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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

قانون حمایت از حقوق معلــوالن امید تازه ای برای 
جامعه ایران است و شــما یکی از افراد  تاثیرگذار در 
تصویب این الیحه بودید.   با توضیحی درباره زندگی 

شخصی خودتان به بحث  کمپین و این قانون برسیم.  
ما۵پسریموازاین۵پسر،۳نفردچارمعلولیتند.معلولیتمان
دیستروفیعضالنیخیلیشدیداست.اینمعلولیتدرابتدای
کودکیونوجوانیمشهودنبودواصالهیچآثارینداشتواز
١٨سالگیکمکممشخصشدوبهمرورزمانوضعبدنتحلیل
رفتومعلولیتشدیدترشد. حدود٢6-٢۵سالاستکهمن
دچاراینمعلولیتهستمونزدیکبه۳٠سالاستکهبرادر
بزرگترو١٨-١7سالاستکهبرادرکوچکترم. تمامابعاداین
معلولیتبرایماشناختهشدهاستومشکالتمعلولیتراکامال
باگوشتوپوستواستخواندرککردیم.شرایطبسیاربغرنج
وسختیاســتکهدرایراندچارمعلولیتشوید،چونهیچ
پوشش،اطالعرسانی،آموزشوساماندهیوجودندارد، حتی
پدرومادرمنهمبهدلیلجابهجاییوانجامکارهایشخصی
مندچارمعلولیتجســمی-حرکتیشــدند. شایدهمین
مسائلزمینهسازاینشدکهمنبیشترپیگیراینمواردشوم.
متولد چه سالی هستید؟ و این معلولیت ژنتیکی بود؟
منمتولدسال۵٢هستموبله،اینمشکلژنتیکیودلیلش

ازدواجفامیلیاست.
زمانی که شما دچار معلولیت شدید، برادر بزرگتان هم 
به این مشکل دچار شده بود . شرایط روحی آن سال های 
شــما چطور بود؟ و آیا مسکن و همراهی هم داشتید؟
بلهآنموقعحدود6-۵ســالبودکهبــرادربزرگمدچار
معلولیتشدهبود. فشارروحیوروانیزیادیرویمنگذاشت
کههنوزهمقســمتیاززندگیمنتحتالشــعاعفشارآن
روزهاست؛نتوانستمدرسمراادامهدهم،سراغشغلخوبیبروم

یامهارتیکسبکنم. 
دهه 70 قوانین ایران هم کمترین حمایتی از معلوالن 
نداشت . شرایط آن روز به شــما  تلنگری وارد کرد که 
تالشی برای تغییر وضع داشته باشید؟ می خواهم این 
روند گذر از  مشکالت فردی و روحی تا حضور در جامعه 

و تالش به تغییر قوانین را بدانم . 
 بلهاینپروسهخیلیطوالنیبود. منتاهمینسهسالپیش
امیدیبهتغییروتحولاساسینداشتم. نخستینقانونمربوط
بهسال٨۳استکهاجرانشدوگفتندیکیازتبصرههایماده
١6آنتامینبودجهرامشروطکردهبودکههیچوقتاعتبارآن
تامیننشد. باهمینتوضیحبایدازسال٨۴قطعااجرامیشد،

ولیآنهمرخنداد.
  در فاصله سال های ۸۶ تا ۹۵ شما خانه نشین بودید؟

بله. بعدازمشکالتکارخدماتکامپیوتریوشکستدر
آن،مغازهاینزدیکمحلزندگیامگرفتموآنجاهمهمان
داستانپیشآمدوبهمشــکلخوردم. ازسال۹٠دیگراین

مغازههمنبودوخانهنشینشدم.
شما از طریق شبکه های مجازی از تجمع  سال ۹۵ 
آگاه و پس از جلسه ای با  نمایندگان مجلس، فعال تر 

شدید و کار کمپین هم شروع شد؟
 بعدازآنمنپیگیرموضوعالیحهبودم.دومشــهریور95 
تجمعصورتگرفت،درجلسهنمایندگانقولدادندحمایت
کنند،هفتهبعدالیحهبهمجلسآمدو١۳١نمایندهرأیدادند
کهاینالیحهدردستورکارمجلسقرارنگیرد. فضایروحی
خیلیسردیشدوکامالمایوسشدیم. سکوتخیلیعجیب
وناامیدیبزرگیدرزندگیامبــهوجودآمد. ایناتفاقهفتم
شهریور۹۵افتادو دچارافســردگیشدم. یکیدوماهبعدبه
خاطرمعلولیتپدرمکهدریکیازمراکزتوانبخشیبهزیستی
عضوبود،آنجاصحبتشدوپدرمگفتفرزنددارایمعلولیت
دارموتیمیازیکمرکزخصوصیآمدتافیلمیازوضعمن
بگیرد. فیلمبرداردرآخرینپرسشگفتکهاالنچهآرزویی
داری؟گفتممرگ،آرزوییندارموپرسیدخواستهاتچیست؟
گفتمیااینقانونراتصویبکنندیــاقانوناتونازی)کمک
پزشکبهفردیکهقصدپایانزندگیخودرادارد( راآزادکنند
کهماازاینهمهمشقتورنجخالصشویم. فیلمراقطعکردو
گفتتوکهمیتوانیصحبتکنی،چراصدایبقیهنمیشوی؟
اینتلنگرونقطهعطفیدرونمنبودکهباعثشدچندروزبعد
گروهاعتراضاتسراسری١٢آذرراراهانداختموبعددوستان
پیشنهاددادندکمپینشودوهمینمشورتزمینهسازکمپین

سراسریپیگیریالیحهحمایتازمعلوالنشد. 
  بعد از شکل گیری این کمپین چه اتفاقی رخ داد؟

الیحهکامالمسکوتماندهبودکهکمپینتشکیلشد. شروع
کردیمشهربهشهررفتنوطومارمعلوالنشکلگرفت.معلوالن
شهرهاوروستاهایمختلفدرخواستخودرابهنمایندههای
خوددرمجلسمیدادند. اینکاردرسراسرایراندرحالانجام
بودوکمکمحقوقمعلوالندررسانههاوشبکههایاجتماعی
دیدهشد. ماهشتگتصویبالیحهمعلوالنرادرتوییترترند
فارسیکردیموهمهاینکارهادرچارچوبقانونوبهصورت
کامالمدنیپیشمیرفت. اینتالشهادرنهایتبهنتیجهرسید
و٢٠اسفند۹6اینالیحهبااکثریتآرادرمجلستصویبشد. 

  اینجا دیگر حلقه هایی بین خود افراد دارای معلولیت 
هم شکل گرفته و بیشتر شده  بود . حقوق معلوالن هم 
در رسانه ها بیشتر دیده می شد . در مجموع در این یکی 
دو سال  به نظر می آید فضا و شرایط به شکل محسوسی 
تغییر کرده است . این تغییرات، تاثیری  در زندگی افراد 

دارای معلولیت هم داشته است؟
 بله،مادرچندینبرنامههمشرکتکردیموازهرفرصتی
برایاطالعرسانیوحضوردرجامعهاستفادهمیکردیم. مثال

روزیکهمراسمعقدمندرشیرازتمامشد،بهمنخبردادند
کهپسفرداقراراســتدربرنامهخندوانــهحضورپیداکنم. 
فرداصبحراهافتادموبهواســطههمینمراسممیهمانهم
داشتیمومنشــبدرکوچهخوابیدموساعت٨،۹صبحبه
برنامهخندوانهرسیدموتوانستیمبخشیازحرفهایمانرا
بزنیم. خودمانهممثالدرنمایشگاهمطبوعاتحضورمستمر
داشــتیموهرروزباویلچرپیادهرویوشعارهایخودمانرا
مطرحمیکردیم. درنمایشگاهقرآنهمبههمینشکل. دراین
یکیدوسالحضورمتفاوتتریداشتیموسعیمیکردیمآن
تصویرترحمبرانگیزنسبتبهافراددارایمعلولیترابهنگرش

فرهنگیوحقوقیتغییردهیم. 

 این الیحه باالخره پارســال تصویب شد . امسال 
تغییری در زندگی شما و دیگر افراد رخ  داد؟  

 چونفصلبودجهتمامشدهبودماامیدچندانینداشتیم
کهبخشاعظمالیحهاجراییشود.بخشیازمفاداینقانوننیز
آییننامهداشتوطی۳تا6ماهبایدبرایآنآییننامهنوشته
میشد.قانوناردیبهشت۹7ابالغشدوتااالناتفاقخاصی
دربارهآنصورتنگرفتهاســت؛آییننامههابههیأتدولت
ارســالشــدهولیهنوزتصویبنشدهاســت.ماازمهرماه
پیشبینیمیکردیمکهامسالبازهمدرموردبودجهاغفال
شویمودراینزمینهفعالشدیم. االنکمپینبیشاز۵هزار
عضوداردوسعیمیکنیمباهمخواستههایمانرادنبالکنیم.

به تازگــی بودجه در مجلس به تصویب رســیده 
است.  اطالع دارید درباره اجرایی شدن  این قانون چه 
مواردی در آن لحاظ شده است؟ آیا می توان سال  98   

به اجرایی شدن این  قانون امیدوار بود؟
 برایمسئوالنیکهازاینقانونتخطیکنندمجازاتیدرنظر
گرفتهشدهاســت.قبالبهانهمیآوردندکهقانونحمایتاز
معلوالنضمانتاجرایینداردودرقانونجدیدمواردیلحاظ
شدهاست.درهمینقانونآمدهکهبایدبودجهاجراییخودشرا
داشتهباشد.بخشهاییاجراخواهدشد،امامتاسفانهمهمترین
مادهآنکهبیشترینبودجهرانیازداشتومربوطبهمعیشت
افراددارایمعلولیتبوداجرانخواهدشــد.طبقماده27 این

قانوندولتمکلفاستبهافراددارایمعلولیتشدیدوخیلی
شدیدنیازمندوفاقدشغلمبلغحداقلدستمزدساالنهبدهد،
امابابودجهدرنظرگرفتهشدهکهنزدیکیکیازدهمبودجه
موردنیازوپیشبینیشدهاســت،اینمادهاجرانخواهدشد.
 شما از مهرماه پیگیر لحاظ شــدن این بودجه در 

بودجه سال آینده شدید؟
 بله،ماازنیمهدومسالشروعبهنامهنگاریکردیمکهامسال
معلوالنفراموشنشوند،ولیهیچکداملحاظنشد.چندروز
پیشازآنکهالیحهبودجهبهمجلسبرســدمتوجهشدیم
کههیچبودجهایبرایاجراییشدنقانونلحاظنشدهاست. 
١٢آذرجلویســازمانبرنامهبودجهتجمــعکردیمودکتر
نوبختهمهرابهدفتردعوتکردنــدوحرفزدیم. خودش
متعجببودکهچرابهنامههاپاســخیدادهنشدهودرنهایت
کارگروهیتشــکیلشــد.دراینکارگروهپسازبحثهای
فراوانقرارشد٢هزارو۳٠٠میلیاردتومانبرایاجراییشدن
اینقانوندرالیحهگنجاندهشود.ازاینعدد،یکهزارو١٠٠
میلیاردتومانرادکترنوبختدرالیحهبودجهنوشتوبرای
نخستینباردرتاریخردیفبودجهخاصیبرایاجرایقانون

حمایتازمعلوالنلحاظشد.
  یعنی اگر اعتراض شــما نبود امسال هم در بودجه 

ردیفی لحاظ نمی شد؟  
اصالنمیآمدونیامدهبود.بهدلیلاعتراضوپیگیریماچند
روزارســالالیحهبهمجلسعقبافتادواینردیفبهبودجه

اضافهشد.
  این نخستین گام موفقیت صورت گرفت و احتماال 
می تواند بخشی از مشکالت جامعه  معلوالن ایران را 

حل کند . دیگر چه اتفاقی باید رخ دهد؟
 بلهاینمیتواندنخستینگامباشد.بهنظرمنبایدنهضت
احقاقحقوقمعلوالنشکلبگیرد.زمانیوقتیدربارهحقوق
معلوالنصحبتمیشد،ســریعبحثویلچرمیشدوفقط
فردیکهازویلچراستفادهمیکردرامعلولمیدانستند.امااالن
میگوییمدربحثدسترسپذیریمادریکهفرزندکوچک
داردهممشمولاینشرایطمیشود،شاملحالافرادمسن
میشود،شاملافرادیکهدچارمعلولیتمقطعیمثلشکستن
دستمیشوندهممیشود.بایدنهضتیعمومیشکلبگیرد
کهمشــکلمعلوالنرفعشــودوجامعهایرانتوانمندشود.
این تعریف و رویکرد می تواند کمک فراوانی داشته 
باشــد .  اگر بپذیریم که جامعه،  مسئوالن و نهادهای 
رســمی وظیفه دارند زمینه را برای حضور همه افراد 
جامعه با تمام  تفاوت ها فراهــم کنند دیگر این نگاه 
ترحم برانگیز یا خیریه ای از بین می رود و بخشــی از 
 مشکالت حل می شود.  در سرشماری ۹۵ آمارگیری 
از تعداد افراد دارای معلولیت ایران  حذف شد و همین 
هم یک مشکل اساسی است . االن شما آماری در این 

زمینه دارید؟
 یکیازبزرگتریــنایرادهابــهدولتهمینبــودکهدر
سرشماری۹۵مارابهحســابنیاورد. وقتیاینسرشماری
نباشدآنطرفدربرنامهتوسعهششمدیدهنخواهیمشدودر
بودجههایساالنههمنقشینخواهیمداشت. اینایراداساسی
استواالناعدادحدسوگمانیمیشود.سازمانبهزیستی
میگویدیکمیلیونو۵6٠هزارنفرمعلولتحتپوششدارد.

  درباره غیبت معلوالن در سرشماری ۹۵، توجیهات 
فراوانی بیان شد. به نظر شما این  غیبت با چه هدفی 

صورت گرفت؟
 نمیدانم.همانموقعبهزیستیگفتبهدلیلهزینهاست،
امابودجهسرشماریکهبابهزیستینیست.مندقیقبهاین
موضوعفکرنکردمولیحتیدرخودسازمانبهزیستیهمآمار
دقیقیدربارهپایشمعلولیتووضعمعلوالنوجودندارد؛سن
معلوالن،وضعاشتغال،مسکنونیازهایتوانبخشیوروزمرهو...
کهاینمواردواینندیدنقطعیبحثراکمیمشکوکمیکند.
مابهبهزیســتیمیگوییمافراددارایمعلولیتچندبرابرآمار
شماستومیگویندکجاست،مانمیبینیم.مامیگوییموقتی
شمادرسرشماریپنهانکردیدخانوادههاهمپنهانمیکنند.
االن ما این قانون را داریم، رسانه ها تا حدودی موضوع 
را پوشش می دهند، کمپین شما  و دوستان هم پیگیر 
است، افراد زیادی هم به حقوق معلوالن آگاهی پیدا 
کردند و همه  این موارد هست اما باز هم آینده چندان 
روشــنی دیده نمی شــود . فکر می کنید مشکل از 

 کجاست و کجای کار ایراد دارد؟
متاسفانههمینطوراستواینمشکلناشیازنگرشمنفی
بهمعلولیتاست. نگاهحاکمیتیبایدنسبتبهمعلولیتتغییر
کند.معلولیترانهمشکلافرادبلکهمشکلجامعهدیدهوموانع
حضورافراددارایمعلولیترابرطرفکند.تعریفازمعلولیت

درایرانبایدتغییرکند.بایدنگاهتبلیغاتیبهماتغییرکند.
به نظرتان نگاه کلی مردم و جامعــه به افراد دارای 

معلولیت چه ایرادی دارد و چه تغییری  باید کند؟
نگاهمردموجامعهایرادیندارد،بهنظرمنایرادازسازمانها
ووزارتخانههاییاستکهبارفرهنگیبهدوشآنهااست.اگر
جاییدرجامعهایمشکلیدربرخوردبامعلوالنایجادمیشود
اینبهدلیلکوتاهینهادهایمسئولوآگاهینداشتنجامعه
است.درقانونداریمکهصداوسیمابایددرهفته۵ساعتبرنامه
دررابطهباتعاملباجامعهمعلوالنداشتهباشد.درسریالها
عقوبتفردخاطییاگناهکاررابامعلولیتبهتصویرمیکشند.
دراینشــرایطوقتیمنواردجامعهمیشومناخودآگاهنگاه
مردمجامعهبایداینعقوبتگناهباشدهرچندکهوضعنگاه

جامعهاالنبسیارپیشروترازسازمانهامسئولاست.

محمد باقرزاده| قرار بود برای گفت و گویی در آستانه سالروز تصویب الیحه حمایت از حقوق  معلوالن در مجلس شورای اسالمی، به دفتر روزنامه بیاید، 
اما این اتفاق نیفتاد؛ او و دیگر افراد معلول  برای خروج از خانه باید از دو روز پیش درخواست خودرو دهند و البته همین امکان هنوز در  بسیاری از شهرها و 
روستاهای ایران فراهم نیست. »بهروز مروتی« یکی از افراد فعال در زمینه  پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت در ایران و مدیر کمپین معلوالن است که در 
چند  سال  گذشته با پیگیری های فراوان توانسته به گوشه ای از مطالبات این افراد جامه عمل بپوشاند. او یک  بیمار دیستروفی است و کمپینش نقش موثری 

در  تصویب الیحه حمایت از حقوق معلوالن در ۲0  اسفند ۹۶ داشت و همچنان برای اجرایی شدن این قانون تالش می کند.  
در خانواده بهروز، او تنها فرد معلول نیســت، دو برادرش هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.  معلولیت سه فرزند خانواده، کم توجهی نهادهای 
مسئول و ضعف قانونی در حمایت از حقوق این  بخش از جامعه، بار سنگینی را بر دوش پدر و مادر بهروز مروتی گذاشت و کار تا جایی پیش  رفت که آنها هم به 
دلیل فشار ناشی از رسیدگی به فرزندانشان دچار معلولیت شدند. همین شرایط  زمینه ساز تصمیم به تغییر شرایط معلوالن در جامعه ایران توسط مروتی شد 

و حاال او در میانه راهی  پرپیچ و خم است. مروتی در این گفت و گو از نحوه اجرایی شدن این قانون در  سال گذشته و وضع  بودجه آن در  سال پیش رو می گوید. 

  گفت وگو با بهروز مروتی، موسس کمپین حمایت از حقوق معلوالن درباره تأثیر این کمپین بر 
تصویب الیحه حمایت از  حقوق معلوالن، بودجه دولتی و فعالیت شهرداری ها برای معلوالن

نهضت معلوالن چطور پیروز شد
امسال برای اولین بار در تاریخ،بودجه خاصی برای اجرای قانون حمایت از معلوالن لحاظ شد

شهروند| الیحهایکهامسالشهرداریتهرانباعنوان
بودجهپیشنهادیســالآیندهبهشورایشهرفرستاد،
تفاوتچندانیباسالهایپیشــیننداردودرتقسیم
بودجهبازهمبودجهایناچیزبهبهبودوضعیتآنهادر

شهراختصاصدادهشدهاست.
باآنکــهدرماههایگذشــتهبارهااعضــایکنونی
شورایشهرومدیرانشهرداریازلزومتوجهبهحقوق
مغفولماندهافراددارایمعلولیتســخنگفتندامادر
الیحهبودجهتنهایکردیفبهجامعهحدود٢میلیون
و٢٠٠هزارنفریمعلوالنوسالمنداناختصاصیافته
است.برایاینردیفباعنوان»روانسازیعبورومرور
معلولینوسالمندان«بودجه٢۴میلیاردو٨٠٠میلیون
تومانیلحاظشدهکهحتیاعتراضبعضیازاعضایشورا

راهمبههمراهداشتهاست.
»الهامفخاری«رئیسکمیتهاجتماعیشورایشهر
تهراندراینبارهودرتوضیحیکهامسالبراینبودجه
باعنوان»بودجهشهرداریتهرانبهزبانساده«منتشر
کرده،باناعادالنهخواندناینبودجهنوشــتهاست:»از
حیثعادالنهبودنابعادمختلفومتفاوتیبرایعدالت

میتوانمطرحکرد.یکیازاینمواردســهمگروههای
مختلفجمعیتیازبودجهاســت؛بهعنوانمثالبرای
معلوالنوســالمندانکهجمعیتبالغبر٢٫٢میلیون
نفردارند،تنهادرمأموریتحملونقلوترافیکوصرفا
درردیفروانســازیعبورومرورنزدیکبه٢۵میلیارد
توماندیدهشدهاســت-چیزیحدود٠٫١۳درصد.در
بودجهمخصوصمناطقکهاشارهمختصریبهآنشد،
سهمهرمنطقهازبودجهبامیزانجمعیتآننشانیاز
عدالتنداشــت.«اوبااینتوضیحبودجهنوشتهشــده
را»ناعادالنه«دانســتوشایدهماعترضاتباعثشدتا
اعضایشورادرزمانبررسیاینبودجهتالشبهتغییر
آنداشتهباشــندکهیکیازاینتغییراتلحاظکردن
ردیفیتازهبرایمناسبسازیشــهربرایافراددارای
معلولیتاست.دریکیازجلساتبررسیبودجه»زهرا
صدراعظمنوری«تبصرهایرامطرحکردکهبهامضای
تعداددیگریازاعضایشــورایشهرتهرانهمرسیده
بودودرمتنآنآمدهبود:»شهرداریتهرانموظفاست
بودجهباعنوان»روانسازیعبورومرورپیاده«راصرفا
درحوزهمناسبسازیفضاهایشهریبرایتوانیابان

واقشارکمتوانجســمی-حرکتیوذهنیهزینهکند.
همچنیندرراستایمناسبسازیفضاهایشهریبرای
توانیابان،سالمندانوکودکانوسایراقشارآسیبپذیر
جسمی-حرکتیوذهنیبهمنظورتحققشعار»تهران،
شــهریبرایهمه«بهمیزان١٠درصدازسرجمعهر
یکازردیفهایتحــتعنوان»بازپیرایــی،ترمیمو
تجهیزبوستانهاوفضاهایســبز«،»احداثوتکمیل
پایانههاوپارکینگهایمترو«،»بازســازیوتعمیرات
اساسیساختمانهایاداری«و»احداثسرویسهای
بهداشــتیدرمعابر«بــهترتیببرایمناسبســازی
بوستانها،پیادهروهاوتفرجگاهها،مناسبسازیپایانهها
وایستگاههابااولویتایستگاههایپرتردد،مناسبسازی
ساختمانهایاداریوســرویسهایبهداشتیهزینه

کنند.«
اینپیشــنهادالبتهبا١6موافقوبــدونمخالفبه
تصویبرسیدکهاختصاصاین١٠درصداگرچهگامی
امیدوارکنندهبهحسابمیآیدامانمیتواندگرهایبزرگ

ازمشکالتحضورمعلوالنوسالمنداندر
شهررابازکند.

سهم معلوالن و سالمندان از بودجه ۱۸هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آینده چقدر است؟

25 میلیارد توماِن عجیب! 
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