معلولين
مقدمه
معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعهاند .آنان فرزندان ،خواهران ،برادران و پدر و مادر افراد جامعهاند كه دچار
نقص جسماني يا ذهني شده اند .نگهداري و مواظبت از افراد معلول ،وظيفه جامعه است اما وظيفهاي بس مشكل كه گاهي از عهده
فرد عادي خا رج است .كار كردن و امرار معاش معلولين نيز از مشكالت آنان و جامعه است ولي در هر كشور تدابيري براي اين امر
انديشيده شده است .اين تدابير ممكن است در برخي موارد زاييده انديشه فردي مي باشد و گاه بر اثر تجربه ،و زماني نتيجه
انديشه و تجربه تؤام با روشهاي علمي و س نجيده .نخستين گام در اين راه به دست آوردن آمار و اطالعات درباره تعداد معلولين و
نوع معلوليت آنان است .از نظر نوع معلوليت ،برخي معلوليتها جسمي و پارهاي ذهني و دماغي است .همچنين معلوليت ممكن
است مادرزادي ،ناشي از بيماري ،حادثه ،سانحه و يا جنگ باشد .ميزان و درجه آن نيز متفاوت است .و گاه ،هرچند تشخيص آن
براي افراد جامعه ممكن نيست ،رفع آن آسان است .سنگيني خفيف گوش كه ناشنوايي سبك است يا ديد ضعيف كه كم بينايي
است و عيوب و نقصهايي در اندامهاي بدن ممكن است با وسايلي چون سمعك ،عينك و نظاير آن برطرف شود .در انواع مشاغل
نيز وضع متفاوت است .در برخي حرفه ها چون نقاشي قدرت تشخيص رنگها مهم است و كار خياطي نيز نياز به ديد خوب دارد
ولي در معلمي بيان مطلب و ذهنيت خوب شرط اصلي كار است .بهطوركلي نيز ميتوان تصور كرد كه از هر فرد ممكن است در
جايي و به طريقي استفاده شود .براي استفاده از معلولين نياز به پايگاه و جايگاهي و نيز نوعي آموزش وجود دارد .طبقهبندي آنان
و راهنمايي حرفه اي و انجام خدمت ويژه از جمله كارهايي است كه مي توان براي معلوالن انجام داد .فرصتهاي استخدامي كه در
اختيار معلوالن قرار ميگيرد اندك است و در اغلب كشورها قوانيني مبني بر الزام كارفرمايان جهت استفاده از معلولين وضع شده
است .انسان معلول تمام نيازها و اميدهاي يك فرد عادي را دارد و ميخواهد كاركند و مايحتاج زندگيش را برآورده سازد .معلول
به شدت خواهان استقالل است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او رفتاري ترحمآميز داشته باشند قانون اساسي كه درواقع
قرارداد اجتماعي بين حكومت و شهروندان ايراني است (شهروند به هر فردي كه در جامعه از نيازها و امكانات بهرهمند ميشود و
همچنين به علت زندگي در اين فضا از حق و حقوقي برخوردار ميشود ميگويند) براي كار و شغل اهميت خاصي قائل است .
شغل عبارت است از تعهدي كه انسان در مقابل مؤسسهاي براي انجام تكاليف درازمدت قبول ميكند و از طريق آن امرار معاش
مي نمايد .هر انساني چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي نيازمند است كه شغل داشته باشد .اهميت توجه به اشتغال از بعد
اقتصادي و اجتماعي در معلولي ن از افراد عادي جامعه بيشتر است زيرا به تجربه ثابت شده است كه اثرات سوء بيكاري در بين
معلولين در مقايسه با افراد غير معلول ،سريعتر آنان را به مخاطرات ناشي از بيكاري مواجه مي سازد ،از طرفي محدوديتهاي شغلي
كه با توجه به معلوليت آنان وجود دارد شانس انتخاب ديگ ر مشاغل را كاهش داده و در صورت بيكاري آنان را به افرادي مصرف
كننده و هزينهزا تبديل ميكند .يان الياسون رئيس سوئدي مجمع عمومي سازمان ملل« :به ياد داشته باشيد كيفيت جامعه را با
چگونگي رفتار آن با آسيبپذيرترين شهروندان اندازه ميگيرند )5831(».تضمين حقوق بشر براي افراد داراي معلوليت گام مهمي
در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است كه رفع فقر ،دستيابي به برابري جنسيتي ،كاهش مرگ و مير كودكان و
عرضه آموزش ابتدايي همگاني را تا سال  5151در برميگيرد آمار براساس ارزيابي يونسكو ،از هر پنج نفر جمعيت جهان ،يك نفر
دچار معلوليت است و  01درصد بچههاي معلول در كشورهاي در حال توسعه مدرسه نميروند برآورد سازمان ملل متحد از آمار
معلولين بر اساس بررسي هاي تخميني سازمان ملل متحد  111ميليون معلول در دنيا زندگي مي كنند و اين رقم همه ساله روبه
افزايش است .درگيريها و كشمكشه اي ناشي از جنگ در نواحي گوناگون كره زمين؛ گرسنگي؛ امراض و بيماريهاي مختلف؛
مصائب و مشقات زندگي در كشورهاي در حال توسعه؛ ترافيك و تصادفات حين انجام كار؛ آلودگي محيط زيست و عدم استفاده
صحيح از دارو در كشورهاي صنعتي همه روز باعث بروز معلوليتهاي جديد مي شود.لذا مي بايست پيش زمينه هاي اجتماعي
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موجود باشد تا معلوالن را قادر سازد به واسطه فرصتهاي يكسان براي زندگي و فعاليتهاي خود در اجتماع مستقل از موسسات
خيريه و نهادهايي از اين دست به سر برند.بازپروري معلوالن به منظور دستيابي به زندگي مستقل به نحوي كه خود مسئول
زند گي خويش بوده و به خودكفايي برسند و نيز بتوانند به جامعه بپيوندند از اصول شرافت و وقار انساني محسوب مي شود .تعداد
معلولين در ايران بنا بر آمار ،حدود  55درصد از جمعيت ايران را معلولين تشكيل مي دهند كه از اين ميزان در حدود  5ميليون
نفر داراي معلوليت شديد و  ۶/1ميليون نفر معلول كم توان در ايران زندگي مي كنند .آمار سازمان بهداشت جهاني معلولين
بزرگترين اقليت جهان هستند .بنا بر آمار سازمان جهاني بهداشت هم اكنون بيش از  ۶11ميليون نفر از ساكنان جهان به علل
مختلف جسمي ،رواني و اجتماعي دچار ناتواني و معلوليت هستند كه  31درصد اين افراد در كشورهاي جهان سوم زندگي كرده و
يك سوم آنان را كودكان تشكيل مي دهند .آمارها نشان مي دهد كه از هر  51كودكي كه در جهان متولد مي شود يكي معلول به
دنيا مي آيد و يا بعد به دليل يك اتفاق ،معلول مي شود .معلوليت بيش از آنكه جنبه پزشكي داشته باشد پديده اي است كه جنبه
اجتماعي دارد .به طور ميانگين ده درصد از افراد هر جامعه را معلولين تشكيل مي دهند .در ساده ترين تعريف ،آن را "ايجاد
اختالل در رابطه بين فرد و محيط" دانسته اند .يعني وقتي معلول با موانع فرهنگي ،اجتماعي يا فيزيكي روبرو مي شود ،چه بسا
بيشترين چيزي كه رخ مي نمايد نبود يا محدوديت فرصتها در راه مشاركت زندگي اجتماعي در سطحي همانند ديگران است .آمار
منتشره سازم ان ملل نشان مي دهد كه در حدود ده درصد از جوانان دنيا يعني  511ميليون نفر ،داراي معلوليت در شش گروه
جسمي ،حركتي ،ذهني ،بينايي ،شنوايي -گفتاري و رواني هستند .اين ناتواني ها به داليل زيادي چون در حين كار ،تصادفات
رانندگي يا موتور سواري ،خشونت ،جنگ ،فقر و يا ع لل مادرزادي بر مي گردد .همچنين عمده معلوليت ها متوجه دختراني است
كه در روستاها زندگي مي كنند .در كنار اين تعاريف ،پازل جمعيتي ايران كه جوانترين كشور دنيا محسوب مي شود ،مي تواند
خزينه انباشته اي از انرژي و هم انواع آسيب پذيريها باشد .تعاريف« :تعريف معلوليت يكي از دشوارترين موضوعهاي فراروي ما
بوده است .سالهاي سال ،در اينباره بحث مي كردند كه آيا به تعريف نياز است؟ اين تعريف بايد چقدر مفصل يا مختصر باشد ،و
بايد به چه شكلي درآيد؟» در حال حاضر دستيابي به تعريفي روشن و خالصه ميسر نيست .لغت معلوليت ) (Handicapبه
معناي از دست دادن يا محدوديت فرصت هاي شركت در زندگي اجتماعي در سطحي مساوي با ديگران است و لغت كمتواني
)(Disabilityبه معناي گروهي از محدوديتهاي عملكردي مختلف است كه در هر جمعيت و كشوري در جهان روي ميدهد.
افراد ممكن است با نقايص عملكرد فيزيكي ،رواني ،حسي يا وضعيتهاي طبي يا بيماري ذهني ،دچار ناتواني شوند .اين اختالالت
و وضعيتها يا بيماريها  ،ممكن است دائمي يا موقت باشند .افراد معلول نيز آن دسته از افرادي هستند كه داراي نقايص طوالني
مدت فيزيكي ،ذهني يا حسي ميباشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول
مساوي با ديگران دچار تأخير شوند .معلوالن به عنوان بزرگترين اقليتي كه در همه جوامع ،بويژه در كشورهاي در حال توسعه
حضور دارند  ،نيازمند گسترش و خدمات ويژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهيلگر و از طرف تشكلهاي مردمي به
عنوان فشار آورنده ،منتقد ،مجري و گاه پشتيبان مي باشند . .اينك به تعاريفي كه از سوي سازمان هاي بين المللي در باب
معلوليت ارائه گرديده  ،اشاره مي كنيم  .تعريف سازمان بهداشت جهاني« :معلوليت يك نقص براي شخص بوده و ناشي از يك
اختالل ،يا نوعي ناتواني مي باشد كه در انجام يك نقش وعمل عادي (وابسته ومرتبط با سن ،جنس وعوامل اجتماعي وفرهنگي
)براي آن شخص محدويت ايجاد كرده يا از آن جلوگيري بعمل مي آورد ».تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد« :معلوليت
عبارتست از فقدان يا كاهش فرصت ها براي سهيم شدن در زندگي اجتماعي  ،در سطحي برابر با ديگران ».تعريف توصيه نامه
شماره ي 00كنفرانس بين المللي كار :در اين توصيه نامه كه در 55ژوئن  5011در زمينه ي توانبخشي حرفه اي معلولين به
تصويب رسيد ،تعريف واژه"معلول"اينگونه آمده است  «:شخصي كه در نتيجه ي آسيب جسماني يا عقالني بطور قابل مالحظه اي
اميدش براي پيدا كردن و حفظ كار مناسب كاهش يافته باشد ».در قوانين ومقررات ايران ،اگر چه فرد معلول تعريف شده است
ولي تعريفي از حالت معلوليت بيان نشده است  .در تبصره ماده " "5قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ،تعريف فرد "معلول"
اينگونه آمده است «:منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطالق مي گردد كه به تشخيص كمسيون پزشكي سازمان بهزيستي
بر اثر ضايعه جسمي ،ذهني،رواني يا توأم؛اختالل مستمر و قابل توجهي در سالمت وكارايي عمومي وي ايجاد گردد،به طوري كه
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موجب كاهش استقالل فرد در زمينه هاي اجتماعي واقتصادي شود .كمتوانيا معلول به كسي گفته ميشود كه بر اثر نقص
جسمي يا ذهني ،اختالل قابل توجهي به طور مستمر بر سالمت و كارايي عمومي ،و يا در شئون اجتماعي ،اقتصادي و حرفهاي او
به وجود آيد ،به طوري كه اين اختالل ،از استقالل فردي ،اجتماعي و اقتصادي وي بكاهد .اين گروه ،شامل حسي تظير مانند
ناشنوا و نابينا ،و همچنين معلول جسمي و معلول ذهني ميباشد).ويكيپديا) تاريخچه :تاريخ مشخصي براي حضور معلوالن در
جامعه بشري نميتوان ذكر كرد ،چه به نظر ميرسد اين گروه هميشه در تاريخ حضور داشتهاند .ليكن آنچه مشخص بوده است،
اينكه هرگاه سخني هم از آنان به ميان آمده با نگرشي همراه با ترحم يا عناد و درشتي برخورد شده است ،بدان سان كه گويي
جامعه اصوالً به آنها نيازي نداشته و ندارد .هالندر (500۶ص  )51برخورد جوامع انساني با ناتواني و معلوليت را به پنج دورة
مختلف و مهم تقسيم مي كند :دوره اول يا دوره حذف يا نابود سازي كه عمده كارها بر كشتن ،محو و از بين بردن معوالن متمركز
بود .دوره دوم يا دوره نگهداري در نوانخانهها وآسايشگاه ها بدين منظور كه اين افراد را از جلوي چشم سايرين (غيرمعلول) دور
كنند و به تعبيري منظره ناراحت كننده اي براي افراد به ظاهر عادي وجود نداشته باشند .دوره سوم يا دورة بهبود عملكرد كه به
تعبير ديگر مي توان آن را دوران مراقبت و توانبخشي مبتني بر مؤسسات دانست ،در اين دوره نيز به گونهاي مراقبتها بر اساس
جداسازي افراد داراي معلوليت اعمال مي شده است .دوره چهارم كه به نام دورة تداخل اجتماعي ناميده ميشود و همراه با تشويق
افراد داراي ناتواني به حضور در بين خانواده ،جامعه و نيز در نظامهاي اجتماعي بوده است .در نهايت دوره پنجم يا دورة
خودشكوفايي يا خودگرداني و قادرسازي كه با خلق موقعيتهايي كه فرد ناتوان قادر به توسعة كامل ظرفيتهاي خود ميباشد به
ظهور رسيده است .برخورد با گروه معلوالن تاريخچه اي بس طوالني دارد .اما مهمترين قسمت آن را بايد از سال  5031به بعد
جستجو كرد .زماني كه مفاهيم حقوق انساني (بشر) در تعاريف و برخورد با آنان جلوه گر شد ،اين نگرش حتي در طبقه بندي
افراد داراي معلوليت تأثير گذاشت و به كلي طبقه بنديهاي قبلي را دگرگون ساخت .در سال 1980توسط سازمان بهداشت
جهاني طبقه بندي جديدي به نام ) (ICIDHارائه شد كه مفاهيم تازه اي را در محدوه ناتواني و معلوليت به همراه داشت انواع
معلوليت :معلويت هاي جسمي معلوليت هاي حسي معلوليت هاي ذهني معلوليت هاي اجتماعي ها چند معلوليتي معلوليت
مربوط به ارگانهاي داخلي معلول جسمي وحركتي  :دچارفقدان ،فلج ويا ضعف دردستها يا پاها ويا هردو اندامها گردد .معلول عقب
مانده ذهني  :نقص مغزي موجب ناتواني فرد درانجام ا موري مي گردد كه سايرين قادر به انجام آن هستند .معلول حسي  :شامل
معلولين نابينا وناشنوا مي باشدكه دچار فقدان يا نقص در بينايي ويا شنوايي ميباشند وقادر به رفع نيازهاي ارتباطي نمي باشند .
بيمار رواني مزمن  :درست عمل نكردن مغز موجب اختالل در قوه قضاوت فرد ميگردد به نحوي كه شخصيت و وضعيت خلقي فرد
اول:عوامل ژنتيكي-
گاه غير قابل كنترل ميگردد .سازمان ملل متحد علل معلوليت را به چهار طبقه تقسيم مي كند• :
در
چهارم:شرايط اجتماعي،فرهنگي و محيطي •
سوم:سوانح •
دوم:عوامل زيستي(بيماري) •
وراثتي •
خصوص عوامل ژنتيكي و وراثتي مي توان به بعضي عقب ماندگي هاي ذهني و اختالالت جسمي ارثي اشاره كرد.كه ميزان شيوع
بيماري نيز به عنوان يكي از مهم ترين علل
هر يك در سال  5111ميالدي حدود  ۶1ميليون نفر تخمين زده شده است• .
نا تواني جسمي وذهني گز ارش شده است.متأسفانه به نظر مي رسد كه شرايط نامناسب پيش از تولد ،وبيماري هاي دوران بارداري
،در كشورهاي در حال توسعه شايعتر باشد ؛كه عموماًناشي از فقدان تسهيالت الزم براي زنان باردار است .از علل عمده ديگر مي
توان به بيماري هاي عفوني –انگلي اشاره كرد.بعالوه بيماري هايي نظير فلج اطفال ،جذام ،سل ،و عفونت هاي گوش و چشم نيز
آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه برنامه هاي پيشگيرانه پزشكي محدودي دارند ،بيماري
بارها گزارش شده اند• .
هايي از قبيل سرخك ،سرخچه ،كزاز ،ورم مغزي ،آبله ،ماالريا را به عنوان علت نسبتاً قابل توجهي از ناتواني ها گزارش كرده اند.
در كشورهاي صنعتي بيماري هايي ازقبيل ديابت ،سرطان ،بيماري هاي سيستم عصبي واندام هاي حسي ،بيماري هاي
•
سوانح :
دستگاه گوارشي و سيستم اداري ،بيماري هاي قلبي-عروقي وتنفسي را به عنوان علل ناتواني ذكر كرده اند• .
• سوانح رانندگي يكي از مهم ترين علل ناتواني هستند؛كشورهاي صنعتي ممكن است با برداشتن گام هاي پيشگيرانه
تعداد قربانيان سوانح رانندگي را در سطح ثابتي نگاهدارند.ليكن تعداد اين قربانيان در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش مي
سوانح مربوط به محل كار؛يكي ديگر از علل ناتواني است كه اهميت فراواني دارد .در كشورهاي در حال توسعه بهباشد• .
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دليل افزايش مكانيزه و ماشيني شدن كارها و آموزش ضعيف نيروي كار در استفاده از ماشين هاي جديد ،تعداد اين قربانيان به
• .از ساي ر سوانح و حوادث مي توان به جنگ ها وآشوب هاي داخلي اشاره كرد .در ژاپن
سرعت در حال ازدياد است-
حدود %1از ناتواني در افراد باالي  53سال ناشي از جنگ است .در زيمباوه حدود %58از تمام ناتواني ها به علت جنگ است.در
كشور ما نيز بروز جنگ تحميلي سبب شد كه در مدت  3سال حدود  811هزار نفر جانباز به جمعيت معلول افزوده شود واز آنجا
كه توجه جامعه بيشتر از معلولين عادي به معلولين جنگي معطوف بود خدمات آسيب ديدگان ومعلولين بيشتر به اين سو متمركز
علل اجتماعي ،فرهنگي ومحيطي چهارمين دسته از علل ناتواني هستند كه فقط بر اساس ارتباطشان با فقر در
گرديد• .
كشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار مي گيرند ؛در اين زمينه ازعواملي همچون فقر و تنگدستي ،جهالت ،خرافه
• .رشد روند شهر نشيني ،توسعه صنعتي ،افزايش
پرستي،شهرنشيني وسوءاستفاده از مواد مخدر والكل نام برده مي شود
استفاده از آالينده هاي شيميايي  ،مكا نيزه شدن كشاورزي ،آلودگي آب و هوا تغييراتي هستند كه مي توانند منجر به افزايش بروز
• .معلوليت وسن -5كودكان معلول مطالعات انجام گرفته
معلوليت وشيوع آن در كشورهاي در حال توسعه شوند
نشان مي دهد در جايي كه خدمات پيشگيرانه مناسب و مراقبت هاي بهداشتي كافي وجود ندارد؛ناتواني در ميان كودكان رواج مي
يابد .همچنين بين ناتواني كودكان و تنگدستي بويژه در مناطق روستايي و محله هاي پست شهري كشورهاي در حال توسعه
،همبستگي مشاهده شده است .علل اصلي ناتواني كه تغذيه ناكافي،بيماري ها وعفونت ها وسوانح مي باشد؛ناشي از فقر ،جهالت
وخدمات اجتماعي نا كافي است  .بنابراين خطر بروز اختالل در كودكان خانواده هاي تنگدست بيشتر است  .يونيسف علل ناتواني
در كودكان سراسر جهان را تعيين نموده است .بيماري هاي غير مسري و بيماري هاي مادرزادي وسوءتغذيه كه هر كدام به عنوان
علت %51از ناتواني هاي كودكان ذكر كردهاست .مشخص نيست كه چرا يونيسف به بيماري هاي مسزي اشاره نكرده است در حالي
كه مي دانيم اين بيماري ها درصد قابل توجهي از ناتواني در ميان كودكان را به خود اختصاص مي دهند-5 .بزرگساالن ناتوان :
براي روشن كردن وضعيت ناتواني در ميان بزرگساالن بهتر است كه آنها را به دو گروه تقسيم كنيم 5-5 :؛بزرگسال واقع در سنين
كاري :در اين گروه اين سوال مطرح است كه چگونه مي توان آنها را تبديل به نيروي كاركرد و از چه راهي مي توان نيروي كار
آنها را از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمود .بايد گفت براي هر چه بيشتر از نيروي كار اين گروه به متناسب سازي شغل توجه
كرد كه در آن شغلي متناسب با توانايي كاري افراد به آنها داده مي شود يا اينكه در خود شغل تغييراتي را ايجاد مي كنند كه اين
گروه توان انجام آن را داشته باشند . 2-2؛بزرگسال باالتر از سن باز نشستگي  :در كشورهاي صنعتي ،افراد سالخورده پر تعداد
ترين گروه جمعيتي افراد ناتوان هستند ودر كشورهاي در حال توسعه اين نكته حائز اهميت است كه نسبت جمعيت باالي ۶1
سال سريعاًدر حال ازدياد است  .البته به نظر مي رسد در مورد ناتوان سالخورده ارائه شغل يا خود كفايي اقتصادي هدف معقولي
نباشد وبا توجه به اينكه اين گروه از سالمندان بيش از پيش به حمايت جامعه نياز دارند .به نظر مي رسد جامعه بايد با ارائه
خدمات پشتيباني و مراقبت از آنها در زمينه هايي نظير درمان ،مسكن ،بيمه وساير موارد ،به منظور ايجاد يك زندگي تا حد
ممكن مستقل براي آنها تالش وكوشش نمايد .معلوليت و شرايط اقتصادي –اجتماعي اول :اثرات شرايط اقتصادي-اجتماعي بر
ناتواني در برخي از كشورهاي در حال توسعه ،افراد معلول به مجموعه اي از امكانات (نظير خدمات بهداشتي،درماني،آموزشي،بهره
مندي از برنامه هاي مهارت يابي وحرفه آموزي وخدمات كار يابي)كه به طور معلول در اختيار شهروندان عادي قرار مي
گيرد،دسترسي ندارند.طرد شدن اين افراد از جامعه در كشورهاي مورد بحث نيز ابعاد گسترده اي دارد ؛در برخي از اين جوامع
طردشدن افراد معلول ريشه در آيين و اعتقادات ديني وفرهنگي مردم دارد بعالوه برخوردهاي منفي وخرافه پرستي ،ضدارزش
هايي هستندكه بر زندگي افراد معلول سايه مي اندازد .بيكاري نيز به عنوان يك معضل اقتصادي قابل بررسي است .طبق آمارهاي
موجود ،در كشور ما ميزان بيكاري افراد معلول تقريباً بيشتر از ميزان بيكاري در ميان افراد سالم است .به بيان ديگر ،بي سوادي
،بيكاري ،فقر غذايي و سوء تغذيه،نازل بودن سطح آموزش و تعليم وتر بيت و بهداشت و درمان  ،عدم امكان برخورداري از سر پناه
مناسب كه ناشي از فقر واوضاع اقتصادي-اجتماعي هستند به ميزان وسيعي در بروز ناتواني موثرند .بديهي است با اصالح ساختار
اجتماعي – اقتصادي،از بين بردن فقر و محروميت و بيكاري ،ارائه ي خدمات روز افزون بهداشتي و پزشكي و ساير انجام ساير
اقدامات الزم مي توان ناتواني را به ميزان قابل مالحظه اي كاهش داد .دوم:تأثيرات ناتواني بر روي شرايط اقتصادي –اجتماعي
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ناتواني به نوبه ي خود مي تواند سبب بروز محروميت هاي اقتصادي -اجتماعي شود.توجه به مطالب زيرصدق اين مدعا را تأييد
مي كند :معلوليت پيامد هايي مانند مشكالت در كار يابي و اشتغال را به دنبال دارد .همچنين معلوليت پيامدهايي مانند
محدوديت وااختالالت عمده در آموزش ،درمان ،تشكيل خانواده ،برخورداري از فرصت هاي برابر ويكسان در بهره گيري از امكانات
جامعه ،تحرك وجابه جايي براي معلولين در پي خواهد داشت قوانين مرتبط :قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن قانون جامع
حمايت از حقوق معلوالن مشتمل بر  5۶ماده و  52تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ  5838/5/5۶در مجلس شوراي
اسالمي تصويب گرديده و هر چند نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل  02قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران واصل
نگرديده با اين حال  ،به استناد قسمت اخير اصل مذكور  ،قابل اجرا و داراي تمام آثار قانوني است  .اين قانون كه با لحاظ مقررات
بين المللي و توجه « جامع » به حقوق معلوالن به تصويب رسيده  ،مسائل و مشكالت اين قشر را در كانون توجه خود قرار داده و
حاوي مقررات بسيار مفيدي در حمايت از ايشان مي باشد  .بدون اينكه بخواهيم قانون مذكور را به طور كامل تجزيه و تحليل
نماييم  ،بايد گفت كه اين قانون از دو منظر داراي اهميت اساسي است  :الف) قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن تقريباً تمام
ارگان ها و سازمان هاي دولتي  ،ني مه دولتي  ،نهادهاي عمومي وانقالبي و حتي بعضاً خصوصي و غيرانتفاعي (مانند دانشگاه آزاد
اسالمي ) را درگير مسائل معلوالن و ملزم به حمايت فرهنگي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و آموزشي ايشان مي نمايد و به عنوان اولين
قانون كه چنين نگاه وسيع و گسترده اي به مسائل معلوالن دا رد  ،داراي اهميت است  .ب) قانون مذكور بعد از چالش هايي كه
سال ها فراروي كار معلوالن قرار داشته و تقريباً با لحاظ تمامي مسائل و مشكالت ايشان به تصويب رسيده است  ،هر چند كه به
نظر مي رسد اجراي تمام آن چه در قانون الزامي شناخته شده نياز به بسترسازي و صرف هزينه هاي مالي فراوان دارد
 .كنوانسيون جهاني حقوق افراد داراي معلوليت كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز در تاريخ  58/0/583۱رسيده استارت و
جرقه تفكر تدوين كنوانسيون جهاني حقوق معلوالن در سال  5115ميالدي با پيشنهاد مكزيك مورد قبول قرار گرفت بدين
ترتيب كميتهاي متشكل از كارشناسان برگزيده از كشورها و سازمانهاي مدافع حقوق معلوالن تشكيل و پيشنويس اين
كنوانسيون جهاني را تدوين كردند .پيشنويس نهايي اين كنوانسيون نيز در سال  511۶ميالدي تهيه و در  58دسامبر همين سال
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب شد .كنوانسيون جهاني حمايت از معلوالن شامل يك مقدمه 11 ،ماده اصلي و 53
ماده پروتكل الحاقي است و كليات آن نيز داراي هشت محور اساسي است .احترام به منزلت ذاتي ،استقالل فردي ،حق انتخاب،
رفع تبعيض ،مشاركت همه جانبه و مؤثر ،الحاق اجتماعي ،احترام به تنوع و تكثر انسانها و پذيرش انسانهاي داراي معلوليت به
عنوان بخشي از تنوع بشري ،برابرسازي فرصتها ،ايجاد قابليت دسترسي ،برابري مرد و زن ،احترام به قابليتهاي ذاتي كودكان
معلول و احترام به حق آن ها براي داشتن هويت مستقل از محورهاي اساسي كنوانسيون جهاني حمايت از معلوالن است  .اين
كنوانس يون به عنوان بزرگ ترين دستاورد جامعه عظيم و بزرگ معلوالن ويژگي هاي خاصي به خود گرفته است .اولين كنوانسيون
در هزاره سوم است كه به تصويب مي رسد ،كه جامعه معلوالن در تدوين آن نقش بزرگي ايفا كرده اند .كنوانسيون در مورد بزرگ
ترين اقليت غيرنژادي در جهان است كه جمعيتي بالغ بر  ۶11ميليون نفر  -قريب ده درصد جمعيت جهان  -را شامل مي شود .
كنوانسيون جهاني حقوق معلوالن در راستاي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معمول ،رسيدگي به مشكالت
اجتماعي اين قشر ،توسعه حضور آنها در محيطهاي مدني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با فرصتهاي مساوي در
كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه مي باشد .رويكرد پيمان نامه جهاني حقوق معلولين مبتني بر كنوانسيون هاي حقوق
بشردوستانه از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر ،دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي،
كنوانسيون حقوق كودك ،كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيضات عليه زنان ،منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه هاي بي رحمانه و
كنوانسيون دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها است .پيمان نامه ضمن ابراز نگراني از وضعيت معلولين جهان خصوصا در
كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر استراتژي توسعه پايدار ،بر برابرسازي فرصت ها و رفع تبعيض از معلولين صحه گذاشته و
هدف خود را ارتقاي سطح ت وانمندي هاي جسمي و ذهني ،گفتاري و شنيداري و بينايي به منظور احترام به حرمت ذاتي ،استقالل
فردي ،عدم تبعيض ،مشاركت موثر و كامل در تلفيق با جامعه ،احترام به تفاوت هاي معلولين و پذيرش معلوليت به عنوان جزيي
از تفاوت هاي انساني ،برابري ،احترام به ظرفيت كودكان معلول و حقوق آنان تصريح كرده است .تعمق در متن كنوانسيون نشان
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دهنده آن است كه تقريباً تمامي جنبه هاي انساني و حقوقي مرتبط با افراد داراي ناتواني به خوبي پوشش داده شده است و
كشورها مي توانند به راحتي با داشتن حق تحفظ نسبت به تصويب و اجراي كنوانسيون در حيطه مقررات و قوانين خود اقدام
كنند .مخاطبين پيمان نامه جهاني معلولين ،دولت ها به عنوان تضمين كننده حقوق معلولين هستند كه به رسميت شناختن آن
الزامي و هيچ قانون يا آيين نامه يا دستور و تصميم اداري و اجرايي نبايد موجب تبعيض مبتني بر معلوليت باشد .ماده  5ـ هدف
هدف اين كنوانسيون ،ارتقاء  ،حمايت و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي
بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد ماده  8ـ اصول كلي اصول اين كنوانسيون عبارت است از :الف) احترام
به منزلت ذاتي ،خود مختاري فر دي از جمله آزادي انتخاب و استقالل افراد .ب) عدم تبعيض پ) مشاركت كامل و موثر و ورود در
جامعه ت ) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت .ث) برابري فرصتها ج)
دسترس چ) برابري بين زن و مرد ح )احترام به ظرفيتهاي قابل ت حول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي
معلوليت در جهت حفظ هويت خويش .ماده  2ـ تعهدات كلي 5ـ دولتهاي عضو متعهد مي گردند تحقق كليه حقوق بشر و
آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند ماده  1ـ
برابري و عدم تبعيض ماده  ۶ـ زنان داراي معلوليت ماده  ۱ـ كودكان داراي معلوليت ماده  3ـ آگاه سازي ماده  0ـ دسترسي ماده
 51ـ حق حيات ماده  52ـ آزادي و امنيت فردي ماده  5۶ـ آزادي از استثمار ،خشونت و سوء استفاده ماده 5۱ـ حمايت از شأن
فرد ماده 53ـ آزادي تردد و تابعيت ماده 55ـ آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطالعات ماده 55ـ احترام به حريم خصوصي
ماده 58ـ احترام به خانه و خانواده ماده 5۶ـ توانبخشي و بازپروري ماده 5۱ـ كار و استخدام ماده 53ـ معيار كافي براي زندگي و
حمايت اجتماعي پيشگيري از ناتواني ومعل وليت :بنداول:وضع وتصويب قانون يكي از روش هاي پيشگيري از ناتواني ومعلوليت
وضع وتصويب قوانين چه بصورت كلي وفراگير وچه بصورت منطقه اي ومحلي مي باشد.البته تصويب قانون در اين خصوص
مستلزم آگاهي و اطالع نسبت به معلوليت هاي قابل پيشگيري و صرف هزينه است .در ضمن وضع قانون بايد همراه با وجود اجبار
و الزام براي مردم است.و اين امكان وجوددارد كه افراد آنرا تجاوز به حقوق خود تلقي كنند.مثالً وقتي قانوني در مورد ايمن سازي
بر عليه يك بيماري عفوني تصويب مي شود ،در كشورهاي در حال توسعه اي كه واكسن ها خارج از اصول استاندارد هستند يا
هنگام تزريق ،موازين بهداشتي رعايت نمي شود مقاومت شهروندان امري طبيعي است.در كشورهاي مختلف مقررات وقوانيني در
جهت پيشگيري وجلوگيري از بيماري ها و حوادثي كه منجر به ناتواني مي شوند تصويب شده است .در كشور ما نيز قوانين
ومقررات مختلفي وضع شده كه پاره اي از آنها به شرح ذيل است-5 :قانون لزوم ارائه ي گواهينامه پزشك قبل از ازدواج مصوب
-5 585۱/0/58قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير دار مصوب - 5851/8/55قوانين مصوب بعد از
انقالب : 1-قانون راجع به ثبت وگزارش اجباري بيماري هاي سرطاني مصوب 2- 58۶8/۱/1قانون اصالح اليحه قانوني راجع به
تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب «1359تبصره  5۶ماده -8 »۱آيين نامه تشكيل بيماري هاي خاص مصوب / 8 /2
«1376بند  ۶ماده  »8بند دوم ؛ برقراري مراقبت هاي بهداشتي و انجام معاينات پزشكي بصورت اجباري :مراقبت هاي بهداشتي
مهمترين استراتژي در دسترس هر جامعه براي پيشگيري اوليه از اختالل وناتواني محسوب مي شود .يكي از اقدامات بهداشتي
پيشگيرانه در جهت ريشه كردن تقريباًدو سوم بيماري ها ،در اين خصوص ايمن سازي يا واكسيناسيون مي باشد.البته در جريان
اجراي لرنامه هاي ايمن سازي مشكالتي نيز خود نمايي مي كند؛مثالًدر كشور غنا فقدان آموزش بهداشتي ،براي اثبات اهميت
ايمن سازي كودكان به مردم ،همچنين كمبود دائمي واكسن و تجهيزات نگهداري آنها باعث مي شود كه نتوان بعضي واكسنها را
به كار برد  .جنبه ي ديگر از مراقبت هاي بهداشتي در ارتباط با ناتواني ،مراقبت از مادر و كودك است .كه در قالب برنامه هايي
نظير خدمات مشاوره ژنتيكي ،راهنمايي ازذواج و تنظيم خانواده ،خدمات پيش از تولد وپس از آن ،تشخيص بموقع ناتواني ودرمان
به موقع كودكان ،نظارت بر تغذيه و آموزش بهداشت عمومي صورت مي گيرد .اما درخصوص انجام معاينات پزشكي به صورت
اجباري مطالبي چند قابل بررسي است :اين معاينات در سه حوزه توصيه شده اند :حوزه اول ؛ پشگيري ازسوانح :بسياري از
كشورها نياز مند انجام معاينات پزشكي براي جلو گيري از سوانح هستند .براي مثال قبل از دادن گواهي نامه به يك راننده بايد
در مورد آزمايشات پزشكي كاركنان سيستم حمل ونقل عمومي سختگيري بيشتري كرد.در كشور ما به منظور جلوگيري از سوانح
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رانندگي اقداماتي صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به تصويب آيين نامه راهنمايي و رانندگي اشاره كرد .حوزه دوم؛پيشگيري
از گسترش بيماري ها :در اين خصوص الزم به ذكر است كه گفته شود كساني كه مناسبت شغل وحرفه خود ممكن است باعث
انتشار بيماري هاي آميزشي شوند بايد در ايام مشخصي كه اداره بهداشت تعيين مي كند براي انجام معاينات پزشكي مراجعه
نمايند ودرصورت داشتن بيماري تا انجام معاينات ضروري و رفع خطر سرايت ،از ادامه شغل آنها جلوگيري خواهد شد .حوزه
سوم؛محافظت افراد در برابر خطرات محيط كار  :در اين خصوص مي توان به ماده  05قانون كار اشاره كرد .مطابق اين ماده «:كليه
واحدهاي موضوع ماده  31اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري هاي ناشي از كار قرار دارند
بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و
آزمايشهاي الزم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند ».تبصره «-5چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر
داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتال يا در معرض ابتال باشد كارفرما ومسئولين مربوطه مكلفند كار اورا بر
اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ،در قسمت ديگري تعيين نمايند  ».تبصره «2-در صورت چنين
بيماراني ،وزرات كا ر وامور اجتماعي مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد
بود ».اشتغال اشخاص ناتوان ومعلول گفتاراول ؛ اشتغال معلولين در مقررات بين المللي قبل از اينكه مقرراتي بطور خاص به
مسئله اشتغال معلوالن و بررسي ابعاد آن در سطح جهاني بپرد ازد  ،برخي از اسناد بين المللي بطور كلي و بدون تفكيك قشرهاي
مختلف كارگري به وضع قواعدي در زمينه ي حقوق كاري ايشان پرداخته اند  .براي نمونه  ،مقاوله نامه شماره  50بوسيله ي
سازمان بين المللي كار در سال  5081پيرامون منع كار اجباري تدوين گرديد و در بند  5ماده  55آن  ،لغو فوري و ممنوعيت كار
اجباري در مورد زنان  ،از كار افتادگان  ،مردان  ،نوجوانان و افراد سالمند مقرر گرديد  .بيانيه ومصوبات بين المللي -5بيانيه
سازمان ملل متحد در زمينه حقوق اشخاص ناتوان ،به حق اين افراد در داشتن "امنيت"و"رفاه اجتماعي و اقتصادي وسطح معقول
ومناسب زندگي"و همچنين اين حق كه بر اساس توانايي هايشان "امنيت ورفاه شغلي "داشته ويا در حرفه اي مفيد ،خالق
وسودآور مشغول بكار گردند اشاره مي نمايد -5 .توصيه نامه سازمان بين المللي كار در سال  5011در زمينه باز تواني شغلي
اشخاص معلول به تصويب رسيد  -8 .مقاوله نامه كنفرانس بين المللي كارمصوب  5038افزايش فرصت هاي شغلي و بكار گماري
افراد شديداً معلول هدف اين مقاوله نامه است كه شامل موارد ذيل ميباشد- :ايجاد فرصت هاي شغلي در بازار آزاد كار از جمله
انگيزش هاي مالي تشويق كارفرمايان به ايجاد شغل براي اشخاص ناتوان و تهيه و تطبيق وسائل و ماشين آالت مناسب براي آنان.
 حمايت دولت از اشتغال اشخاص ناتوان از طريق انواع كار گاههاي حمايت شده براي ان دسته از افرادي كه دستيابي آنها بهمشاغل عملي آزاد نيست- .تشويق به همكاري بين كارگاههاي حمايت شده وسايرمؤسسات توليدي براي فراهم كردن امكانات
شغلي اشخاص ناتوان در كار گاههاي عادي تحت شرايط عادي - .از بين بردن موانع فيزيكي و اصالح ساختمانها و متعلقات آن
براي تسهيل عبور ومرور اشخاص ناتوان و فراهم آوردن امكانات حمل ونقل براي آنان - .حذف عوارض گمركي و سود بازرگاني از
كاالها و وسائل مورد نياز شخصي اشخاص ناتوان و تجهيزات مورد نياز مؤسسات آموزشي و توان بخشي - .تدوين مقررات كار نيمه
وقت با توجه به ظرفيت و كارايي اشخاص ناتوان كه قادر به انجام كار تمام وقت نيستند -2 .توصيه نامه شماره  ۱5سازمان بين
المللي كار ( مصوب  ) 5002در خصوص استخدام تصريح گرديد كه بايد براي كارگران معلول  ،بدون توجه به منشأ معلوليت ،
تمامي فرصت هاي الزم براي تجديد هويت ،خصوصاً از نظر مشاوره هاي شغلي  ،كارآموزي و استخدام فراهم آيد -1 .بند  5ماده
 58اعالميه جهاني حقوق بشر ( مصوب  )5023حق اشتغال و داشتن كار براي همه افراد از جمله معلوالن شناسايي نمود .م
بموجب بند  5همان ماده  ،دريافت مزد يكسان در مقابل كار مساوي بدون هيچ تبعيضي را به رسميت شناخت -۶ .بند  5ماده ۶
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي ( مصوب  ) 50۶۶الزام دولت ها به رسميت شناختن حق كار براي
همه و اقدامات مقتضي براي اين حقوق -۱ .ماده  85كنوانسيون حقوق كودك بدون قايل شدن تفكيك ميان كودكان سالم و
معلول در خصوص كار كودكان وضع قاعده نموده است -3 .كنواسيون حقوق افراد داراي معلوليت (مصوب  ) 511۶ماده 27
كنوانسيون فوق الذكر با عنوان كار و استخدام معلوالن مقرر مي دارد. 5 :دولت هاي عضو  ،حق افراد داراي معلوليت را جهت كار
كردن بر مبناي برابر با سايرين برسميت مي شناسند ; و اين شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه
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يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز ،فراگير و قابل دسترس باشد .دولتهاي
عضو  ،تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگزاري شامل آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال
دچار معلوليت مي گردند را صيانت و ارتقاء مي بخشند  ،از جمله( :الف) تبعيض بر مبناي معلوليت را با توجه به تمامي موارد
مرتبط با تمامي اشكال استخدام ،از جمله شرايط جذب  ،استخدام و اشتغال  ،تداوم اشتغال ،پيشبرد حرفه اي و شرايط كاري
بهداشتي و ايمني را ممنوع سازند (ب) حقوق افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين و شرايط كاري مناسب و عادالنه
شامل فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش ،شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و
اذيت و فريادرسي از آالم را مورد حمايت قرار دهند ; (پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد داراي معلوليت قادر مي باشند حقوق
اتحاديه تجاري و كارگري خود را بر مبناي برابر با سايرين اعمال نمايند ; (ت) افراد داراي معلوليت را قادر سازند تا دسترسي
موثري به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه اي  ،خدمات كاريابي و آموزشهاي حرفه اي و مستمر داشته باشند ; (ث )
فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه اي افراد داراي معلوليت را در بازار كار و همچنين ياري در يافتن ،كسب ،حفظ و بازگشت به
اشتغال ارتقاء دهند ; (ج ) فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي  ،كارآفــريني  ،توسعه تعاونيها و انتزاع خود پيشه گي را ارتقاء
دهند ; (چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتي استخدام نمايند ; (ح) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي را
از طريق تدابير و سياستهاي مناسب كه مي تواند در برگيرنده برنامه هاي اقدامي ترجيحي  ،تشويقي و ساير تدابير گردد را ارتقاء
دهند ; (خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد داراي معلوليت  ،انطباق منطقي در محيط كاري ارائه مي گردد (د) كسب
تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت را ارتقاء دهند ; (ذ) توانبخشي حرفه اي و تخصصي  ،ابقاء شغلي و برنامه هاي
بازگشت به كار را براي افراد داراي معلوليت  ،ارتقاء بخشند ;  .5دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند  ،افراد داراي
معلوليت به بردگي و بندگي گمارده نمي گردند و بر مبناي برابر با سايرين از كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع مي گردند.
اشتغال معلوالن در قوانين و مقررات داخلي اول ؛ قانون كار و تأمين اجتماعي با توجه به اطالق تعريف تبصره ماده واحده  5قانون
جامع حمايت ازحقوق معلوالن فوق از معلول  ،مي توان آن را شامل حالتي نيز دانست كه در آن كارگر بعد از اشتغال به دليل
حوادث ناشي از كار يا خارج از محيط كار دچار معلوليت مي شود  .قانون كار از اين وضعيت با عنوان « از كارافتادگي » ياد كرده
و ماده  85حقوقي را براي چنين كارگري در نظر گرفته است  « :چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا
بازنشستگي كارگر باشد  ،كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت  ،حقوقي به ميزان سي روز مزد
به وي پرداخت نمايد  .اين وجه عالوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي
پرداخت مي شود »  .هر چند كه قانون گذار در ماده  85تفكيكي بين از كار افتادگي ناشي از كار و غير كار تفاوتي قايل نشده
است  ،با اين وجود لحن و شيوه بيان ماده و نيز تع يين حكم براي حالت كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار در ماده
بعدي (ماده  )85داللت بر اين دارد كه حتي اگر از كار افتادگي  ،ناشي از كار نباشد ،حقوق مقرر در ماده  85براي كارگر محفوظ
خواهد بود  .به موجب ماده  85قانون كار  « ،اگر خاتمه قرارداد كار در نتي جه كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار
كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراهاي اسالمي كار و يا نمايندگان
قانون كار ) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت  ،معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد » .نه در قانون
كار و نه در قانون تأمين اجتماعي  ،تعريفي برا ي « كاهش توانايي هاي جسمي و فكري » ارائه نشده است  « .به نظر مي رسد در
كاهش توانايي هاي جسمي و فكري بر خالف از كار افتادگي كلي  ،همچنان امكان ادامه فعاليت براي كارگر وجود دارد ولي به
دليل خطرناك بود ن فعاليت براي او ( براي خود يا ديگران ) واحتمال بروز خطري كه منشأ آن مثالً ضعف بينايي يا ديگر حواس
كارگر باشد و يا به دليل پايين بودن بازده اقتصادي به قرارداد كار چنين كارگري خاتمه داده مي شود»  .بديهي است كه حتي در
صورت كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي ا ز كار  ،تنها در صورتي به قرارداد كار خاتمه داده مي شود كه اين امر در بازده
كاري شخص تأثير داشته باشد  .در غير اينصورت صرف معلوليت اعم از اينكه ناشي از كار باشد يا نه  ،مجوزي براي ختم قرارداد
نخواهد بود  .در پاسخ سوالي كه از انجمن مديران صنايع جمهوري اسالمي ايران به عمل آمده به اين امر تصريح گرديده كه اگر
كارگر قبل از استخدام بيماري اعصاب داشته و در حين كار بيماري وي مشخص گردد  ،صرفاً در صورتي اين امر مانع از كار وي
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خواهد بود كه بيماري مذكور مانع از اشتغال كارگر بوده و ادامه كار وي ممكن است موجب وارد آمدن ضرر و زيان به واحد شود .
به كارگيري اشخاص معلولي كه با كم تواني ذهني و فكري روبرو هستند  ،در مشاغلي كه نياز به تمركز فكري و خالقيت هاي
ذهني دارد ـ به ويژه مشاغلي كه اشتباه در آن ها متضمن خطر و زياني غير قابل جبران باشد ـ ممنوع است  .هر چند قانون كار
به صراحت در اين مورد حكمي ندارد و اساساً قانون كار با اين واقعيت ها كه از جمله ابتدايي ترين حقوق بشر به حساب مي آيند
بيگانه است با اين وجود تصريح به خاتمه كار در صورت كاهش يا ناتواني جسمي يا فكري كارگر در ماده  85قانون كار بر اين امر
داللت دارد كه في الواقع نمي تو ان شخصي را كه از ابتدا كم تواني جسمي يا فكري دارد در اموري كه به اين دو عامل نيازمند
است  ،به كار گرفت  .در مورد به كارگيري اشخاص معلولي كه توانايي انجام كار ارجاع شده به ايشان را ندارند  ،به نظر مي رسد «
اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي به تصريح ماده  0۶قانون كار  ،مكلف به جلوگيري از بكارگيري ايشان است »  .به
موجب تبصره  5ماده مذكور « وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي  ،كنترل و ارزشيابي و بازرسي در
زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد»  .با لحاظ اين ماده مي توان
در جهت حفظ حقوق معلوالن  ،تكليف معاينات كارگران قبل از انجام كارهاي مشخص را براي تشخيص توانايي يا عدم توانايي
ايشان با تصويب قانون بر عهده وزارت بهداشت نهاد يكي از وظايفي كه در بند الف ماده 96قانون كار  ،بر دوش اداره كل بازرسي
وزارت كار و امور اجتماعي نهاده شده  « ،نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي
سخت و زيان آور و خطرناك  ،مدت كار  ،مزد  ،رفاه كارگر  ،اشتغال زنان و كارگران نوجوان » مي باشد  .وظيفه اي كه حداقل
درمورد كارگاه هاي كوچك و يا مستقر درشهرهاي كوچك و روستاها به ندرت به جا آورده مي شود  .بطور مثال به كار گيري
كودكان بطور عام و كودكان كم توان ذهني بطور خاص دركارگاه هاي قالي بافي تقريباً درتمام شهرها و روستاهاي كشور رواج
يافته و به امر متعارفي تبديل شده است و حال آنكه راهكا ر عملي براي جلوگيري از اين وضعيت ـ يا حداقل نظارت  ،كنترل و
بازرسي آن ـ انديشيده نشده است  .قانون تأمين اجتماعي مصوب  5812/2/8مجلس شوراي ملي و  5813/2/53شوراي انقالب
جمهوري اسالمي ايران با اصالحات بعدي نيز فارغ از هر گونه تفكيك ميان كارگران معلول و غير معلول به بحث تأمين اجتماعي
ايشان مي پردازد و حال آنكه با لحاظ وضعيت خاص جسمي و روحي معلوالن كه توجه ويژه را از نظر تامين اجتماعي برايشان مي
طلبد  ،حق اين بود كه قانون مذكور  ،تامين اجتماعي معلوالن را به طور مجزا مورد بررسي قرار مي داد  .قانون تأمين اجتماعي در
بند  588ماده  ،5از كارافتادگي كلي را بدين شكل تعريف مي كند  « ،از كارافتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده
به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد »  .از كار افتادگي
جزئي نيز در بند  52همان ماده به « كاهش قدرت كار بيمه شده  ،به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از
درآمد خود را به دست آورد » تعريف شده است  .تنها ماده اي كه در اين قانون مستقيماً و به نحو كارسازي به حقوق معلوالن مي
پردازد  ،ماده  1۶است كه به موجب آن  « :به م نظور توان بخشي  ،ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار
اوليه خود را از دست داده اند  ،سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آن ها به كار مناسب ديگر  ،طبق آيين نامه هايي كه از
طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب سازمان خواهد رسيد  ،از طريق مؤسسات حرفه اي معلوالن اقدام خواهد
نمود»  .با لحاظ محتواي ماده و تعريف از كار افتادگي كلي در بند  58ماده  5قانون تامين اجتماعي مي توان قايل به اين امر شد
كه در مورد كارگراني كه دچار از كارافتادگي كلي شده اند نيز سازمان تامين خدمات درماني ملزم به اقداماتي است كه در ماده
 1۶قانون مذكور مورد حكم قرار گرفته است  .فصل ششم از قانون تامين اجتماعي از مواد 70تا  ۱1به بحث « از كارافتادگي »
اختصاص دارد  .در مواد  ۱5تا  ۱1بيشتر به نحوه محاسبه مستمري پرداخته شده است  .به موجب ماده  ، ۱1بيمه شدگاني كه
طبق نظر پ زشك معالج غير قابل عالج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توانبخشي و اعالم نتيجه توان بخشي يا
اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده  05اين قانون توانايي خود را كالً يا بعضاً از دست داده باشند به
ترتيب زير با آن ها رفتار خواهد شد  :الف) هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده  ۶۶درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي
شناخته مي شود  .ب) چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين  88تا  ۶۶درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد  ،از
كارافتادگي جزئي شناخته مي شود  .ج) اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين  51تا  88درصد بوده و موجب آن حادثه
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ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت  .در قانون تامين اجتماعي  ،همانند قانون كار  ،براي شخصي
كه در اثر حادثه اي غير از آنچه از كار ناشي مي شود  .به طور كلي يا جزيي از كار افتاده گرديده  ،حقي شناخته نشده يا اگر
شناسايي شده باشد بسيار ناچيز و به گونه اي است كه گذران باقي عمر با دل بستن به آن « مستمري» تقريباً غير ممكن است .
براي مثال به موجب ماده  ۱1قانون تامين اجتماعي  « ،بيمه شده اي كه ظرف  51سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا
ابتال به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه  01روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر
به از كار افتادگي باشد  ،پرداخت نمايد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار
ماهانه را خواهد داشت  » .درمورد بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته مي
شود  ،ماده  ۱5قانون تامين اجتماعي مقرر مي دارد كه چنين شخصي بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق
دريافت مستمري از كارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت  .به موجب بند ب ماده  ۱قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن ،
يكي از تسهيالتي كه دولت جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول  ،مكلف به اعطاي آن است  « ،تامين حق بيمه سهم
كارفرما توسط بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند » مي باشد  .هر چند كه چنين
قيدي به صراحت در قانون اخير ذكر نشده است  ،با اين حال به نظر مي رسد پرداخت حق بيمه بدين نحو حالت از كار افتادگي
كلي و جزئي غير ناشي از كار شخص معلول را نيز پوشش خواهد داد .دوم ؛ ماده  ۱قانون مذكور به طور كامل به كار معلوالن
اختصاص دارد  .به موجب اين ماده كه عيناً نقل مي شود ؛ « دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول
تسهيالت ذيل را فراهم نمايد :الف) اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي  ،پيماني  ،كارگري) دستگاه هاي
دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها  ،سازمان ها  ،مؤسسات  ،شركت ها و نهادهاي عمومي و انقالبي و ديگر دستگاههايي كه از
بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط  .ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي
كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند  .ج )پرداخت تسهيالت اعتباري به واحدهاي توليدِي ،
خدماتي  ،عمراني و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه ساالنه
مشخص مي گردد  .د) پرداخت تسهيالت اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده ) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه
ساالنه مشخص مي گردد  .هـ) پرداخت تسهيالت اعتباري ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدمات اشتغال زا
به شركت ها و موسساتي كه بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آن ها متعلق به افراد معلول است  .و) اختصاص حداقل بيش از
شصت درصد از پست هاي س ازماني تلفنچي (اپراتور تلفن ) دستگاه ها ،شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم
بينا  ،و معلوالن جسمي ـ حركتي ز) اختصاص حداقل شصت درصد از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه
ها  ،شركت ها و نهادهاي عمومي به معلوالن جسمي ـ حركتي » به منظور توان مند سازي معلوالن به تصريح بند (د) از ماده ،8
سازمان بهزيستي كشور مكلف به گسترش كارگاههاي آموزشي  ،حمايتي و توليدي معلوالن و ارائه خدمات توان بخشي حرفه اي
به آنان شده است و به موجب تبصره ماده  ، 8كارگاه هاي آموزشي  ،حمايتي و توليدي معلوالن از شمول قانون كار مصوب
 58۶0/3/50استثنا شده است  .هر چند درعمل اجراي مفاد ماده  ۱مشكل به نظر مي رسد  ،با اين وجود چنانچه گفته شد مي
توان با فرهنگ سازي و اختصاص بودجه هاي مقرر به تمام اهداف قانوني در جهت تامين همه جانبه حقوق معلوالن دست يافت .
توانبخشي اقداماتي هدفمند در جهت قادر سازي شخص معلول به منظور دست يابي به باالترين سطح توانايي و عملكرد جسمي،
توانبخشي پزشكي مثل فيزيوتراپي،
ذهني ،رواني ،اجتماعي و حفظ اين توانايي ها به منظور يك زندگي مستقل و فعال •
توانبخشي
توانبخشي حرفه اي  :آموزش مهارتهاي شغلي ،ارزشيابي حرفه اي و كاريابي •
گفتاردرماني و • ...
توانبخشي آموزشي :آموزش هاي مورد نياز معلول و خانواده وي
اجتماعي :آموزش مهارتهاي زندگي در اجتماع •
توانبخشي شامل تمام اقدامات هدفمند براي كاهش اثر معلوليت بر فرد ،قادر ساختن وي براي دستيابي به استقالل،
•
•كليه خدمات و آموزش ها (
فراگيرسازي اجتماعي ،كيفيت زندگي بهتر و خود شكوفايي است .ابعاد توانبخشي
تمامي تغييرات آماده سازي محيط در
• )تمامي تغييرات در محيط زندگي فرد •
توانپزشكي – آموزش مهارتها
راهبرد هاي توانبخشي
حمايت از حقوق انساني افراد معلول •
ايجاد فرصت هاي برابر •
جهت رفع موانع •
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• توانبخشي مبتني بر موسسات
توانبخشي مبتني بر جامعه
توانبخشي فرا مؤسسه اي ( تيم هاي سياري) •
•
•  COMMUNITY BASEB REHABILITATIONراهبردي است
توانبخشي مبتني بر جامعه
•
براي بهبود بخشيدن به ارائه خدمات توانبخشي ،ايجاد فرصت هاي برابر و پيوستن افراد داراي ناتواني به جامعه با استفاده از
منابع و امكانات موجود و نيز همكاري فرد داراي ناتواني ،خانواده وي ،جامعه و سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي
آموزش درخانواده :ارتقا سطح آگاهي خانواده ها از طريق كتابچه هاي
•انواع خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه •
آموزش در جامعه :فراهم كردن فرصت هاي آموزشي و
آموزشي و مشاركت اعضا خانواده در روند توانبخشي فرد معلول •
تامين وسايل كمك توانبخشي :ارائه وسايل
ارجاع :دسترسي به مراكز تخصصي درماني و توانبخشي •
تحصيلي •
حمايت هاي شغلي :فراهم كردن فرصت هاي
كمك توانبخشي مورد نياز شامل :ويلچر،عصا ،واكر لوازم بهداشتي و • ....
حمايت هاي اجتماعي :كمك مالي بمنظور برقراري روند عادي زندگي – مناسب سازي محيط زندگي
شغلي •
•هدف از توانبخشي  ،توانا كردن
استفاده از لوازم درماني در منزل
آموزش نابينايان در مراكز تخصصي •
•
تيم توانبخشي
بيمار براي يك زندگي تقريبا مستقل است .نابينايي لزوما به معناي بيياور بودن نيست• .
روانشناس
گفتاردرمانگر •
• كاردرمانگر •
فيزيوتراپيست
•فيزيوتراپيست يا پزشك متخصص •
مددكاري اجتماعي:مددكار اجتماعي عهده دار وضعيت محيطي اجتماعي فرد معلول است.وضعيت اجتماعي معلول
•
وخانواده,مشكالت اجتماعي فرد معلول وخانواده ومنابع مورد لزوم جهت رفع نياز هاي فرد معلول به عهده مددكار اجتماعي
• )پرستار توانبخشي
است(داورمنش مباحث اوليه واصولي در توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
•خانواده(حساسترين وپرنقش ترين عضو تيم توانبخشي )
متخصص فني اتوپدي
شنواي شناس •
•
انطباق شخصي با اختالل يا كوري كامل  ،بسته به سن شروع  ،شرايط روحي،
•
•مديريت توانبخشي •
آموزش و منابع مالي  ،متفاوت است  .براي مثال بيماران مسن تر ممكن است با شكيبايي كامل با كوري برخورد كنند .
تربيت شنوايي عبارت است از ايجاد شرايط ارتباطي خاص كه دست اندركاران اموزش ناشنوايان
•تربيت شنوايي •
از طريق ان مي توانند به كودكان دچار نقص شنوايي كمك كنند تا به تواناييهايي در درك شنوايي گفتار دست يابند  .تواناييهايي
• ) (ALDsمنظور از
وسايل كمك شنوايي
كه كودكان شنوا انها را بدون مداخله ديگران كسب مي نمايند• .
وسايل كمك شنوايي  ،سيستم هايي است كه يا با انتقال مستقيم صدا به فرد كم شنوا  ،نسبت سيگنال به نويز را بهبود مي
كاشت حلزون
سمعك ها •
بخشند  ،يا سيگنال صوتي را به سيگنالهاي بينايي يا المسه اي تبديل مي كنند • .
معلولين ايران :چالش ها و موانع اساسي  5ـ نگرش منفي به معلولين از اهم چالش هاي معلولين :نگرش منفي آحاد
•
مختلف جامعه به گروههاي مختلف معلولين است كه بيشتر زمينه فرهنگي داشته و بجاي تاكيد برتوانمندي و نقاط قوت معلولين
و پرورش استعدادها بيشتر به نقاط ضعف آنان توجه م ي گردد بطوريكه ـ مسئولين در سطح كشور در برنامه ريزي هاي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كمتر به مسائل و مشكالت اين قشر از جامعه توجه داشته و جايگاهي در برنامه ريزي براي آنان در نظر نمي
گيرند .ـ كارفرمايان بخش خصوصي با توجه به نگرش منفي كه به معلولين دارند كمتر به كارآيي آنان توجه كرده و اگر هم كاري
به اين قشر واگذار گردد از نظر ترحم و دلسوزي مي باشد .ـ قشرهاي مختلف مردم جامعه ـ حتي طبقات تحصيل كرده از
توانمنديهاي بالقوه و بالفعل معلولين آگاهي نداشته و آنان را افرادي ناتوان مي پندارند كه قادر به كار نبوده و بيشتر نياز به كمك
 5ـ رشد جمعيت با توجه به رشد جمعيت جوان در هرم سني ايران هر ساله به
هاي مادي و حمايت مستمر دارند• .
جمعيت معلولين ايران اضافه مي گردد .اگر چه سازمانهاي بين المللي به شعار تساوي و برابري فرصت ها براي معلولين تاكيد
داشته و از دولت ها مي خو اهند اين شعار را در برنامه ريزي هاي خود سرلوحه كار قرار دهند اما عمالً مشاهده مي شود كه آنان
بعنوان شهروند درجه  5قرار گرفته و قادر به رقابت و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي  ،اقتصادي و فرهنگي همانند افراد
سالم نمي باشند .ـ- 8اشتغال معلولين مهمترين و اساسي ترين عامل در زندگي معلولين خودكفايي و استقالل فردي معلول
است زيرا تمام هزينه هايي كه در فرآيند توان بخشي انجام مي گيرد در نهايت در برنامه توان بخشي حرفه اي متبلور گشته
بطوريكه معلول را قادر مي سازد در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه مشاركت داشته باشد .اما با توجه به شرايط نامناسب
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بازار كار كه بايد هر ساله يك ميليون و دويست هزار فرصت شغلي ايجاد گردد و تعداد كثير فارغ التحصيالن دانشگاهي با توقعات
باال عمالً معلولين خصوصاً افرادي كه مهارت كمتري داشته قادر به پيدا كردن كاري مناسب نخواهند بود در هر حال با توجه به
بررسي هاي انجام گرفته حتي در كشورهاي صنعتي نرخ بيكاري آنان حداقل  5الي  8برابر افراد عادي مي باشد .در اين راستا
جنس :معلول ،نشانه:
شغل تنها هدف نمي باشد بلكه بايد زمينه اي اشتغال مولد و پايدار براي آنان در نظر گرفته شود •
زنان معلول در راه تعيين سرنوشت خود هستند .تاكنون مسائل اخص زنان بين معلولين نيز پشت پرده باقي مانده بود.
زن •
براي اينكه زنان معلول مسائل و مشكالت خود را از جلوي راه خود بردارند ،به نيرو و توان خارق العاده اي نياز دارند .بسيار بيشتر
معلولين از ط رف جامعه خواسته يا ناخواسته طرد شده و بعنوان يك انسان برابر نگريسته نمي شوند .در
از زنان غيرمعلول• .
• .صحنه بسيار جالبي است معلول بودن در يك روز تمام
اين ميان زنان معلول بطور مضاعف زير اين نابرابري خرد مي شوند
در انستيتوي گوستاو استرس مان كامال نرمال جلوه مي كند .جنبش زنان معلول بيستمين سالگرد تأسيس خود را برگزار مي كند.
سالن مملو است از زن هايي كه بر روي صندلي چرخ دار نشسته اند .تريبون سخنراني بلند در سالن وجود ندارد .براي كرو الل ها
با حركات دست سخنراني مي شود .نابينايان بر روي دستگاه هاي لمسي خود يادداشت برمي دارند .تم اصلي اين مراسم" ،زنان
معلول در راه تعيين سرنوشت خود" مي باشد .آنها در اين مراسم گرد آمده اند تا از موفقيتشان ،از آرزوهايشان و از
يكي از سخنرانان با نقص زباني كه حرف زدن را برايش مشكل مي كند و فهم آنرا براي
درخواستهايشان صحبت كنند• .
اين كتاب واقعيتي ملموس را برايم
ديگران ،مي گويد :آن چيزي كه مرا تكان داد كتابي بود با تيترجنس :معلول ،نشانه :زن• .
افشاء كرد .من اين كتاب را يك شبه خواندم و تمام شب را گريستم .من فكر مي كردم تنها معلولي هستم كه به عنوان يك زن به
سخنران ديگر به ياد مي آورد كه در سال  5005براي
هيچ گرفته مي شوم .با خواندن اين كتاب فهميدم كه تنها نيستم• .
اينكه برابري زنان و مردان معلول با انسان هاي غيرمعلول در قانون اساسي درج شود ،چه سخنراني آتشيني ايراد كرده بود .او كه
 81سال تم ام نه تنها به عنوان يك معلول ،بلكه به عنوان يك زن معلول در سرخوردگي از نابرابري و تحقير ساير انسان ها زيسته
• .از  51نوامبر
بود ،باور نمي كرد كه روزي جنبش زنان معلول را در راه شكوفايي و رسيدن به خواست هاي خود ببيند
 5002در قانون اساسي آلمان آمده است ك ه نه تنها زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند ،بلكه كسي نبايد به علت معلول بودن
اما هر دو بند اين قانون در برخورد با واقعيت و در جامعه با بن بست هاي جدي مواجه
مورد تحقير و بي اعتنايي قرار گيرد• .
• .زنان معلول نه
اند .هيچ كسي اين واقعيت تلخ را بهتر از زنان معلول احساس نمي كنند كه هم معلول هستند و هم زن
تنها به عنوان يك معلول در جامعه تحت تحقير و تبعيض قرار دارند ،بلكه اساسا به عنوان يك زن نگريسته نمي شوند .آنها هيچ
گونه جايگاهي در جامعه ندارند .نه در ميان خانواده و نه در شغل خود .از يك رابطه عشقي و احساسي كه اصالً صحبتي در ميان
كامالً نرمال است كه دختري با عقب ماندگي ذهني ،به همان اندازه اميد وآرزو در قلب خود نهان دارد كه يك دختر
نيست• .
اما متأسفانه اين نيز كامالً نرمال است كه دختري با عقب ماندگي
سالم .همانقدر احساسات و نياز و همانقدر آمال و اهداف• .
ذهني نه از طرف خانواده ونه از طرف اجتماع ،هرگز جدي گرفته نمي شود و هرگز وقعي به خواسته هاي او گذارده نمي شود.
حتي اگر اين دختر در خانواده خود بدون تبعيض و ترحم و تحقير رشد كند ،همين كه پا به جامعه مي گذارد ،متوجه مي شود كه
واقعيت تلخي كه در جامعه در انتظار زنان معلول است در حوزه هاي
در آخر خط قرار گرفته و به هيچ شمرده مي شود• .
كار :زنان معلول در بازار كار شانس بسيار اندكي دارند .آمار نشان مي دهد كه نسبت شغل يابي زنان
مختلف چنين اند• :
بسيار كمتر از مردان است .يك چهارم مردان معلول مشغول به كار هستند ،درحاليكه درحال حاضر تنها يك ششم زنان معلول
يعني  5۱درصد به كار مشغولند .با اينكه زنان در حوزه تحصيالت و يادگيري ماهرتر و سريع تر از مردان معلول عمل مي كنند،
اما به همان نسبت در حوزه شغل يابي و كار به كنار نهاده مي شوند .ترجيحي كه كارگزيني ها عموماً نسبت به متقاضيان مرد
دوره آموزشي :شانس زنان معلول براي بدست آوردن رشته
نشان مي دهند ،در ميان معلولين نيز به قوت خود باقي است• .
هاي مختلف آموزشي در حد  81درصد است  .برخوردي كه در رابطه با دوره هاي آموزشي نسبت به زنان معلول مي شود ،بشدت
قابل انتقاد است .جز رشته هاي سكرتري و يا نظافت و خانه داري تقريباً رشته ديگري براي زنان وجود ندارد .رشته هاي تحصيلي
درباره معلولين در سطح دانشگاهي و يا تحقيقات آكادميك مربوط به معلولين در بسياري از كشورهاي اروپايي اصالً وجود ندارد.
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دستمزد:
جنبش زنان معلول تالش مي كند تا رشته معلول شناسي را بعنوان يك رشته مستقل در دانشگاه ها وارد كند• .
يك سوم از زنان معلول كه شاغل هستند ،پايين ت رين حد دستمزد ماهانه را دريافت مي كنند .در حاليكه مردان معلول داراي
• .خشونت:
درآمد بيشتري هستند .آمار نشان مي دهد كه تنها يك ششم مردان معلول حداقل دستمزد را دريافت مي كنند
بر اساس تحقيقاتي كه انجام گرفته ،دو سوم زنان معلول كه در خانه هاي جمعي زندگي مي كنند ،قرباني خشونت مي شوند .اين
زنان حق انتخاب پرستار خود را ندارند و اغلب مي بايست توسط پرستاران مرد كه دوره سربازي شان را طي مي كنند ،پرستاري
شوند و چه بسا مورد تجاوز قرار مي گيرند .اما از نظر قانون تجاوز جنسي به زنان معلول كه قدرت دفاع از خود را ندارند ،يك
معيار زيبايي :دختر سيزده ساله اي كه تنها
جنايت محسوب نمي شود و تنها از آن به عنوان يك تخلف صحبت مي كنند• .
 81درصد قدرت بينايي دارد و به علت بيماري محكوم به چاقي مفرط است ،چه احساسي در دنيايي كه باربي ها و مانكن ها معيار
واقعيت اين است كه تبعيض بين زنان و مردان معلول را مي توان در وهله اول در خود
زيبايي شمرده مي شوند ،دارد؟ •
آمارسنجي ها جستجو كرد .برطبق آمار سه و نيم ميليون معلول مرد وجود دارد ،درحاليكه تنها سه ميليون معلول زن تخمين زده
مي شود .بايد توجه كرد تنها معلوليني در اين آمارسنجي ها مي گنجند كه شناسنامه از كارافتادگي را دريافت كرده باشند .اين
شناسنامه را نيز معموالً آن معلوليني دريافت مي كنند كه به دنبال كار هستند .يعني اكثر آنها از مردان تشكيل شده اند .بسياري
از زنان معلول كه خانه دار هستند و يا چند فرزند دارند ،اصالً در اين آمارها جايي ندارند.دوسوم زناني كه در اين آمار جاي دارند،
درجه از كار افتادگي آنان بسيار باالست .يك دهم آنان داراي عقب ماندگي ذهني و يك دهم ديگر از نقص عضو مربوط به اعضاي
حسي رنج مي برند .براي مثال نابينا و يا كر و الل هستند .امراض روحي و رواني نيز اغلب شامل زنان مي شود و آنها را در زمره از
كارافتادگان جاي مي دهد .و از همه عجيب تر اينكه تنها  1درصد معلولين ،معلول به دنيا آمده اند 01 .درصد آنان به علت
تصادفات و امراض گوناگون از كارافتاده شده اند .انسان هايي كه سال هايي از زندگي خود را بطور "نرمال" طي كرده اند و بر اثر
يك اتفاق يا بيماري و يا تجاوز جنسي و خشونت دچار يك نقص عضو فيزيكي يا ذهني شده و به انسان هاي "غيرنرمال" تبديل
زنان معلول قبل از هرچيز
شده اند .تحقيقات ،ميانگين سني شروع از كارافتادگي در بين زنان را  8۶سال تعيين كرده است• .
يك زن هستند و يكي از اهداف "سال  : 5118سال اروپايي معلولين" كه در مادريد به تصويب رسيده بود ،از بين بردن تبعيض
مضاعف بر زنان معلول است  .امري كه همچنان در انبوه مسائل و مشكالت معلولين در جامعه ،پشت پرده باقي مانده و مهر سكوت
بر آن زده مي شود .زنان معلول در گذشته اساساً با مسائل ويژه خود مشغول بوده و به جنبش مستقل زنان و فمينيسم بي توجه
بودند  .چهارچوب فكري آنان اين بود كه با وجود از كارافتادگي ،ربطي به مردان ندارند و مي بايست زندگي خود را در وابستگي
جنبش زنان معلول از
كامل به خانواده بگذرانند .زن معلول خود را به عنوان يك معلول مي نگريست نه به عنوان يك زن• .
سال هاي  5031شكل مي گيرد .آن زمان بسياري از فعاليت هاي زنان توسط مردان سازماندهي مي شد .حتي سخنراني ها را نيز
مردان به عهده مي گرفتند .اكنون شعار رفع تبعيض ميان مردان و زنان معلول همچنان به سختي پذيرفته مي شود .زيرا مردان
معلول بطور ويژه مردساالر هستند .آنها براي تثبيت نقش خود به عنوان يك مرد دچار مشكالت جدي هستند .همانطور كه زنان
معلول براي يافتن نقش خود به عنوان يك زن دچار مشكل هستند • .در جامعه نيز معلولين در وهله اول به عنوان يك معلول
نگ ريسته مي شوند .از كار افتادگي بعنوان هويت آنان شمرده مي شود ،بدون توجه به جنسيت آنان ،اما تبعيض و نابرابري بين
زنان و مردان معلول دقيقاً همانند تبعيض بين مرد و زن در جامعه است .براي مثال ،تقريبا  31درصد شركت كنندگان جلسات
سال اروپايي معلولين از مردان تشكيل شده بود .در اغلب سازمان هاي معلولين ،زنان در اقليت هستند .روشن است كه بدين
ترتيب در اين سازمان ها مسائل زنان بسيار كمترطرح خواهد شد .و زماني كه تم هاي نگهداري از فرزندان ،كاريابي زنان ،مشكالت
زناشوئي و يا خشونت پيشنهاد مي شوند ،با يك رأي گيري ساده به كنار نهاده مي شوند .سال اروپايي معلولين بخوبي نشان داد
كه جنبش زنان معلول تا چه حد تحت تأثير مردساالري است .اكثر پروژه هاي مصوبه جلسات آن مردانه بودند .جالب اينجاست
كنفرانس هايي كه بر اساس اندك پروژه هاي تصويب شده با تم مربوط به زنان تشكيل شدند ،بسيار موفق بودند .يكي از مصوبه
هاي اين كنفرانس ها عبارت بود از كار مشترك سازمان زنان معلول با سازمان زنان غيرمعلول .چنين همكاري هايي تأثير بسيار
بارزي بر جنبش زنان معلول خواهد گذاشت .يكي ديگر از شعارهاي آن "هيچ تصميمي بدون دخالت مستقيم خودمان نبايد
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برايمان گرفته شود" بو د .حول اين شعار در سراسر كشورهاي اروپايي تظاهرات ها و آكسيون هاي مختلفي سازماندهي گرديد.
• امروزه زنان از كار افتاده به جاي آنكه خود را در پستوي خانه زنداني كنند ،به اجتماع مي روند و وظائف مختلفي را به عهده
مي گيرند .آن ها مستقل مي شوند و براي پيشبرد كار و شغل خود ،نيروي كمكي استخدام مي كنند .بجاي اينكه پسران جواني
كه سربازي خود را مي گذرانند ،نظافت او و خانه او را به عهده بگيرند ،آنها خود دختراني را كه متقاضي كار هستند ،به عنوان
دستيار استخدام كرده و كارهاي شخصي و اجتماعي خود را كه به تنهايي از عهده آن برنمي آيند ،به عنوان يك شغل عرضه كرده
و خانه خود را رسماً به محل كار تبديل مي كنند .هزينه پرداخت دست مزد به چنين مشاغلي اغلب از جانب دولت به عهده گرفته
چنين شيوه هايي براي تثبيت استقالل و حق تعيين زندگي معلولين زن از  51سال پيش توسط جنبش زنان
مي شود• .
معلول مطرح شده و كم كم به اجراء گذاشته شد .اين شيوه از زندگي امكان زيستن به طور مستقل و خارج از خوابگاه هاي
عمومي را به معلولين عرضه كرد .و هم چنين اين اجازه را به آنان داد تا دستيار خود را مستقالً برگزينند و به استخدام خود
درآورند .بويژه آنكه آنها ديگ ر مجبور نبودند پرستاران مرد را تحمل كنند كه هم از نظافت بدن خود خجالت مي كشيدند و هم
خطر تجاوز و سوء استفاده جنسي نيز بر آنان تحميل مي شد .با وجودي كه از سال 2001در قانون آمده است كه براي نيازهاي
ويژه زنان بودجه اختصاص داده شود ،اما آنان هنوز هيچ گونه حقي در قانون براي تعيين جنسيت پرستار خود در خوابگاه ها و
مسلماً زندگي مستقل يك زن از كارافتاده و به استخدام درآوردن يك دستيار ،هزينه بسيار بااليي براي
آسايشگاه ها ندارند• .
دولت دربر دارد .اما بودجه اي كه براي زندگي در خوابگاه هاي عمومي نيز در نظر گرفته مي شود ،خيلي كم نيست و تفاوت كمي
براي مثال حداقل هزينه براي معلولي كه در خوابگاه هاي عمومي زندگي مي كند و
بين اين دو شيوه از زندگي وجود دارد• .
شبانه روز به نيروي كمكي نياز دارد ،حدود  1111يورو در ماه است و اگر همين بودجه براي يك زندگي مستقل همراه با دستيار
در نظر گرفته شود ،حدود  ۶111يورو در ماه تخمين زده مي شود .البته در شرايطي كه دولت در تنگناي مالي بسر مي برد،
هم اكنون يكي از
مسلماً چنين تفاوت هايي بسيار تعيين كننده مي شود و تصميمات اغلب به ضرر زنان گرفته مي شود• .
درخواست هاي جنبش زنان معلول ،تصويب قانون دستيار در اروپا است .چنين قانوني نزديك به  51سال است كه در سوئد به
تصويب رسيده است .در سوئد ديگر خوابگاه هاي عمومي براي معلولين وجود ندارد و زندگي مستقل همراه با دستيار حق مسلم
آنهاست .از سال  50۱3در سوئد مي بايست تمام خانه هاي بيشتر از دو طبقه با امكانات الزم براي معلولين ساخته شود.
يكي ديگر از درخواست هاي جنبش زنان معلول ،آموزش حركات دفاع از خود و رفع تهاجم در مقابل خشونت و تجاوز
•
نسبت به زنان است .با توجه به افزايش ميزان خشونت هاي فيزيكي و تجاوزات جنسي به زنان معلول كه قدرت دفاع از خود را
ندارند ،آموزش شيوه هاي ساده و قابل يادگيري براي مقابله با خشونت ،به يكي از نيازهاي حياتي زنان از كار افتاده تبديل شده
است .براي م ثال زناني كه در صندلي چرخ دار نشسته اند ،ياد مي گيرند كه چگونه از صندلي خود به عنوان يك سالح در دفاع از
خود استفاده كنند • .بحث كورتاژ يكي از مسائل مورد بحث در ميان زنان و معلولين است .بسياري از زنان جنين خود را تحت
آزمايش قرار مي دهند تا از سالم بودن آن اطمينان حاصل كنند و در غير اين صورت آنرا كورتاژ مي كنند .برخي چنين عملي را با
سياست نازي ها مقايسه مي كنند كه سعي داشتند معلولين را همانند يهوديان از ميان بردارند تا جامعه سالم و بي نقصي داشته
جنبش زنان معلول اين مقايسه را نادرست مي داند و مطرح مي كند كه تصميم يك زن به كورتاژ ،از حق او بر بدن
باشند• .
خود ناشي مي شود .براي يك زن بسيار مهم است با هر دليلي كه براي خود دارد ،تصميم بگيرد آيا يك زندگي ديگر را در بدن
تحقيقات نشان مي دهد اغلب زوج هايي كه فرزند معلول دارند ،از هم
خود تحمل مي كند يا نه .اين تصميم شخصي اوست• .
جدا مي شوند و زن مجبور است به تنهايي فرزند معلول خود را بزرگ كند .در جامعه اي كه ما هم اكنون زندگي مي كنيم ،بسيار
واضح است چنين زني از كمك ها و حمايت هاي الزم برخوردار نمي شود .بعالوه امراض مختلفي وجود دارند و برخي كودكان جز
اما مهم ترين جنبه بحث اين است كه زن به طور مستقل تصميم بگيرد ،آيا كورتاژ
رنج و عذاب چيزي نصيبشان نمي شود• .
• در
تعريف
كند يا خير .نه دكتر ،نه دولت ،نه كليسا و نه جنبش زنان معلول حق ندارند اين تصميم را ملغي كنند• .
تعريف انسان معلو ل و از كار افتاده آمده است :كسي كه فاقد عملكرد جسمي ،توان ذهني و سالمتي روحي و رواني ،در حدي
پايين تر از استاندارد و نرمال زندگي در جامعه باشد ،معلول محسوب مي شود • .اما سازمان بهداشت جهاني اين تعريف را نقد
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كرده و معتقد است :ناهماهنگي نقص ارگانيسم در يك فرد با منظر و نرم جامعه را مي توان معلول بودن و يا "غيرنرمال" بودن
• .آناني كه همه چيز را از زاويه زبده
تعريف كرد  .اما نرمال و غيرنرمال امريست نسبي و در هر جامعه اي متفاوت است
پروري و امتيازات و حق ويژه نگاه مي كنند ،طبيعي است كه جامعه را هم به سالم ها و معلولين ،نرمال ها و غيرنرمال ها ،زنان و
معلولين نيازي به ترحم ،درك و دل سوزي ندارند .آنان
مردان ،فرماندهان و فرمانبران ،ارزش ها وبي ارزش ها تقسيم كنند• .
نياز به احترام ،برابري و حمايت از حق تعيين سرنوشت خود دارند .آنان چيزي مي خواهند كه هر انساني طلب مي كند.
نتيجه گيري
•
نشريه اما شماره  5؛ چهارشنبه  0دي • 583۱
ترجمه الله حسين پور •
•
•چگونگي نگرش مردم در مورد معلولين در طرز تلقي آنها نسبت به معلولين موثر مي باشد .عدم شناخت صحيح نسبت
به پديده معلوليت و توانمندي افراد داراي ناتواني و به دنبال آن نفي و در حاشيه گذاشتن افراد اين افراد و يا ترحم نسبت به انها
به جاي رفتارهاي انساني و منطقي ،پيامدهاي منفي را به بار خواهد آورد .شناخت صحيح از اين پديده و آگاهي از توانمندي افراد
داراي ناتواني و استفاده بهينه از اين نيرو گام موثري در جهت توسعه يك كشور خواهد بود  .بيشتر افراد داراي ناتواني و معلوليت
از آموزش ،مسكن ،اياب و ذهاب ،اشتغال و دسترسي به اطالعات و زندگي اجتماعي مناسب بي بهره اند .بسياري از آنها حتي از
اقدام براي دستيابي به حقوق اساسي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي خود دور نگه داشته شدهاند و اين بي عدالتي به
وسيله كليشهها ،نگرشها و تبعيض هاي ناروا كه افراد داراي ناتواني را وابسته و نيازمند به مراقبت ميداند ،تقويت و فراگير شده
است .در حالي كه اين افراد حق داشتن زندگي همانند ديگران را دارند  .اگر به ناتواني به ديد يك انحراف از نرم ظاهري جامعه يا
يك برچسب نگاه كنيم باعث ايجاد يكسري تفاوتها بين كساني كه ناتواني دارند وآنها كه ندارند ميشود گرچه تغييرات اجتماعي
زيادي از گذشته تا حل رخ داده اما افراد ناتوان هنوز در حال تجربه موانع نگرش ميباشند  .فرهنگ ،سايكو دايناميك و
فاكتورهاي اجتماعي از جمله عوامل كمك كننده به نگرش منفي ميباشند .پيچيدگي ساختار نگرش داللت بر اين دارد كه
فاكتورهاي اجتماعي ميتوانند جهت تغيير نگرش استفاده شوند  .نگرش نسبت به افراد ناتوان ،نگرشهاي ياد گرفته شده و
تمايالت تعديل شده احساسي هستند كه بيانگر ارزشها و اعتقادات مي باشند نگرش جزء فاكتورهاي سهيم و شركت كننده در
رفتار انسان است و ممكن است تأثير قوي بر ساير شرايط رفتار بگذارد .نگرش و رفتار اعضاي غير متخصص جامعه ،مراقبين
سالمت و رفتار مراجعين به روش هايي كه كاربردهاي مهمي براي تلفيق اجتماعي و براي تقويت نشر فلسفه خدمات انساني دارند،
كامالً به هم پيوسته و مرتبط است  .وقتي كه شرايط و ساختار اجتماعي ،طبيعي تلقي ميشود ،هر فردي كه از لحاظ ظاهر،
عملكرد ،رفت ار و اعتقاد با اين معيار معمول ،منطبق نباشد ،غير عادي محسوب ميگردد و از بسياري امكانات كه در دسترس افراد
عادي است محروم ميگردد .اين محروميت هم طبيعي به حساب ميآيد .بر همين اساس افراد غير معلول ،تصور ميكنند كه افراد
معلول بدليل بار منفي تفاوتهايي كه با ديگران دارند همواره در آرزوي دستيابي به شرايط طبيعي هستند .برخوردهاي مبتني بر
تبعيض افراد غير معلول با معلوالن بر اساس فرضياتي است كه در مورد معلوالن شكل گرفته است و مغاير با نظر معلوالن در
مورد پذيرش و قبول تفاوتهاي ظاهري است .به نظر ميرسد اينكه اكثر پيامهايي كه از افراد غير معلول اطراف خود دريافت
مي كنيم بخشي از تفكر و تصور ما را نسبت به افراد داراي ناتواني يا معلوليت شكل ميدهد ،نشان ميدهد كه جامعه معلوليت را
رد ميكند و آنها را در سطحي پايينتر از يك انسان قرار ميدهد.
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