتوان ردي از سفارش برخي از

دههاي گذشته اين سنت اشتباه تداوم داشته حداقل

سياستمداران گذشته را ديد بيش از او هم وضعيت

درست همان رياست بود اما حاال وقتي نگاهي به

رياست اين سازمان به همين منوال بوده است.

معاونتهاي اين سازمان بيندازيد متوجه ميشويد

تحصيالت  02رئيس سازمان بهزيستي از ابتداي

فرمول اشتباه چند ده ساله در سطح معاونان هم در

انقال

تا پيش از وحيد قبادي هم مويد همين نکته

حال تکرار است .همه اين افراد هم در يک نقطه

است .که در طول اين سالها هم هفت پزشک عمومي،

عجيب اشتراک دارد اين که تمامي اين افراد پزشک

دو مهندس ،يک دکتراي بهداشت محيط ،يک

هستند ،تخصصي بي ربط به حوزه بهزيستي اين

متخصص اطفال ،يک تحصيالت حوزوي و حتي يک

تماميتخواهي آسيب زننده و حتي به اين نقطه هم

نفر با تخصص حسابداري روي صندلي رياست

محدود نمانده است .حاال خبر رسيده که در تازه ترين

سازمان بهزيستي نشسته است .اما معاونتهاي اين

تغيير يکي از مديران کل حوزه اجتماعي که دکتري

سازمان امروزه در سيطره پزشکان است .حبيب ا...

مددکاري اجتماعي داشته جايش را به يک پزشک

فريد که پزشک اجتماعي است و حاال معاون امور

ديگر داده است اين سازمان که اتفاقاً در حوزه کاريش

اجتماعي ،مجيد رضازاده دکتراي تخصصي پزشکي

متخصص بوده وقتي به ديدگاههاي اشتباه اين سازمان

دارد و پژوهشهاي متعددي در زمينه اپيدميولوژي سل

در مورد آسيبهاي اجتماعي نقدي داشته از کاربر کنار

دارد در سمت معاون امور پيشگيري فعاليت ميکند

شده و جايش را به يک پزشک ديگر داده است .اين

سمتي که حتي در چارت سازماني بهزيستي هم لحاظ

سازمان که اتفاقا در حوزه کاري اش متخصص بوده

نشده اما همتراز با معاونت فعاليت ميکند .محمد نفريه

وقتي به ديدگاههاي اشتباه اين سازمان در مورد

که پزشک بوده و در معاونت امور توانبخشي فعال

آسيبهاي اجتماعي نقدي داشته ،از کاربر کنار شده و

است .احمدرضا شجيعي که متخصص طب اورژانس

جايش را به يک پزشک داده است.از رياست که

است و در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

بخواهيم آغاز کنيم بايد برگرديم به دي ماه  82که بر

حضور دارد و حتي در مرکز نوسازي و تحول اداري

اساس حکم وزير کار و رفاه اجتماعي وحيد قبادي دانا

اين سازمان که ظاهرا هم ابالغ معاونت گرفته است

به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان بهزيستي کشور

محمد عباس حضور دارد که طبعاً پزشک است!

منصو

شد .حتي اگر پستهاي پيشين او همچون
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صدارت پزشکان

بوده اند .به عنوان کسي که  8۲سال از عمرش را در

حکايت صدارت پزشکان بر سازمان بهزيستي

اين راه گذاشته است بايد بگويم وضعيت سازمان

حکايت خشت اول و معماري است که آن را کج نهاده

بهزيستي چه از نظر جايگاه مددکاري اجتماعي و چه

است ،چراکه وقتي در سال  0282اولين وزارت رفاه

از لحاظ تأثيرگذاري اش بر آسيبهاي اجتماعي قابل

تاسيس شد .عمر آن خيلي کوتاه بود و فقط دو سال

قبول نيست و من از اين موضوع رنج ميبرم».

بعد از اين وزارتخانه منحل و در وزارت بهداري وقت
اذعام شد .يعني اين نگاه از ابتدا وجود داشت که

بحث و نتيجه گيري

بهداشت و درمان ديده ميشد .اما حتي وقتي اين

حقوق شهروندي را ريشهيابي بنماييم ميبايست به

سازمان از زيرمجموعه وزارتخانه بهداشت و درمان

قرنها پيش بازگرديم .شايد بتوان مفهوم شهروند را در

بيرون رفت و به وزارت رفاه سپرده شد هم سنت

ميان انديشه کالسيک يونان باستان و دمکراسي آن

پزشکان بر رياست اين سازمان تغيير نکرد

پيجويي نمود که نقطه شروعي براي دموکراسي مدرن

محمد زاهدي اصل ،استاد تمام مددکاري اجتماعي

است .اولين فيلسوف و متفکر سياسي که به مفهوم

دانشگاه عالمه است و بيش از  8۲سال از معلمي اش

شهروند در نظريههاي سياسي پرداخته است افالطون

از همان پاسخ ابتدايي اش به پرسش جامجم

بود .وي در کتا

«جمهور» شهروندان را يکي از

بيرونميزند .با تحکم انگار که دارد اصلي بديهي را

محورهاي اصلي تأسيس دولت و حکومت مطلو

سرکالس توضيح ميدهد ،ميگويند «سازمان بهزيستي

قرار ميدهد .ارسطو نيز شهروند را کسي ميداند که در

يک سازمان تخصصي خدمات اجتماعي است و

حکمراني و فرمانبرداري سهيم باشد .نقاط عطف

متخصصان خدمات اجتماعي هم پزشکان نيستند ».اين

مفهوم شهروند و شهروندي آتن سده چهارم ،دوره

چکيده همه حرفي است که اين گزارش روي آن

رنسانس ،استقالل آمريکا و انقال

فرانسه است.اگر

استوار شده است .او ميگويد« :اگر فقط در بخش

حقوق را درمجموع ،قواعد و مقررات الزماالجرايي

مديران سازمان بهزيستي هم پزشکان فعاليت ميکردند

بدانيم که بر روابط افراد يک جامعه حاکم است

جاي گله کمتر ميشد ،اما متاسفانه حاال بخش قابل

بامالحظه نوع رابطه ميتوانيم دو گونه حقوق

مالحظهاي از کارشناسان اين سازمان هم از پزشکان

خصوصي و عمومي را از يکديگر جدا کنيم( .بابايي،

انتخا

عمومي انتخا

شده اند ،دليل اين کار هم احتماالً به

علي و يوسف ايراني.)28 :0281 ،

واسطه فارغ التحصيالن زياد پزشکان عمومي و بازار

با توجه به تعريفي که در متن تحقيق آمد ،حمايت

کار اندک آنهاست! اين ماجرا تا جايي پيش رفته است

حقوقي عبارت است از « حمايت از افراد معلول از

که حتي پزشک عمومي در اين سازمان در پست

طريق وضع قوانين حمايتي ،منطبق با اهليت و

مددکار اجتماعي فعاليت ميکند!» موضوع گسترش

مسئوليت آنها در مقابل سوءاستفاده ،خشونت و انواع

حضور پزشکان در بهزيستي براي محمد زاهدي اصل

مختلف جرائم عليه اين قشر در زمان دادرسي» و

آنقدر عجيب است که با بهت توضيح ميدهد:

حفاظت حقوقي شامل تمامي اقدامات فوق در زمان

«پرواضح است و به همين واسطه سازمان بهزيستي

قبل از دادرسي ميباشد و در نهايت ،حمايت قضائي

خانه دانش آموختگان مددکاري است چرا که

عبارت است از «حمايتهايي که در جهت برابرسازي

بنيانگذاران اصلي اين سازمان هم مددکار اجتماعي

فرصتهاي حضور و دفاع در محاکم قضائي ،از طريق
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فعاليت سازمان بهزيستي در زير مجموعه وزارت

اگر بخواهيم به لحاظ تاريخي مفهوم شهروند،
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توانمندسازي و تسهيل امکانات ارتباطي مناسب و نيز

سياستهاي تقنيني کنوانسيون و نظام حقوقي ايران

تعريف وظايف و ساختارهاي مناسب در نظام قضائي

مورد بررسي مروري قرار گيرد.

و همچنين سازمانهاي مرتبط براي حفظ عدالت با

سياست تقنيني کنوانسيون سي .ار .پي .دي و ايران

توجه به نوع معلوليت افراد معلول صورت ميگيرد ».از

در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلوالن سياست

اين رو حمايت صورت گرفته از افراد معلول در حوزه

سنجيدهيي است» مطابق متن پژوهش ثابت گرديد که

حقوقي و قضائي بايد بگونهاي باشد که ميزان

سياستهاي حمايتي از افراد معلول ،درکنوانسيون

آسيبپذيري آنها را در مواجهه با نظام قضائي را

حمايت از افراد معلول ،هم از نظر گستردگي حمايت و

کاهش دهد ،به عبارتي حمايت حقوقي زماني در حد

هم از نظر کيفيت حمايت در جايگاه بهتري از نظام

بلوغ خواهد بود که حفاظتهاي الزم را قبل از وقوع

حقوقي ايران ميباشد.
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جرم عليه اين افراد و يا حضور آنها در محاکم قضائي

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت تا حد

چه به عنوان شاکي و چه به عنوان متهم ،فراهم کرده

زيادي گرايش به حمايت موثر و حفاظتي داشته است،

باشد و حمايت قضائي نيز زماني در بهترين حالت

بگونهاي که در نيمي از مواد آن همواره دولتها را به

خواهد بود که سازمانهاي حامي قبل از حضور افراد

تدوين قوانيني موثر و کارا از جنبه حقوقي فراخوانده

معلول در محاکم قضائي ،آمادگيهاي الزم را براي آنها

است و توصيههاي مثبتي را در حمايت از افراد معلول

فراهم کرده باشند .در واقع ،هدف حمايت حقوقي و

در محاکم قضائي صورت داده است ،اين درحالي است

قضائي در بهترين حالت توانمندسازي افراد معلول در

که در حقوق داخلي حمايتهاي موثري در حفاظت از

دستيابي به استقالل حقوقي و قضائي تا حد ظرفيت

افراد معلول در حين تدوين قوانين حمايت حقوقي و

آنها است ،بگونهاي که آنها قابليت درک حقوق خود را

قضائي صورت نگرفته است که در مواقعي نيز وضعيت

به عنوان يک شهروند ،قابليت شناسايي جرم ،ارائه

معکوس ميباشد که از آن جمله ميتوان به قتل افراد

شکايت و حتي دفاع از حقوق خود را با مشارکت

معلول (در قانون مجنونين) و تبعيض در مسلمان بودن

سازمانهاي حامي خود را داشته باشند ،اما بايد اذعان

و نبودن افراد معلول اشاره کرد ،از اين رو همانگونه

کرد که نه در حقوق داخلي و نه در کنوانسيون حقوق

که در متن پژوهش نيز عنوان شد ،سياست تقنيني ايران

افراد داراي معلوليت ،آنطور که در متن پژوهش نيز

در حمايت افراد معلول ،در مقايسه با کنوانسيون

بارها مورد اشاره قرار گرفت ،مورد توجه قرار نگرفته

حمايت افراد معلول نه انسجام و يکپارچگي الزم را

است ،اگرچه کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت از

دارد که ميتوان به نبود قانون حمايت حقوقي ويژه اين

نظر کيفيت و گستردگي حمايت چه از جنبه حقوقي و

افراد ،همانند قوانين حمايت از کودکان و زنان و آيين

چه از جنبه قضائي در سطح بهتري قرار گرفته است و

دادرسي ويژه اشاره کرد ،نه گستردگي الزم را داراست

در مقايسه با حقوق داخلي که عموما مسئوليت محور

که از آن جمله ميتوان به ويژگي تک جنبهاي حمايت

بوده و جسته و گريخته به مقوله حمايت از افراد

افراد معلول و بسته بودن آن اشاره کرد که براي مثال

معلول نگريسته است ،حمايتهاي موثر و کارايي از

ميتوان به قانون جامع حمايت از افرادر معلول که به

اين قشر در سطح بينالمللي داشته است .از اين رو در

عنوان شاخصترين قانون حمايتي اشاره کرد که در

ادامه قصد بر اين است که فرضيههاي مطرح شده در

حمايت از افراد معلول صورت پذيرفته است که صرفا

متن پژوهش ،مبني بر سنجيدگي ،فراگيري و همگرايي

جنبهاي رفاهي داشته و از نظر حمايت حقوق جنبهاي
محدود و غيرموثر که همان قيومت است ،را مورد
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توجه قرار داده است و نه حمايت قضائي موثر ،چه از

اين وجود تاثيرپذيري حقوق داخلي از آن در سطح

طرف سازمانهاي حامي در مراحل قبل از رجوع به

قابل قبولي نبوده است ،هر چند در برخي زمينهها ،مثال

محاکم قضائي و چه از طرف سيستم قضائي در مرحله

حمايت رفاهي تا حد قبال قبولي سياستهاي حمايتي

دادرسي و تحقيقات مقدماتي ،بنابراين در کل ميتوان

داخلي تاثيرپذيري داشته است ،اما نميتوان با اطمينان

اينگونه آورد که سياست حمايتي ايران در مقابل

گفت که اين جنبه تاثيرپذيري نيز واقعي باشد ،به

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت از قابليت و

عبارتي ،جداي از اينکه تمامي کشورهاي عضو

سنجيدگي پاييني برخوردار ميباشد.

کنوانسيون مذکور تمامي قوانين آن را پذيرفتهاند و در

حقوقي و قضائي از افراد معلول ميباشد که در قوانيني

که کشور ايران هم از آن جمله کشورها بوده است ،اما

حمايتي ايران بندرت به چشم ميخورد ،اين درحالي

در کل بايد گفت که کشورهاي عضو و بويژه کشور

است که نيمي از مواد قانوني کنوانسيون حقوق افراد

ايران در کنار تصويب اين کنوانسيون ،عمال

داراي معلوليت به مقوله حمايت از افراد معلول در

سياستهاي مستقالنه خود را دارا هستند و هيچگاه

زمان قبل از حضور در محاکم قضائي و حمايت از آنها

اين کنوانسيون را به شکل عملي در قوانين و

چه از جنبه حقوقي و چه از جنبه قضائي در زمان

سياستهاي حمايتي کشور نمود پيدا نکرده است ،از

دادرسي و تحقيقات مقدماتي اختصاص داده شده و

اين رو است که بخش انطباقپذير قوانين حمايتي

بقيه آنها نيز به جنبههاي رفاهي و آموزشي که به نظر

کشور ايران از افراد معلول نيز در واقع برگرفته از اين

پژوهشگر قدرتمندترين جنبه حمايت حقوقي و قضائي

کنوانسيون نبوده و همواره قوانيني بودهاند که قبال به

ميباشد ،اختصاص داده شده است ،اين درحالي است

شکلي ،از طريق بعضي سازمانهاي حامي افراد معلول

که اوال قوانين حمايتي ويژهاي از افراد معلول چه از

اجرا ميشده است ،با توجه به موارد گفته شده ،در

جنبه شکلي و چه از جنبه حقوقي ،به شکل موثر ،در

نهايت بايد اينگونه گفت که کنوانسيون حمايت از افراد

کشور ايران وجود ندارد و ثانيا در صورت وجود هم،

معلول نتوانسته تاثيرگذاري چنداني در قوانين حمايتي

اين حمايتها بيشتر جنبه مسئوليت محور و در قالب

از افراد معلول بر سياستهاي حمايتي ،حداقل در جنبه

تبصرهها آمدهاند ،نه به شکل جامع و هدفمند ،که در

حمايت حقوقي و قضائي که به عنوان دو مقوله

اينصورت نميتوان از آنها به عنوان حمايت ياد کرد،

باارزش در حمايت موثر از افراد معلول به حسا

بنابراين در نهايت بايد گفت که بين سياستهاي تقنيني

ميآيند ،موفق عمل کند که اين نقطه ضعف کنوانسيون

کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت همگرايي

ميتواند از سه جنبه مور توجه قرار گيرد که عبارتند از

نقطهاي و نه منطقهاي برقرار است و اين درحالي است

 -0نبود ضمانت اجرا و قابليت اجرا  -۰شفاف نبودن

که در نظام حقوقي ايران چيزي فراتر از انتظارات

اکثر قوانين  – 2نبود سيستم نظارتي قدرتمند ،به

کنوانسيون حمايت از افراد معلول وجود ندارد.

عبارتي با وجود آنکه در صورت اجرائي شدن اهداف

سياست تقنيني کنوانسيون سي .ار .پي .دي و ايران

واقعي کنوانسيون در حمايت از افراد معلول ،بخصوص

در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلوالن فراگير

حمايت حقوقي و قضائي ،در حقوق داخلي کشورها

است» ،کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت ،عالوه

تحول عظيمي در حمايت از افراد معول بوقوع

بر اينکه از جنبههاي مختلف حمايتي ،ضعفي نسبت به

ميپيوندد ،اما اما نبود ضمانت اجراي اين کنوانسيبون

سياستهاي حقوقي کشور ايران و ساير ملل ندارد ،با

به عنوان بزرگترين مانع اثرگذاري آن بر
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آنچه مورد توجه اين پژوهش ميباشد ،حمايت

قالب يک قانون آن را در مجالس خود تصويب کردهاند

 / 91زهرا پروانه ـ زيور جليليان ـ مجيد رستمي بشمني

سياسستهاي حمايتي آن بر کشورها ميباشد که

صورت پذيرفته است ،اما نبود ابزار انطباق حقوقي بين

بخشي از اين ضعف نيز در نبود شفافيت اين قوانين

موارد مورد اشاره و افراد معلول باعث گرديده است که

ميباشد که صرفا جنبه توصيهاي و کلي دارد و دول

اين قوانين به عنوان قوانين مختص افراد معلول محرز

تصويبکننده اين قوانين با سوء استفاده از اين ضعف

نگردد.

کنوانسيون ،همواره سياستهاي حقوقي مستقل خود را

-2نپرداختن قانونگذاران داخلي به حمايت حقوقي

در پيش ميگيرند و در نهايت مورد سوم که ،عبارت

از افراد معلول در متن قوانين جزائي و مدني نه تنها

است از نبود سيستمهاي نظارتي بينالمللي ،به جز اکتفا

باعث اختالل در حمايت حقوقي نظامند از افراد معلول

کردن به گزارشهايي که عموما خود دولتها آن را

شده است ،بلکه مانع رشد حمايت قضائي گرديده

تنظيم ميکنند .از اين رو بايد چنين نتيجه گرفت که

است ،زيرا نگرش قانونگذار به افراد معلول در قوانين

کنوانسيون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت،

فوق ،باعث گرديده است که دستگاههاي اجرائي و

عالرغم گستردگي ،کارايي و جنبههاي موثر ديگر در

قضائي هيچگونه فعاليت فراتر از قانون انجام ندهند.

حمايت از افراد معلول ،بخصوص حمايت حقوقي و
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قضائي ،کمترين اثرگذاري را بر سياستهاي تقنيني
کشورها و کشور ايران از جنبههاي فوق الذکر داشته

منابع و مآخذ

است.

احمدي پري ،رضا .)6930( ،پليس و حقوق شهروندي،

و در نهايت ،عالوه بر موارد مورد اشاره بايد گفت

انتشارات راه علم

که سياستهاي حمايت حقوقي و قضائي ايران مطابق

اونق ،ناز محمـد ( ،)6932بررسـي رابطـه بـين سـرمايه

متن پژوهش داراي مشکالتي است که مانع جامعيت

اجتماعي و کيفيت زندگي ،رساله کارشناسـي ارشـد،

آن در مقايسه با کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

دانشکده علوم اجتماعي تهران

ميگردد:

بابايي ،علي و يوسـف ايرانـي ،6931 ،ارزيـابي ديـدگاه

 -0سياستهاي حمايت حقوقي و قضائي ايران ،به

جانبازان از کيفيت زنـدگي (مـورد مطالعـه :جانبـازان

دليل اينکه مفهوم معلوليت در آن ،به شکل يکپارچه

ساکن شهر قم) ،فصـلنامه اسـالم و علـوم اجتمـاعي،

مورد شناسايي قرار نگرفته است ،دچار ضعف مفرط

مقاله  ،1دوره  ،3شماره  ،63بهار و تابسـتان ،صـفحه

ميباشد ،به عبارتي با توجه به اينکه قانونگذاران داخلي

693-661

در قوانين مدني و حقوقي خود ،موجوديت معلول را
مورد شناسايي قرار نداده است ،از اين رو طبيعي است

باختر ،سيداحمد .)6933( .حقـوق معلـوالن در قـوانين
ايران .تهران :انتشارات جنگل ،ص.61

که با قوانيني که مواد قانوني خود را حول معلوليت

حسيني ،سيد حسن ،صفري ،فاطمه ،)6931( ،معلوليت،

تدوين کردهاند ،هيچ گونه سنخيت و تعامل نخواهند

طرد و فقر اجتماعي ،فصلنامه علمـي پژوهشـي رفـاه

داشت که از آن جمله ميتوان به مقررات کنوانسيون و
قانون جامع حمايت از افراد معلول اشاره کرد.
 -۰هر چند در حقوق داخلي برخي از گروههاي

اجتماعي ( ،)96-90صص

.713-711

زارعي ،سارا ،کارشناسي ارشد حقوق عمـومي ،تابسـتان
 ،6931دانشگاه آزاد واحد مرودشت (پايان نامه )

افراد معلول ،تحت عناوين مختلف مثل ،مجنون،

سلطاني ،معصومه ،دانشجوي دکتـري سياسـت گـذاري

محجور و يا بيمار مورد حمايت حقوقي قرار گرفتهاند

عمومي دانشـگاه تهـران ،مشـکالت افـراد معلـول در

و اقداماتي نيز در تشديد مجازات عليه افراد مجرم

دانشگاهها و مراکز آموزش عالي 63 ،آبان6931 ،
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