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نابینایان هم عضو خانه ملت میشوند
راضیه کباری
خبرنگار

اسفند سالجاری شاهد برگزاری دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسالمی خواهیم
بود .از اینرو نماینـ ــدگان از همین آغازین روزهای سـ ــال ،کار اصالح قوانین انتخابات را
برای دسـ ــتیابی به نظام انتخاباتی جامعتر و عادالنهتر آغاز کردهاند .بیستم فروردین که
مجلسیان با لباس سـ ــپاه در صحن علنی حضور یافتند و شور و حالی انقالبی بر مجلس
حاکم بود یکـ ــی از تبعیض های به ظاهر قانونی که تاکنون مانـ ــع حضور و رقابت یکی از
اقلیتهای جامعه بود از میان برداشـ ــته شد .یعنی شرط سـ ــامت بینایی برای نامزدی
در انتخابـ ــات مجلس .به ایـ ــن ترتیب یک گام به «ارتقای شایسـ ــته گزینی» مد نظر رهبر
معظم انقالب که در سیاس ـ ـتهای کالن انتخاباتی ابالغ شـ ــده بود نزدیکتر شـ ــدیم .از
دگرسو ملحق شدن ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ایجاب میکرد حق
مشارکت سیاسی کامل نابینایان فراهم شود.
حضور موفق نابینایان در مجالس کشـ ــورهای دیگر و همچنین تجربه حضور دو نماینده
نابینا در شورای شهر تهران دلیلی دیگر بر امکان پذیر بودن اجرای این تعهد است...
«ایران » به انگیزه بررسـ ــی و ارزیابی این اقدام مهم مجلس شـ ــورای اسالمی  ،با دوتن از
فعاالن نابینا در عرصه حقوق و علوم اجتماعی گفت و گو کرد و ابعاد این تصمیم را مورد
بررسی قرار داد که در ادامه می خوانید.
ëëیکـــی از دالیلی که در دفعـــات قبل منجر به
رأی نیاوردن این پیشـــنهاد میشد این بود که
نمایندگانمعتقدبودندنابینایانتواناییالزم
را برای انجـــام وظایف نمایندگـــی بهصورت
مستقلوقائمبهشخصندارنداینبارمجلس
چگونهقانعشد؟
حسین عبدالملکی  :این بار اصالح قانون
انتخابات از اســـفند ماه در جریان بود و برای
بررســـی بیشتر به کمیســـیون شـــوراها و امور
داخلی مجلس ارجاع داده شده بود .از اینرو
وقتی در مجلس طرح شـــد چون کمیسیون
و دولـــت هر دو با حذف قید ســـامت بینایی
برایاعالمنمایندگیموافقبودندنمایندگان
بیشـــتری قانع شـــدند .البته این بار نیز مانند
دو بـــار دیگری کـــه این پیشـــنهاد در مجلس
طرح شـــد رویکرد رفع تبعیض و اینکه دایره
نمایندگـــی را باز کنیم تا همـــه بتوانند بیایند
بیشـــتر ملموس بود .از ســـوی دیگر آشنایی
نمایندگان با فناوری های روزی که به نابینایان
برای دســـتیابی ســـریع به منابـــع اطالعاتی
یاری میرســـانند و اینکه نابینایان میتوانند
بهصورت مستقل وظایف نمایندگی را انجام
دهند آنها را برای رأی دادن به این پیشـــنهاد
ترغیبکرد.
 ëëداشتنچهتواناییهاییرابراییکنماینده
نابیناضروریمیدانید؟
فرض کنیم نابینایی بتواند نامزد شرکت
در انتخابـــات شـــود؛ از آنجا کـــه انتخابات در
کشور ما یک فرآیند است صالحیت این فرد

بعـــد از نامـــزدی باید تأیید شـــود .در مرحله
بعد این فرد در رقابت انتخاباتی با افراد بینا
روبهرو میشود .قطعاً موضوع نابینایی برای
مردم سؤال میشـــود و چون جامعه هنوز با
نابینایان آشنا نیست با این موضوع با تعجب
روبهرو خواهد شـــد .در کنار همه این مسائل
فرد نابینـــا باید برنامههایـــش را طرح کند تا
مردم آن را بررسی کنند و در صورت پذیرفتن
به او رأی دهند .نابینایی که بتواند از همه این
مراحل بگذرد و بر همه آنها غلبه کند قطعاً
توانایـــی و قابلیتی بیش از افـــراد دیگر دارد و
از نظر توانمندی دارای شـــاخصههایی است
که در سایر نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد.
در نتیجـــه در این فرآیند نـــه تنها فرد ناتوانی
وارد مجلـــس نمیشـــود بلکـــه با بـــاز کردن
فضا برای دیگران و نابینایان جامعه از بستر
نخبگان خود بیشـــتر بهره برده است .زیرا اگر
نابینایـــی بتوانـــد از تمام ایـــن مراحل بگذرد
نخبه اســـت و این ماییم که تا حـــال خود را از
توانایی او محروم ســـاختهایم .بـــا این راهکار
میتوانیـــم از درصـــد بیشـــتری از نخبـــگان
جامعهاستفادهکنیم.
 ëëبهنظر شـــما اینکه فردی از جامعه معلوالن
وارد خانـــه ملت شـــود چقدر در طـــرح و حل
مسائل این قشـــر مؤثر خواهد بود؟ زیرا بویژه
در این دوره مجلس شـــاهد بودیم فراکسیون
معلوالن خیلی دیر تشکیل شد و ظاهراًهمت
خاصی برای بررسی امور معلوالن در مجلس
وجودنداشت؟

بهنظر من ورود یک فرد نابینا به مجلس
عالوه بر ورود یک فرد نخبه فواید دیگری هم
دارد .این فرد از ســـویی میتواند در تصویب
قوانینتخصصیبرایمعلوالننقشداشته
باشـــد و هم برای اینکه شـــرایط معلوالن در
قوانین دیگـــر در نظر گرفته شـــود .به عالوه
او میتواند شـــرایط و مشـــکالت معلوالن را
برای ســـایر نماینـــدگان باز کنـــد و مهمتر از
همه اینکـــه در پژوهشهـــای مختلف گفته
میشـــود همانگونه که مواجهه منفی با یک
فرد معلول روی روح و روان فرد و بر نشـــاط
اجتماعـــی تأثیرگذار اســـت و احساســـات را
برمیانگیزد مواجهه مثبـــت با یک معلول
توانا هم روی نشاط اجتماعی تأثیر میگذارد
و هم باعث ایجاد انگیزه در دیگران میشود
و هـــم دیگران از او الگـــو میگیرند .البته این
حضـــور کارکرد پنهانی هـــم دارد که آن ،این
اســـت که نگاه جامعـــه به معلـــوالن تغییر
مییابد.
اینکـــه فـــرد نابینا بـــه چـــه تواناییهایی
نیاز دارد بـــرای اینکه بتوانـــد در رقابتهای
انتخاباتی شرکت کند زیاد اهمیت ندارد .در
نگاه اول شـــاید تا ســـالها هیچ فرد نابینایی
نداشـــته باشـــیم که بتوانـــد در این بســـتر با
دیگران رقابت کند ولـــی در حال حاضر این
اهمیـــت دارد که این امکان بـــه وجود آمده
اســـت .اما یک فرد نابینا بـــرای اینکه بتواند
وارد مجلس شـــود باید پیـــش نیازهای الزم
بـــرای ورود به این عرصـــه را بیش از دیگران
دارا باشـــد از جمله بر سیاســـتها و قوانین
تا حدی تســـلط داشـــته باشـــد؛ قطعاً دارای
حـــوزه تخصصی باشـــد و در آن کار عملی و
علمی کرده باشـــد؛ تجربیات اجرایی داشته
باشد زیرا در کار اجرایی است که فرد متوجه
میشود که جریان انجام کارها چگونه است،
هم توان تبیین مواضع خود را داشته باشد و
هم توان اســـتدالل کردن را .بخوبی بتواند از
فناوریها استفاده کند و از همه مهمتر توان
ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران را داشـــته باشد؛
توان جذب منابع مختلف و بســـیج منابع را
داشته باشد و ...اینها شرایطی است که باعث
میشود فرد ،نمایند ه ایده آلی شود.
 ëëفکر میکنید شـــورای نگهبان چه نظری در
موردایناصالحیهداشتهباشد؟
البته این احتمال وجود دارد که این حذف

در شورای نگهبان با مخالفت روبهرو شود .تا
آن روز مـــا باید برخی از کارها را انجام دهیم
از جمله انجمـــن ها و افـــراد نابینای مطلع
هـــم باید بـــا نمایندههـــا رایزنـــی کنند چون
نماینده شـــورای نگهبان اصـــوالً در مجلس
نیز رفـــت و آمد دارد و اگر نمایندگان بخوبی
قانع شـــده باشـــند میتوانند نماینده شـــورا
را نیـــز با این موضوع آشـــنا کنند .دیگر اینکه
تمام مواردی را که بر اســـاس آنها امکان رد
این اصالحیه وجود دارد در رسانهها بررسی
کنیم .منظورم بحثهای حقوقی و سیاستی
اســـت و حقوقدانان نابینا منصفانـــه و واقع
گرایانه مواد قانونی را که بر اساس آنها امکان
رد شدن این مصوبه وجود دارد طرح کنند و
بگویند از نظر آنها به چه دلیل نباید رد شود.
چون مشـــکالتی که برای اقلیتی در جامعه
ایجاد میشـــود تنها دلیلش این نیســـت که
دیگران نمیخواهند حـــق آن اقلیت را به او
بدهند بلکه دلیل اصلی این است که خود آن
اقلیت برای گرفتن حق خود اقدام نکردهاند
و نتوانســـتهاند شـــرایط خود را برای دیگران
توضیح دهنـــد .حذف قید ســـامت بینایی
پیشنهادآقایکامراننمایندهاصفهانبودکه
میتواندنشانهتأثیرتوانمندینابینایانباشد
و شـــاید خواست و اصرار نابینایان اصفهانی
باعث ارائه این پیشنهاد از سوی او شده باشد.
جالب اســـت بدانید نماینـــدگان دیگری نیز
پیشنهاد حذف بند ضرورت سالمت بینایی
را به مجلس داده بودند اما چون نوبت آقای
کامران جلوتر بود این پیشنهاد توسط او طرح
شد .ما وظیفه داریم دست اندرکاران را قانع
کنیم ،فـــرد نابینا میتوانـــد از عهده وظایف
نمایندگـــی برآیـــد و نابینایـــی نمیتواند به
خودی خود مانع انجام این وظایف شود .به
نظرم مسئوالن انجمنهای نابینایان باید با
هر کس در شورای نگهبان یا مجلس ارتباط
دارندرایزنیکنند.حضورنابینایاندرمجامع
حقوقی ،دیدار نابینایان با نمایندگان خود در
شهرهایشـــان بخصـــوص نمایندگانی که با
این پیشـــنهاد مخالف بودهاند و اســـتفاده از
ظرفیت فراکسیون معلوالن کارهایی هستند
که در این برهه زمانی باید انجام شوند.
صحبـــت و رایزنی با نماینـــدگان باعث
میشـــود اگر احیانـــاً این مصوبه در شـــورای
نگهبان رد شـــد و دوباره به مجلس برگشت

لغــو ممنوعیت نامزدی نابینایان برای خانه ملت

گام بلند در اجرای پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول
اگر چه آغاز سال جدید
توأم بود با اخبـــار ناگوار
یادداشت سیل در مناطق وسیعی
از کشورمان و پیامدهای
گســـترده فاجعه بار آن
در زندگـــی میلیونهـــا
نفـــر از هموطنانمـــان؛
سهیل معینی اما در همین حال و هوا
مدیرعامل شبکه خبـــری مســـرت بخش
تشکلهاینابینایان فضای جامعه نابینایان
و کم بینایان کشـــور را به
کلی تغییـــر داد و این خبر همانا لغو شـــرط
وجودبیناییبراینامزدینمایندگیمجلس
شـــورای اســـامی بود کـــه نه تنهـــا در قلوب
بیش از نیم میلیون تن از شـــهروندان دارای

محدودیتهایبیناییکشوربلکهدردلهای
هر فعـــال حقـــوق مدنی کـــه بـــرای تحقق
برابری حقوق شهروندان و رفع تبعیضهای
حقوقی فعالیت میکند موجی از شـــادی و
امید ایجاد کرد.
بهطـــور خالصه ماجرا آن بود که در گذشـــته
نمایندگان مجالس وقت شورای اسالمی در
تدوینالزاماتعمومیواختصاصینامزدی
شـــهروندان برای نمایندگی مجلس شـــورا
مصـــوب کرده بودند که نامزدهـــا باید دارای
سالمتبینایی،شنواییوگویاییباشند.
قطعاً این شـــروط بـــه معنای عـــدم امکان
نامـــزدی نابینایان بـــرای ورود به خانه ملت
بـــود .از اینرو بر نابینایان تأکید میشـــود که
ایـــن گـــروه تحصیلکردهتریـــن افـــراد دارای

معلولیت کشور هستند که با داشتن هزاران
فـــرد دارای مدارج عالی تحصیلـــی و احراز
پســـتهای مختلف مدیریتی کارشناسی و
عضویت در هیأتهای علمی دانشگاههای
کشـــور از توانمنـــدی و شایســـتگی درخوری
برای نامـــزدی نمایندگی مجلس برخوردار
هستند.فعالیتدههانفرازنمایندگاننابینا
در پارلمانهـــای مختلف جهـــان مؤید این
شایستگیاست.
لـــذا وجود این قید ســـالها بـــود که موجب
رنجش و القای حس محرومیت از حقوقی
در میان نابینایان شـــده کـــه خود را محق به
داشتن آن میدانســـتند .نکته قابل تعمق
در این میان آن بود که نابینایان و کم بینایان
تحصیلکرده کشـــور از رقابت بـــرای ورود به

مجلس محـــروم میشـــدند نـــه از ورود به
آن؛ بـــه عبارت دیگر آنچه موجب میشـــد
شـــهروندان نابینا و کم بینا به نوعی خود را
بـــا وجود این قید متحمـــل تبعیض بدانند
محرومیت از رقابت برابر بود ،زیرا در صورت
توانایی نابینایان برای نامزدی مجلس این
امـــر بههیچ عنـــوان مبیـــن تضمین تحقق
این امر نیست ،زیرا این افراد نیز مانند سایر
نامزدان باید بتوانند آرای مردم را برای ورود
بهخانهملتبه دست آورند.بهعبارت دیگر
با رأی و حمایت موکالن خود بهعنوان وکیل
به مجلـــس روند یعنی پیـــروزی در رقابتی
برابر با سایر نمایندگان اما قید محدود کننده
قانـــون انتخابات عمومی مجلس آنها را در
اساس از ورود به رقابت محروم میکرد.

مجلـــس بر نظـــر خود اصـــرار کند تـــا روزی
اختالف نظر برطرف شود.
 ëëنظر شـــما در مورد حذف شـــرط شـــنوایی
و گویایی بـــرای نامـــزدی نمایندگی مجلس
چیست؟
بهنظر نمیرســـد این شـــروط برداشـــته
شـــوند هرچنـــد در کنوانســـیون روی حذف
این شـــروط نیز تأکید شـــده اســـت .بهنظرم
این کار بایـــد قدم به قدم شـــروع و به پیش
رود و نباید انتظار داشـــت فرصتهای برابر
اجتماعی بـــه یکباره ایجاد شـــوند .حتی اگر
برآیند فرصتهای برابـــر را در جوامع دیگر
همبررسیکنیدمیبینیداینبحثفرآیندی
و تدریجی و زمانبر بوده است.
ëëحذف شرط ســـامت بینایی در انتخابات
مجلسیکحقاست
ناصـــر ســـرگران؛ حقوقـــدان نابینایی که
دکترای حقوق بینالملل دارد در خصوص
ضـــرورت توجه به حـــذف این قیـــد و نتایج
حاصـــل از آن میگوید :من این دســـتاورد را
به جامعه نابینایان کشور و شهروندان دارای
معلولیـــت تبریـــک میگویم امـــا ضرورت
اصـــاح بنـــد  6مـــاده  28قانـــون انتخابات
مصـــوب  1378بیش از همه در این اســـت
که این یک حق است .ممکن است بسیاری
از شهروندان با آسیب بینایی تمایل نداشته
باشـــند نامـــزد انتخابـــات مجلس شـــورای
اســـامی شـــوند .مهم این بود کـــه این حق
ولو اینکه سالهای ســـال کسی در این جمع
تمایل به شرکت نداشـــته باشد؛حقی که در
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هم
به رسمیت شناخته شـــده بود ،نقض نشود
اما انتظار نمیرود در همین دوره انتخابات
مجلس ،شهروندان دارای آسیب بینایی به
هر اندازه ،نامزد شوند اما اگر کسی شایستگی
و توانایـــی دارد و احســـاس میکنـــد در ایـــن
حوزه میتواند برای جامعه خود مفید باشد
میتواند از این حق خود بهرهمند شود .اینجا
مســـأله احســـاس با حق پیونـــد میخورد و
احساس میکنیم به حق مشارکت سیاسی
خودمان دست یافتهایم.
 ëëدر گذشته به این دلیل این قید برداشته
نمیشد که نمایندگان معتقد بودند انجام
وظایف نمایندگی قائم به شخص هستند
و فرد نابینا از عهده انجام مستقل وظایف
نمایندگی بـــر نمیآید؛ ادله شـــما برای رد
این ادعا چیست؟
اوالً مـــا پیش از انقـــاب ،نماینده نابینا از
میان شـــهروندان با آسیب بینایی داشتهایم
کســـی نمیتوانـــد دکتـــر محمـــد خزائلـــی
نماینده نابینای مردم اراک را فراموش کند.
تازه حضـــور او در مجلـــس در زمانی بود که
تکنولوژی هم برای نابینایان توســـعه نیافته
بود .اما االن در زمانهای هستیم که شهروندان
بـــا آســـیب بینایـــی میتواننـــد تایـــپ کنند،
بنویسند و کارهای شـــخصی خود را براحتی
با اســـتفاده از تکنولوژیهای روز انجام دهند
و در کارهای خودشان استقالل داشته باشند.
نابینایان بـــه این صورت در مســـائل فکری
میتوانند براحتی فعالیتهای خود را انجام
دهند .از طرفی ســـایر نماینـــدگان که دارای
معلولیت نیســـتند نیاز به همراهی دیگران
و کار تیمی منســـجم دارند .آنها مشـــاورانی
پشـــت سر خود دارند؛ مدیر دفتر دارند و این
همه با مسأله نمایندگی آنها تداخلی ندارد.
شهروند نابینا هم بهعنوان نماینده مجلس
میتوانـــد اندیشـــه و تفکر کنـــد و رأی خود را
اعالم کند .اگر احیاناًدر مجلس سیستمهایی
وجود دارد که امکان دسترسی نماینده نابینا
را فراهم نمیسازد این به خاطر نابینا بودن
نماینده نیست بلکه بهدلیل مناسبسازی
نشدن محیط است .اتفاقاًبسیار اهمیت دارد
که در مجلس محیط مناسبسازی شود.
ایـــن تکلیفـــی اســـت کـــه بـــه موجـــب
کنوانســـیون حقـــوق افـــراد دارای معلولیت
و هم ســـایر قوانین و مقررات داخلی کشـــور
برعهـــده داریم اگـــر در جایی هـــم نماینده
نتواند استقالل خود را حفظ کند مجلس باید
شرایط مناسب را فراهم سازد.
شـــورای نگهبـــان میتوانـــد دو ایـــراد به
مصوبات بگیرد و بگوید مصوبهای با قانون
اگربهمسئولیتهاینمایندگانخانهملت
توجـــه کنیم یعنـــی دفاع از حقـــوق ملت،
اتخـــاذ تصمیمات منطبق بـــا منافع ملی
و قانونگذاری برای حل مشـــکالت کشـــور
الزاماتتحققاینمسئولیتداشتندانش
و ســـواد الزم ،اشـــراف آنـــان به امورکشـــور،
ارتبـــاط نزدیک با موکلین خـــود و آگاهی از
نیازها و مشکالتشان و جسارتشان در اتخاذ
تصمیم و دادن رأی منطبق با منافع مردم
و توانایی دفاع از حقوق مردم در خانه ملت
است .نگاه به این الزامات مشخص میکند
فقـــدان بینایی مانعـــی برای داشـــتن این
الزاماتنیست .لذاوجودقیدبیناییمانعی
غیر موجـــه و ناعادالنه فـــرا روی گروهی از
شـــهروندان کشـــور برای در اختیار گذاشتن
توانمندیهـــای خود در خدمت پیشـــبرد
حقوق ملت و کمک به پیشرفت و مدیریت
بهینه کشور بود که خوشـــبختانه پس از دو
تجربه تلـــخ رأیگیـــری در ایـــن خصوص

اساسی و شرع در تعارض است ...در بررسی
این مســـأله مبنای خالف فقـــه نمیبینیم.
در خصوص قانون اساســـی هـــم باید گفت
اصـــاح این بند اتفاقاً موافق قانون اساســـی
هست .اصل 19قانون اساسی میگوید همه
افراد ملت صرف نظر ا ز نژاد و مذهب و زبان
باید از حقوق برابر برخوردار باشـــند .واژهای
در اصل  19هســـت کـــه میگویـــد و غیره که
میتواند شامل همه افراد اعم از افراد دارای
آسیب بینایی و معلولیت هم باشد.
بنـــد  9اصل ســـوم قانون اساســـی هم از
منع تبعیض نام برده .پس فقه در مســـأله
نمایندگیافرادنابیناممنوعیتیایجادنکرده
اســـت .پس میبینید ک ه بند شش ماده 28
تاکنون در تعارض با قانون اساسی بوده است
و اصـــل  19قانون اساســـی را نقض میکرده
است و با این اصالح االن داریم اصل  19را به
جایگاه واقعی خود بر میگردانیم.
 ëëتصویب این ماده تا چه حـــد جایگاه ما را
در کنوانســـیون حقوق افراد دارای معلولیت
محکم میســـازد و اگر این اتفـــاق نمیافتاد
وضعیتماچهمیشد؟
در آخرین گزارشی که ایران به دبیرخانه
کمیته کنوانســـیون داده بود یکـــی از ایرادات

بســـتگی به چند عامل دارد؛ اوالً شایستگی
افراد خیلی تأثیرگذار است و دوم بسترهای
محیطی که فراهم شـــده تا این افراد در آن
رشـــد کنند و ســـوم مناسبســـازی صحیح
محیط مجلس است تا شـــهروند با آسیب
شـــنوایی هم بتواند حق مشـــارکت سیاسی
خـــود را بهصـــورت کامـــل اعمال کنـــد .اگر
شورای نگهبان این مسأله را که در تعارض
با قانون اساســـی و شـــرع نیســـت تأیید کند
بعداً میتواند در هنگام بررســـی صالحیت
افراد؛ مورد به مورد ،پاســـخگوی شایستگی
افراد باشـــد .با رد این بنـــد قانونی ما جلوی
همه افـــراد را بهصورت کلـــی میگیریم در
حالی که ممکن است در میان جامعه افراد
با آسیب بینایی ،فردی بسیار توانمند وجود
داشـــته باشـــد و ما با رد این قانـــون جلوی
همـــه و از آن جمله آن فـــرد توانمند را هم
میگیریم.
ما یـــک تجربه تلـــخ دیگر داشـــتهایم،
امیدواریـــم ایـــن تجربه تلخ دوبـــاره تکرار
نشـــود ایـــن مصوبه چنـــد بـــار در مجلس
طـــرح و رد شـــده اســـت حال که بـــه اینجا
رســـیدهایم نباید فکر کنیم کار تمام است
همانطـــور کـــه دو ســـال پیش کـــه قانون

ëëحسین عبدالملکی؛ اگر نابینایی بتواند
از تمام مراحل نظارتی و صالحیتی بگذرد
نیم نگاه نخبه اســـت و این ماییم کـــه تا حال خود
را از توانایی او محروم ساختهایم .با این راهکار میتوانیم از
درصدبیشتریازنخبگانجامعهاستفادهکنیم.
ëëاما یک فرد نابینا برای اینکه بتواند وارد مجلس شود باید
پیش نیازهای الزم برای ورود به این عرصه را بیش از دیگران
داراباشدازجملهبرسیاستهاوقوانینتاحدیتسلطداشتهباشد
ëëناصر ســـرگران؛ ما پیش از انقالب نماینـــده نابینا از میان
شهروندان با آسیب بینایی داشتهایم کسی نمیتواند دکتر
محمد خزائلی نماینده نابینای مردم اراک را فراموش کند.
تازه حضور او در مجلس در زمانی بود که تکنولوژی هم برای
نابینایانتوسعهنیافتهبود
ëëما باید با اعضای شـــورای نگهبـــان رایزنیهای خودمان
را شـــروع کنیم نه اینکه بخواهیم قانـــون را تحمیل کنیم و
بخواهیم کار خالف قانون اساسی و شـــرع انجام بدهند و این مصوبه را تصویب کنند
اما طبیعی است که تالش کنیم آنها را توجیه کنیم که افراد با آسیب بینایی میتوانند
مستقلازپسکارنمایندگیبرآیند.
همیـــن بود کـــه شـــما مشـــارکت سیاســـی
شـــهروندان بـــا آســـیب بینایـــی را نادیـــده
گرفتهاید .طبیعتاً در گزارش بعد که دو سال
آن گذشته باید ایرادات وارده را اصالح کنیم؛
اصالح ایـــن بند قانون میتوانـــد در گزارش
بعدی ایران به کنوانســـیون فشار را از روی ما
بردارد و امیدواریم بتدریج بقیه ایرادات نیز
اصالح شـــوند .به اعتقاد من این دســـتاورد
در دبیرخانه کمیته کنوانســـیون نشانهای بر
این ادعاســـت که ما داریم به تعهدات خود
عمل میکنیم .این دســـتاورد پاسخی است
در مقابل ایراداتی که نهادهای حقوق بشری
و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و
سایر نهادها به ما وارد میکنند.
 ëëفکر میکنید این دســـتاورد را در خصوص
ســـایر جنبههای معلولیت مطروحه در این
مادهشنواییوگویایینیزخواهیمداشت؟
مـــن احســـاس میکنم جامعه آســـیب
بینایی ،خود این مســـأله را پیگیری کرد و به
حق خود رســـید .از آنجا که مســـأله بینایی
بههمراه شنوایی و گویایی در یک بند آمده
جا داشت آن مسائل نیز اصالح شود .البته
از حیث حقوقی این مسأله صددرصد باید
اتفاق بیفتد این حق شـــهروندان با آسیب
شـــنوایی هم هســـت که مشـــارکت سیاسی
کامل داشـــته باشند ولی واقعیت این است
که این فرآیند به تـــاش جامعه هدف نیاز
دارد و بهصـــورت کلـــی همـــه افـــراد دارای
معلولیت باید بهدنبال این باشـــند که این
قســـمت از ماده هم اصالح شود .متأسفانه
شـــاید ایـــن مطالبه گـــری صـــورت نگرفته
باشـــد .اما اینکه از حیث عملی اصالح این
موارد ممکن هســـت یا نه ،من فکر میکنم
در مجالـــس قبلـــی ســـرانجام نمایندگان
خانـــه ملت درایـــن دوره این مانع حقوقی
را از مقابل مشـــارکت اجتماعی و سیاســـی
نابینایان و کم بینایان برداشتند .با توجه به
مفادپیماننامهجهانیحقوقافرادمعلول
که کشـــورمان نیز به آن ملحق شـــده است
آنچه چالش در برابر پیشرفت شهروندان
معلول کشورهاســـت وجود تبعیض علیه
حقوق آنهاست .آنچه روح این پیمان نامه
استرفعتبعیضهایفیزیکی،اجتماعی،
حقوقـــی ،فرهنگی ،اقتصـــادی و ذهنی در
برابرفعالیتومشارکتشهروندانمعلول
در امور کشورهاست .یکی از درخواستهای
کمیته اجرایی پیمـــان نامه جهانی حقوق
افـــراد معلول از ایـــران لغو ایـــن قید برای
نمایندگی نابینایان برای پارلمان کشور بود
ً
عمـــا گامی
که خوشـــبختانه با تحقق آن
بلنـــد در اجرای ایـــن پیمان نامـــه و بهبود
سطح مشارکت اجتماعی آسیب دیدگان

حمایـــت از معلـــوالن در مجلـــس تأییـــد
شد مورد تأیید شـــورا قرار نگرفت و گفتند
باید اصالح شـــود و ایراداتی گرفتند که به
حق بود ما باید با اعضای شـــورای نگهبان
رایزنیهـــای خودمـــان را شـــروع کنیم نه
اینکه بخواهیـــم قانـــون را تحمیل کنیم و
بخواهیم کار خالف قانون اساســـی و شرع
انجـــام بدهند و ایـــن مصوبـــه را تصویب
کنند اما طبیعی است که تالش کنیم آنها
را توجیـــه کنیـــم که افراد با آســـیب بینایی
میتوانند مســـتقل از پـــس کار نمایندگی
برآیند .این به نظرم تنها نکتهای است که
ممکن اســـت در شورا طرح شود که مغایر
با قانون اساسی است.
حـــال بایـــد منتظـــر مانـــد و دیـــد نظر
شـــورای نگهبـــان در مورد ایـــن اصالحیه
اجـــازه اجرایـــی شـــدن آن را بـــرای اولین
دوره در زمســـتان امســـال خواهـــد داد تا
بخـــش قابل توجهی از مردم یعنی قشـــر
معلول کـــه حدود 15درصـــد جمعیت را
تشـــکیل میدهنـــد این بار بـــرای انتخاب
نماینـــدهای از بیـــن خـــود که دردآشـــنای
آنهاســـت پـــای صندوقهـــای رأی بروند.
نمایندهای که مشـــکالت آنها را نه از روی
حدس و گمان که با گوشت و پوست خود
حس کرده و از راستای تعامل با معلوالن
خواهد توانست راه حلهای مناسبی برای
حـــل مشکالتشـــان ارائه دهد و آیـــا از بین
نابینایان کســـی خواهد توانســـت اعتماد
جمعی را بر پایه علم و تجربه خود جلب
نماید و نمایندگی مجلس را نه تنها برای
معلـــوالن بلکـــه بـــرای آحـــاد جامعه به
دست آورد.
بینایی در کشـــور محســـوب میشود .آنچه
همه شهروندان معلول از جمله نابینایان
و کمبینایـــان خواهان آن هســـتند دریافت
امتیـــازات و پاداشهایی در ازای معلولیت
آنها نیســـت بلکه دادن فرصتهای برابر
و امکانات مســـاوی رشد اجتماعی است تا
شهروندان معلول در سایه توانمندیهای
خـــود به امتیازهای اجتماعـــی و اقتصادی
مدنظـــر خـــود دســـت یابنـــد و همزمـــان
توانمندیخودرادرخدمتسازندگیکشور
و رشـــد و توســـعه ملی قرار دهند .به امید
تأییداینمصوبهمجلسدرشوراینگهبان
آن را بهعنـــوان گامـــی در راه حـــذف همه
موانع و تبعیضهای آشکار و پنهان فراروی
فعالیتهای برابر حقوق همه شهروندان
بویـــژه شـــهروندان دارای معلولیـــت در
عرصههای مختلف کشـــور بهعنوان شرط
همافزایی ملی در راه توســـعه پایدار تلقی
میکنیم.

