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 مشکالت ساختاری و تفکری نسبت به معلوالن در سازمان برنامه و بودجه
«بهروز مروتی»، مدیر کمپیــن حمایت از افراد دارای معلولیت، با انتقاد از اقدام 
دولت بــرای حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن در الیحه بودجه 
ســال آینده با بیان اینکه نمی دانیم هدف و نام این اقدام را چگونه عنوان یا استنباط 
کنیم، به خبرنگار «شــرق» تصریح می کند: «یک زمان نــام چنین اقداماتی را اعمال 
تبعیض می گذاشــتیم، اما حاال به جرئت می توانیم بگوییم بــا نمونه تمام عیاری از 
تبعیض بودجه ای علیه افراد دارای معلولیت روبه رو هســتیم. در حالی که ســازمان 
برنامه و بودجه طبق ماده ۳۰ قانون معلوالن، موظف اســت به  منظور شفاف سازی 
منابــع مالی اختصاص یافته بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن و متناســب 
بــا عناوین هر فصل از این قانون، نســبت  بــه ایجاد ردیف اعتبــاری ذیل فصل رفاه 
اجتماعی در لوایح بودجه ســنواتی اقدام کند. این قانون در سال ۹۶ تصویب و زمان 
ابالغ در سال ۹۷ هیچ ردیف اعتباری و بودجه ای خاصی نداشت که با تجمع فعاالن 
این حوزه برای نخستین بار مبلغی را به عنوان ذیل فصل رفاهی ردیف قانون حمایت 
از حقوق معلوالن ایجاد کردند. اگر چه این مبلغ کم بود، اما جای امیدواری داشــت 
که برای اولین بار گفتمان بودجه ای معلوالن در باالدســت ترین بخش قانون بودجه 

کشور ایجاد شد».
این فعال حوزه معلوالن با اشــاره به وجود نگاه هــای اراده گرایی در بدنه اداره 
ســالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه نسبت به افراد دارای معلولیت و 
عدم تأمین مالی لوایح بودجه در قانون ادامه می دهد: «هر سال ردیف بودجه کمی 
اختصاص یافته که با گفتمان، تجمع و مطالبه گری به نتایج مد نظر نمی رسیدیم، اما 
این بار ســازمان برنامه و بودجه نه به دلیل مشکالت ســاختاری که به دلیل وجود 
مشــکالت تفکری در این حوزه که افراد دارای معلولیت را صرفا افرادی مصرف گرا 
تلقــی می کنند، ردیف بودجه مســتقل قانون حمایت از حقــوق معلوالن را حذف 

کردند».
 درآمد از جیب مردم، به نام معلوالن و به کام دولت

«حدود ســه سال گذشــته در قانون بودجه ساالنه کشــور چنین تصویب شد که 
ســاالنه درصــدی از درآمد حاصل از هزینــه پیامک تلفن همــراه و جرائم رانندگی 
و تخلفــات در این بخش صرف مســائل معلوالن شــود، اما با اینکــه در این زمینه 
اطالع رسانی شد که این مبلغ قرار است از جیب مردم تأمین و صرف معلوالن شود، 
تــا به امروز حتی یک ریال از آن به نفع افراد دارای معلولیت هزینه نشــده اســت. 
اینجا دیگر بحث کمبود بودجه مطرح نیســت که قرار بر توجیه باشــد. در عین حال 
بــه دلیل حاکم نبــودن قانون و عمل به آن، هیچ مســئولی نیز در این زمینه پاســخ 
شــفاف و قانع کننده ای نمی دهــد که مبلغ چند هزار میلیاردِی تأمین شــده از جیب 
مردم در کجا هزینه شــده اســت». مروتی، مدیر کمپین معلوالن، این نکات را عنوان 

کرده و می افزایــد: «دولت از محل افزایش هزینه های پیامکی در ســال بعد حدود 
۶۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشــت. درآمدی که تنها نگاه های ترحم طلبانه در 
قبال معلوالن را رواج داده، از جیب مردم به کام دولت تمام می شــود. در عین حال 
برای ســال جاری دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص دادند، اما در الیحه 
امســال به طور مشــخص ردیف بودجه تمام مفاد قانون حمایت از حقوق معلوالن 
را حذف کردند و مبلغ مبهمی را به ســرجمع بودجه بهزیستی اضافه کردند که این 

اقدام، کاری غیرقانونی است».
 پاس کاری معلوالن میان سازمان های مختلف

این فعال حقوق معلــوالن، تمام مواد قانونی حقوق افــراد دارای معلولیت را 
نیازمند ردیف بودجه ای مشــخص می داند؛ «مواد قانونی مربوط به مناسب ســازی، 
دســترس پذیری، بیمه درمانی و ... همه به تفکیک باید ردیف بودجه ای مشــخصی 
داشــته باشــند و نباید بــرای کل قانون حمایــت از حقوق معلوالن عــدد یا ردیف 
بودجه ای تعیین شــود. به عنوان نمونه برای تحقق مــواد ۷ و ۲۷ از این قانون باید 
بودجه بیشــتری به صورت شفاف تخصیص یابد، اما با حذف ردیف بودجه، جامعه 
معلولیــت برای هر گونــه مطالبه گری و پیگیــری حق و حقوق دچار ســردرگمی، 
آشــفتگی و ابهام شده و میان سازمان های مختلف مثل بهزیستی و سازمان برنامه و 

بودجه پاس کاری می شوند».
او در پاســخ به این پرســش که چند درصد از بودجه معلوالن به صورت کامل 
محقق شــده است، می گوید: «عموما به صورت کامل محقق نمی شود. برای نمونه 
حاال که در دو ماه پایانی ســال هســتیم، حدود ۶۵ درصــد از بودجه قانون حمایت 
از حقوق معلوالن و بهزیســتی در مجموع محقق شــده کــه حتی عدم احقاق پنج 
درصد از بودجه نیز مطابق با ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که 
صراحتا بر ضرورت تحقق صد درصدی بودجه بهزیســتی و کمیته امداد تأکید دارد، 

غیر قانونی است».
  معضالت مهم معلوالن در معیشت، درمان و توانبخشی

در حال حاضر هشــت ماه معوقه حق پرســتاری داریم؛ یعنی رقمی که برای هر 
فــرد دارای معلولیت حداقل چهار میلیون تومان اســت که رقــم آن بعد از ۹ ماه 
افزایش داشــته و رقم افزایشی تناســبی با تورم و نیاز روز جامعه ندارد. این مسئله 
از ســوی مدیر کمپین معلوالن مطرح می شود؛ «امســال برای پرداخت مستمری از 
سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومانی مشخص کردند، 
در حالی که شــفاف و واضح نیست که سهم هر کدام از سازمان ها از این محل چقدر 
اســت. اما با برآورد های انجام شــده، اجرای مواد ۷ و ۲۷ قانــون حمایت از حقوق 

معلوالن به تنهایی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد».
او بــا این تأکید که بزرگ ترین مشــکل افراد دارای معلولیت مســئله معیشــتی، 

درمانی و توانبخشــی بوده؛ اما ظهور و تقویت تبعیض بودجه ای مشکالت را چندین 
برابــر می کند، می افزاید: «با آنکه طبق ماده ۷۹ قانون برنامه توســعه ششــم برای 
مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد باید ۲۰ درصد حداقل دستمزد لحاظ شود؛ اما 
شواهد نشان می دهد که مســتمری افراد دارای معلولیت حدود ۲۰ درصد افزایش 

خواهد یافت که این میزان افزایش طبق قانون نام برده، غیرقانونی است».
نادیده گرفتن مطالبه گری معلوالن با اعمال محدودیت در بودجه

افزایش یأس و ناامیــدی از بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت از تبعات مهم 
نادیده گرفتن حق و حقوق مســلم آنهاســت که مدیر کمپین معلوالن در این زمینه 
به «شــرق» تأکید می کند: «زمانی از ســر اعتماد و امید به ســازمان برنامه و بودجه 
پیشــنهاد دادیم که با درک شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، ساالنه ۲۰ درصد و به 
صــورت پله ای به اعتبارات اجرای ماده ۲۷ قانون معلوالن افزوده شــود تا عالوه بر 
عمل به تکالیف قانونی، شــاید در بازه زمانی پنج ســاله یکی از مفاد قانونی به نفع 
معلوالن اجرا شــود؛ اما از تبعات اعالم محدودیت های بودجه ای رســاندن این پیام 
به افراد دارای معلولیت است که افراد مهم و مؤثری در جامعه نیستند و با بودجه 

امکان نادیده گرفتن مطالبات شان فراهم می شود».
«بهروز مروتی» به  شــدت آســیب خط فقر در میان افراد دارای معلولیت اشاره 
می کند: «بــا توجه به خط فقر مطلق اعالم شــده در خانوارهــای ایرانی، فرد دارای 
معلولیتی را در نظر بگیرید که سرپرســت خانوار، فاقد شــغل و درآمد، اجاره نشــین 
و مشکالت معیشــتی بی شماری دارد. دیگر مشــکالت معلوالن به معیشت، تغذیه 

و تأمین اولیه های زندگی بازمی گردد. بســیاری از معلوالن و خانواده های شــان دچار 
سوءتغذیه هستند و مشکالت درمانی بی شماری دارند. بسیاری از مواد غذایی مؤثر و 

مغذی از سبد غذایی شان حذف شده است».
 تهیه نان و آب تنها توان معلوالن برای ادامه حیات

او تأکید می کند: «طبق محاســبات انجام شــده اگر بودجه فعلی از دو هزار و ۸۷۰ 
میلیــارد تومان بر مبنای ۲۰ درصد در ســال آینده افزایش یابد و به مبلغ ســه هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان برســد، بودجه ســرانه هر معلول به میزان کمتر از قیمت دو عدد 
تخم مرغ در روز می رســد؛ یعنی معلوالن فقط می توانند در طول روز نان و آب تهیه 
کننــد. یک معلول با این حجم از تورم و فشــار اقتصــادی چگونه می تواند به حیات 
ادامه دهد؟ این فشــارها در بلندمدت آسیب های روحی و روانی معلوالن را به دنبال 

داشته و نارضایتی عمومی را درباره مقوله معیشتی در پی خواهد داشت».
رئیــس کمپین معلوالن معتقد اســت که افراد دارای معلولیت صورت شــان را 
با ســیلی ســرخ نگه داشــته و آتش زیر خاکســتر شــده اند: «متخصصان اجتماعی 
سال هاســت که نســبت به افزایش بحران های اجتماعی هشــدار دادند و نارضایتی 
معلوالن نیز یکی از بدیهی ترین اعتراضاتی اســت که دولت خواه ناخواه با آن روبه رو 
شــده و البته تا به امروز نســبت به آن بی تفاوت بوده اســت؛ اما معلوالن با داشتن 
دیدگاه و مطالبات اقتصادی- معیشتی در اعتراض ها نیز مشارکت کردند. در عین حال 
متأســفانه با اهمیت قائل نشــدن به جایــگاه معلوالن، این قشــر در بخش نظارتی 
دســتگاه های اجرائی حضور دائمی و جدی نداشــته تا در کنــار نظارت، مطالبه گری 

کنند.
برای پیگیــری آنچه احتمال وقــوع آن در بودجه می رود و تبعــات آن می تواند 
صدمــات جدی و جبران ناپذیری به زندگی، معیشــت و حیات افراد دارای معلولیت 
بزند، سراغ فعاالن دیگری رفتیم که انتقاد، سخن و ارزیابی آنها از شرایط فعلی آن قدر 
اهمیت دارد که در صورت نهایی شدن بودجه و حذف ردیف بودجه ای معلوالن برای 

سال آینده می تواند صدمات و مشکالت جبران نشدنی زیادی به دنبال داشته باشد.
 توهین های دنباله دار به افراد دارای معلولیت

براســاس این «محمد کاظم کولیوند»، یکی از فعاالن حوزه معلولیت، نیز با اشاره 
بــه اهداف پنهان از حذف ردیف بودجه قانون حمایــت از حقوق معلوالن و تبعات 
منفی آن به خبرنگار «شــرق» یادآور می شــود: «هدف اول از حــذف غیرقانونی این 
ردیف بودجه ای این اســت که یک ابهام دائمی از میــزان بودجه اختصاص یافته به 
معلوالن ایجاد شده و راه اعتراض و مطالبه گری نیز برای افراد دارای معلولیت بسته 
شد. در واقع با این اقدام کارشناسی نشده بودجه حداقلی اجرای قانون برای معلوالن 
را هم به ابهام بردند. به عنوان نمونه ســازمان بهزیستی برای اجرای قانون معلوالن 
در ســال جاری رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان درخواست بودجه داشته و تنها 
دو هزار و ۸۷۰ میلیارد از این مبلغ برای امســال در نظر گرفته شد که فاصله زیادی با 
مبلغ مدنظر داشت؛ با توجه به اینکه هزینه های افراد دارای معلولیت بسیار بیشتر از 
دیگر افراد بوده؛ اما افزایش ۲۰، ۳۰ درصدی مستمری ماهانه برای هر فرد یعنی ۵۴۶ 
هزار تومان توهین به یک فرد دارای معلولیت است که حذف ردیف بودجه ای نیز به 

همان اندازه تأسف بار و توهین آمیز محسوب می شود».
 افراد منتخب و فعال در مجلس به معلولیت اشراف ندارند

«کولیوند»، از اعضای کمپین معلوالن، در پاسخ به این سؤال که رویکرد فراکسیون 
افراد دارای معلولیت در مجلس نســبت به بودجه قانون در این زمینه چگونه است، 
تأکیــد می کند: «افــراد دارای معلولیــت در جامعه نیازمند حمایــت و نگاه ویژه ای 
هســتند؛ اما یکی از ضعف ها به عملکرد ضعیف این فراکســیون بازمی گردد؛ چراکه 
افــراد منتخب و فعال در این حوزه صالحیت و اشــرافی به مســائل مربوط به افراد 
دارای معلولیت ندارند و منفعل عمل می کنند؛ نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات، 
یکی از وظایف مهم مجلس اســت که متأســفانه با وجود پیگیری در کمیسیون های 

مختلف، در این زمینه ضعیف عمل می شود».
مــاده ۲۷ حمایت از حقوق معلــوالن به تنهایی برای دولت بار مالی داشــته که 
براســاس قانون و تصویب در مجلس الزم االجراســت؛ اما متأســفانه با وجود ثبت 
شــکایت، پیگیری و رایزنی های انجام شــده در این زمینه توفیقی به دست نیامد؛ این 
جمله از ســوی «کولیوند» از اعضای کمپین معلوالن مطرح می شود: «با وجود آنکه 
قوه قضائیه دســتور اجرای حقوق معلوالن را داشت؛ اما در عمل به دلیل مشکالت 
اقتصادی حمایت هــای باالتری الزم بود. متأســفانه نه تنها دغدغه های معیشــتی، 
درمانی و... در حوزه معلوالن افزایش داشــته؛ بلکه با افزایش تورم افسارگســیخته 
و گرفتن تصمیمات اشــتباه از میزان حمایت نسبت به افراد دارای معلولیت به شدت 

کاسته شده است».
  نبود مطالبه گری به دلیل ترس از قطع مستمری

این فعال حوزه معلوالن در پاســخ به این سؤال که آیا افراد دارای معلولیت برای 
برگزاری تجمع مسالمت آمیز صنفی و رساندن صدای مطالبات شان به افکار عمومی، 
رسانه ها و مسئوالن محدودیتی دارند، تأکید می کند: «برای برگزاری تجمع مثل تجربه 
سال های گذشته هیچ محدودیتی حتی برای دریافت مجوز قانونی نداریم. مهم ترین 
پاشنه آشیل و مشــکل ما حضورنداشتن و حمایت نکردن خود افراد دارای معلولیت 
اســت که به دلیل نبود آگاهی یا کم آگاهی از حق و حقوق شان است. آنها نسبت به 
قطع مســتمری ترس دارند یا آن قدر شرایط ســخت و دشواری را تحمل می کنند که 
توان، امکان یا شرایط رفت وآمد و حضور در تجمع را ندارند؛ اما روی هم رفته از برخی 
خانواده های افراد دارای معلولیت در این زمینه گالیه داریم که فرزندان شان را بیش 
از اندازه به خودشان وابســته کردند و با حمایت های نابجا اجازه استقالل، فرصت و 

حضور در جامعه را به آنها نمی دهند».
بــه گفتــه «کولیوند» افــراد دارای معلولیت بالغ بر یک میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر 
هســتند که به حمایت نیاز دارند. همچنین بالغ بر حدود ۵۰۰ هزار نفر پشــت نوبتی 
بــرای دریافت خدمات داریم. یک میلیــون و ۲۰۰ هزار فــرد دارای معلولیت نیز در 
جست و جوی شغل هســتند که باید به وضوح گفت ســازمان بهزیستی هیچ حرکت 
تخصصی و کارآمدی برای حمایت از اشــتغال یا توانمندسازی افراد دارای معلولیت 

نداشته است.
وام خوداشتغالی معلوالن ناکارآمد است

از تمــام تریبون های در دســترس و در زمان ارتباط و رایزنی با مســئوالن، از نبود 
نظارت و ناکارآمدی وام خوداشــتغالی معلــوالن انتقاد کردیم؛ «صد میلیون تومانی 
که برای وام خوداشــتغالی معلوالن در نظر گرفته شــده نیز قابلیت توانمندســازی 
ندارد و مســئوالن باالدســت و ســازمان بهزیستی از تمام این مســائل و کاستی های 
موجود در حوزه معلوالن واقف هستند. مشکالت متعدد آنها مثل اشتغال، معیشت، 
ضعف های مناسب ســازی فضاهای شــهری، ســختی های تردد معلوالن و... همه 

اطالع رسانی شده است».
این فعال حقوق افراد دارای معلولیت در پاســخ به این ســؤال که کمپین و افراد 
دیگری کــه به صورت خودجوش اقدامــات داوطلبانه ای در حــوزه معلوالن انجام 
می دهند، اقدامات و عملکرد انجمن های ثبت شده در حوزه افراد دارای معلولیت را 
چطور ارزیابی می کنند؟ می گوید: «از انجمن ها انتقاد داریم. آنها حتی از توانمندشدن، 
اســتقالل و تقویت روحیه مطالبه گری یک فرد دارای معلولیت، برای احقاق حقوق 

ازدست رفته شان، حمایت مؤثری انجام نمی دهند».
 هزینه ماهانه لوازم بهداشتی یک معلول ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است

«حامد رضایی»، یکی دیگر از اعضای کمپین حمایت از حقوق معلوالن اســت که 

نســبت به اقدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ انتقاد دارد و این اقدام را باعث عدم امکان اجرای 
مــواد ۲۰ و ۲۷ قانــون حمایت از حقوق معلوالن می داند؛ «در چند ســال اخیر حق 
پرســتاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که ضایع نخاعی نیستند هر سه 
ماه یک بار به واسطه ردیف بودجه ای حذف شده اختصاص پیدا می کرد که حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت. این مبلغ تا اندازه ای برای تأمین هزینه پوشک افراد 
دارای معلولیت در گذشــته کارگشــا بوده اما با حذف ردیف بودجه ای امکان حذف 
درصدی از آن وجود دارد و حداقل حدود ۴۵۰ معلول شــدید و خیلی شــدید از این 

اقدام آسیب خواهند دید».
این فعال حوزه معلوالن با اشــاره به هزینه های سرســام آور لوازم بهداشتی برای 
افراد دارای معلولیت به خبرنگار «شرق» می گوید: «بهزیستی در ابتدا لوازم بهداشتی 
مــورد نیاز معلوالن را به صورت ماهانه تأمین می کرد که اقدامی مناســب بود اما با 
حذف بودجه این اقدام از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها، به تازگی مبلغ این وسایل 
را که ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است، به این افراد پرداخت می کنند؛ برای مثال این مبلغ 
ناچیز هزینه پوشک، سونداژ و... این فرد ضایع نخاعی نمی شود و در جلسه مشترکی 
با نماینده هایی از وزارت بهداشــت، محاسبه و اعالم کردیم که یک فرد ضایع نخاعی 
به جز هزینه های ضروری دیگر مثل تغذیه و... در ماه تنها به سه میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان نیاز دارد تا فقط وســایل بهداشــتی اش را فراهم کند. حــاال با مبلغ ۳۰۰ هزار 

تومان کدام بخش از وسایل ضروری بهداشتی اش را می توان تأمین کند».
 معلوالن اگر بخواهند سنگ را هم جابه جا می کنند

«در کنار تأمین اعتبار و به رســمیت شناخته نشــدن قوانین و حقوق مســلم افراد 
دارای معلولیت، چه مانع بزرگی بر ســر راه عمل به قوانین باالدستی وجود دارد؟»؛ 
«رضایی» به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که مسئله بزرگ، افراد دارای معلولیت 
و در درجه بعد خانواده هایشــان بسیار مقصر هســتند چون اگر آنها بخواهند و اراده 
کنند، دغدغه داشــته باشــند پای کار می آیند و ســنگ را هم جابه جــا می کنند. آنها 
دغدغه هایشان به سطح معیشت و مرگ و زندگی رسیده است. معیشت آنها همیشه 
در خطر بوده و حاال زنگ خطرش را می شنوند. از سوی دیگر باید به آنها حق داد که 
فرصت و توان کافی برای مطالبه گری نداشــته باشند. خانواده و فرد دارای معلولیت 
که شــغل و امنیتی ندارد و اجاره خانه می دهد، هزینه های بهداشتی اش سر به فلک 
می زند. پدر و مادرهایشــان همه فرســوده و از پا یا کمر افتاده اند که هم هزینه ها را 
جور کنند و هم مثل یک پرســتار به فرزند، همسر یا عزیزشان خدمت کنند. همه اینها 
باعث می شــود یک فرد دارای معلولیت مثل بازنشسته ها، بیماران دیگر، معلم ها و 
ســایر مطالبه گران نتواند پای کار، مطالبه گری و تجمع بیاید تا مواد قانونی مهم را با 
مطالبه گری اجرا کنند. حق پرســتاری معلوالن، حق اشــتغال و حقوق دیگری که به 

رسمیت شناخته نمی شوند».
دولت دغدغه معلوالن را ندارد؛ صدا و سیما قانون مند نیست

«رضایی»، عضو کمپین معلوالن، در پاســخ به این ســؤال که انجمن های فعال در 
شــاخه های مختلفی از انــواع معلولیت ها تا چه اندازه در زمینه مشــکالت معلوالن 
مطالبه گر هســتند، می گوید: «انجمن ها با حمایت جمعیت هدف مشــخصی از افراد 
دارای معلولیت، از ســازمان بهزیســتی به صورت ماهانه حمایت مالی می شوند. اگر 
مؤسســه ها و انجمن ها پای کار بیایند و مثال کمپین معلــوالن را حمایت کنند یا انتقاد 
مؤثری کنند، واریزی و حمایت های ماهانه شــان از سازمان بهزیستی قطع می شود. اگر 
معلول خودکفا، مســتقل و توانمند شود، دیگر چه نیازی به حضور انجمن است؟ پس 
به جرئت می توان اعالم کرد که انجمن ها دغدغه چندانی ندارند و مهم تر از همه وقتی 
نسبت به قانونی که توسط قانون گذاران وضع شده، برخورد منفعل دارند، رئیس جمهور 
که از محرومان می گوید اما به فریاد این قشــر نمی رســد و مدیران زیردستی اش عمل 
بــه قانون معلوالن را به تعویق انداخته و حقی برای این قشــر قائل نیســتند، دیگر از 
انجمن های معلوم الحال چه توقعی داشــته باشــیم؟ معلوالن پشتیبان ندارند. حتی 
رســانه ها از جمله صداوســیما به حق قانونی ما که باید در طول هفته، حدود هشت 
ســاعت از زمــان برنامه ها را به تولید محتوا و برنامه بــرای معلوالت اختصاص دهد، 
اهمیتی نمی دهد، پس متأســفانه باید گفت دغدغه ای برای رســیدگی به چالش های 
روزافزون معلوالن وجود ندارد و ظلم در حق افراد دارای معلولیت ریشــه ای است و 

ادامه دار خواهد بود».

این روزها شنیده می شود که سفره افراد دارای معلولیت روز به روز کوچک تر و حاال در حال جمع شدن است. 
این شــنیده ها حاصل گرفتن گزارش های متعدد میدانی از شرایط دشوار معلوالن در سطح کشور است. چه 
آنها که در کال ن شــهرها زندگی می کنند و چه آنها که در شهرها و روستاها ساکن هستند، همه به یک اندازه و 
نسبت در معرض آسیب هستند. اگر تا یک ماه گذشته مطالبه ای از سوی معلوالن و نمایندگانشان در کمپین یا 
انجمن های فعال مطرح می شد، حاال اعتراض و مطالبه آنها به اولین آجر، اولین نقطه و مسئله رسیده است. 
ســاده تر بگوییم، اگر تا یکی، دو سال پیش معلول یا خانواده اش به صراحت می گفتند که توان خریدن ماهی 
را نداشــته و آن را از سبد غذایی شــان حذف کرده اند، حاال می گویند توان خرید گوشت که هیچ، توان خرید مرغ، برنج، میوه و ... را هم ندارند. البته آنها می توانند و 
توانستند که ارزان قیمت ترین برنج پاکستانی یا هندی را تهیه کرده و عوارض آن را هم به جان بخرند! معلوالنی که به دلیل شرایط جسمی باید مواد غذایی مناسب و 
مغذی مصرف کنند. دسترسی به دارو، وسایل توانبخشی، بهداشتی، پوشک، سوند، کیسه های دفع ادرار، پانسمان های سوختگی، پمادهای زخم بستر و دیگر وسایل 
ضروری هم تکلیفشان مشخص است. حاال زمان آن رسیده است که به دولت وعده ها و شعارهایش را یادآوری کنیم؛ چرا که به نظر می رسد وضعیت بودجه فعلی 
برای افراد دارای معلولیت و ابهاماتش بر خالف دستور اکید رئیس جمهور است که سال گذشته دستور اجرای فوری و انقالبی قانون حمایت از حقوق معلوالن را صادر 
کرد و حتما می دانند که اجرای قانون با دســت خالی و بدون بودجه شدنی نیست. سال گذشته هم با تجمع و رسانه ای کردن مشکالت، در بودجه تحول ناچیزی به 
وجود آمد و حاال همه تالش ها در معرض نابودی است. نماینده های دولت، وزارتخانه های مرتبط و سازمان بهزیستی حتی اگر قیمت گذری هم از وسایل توانبخشی 
گرفته باشند، به خوبی متوجه می شوند که قیمت یک ویلچر، سمعک و... از سال گذشته تا به امروز چند برابر شده است. سمعک با قیمت کمتر از ۱۰، ۱۲ میلیون موجود 
نیســت و اگر با قیمت کمتر پیدا شود، بسیار بی کیفیت و نا مناسب اســت. افراد دارای معلولیت قرار است هفته آینده تجمعی مسالمت آمیز مقابل مجلس شورای 
اسالمی داشته باشند تا نسبت به وضعیت اسف بار معیشتی، حذف ردیف، نامشخص بودن و کمبود قطعی بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن و ... اعتراض کنند. 
در این پرونده مشکالت را از زبان اعضای کمپین معلوالن مطرح کردیم تا شاید بتوانیم باز هم شرایط افراد دارای معلولیت و چالش های تمام نشدنی و روز افزونشان 

را از دیدگاه همین افراد که تک تکشان با معلولیت دست و پنجه نرم می کنند، یادآوری کنیم.

پرونده شرق از حواشی اخیر بودجه پیشنهادی دولت

تنگدستی 
 در بودجه معلوالن

رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن جسمی - حرکتی در گفت وگو با «شرق»:
دولت برخالف وعده هایش برای معلوالن کاری نکرد

حاال که بحث مهم و چالش برانگیز بودجه مطرح اســت، سازمان بهزیستی معاون توان بخشی 
نــدارد تا در این زمینه اعمال نظر، پیشــنهاد یــا رایزنی کند. انجمن ها و فعــاالن در این زمان 
سرنوشت ســاز نسبت به اطالع رســانی، بحث و بررسی درباره کاســتی بودجه قانون حمایت 
از حقوق معلوالن یا مشــکالت فعلی افــراد دارای معلولیت اقدام می کننــد. در این ارتباط با 
«کامران عاروان»، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن جسمی - حرکتی، 

گفت وگویی انجام دادیم.
    

 در الیحه بودجه سال آینده ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن حذف شده است.   .
به زبان ساده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ارزیابی تان از این اتفاق چیست؟

در واقع با این اقدام بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن به صورت کلی بسته می شود، 
در حالی که براســاس مــاده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلوالن تأکید شــده کــه هرکدام از 
فصل های قانون فوق به صورت جداگانه و بر پایه رفاه اجتماعی، ردیف قانونی مجزایی داشته 
باشد. روال قانونی چندساله بر این اساس بوده و حاال ابهامات زیادی دارد. برخالف قانون چنین 

اعمال شده است که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده، بلکه در 
سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است ولی باید 
گفت که از ابتدا هم بودجه حداقلی برای معلوالن در نظر گرفته شــده اســت اما از میزان این 
بودجه، افزایش و جزئیات آن باخبر نیستیم. فقط آنچه روشن شده این است که بودجه سازمان 
بهزیستی از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. 

در همین زمینه نیز مشخص نشده که این افزایش به کدام بخش ها تعلق دارد.
 نامشخص بودن میزان بودجه و اعتبار هرکدام از مفاد قانونی، چه تبعاتی به دنبال دارد؟  .

چون افراد دارای معلولیت از دهک های ضعیف جامعه هستند، به حمایت اجتماعی دقیق 
و هدفمنــدی نیاز دارند که این اقدامات آنها را از دسترســی به خدمات دور می کند. به همین 
دلیل الزم اســت در قانون حمایت از حقوق معلوالن، ردیف بودجه مشخص، شفاف و دقیقی 
داشته باشد؛ مهم ترین مسئله این است که امکان شفافیت و نظارت به صفر می رسد. در واقع 
سازمان بهزیســتی که متولی اصلی اجرای قانون افراد دارای معلولیت است، با چه استنادی 
می تواند بر روند اجرای قانون نظارت کند. در وضعیت هزینه کرد هر بخش از قانون ابهام ایجاد 

می شود. شفاف و مشخص نخواهد بود که برای کدام ماده هزینه شده است و در کل ابهامات 
زیادی ایجاد خواهد کرد. به این صورت دیگر میزان بودجه حق پرستاری، مناسب سازی و مفاد 
قانونی دیگر به صورت شــفاف و با جزئیات مشخص نمی شود و مهم تر از همه امکان نظارت 
بر عملکرد دستگاه های دیگر مثل وزارت ارشاد، شهرداری ها، صداوسیما و... در زمینه عمل به 

قانون حمایت از معلوالن زیر سؤال خواهد رفت.
  مشکالت اقتصادی و معیشتی معلوالن در سال های اخیر عمیق تر شده است. بودجه کلی در   .

نظر گرفته شده برای قانون مربوط به معلوالن تا چه اندازه کارگشاست؟ آیا میزان و افزایش آن 
نسبت به تورم، خط فقر و... منطقی است؟

تنها برای اجرای ماده ۷ (حق پرســتاری) و ماده ۲۷ ( حداقل دســتمزد ساالنه) حدود ۴۵ 
هــزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. درحالی که بودجه امســال قانون معلوالن تنها دوهزارو 
۸۷۰ میلیارد تومان اســت. ما فقط در همین دو ماده تا ایــن اندازه نابرابری داریم. حاال که این 
بودجه بسیار کم بوده و به صورت کلی هم مشخص شده است، با این وضعیت تنها افراد دارای 
معلولیت ضرر می کنند. معیشــت یک بخش اســت، بیمه، کاردرمانی و خدمات توان بخشی، 

مستمری، حق پرســتاری و موارد متعدد دیگر همه به بودجه جداگانه ای نیاز دارند که در این 
بخش ها هیچ تدابیری در قانون اندیشــیده نشده اســت. در کنار اینها معضالت مناسب سازی، 

حمل ونقل عمومی و موارد دیگر همه تحت تأثیر مشکالت، تورم و... چالش زا هستند.
 به طور مشــخص می توانید از بزرگ ترین اقدام دولت ســیزدهم در حوزه معلوالن صحبت   .

کنید؟
از هیچ اقدام مشــخصی نمی توانم یاد کنم یا مثال بزنم. سال گذشته برای پیگیری مسئله 
بودجه دیداری با رئیس جمهور داشــتیم که وعده افزایش بودجه و توجه ویژه به معلوالن را 
دریافت کردیم اما حاال خالف این وعده ها اقدام شــده است. درحالی که محقق نشدن وعده ها 
و تعییــن ردیِف بودجه کلی برای قانون، به فرد دارای معلولیت و خانواده اش آســیب زیادی 
می زند. از سازمان بهزیســتی هم نمی توان انتظار زیادی داشت. این سازمان با جمعیت تحت 
پوشــش متفاوت و زیادی ســروکار دارد. در نهایت عرصه و زندگــی بیش از پیش بر معلوالن 

تنگ خواهد شد.
 وضعیت پشت نوبتی ها با این بودجه به کجا می رسد. از آمار آنها اطالعی دارید؟  .

بهزیســتی در آخرین اطالعات اعالم کرده اســت که ۴۱۹ هزار پشــت نوبتی برای دریافت 
مستمری و ۱۳۶ هزار نفر منتظر دریافت خدمات پرستاری و مددکاری هستند. در مجموع ۵۵۶ 
هزار فرد دارای معلولیت منتظر هســتند تا از خدمات بهزیســتی بهره مند شــوند و ۹۹ درصد 
از این آمار هم به این خدمات نیاز فوری و اساســی دارند. حاال مشــخص نیست با این بودجه 
حداقلی قرار اســت چه خدماتی ارائه شده و چه اقدامی برای پشت نوبتی ها انجام شود. همه 
نکات مبهم و نگران کننده است چون زندگی بسیاری از این پشت نوبتی ها با تورم و میزان خط 
فقر اعالم شــده از وضعیت فعلی هم سخت تر خواهد شد. نه تنها وضعیت پشت نوبتی ها که 
مستمری بگیرها هم شرایط خوبی ندارند. معلول به دارو، درمان، پوشک، دیگر وسایل بهداشتی 
و خدمات متعدد و حیاتی نیاز دارد. ما با وزارت بهداشت هم مکاتبه کردیم که در شرایط فعلی 
دارو، کمیابی، نایابی، گرانی و مشــکالت متعدد، افراد دارای معلولیت به شدت آسیب  دیده اند 
یا در معرض آســیب قرار دارند. االن بهزیســتی با توجه به گرانی ویلچر یا وسایل توان بخشی 
دیگر امکان تأمین هزینه ها را ندارد و به معلوالن می گوید که چهار سال برای گرفتن یک ویلچر 
صبوری و تحمل کنند. آیا معلول در این مدت به ویلچر نیاز ندارد؟ با وضعیت نامناســب تردد 

در شــهر، ویلچرهای بی کیفیتی هم که داده می شــود، کمتر از یک سال به تعمیر یا جایگزینی 
نیاز دارد. مسئله فقط پشت نوبتی ها نیستند. مسائل افراد دارای معلولیت بسیار گسترده است.

 بســیاری از فعاالن اجتماعی، مســتقل یا داوطلبان اعالم می کنند که عملکرد انجمن های   .
مختلف و فعال در حوزه افراد دارای معلولیت، منفعالنه، خنثی و مطالبه گرانه نیست. شما این 
انتقاد را می پذیریــد؟ از محدودیت های کار انجمن ها به ویژه فعاالن در حوزه انواع معلولیت ها 

چه اطالعاتی دارید؟
این انتقاد را قبول ندارم، چون رؤســا و مدیران بسیاری از انجمن ها از جنس معلوالن 
بوده و با رنج معلولیت آشــنا هســتند. انجمن ها همــه نوع اعتراض، بیانیه، پیشــنهاد، 
نامه نــگاری و... را در برنامه کاری اعمال می کنند. البته اگر منظور این فعاالن ترتیب دادن 
فعالیت های سیاسی، تحصن یا تجمع است، باید بگویم که انجمن ها در این زمینه مجوز و 
اختیاری ندارند. مسئله اصلی این است که ساختار فعلی کشور حرف، انتقاد و معضالت 
را به خوبی می شــنود اما نمی تواند برای حل کردن مشکالت اقدامی انجام دهد. عملکرد 
انجمن ها قابل بررســی است. آنها تا آنجا که می توانند با رسانه ها ارتباط برقرار کرده و در 

کنار مباحث اطالع رســانی و فرهنگ سازی، مشکالت را رســانه ای می کنند. اما فعاالن به 
خوبی می دانند که اقدامات و تدابیر بسیاری از انجمن ها با کاهش مشارکت مردم و خیرین 
نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آنها هم در تنگنا هســتند. چنانچه انجمن ها و مؤسســاتی در 
این زمینه به صورت خودجوش دچار رکود و منحل شــدند. انجمن ها می گویند و سیستم 
بعد از شنیدن، اقدام قابل توجهی انجام نمی دهد. پس انجمن ها جز عمل به وظایف در 
چارچوب قانون، کار دیگری از دستشان برنمی آید. آنها نمی توانند اقدام ویژه و غیرمجازی 

انجام دهند.
 سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلوالن هم که به خوبی با مشکالت و محدودیت ها   .

آشناست، امکان کمک و اقدام بهینه در حوزه معلوالن را ندارد؟
متأســفانه همین حاال در بحث و جنجال بودجه، معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان 
بهزیستی اظهار نظر کرده و درباره نگرانی معلوالن با رسانه ها صحبت کرده است. درحالی که 
این اقدام باید از ســوی معاون توان بخشی بهزیستی که قلب سازمان در حوزه معلوالن است 
انجام شود. این معاونت باید مسئله بودجه را بررسی و در این زمینه با مجلس رایزنی و از حق 

معلوالن دفاع کند که متأســفانه بهزیستی حاال عملکرد قابل قبولی نه در این بخش بلکه در 
ســایر بخش های مهم مثل اشتغال معلوالن، نداشته و ما از انفعال بهزیستی نگران و گله مند 
هستیم. از انجمن ها و اقداماتشــان انتقاد می شود اما دولت در چارچوب اختیاراتش در حوزه 
معلــوالن عملکرد ضعیفی دارد، حاال از انجمن ها بــا اختیارات محدود و اعمال نظارت قوی، 

چه توقعی می رود.

تلنگر

«نان خالی» ثمره تخصیص بودجه دولت
به معلوالن

جعفر بگلو*: با توجه بــه اینکه دولت و وزارتخانه ها به بهانه های مختلف از عمل 
به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اجرای تمام بندهای آن شــانه 
خالــی می کنند، اقــدام دولت برای حذف ردیف بودجه قانــون معلوالن در الیحه 
بودجه ســال آینده شوک بزرگی بود. اگر بودجه بر همین اساس نهایی شود، باید از 
روی تأسف و ضمن عذرخواهی از جامعه معلولیت بگویم که سال مرگ معلوالن 
خواهــد بود و آنها زیر آواری از هزاران مشــکل خواهند ماند. معلوالن همین حاال 
از ابتدایی ترین نیازهایشــان مانده و تحقق همین ابتدایی ها برایشــان به آرزو تبدیل 
شــده است. ما به شرایطی رســیده ایم که تأمین نیازهای اولیه ای مثل ویلچر، دارو، 
خدمات توانبخشــی، پوشک، سوند، کیسه و ... برایمان به معضل تبدیل شده است. 
مســتمری ناچیز بهزیستی که رویش اطالع رسانی گسترده می کند، کفاف هیچ کدام 
از این نیازهای اولیه را نمی دهد و افراد دارای معلولیت زیادی را سراغ داریم که با 
این شرایط با نان خالی سپری می کنند. با این وضعیت جای سؤال دارد که دولت بر 

اساس چه منطقی تصمیم های این چنینی در بحث بودجه اعمال می کند؟
طبق گفته های کارشناســان دولتی و سازمان برنامه و بودجه، با افزایش حقوق 
کارمندی و کارگری ابالغ شــده از ســوی دولت، باید منتظر تورم بیش از ۴۰ درصد 
باشیم و در این زمینه تناقضی آشکار دیده می شود. به همین دلیل یک فرد معلول 
بــا توجه به تمام محدودیت هایی که در زندگی دارد، هزینه های دارو، توانبخشــی، 
پوشاک، وسایل کمک توانبخشی، لوازم بهداشتی، کار درمانی، اجاره خانه و ... را هم 
دارد که باید برای تک تک آنها تالش کند، حسرت بخورد و عذاب بکشد. یک ویلچر 
برقی که در ســال ۹۲، با قیمت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تهیه می شد، حاال باید 
بــرای تهیه آن رقمی معادل ۱۶۰ میلیون تومــان هزینه کرد. ویلچر برقی دیگر یک 
آرزوی دســت نیافتنی برای یک معلول هم در تهران و هم در شهرســتان ها شــده 

است. 
معلوالن زیادی برای دریافت یک سمعک، عصا، ویلچر و سایر وسایل توانبخشی، 
ســال های طوالنی پشــت نوبت می مانند. معلوالن حاال در کنار مشــکالت دیگر و 
اجرائی نشدن قوانین، با اقدامات این چنینی در حوزه بودجه هیچ امید، انگیزه و افق 
روشنی ندارند. تمام پشتکار پنج ساله افراد دارای معلولیت، دغدغه مندان و فعاالن 

مستقل در حوزه معلولیت به یأس و ناامیدی تبدیل شده است.
همین حاال افراد دارای معلولیت زیادی را می شناســیم و سراغ داریم که دچار 
آسیب های شدید روحی و روانی شده اند و عالوه بر مشکالت جسمی، با این آسیب ها 
نیز دســت به گریبان هستند. نمونه هایی از خودکشی به دنبال افسردگی های روحی 
داشــته ایم که صدای آنها به گوش هیچ کسی نرسیده است. با این شرایط از دولت 
توقع داشــتیم حداقل طبق وعده هایی که در روز جهانی معلوالن داده بود، عمل 
کرده و شعارهایشــان را در این حوزه بازبینی کنند تا شــاید اگر بخشــی را فراموش 
کردند، برایشان یادآوری شود. اما باز ما در حوزه عمل به شعارها هم امید چندانی 
نداریم؛ چرا که دولت به تنهایی از متهمان ردیف اول در حوزه معلوالن اســت که 
با حذف ردیف بودجه، ضربه زیادی به خانواده های آبرومند معلوالن وارد می کند.
مــا نمی دانیم تا چه زمان باید عاجزانه در حوزه های مختلف درخواســت کنیم 
و گوش شــنوایی هم نداشته باشــیم. حاال با توجه به آماری که سازمان بهزیستی 
می دهد، متأســفانه هر سال با آمار باالی سقوط، حوادث یا تصادفات جاده ای، آمار 
معلولیت باال رفته اســت. قطع عضو، قطع نخاع و ... که برای همان فرد و جامعه 
بار روانی و مالی فراوانی دارد، بســیار زیاد است. پس چرا با این وضعیت در حوزه 
آموزش در بخش مــدارس یا راهنمایی و رانندگی در بخش پیشــگیری و ... اقدام 
مؤثری انجام نمی شود که از فاجعه پیشگیری شود؟ اگر گوش شنوایی وجود دارد، 
نباید به معلوالن به چشم یک مصرف کننده نگاه شود. معلوالن می توانند مستقل، 
خود کفا و توانمند باشند. نقش آموزش بسیار پررنگ است، اما در کشور ما جایگاه و 
اهمیتی ندارد. اگر با آموزش، تغییر نگرشی در مورد معلوالن اعمال شود، بسیاری 

از مشکالت حل خواهند شد.
باید بگوییم خوشــبختانه دهه هــای ۸۰ و ۹۰ نگاه  و پیشــرفت  خوبی در حوزه 
معلــوالن بــه وجود آمد و افــراد دارای معلولیت از این زمان بیش از گذشــته در 
جامعه حضور پیدا می کنند، اما همچنان معلوالن زیادی هســتند که به دلیل نوع 
نگاه جامعه، موانــع، محدودیت ها و... از امکان حضــور فعال در جامعه محروم 

هستند که نشان می دهد کمبودهای بسیاری باقی مانده است.
مســئله بعدی وجود مراکز بدون بازده در بدنه ســازمان بهزیســتی مثل مراکز 
مثبت زندگی و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است که عملکرد مناسب و شایان توجهی 
ندارند و فقط بار مالی بوده و عامل بزرگ شــدن بی دلیل ســازمان شده  اند که تمام 
هزینه های این مراکز می تواند صرف افراد دارای معلولیتی شــود که با مشــکالت 
عدیــده روبه رو هســتند و در هر حال که به بهزیســتی مراجعــه می کنند با جمله 
«بودجه نداریم» روبه رو می شوند. مســائل و پرونده های مددجوها از مراکز مثبت 
زندگی به مراکز اســتانی یا شهرستانی مثبت زندگی ارجاع داده می شود و در عمل 

این مراکز با انجام موازی کاری و کار اضافه، عملکرد مؤثری ندارند.
آنچــه افــراد دارای معلولیــت از آن دلگیر هســتند، عملکــرد ضعیف برخی 
انجمن ها و مؤسســاتی اســت که بــرای انعکاس مطالبات و مشــکالت معلوالن 
ســکوت کرده اند. یکی از دالیل عدم اجرای قوانین باال دستی ما معلوالن این است 
که گروه ها و انجمن ها به خاطر برخی منافع شــخصی، مالی و ... تمایل و رغبتی به 
همراهی با افراد دارای معلولیت ندارند و از شرایط فعلی انتقادی نمی کنند. حتی 
ســازمان ها و مؤسســاتی در حوزه معلوالن فعالیت دارند که با سوءاستفاده از نام 
معلــوالن، به صورت غیرقانونی کار می کنند و نظارتــی هم بر فعالیت آنها اعمال 
نمی شــود. وقتی هم درخواست و تقاضای شفافیت در حوزه درآمد و هزینه از آنها 
داریم، همکاری نمی کنند. تمام اینها باعث شــده تا معلوالن و حق و حقوقشــان 

نادیده گرفته شده و وضعیت زندگی و معیشتی شان روزبه روز سخت تر شود.
*عضو کمپین حمایت از معلوالن
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