
 یاسر مختاری
معلول ها و استیفای حقوق آنها شعار بسیاری از 
سیاستمدارانی است که نیم نگاهی به کسب قدرت 
دارند. در کشورهایی که سیستم دولت رفاه در آنها 
حاکم بود تا سال ها به عنوان شعارهای انتخابی احزاب 
و گروه ها سر داده می شد. معلوالن جمعیتی بین 10 
تا 15 درصد هر کشوری را تشکیل می دهند.این 
افراد نیازهای ویژه تری نسبت به سایر افراد جامعه 
دارند، به همین دلیل سال ها است که واژه مناسب 
سازی محیط برای دسترسی مناسب این آنها، وارد 
ادبیات ارگان ها و نهادهایی شده است که وظیفه 

حمایت از این افراد را در جامعه بر عهده دارند.

مناسب سازی چیست؟
سازمان جهانی بهداشت در سال 1981 توانبخشي 
را اولین پاسخ به معلولیت تعریف کرده است. در 
توانبخشی سه مرحله توانبخشي پزشکي، توانبخشي 
حرفه ای و توانبخشي اجتماعي وجود دارد. یکي از 
مسائلي که در توانبخشي اجتماعي بررسي مي شود، 
مناسب سازي معابر و اماکن شخصي و اجتماعي و 
ابزار فرد معلول براي کم کردن مشکالت روزمره 

این افراد است.
مناسب سازی مي تواند در خودکفایي و بهبود رواني 
معلول و بازگرداندن وی به زندگي نقشي مهم 
داشته باشد. شبکه معابر در هر شهر، عامل ارتباطي 
فضاهاي شهري است که با مناسب سازي آن براي 
فرد معلول، بسیاري از مشکالت این قشر از جامعه 
حل مي شود. در زمینه تجهیزات شهري نیز مهم ترین 
تجهیزات مورد استفاده شامل ایستگاه اتوبوس، تلفن 
عمومي، سطل زباله و صندوق پست، آب خوري و 
درنهایت عالئم شهري و نورپردازي از جمله مواردی 
است که باید در مناسب سازی آن برای معلوالن 
در نظر گرفته شود. در طراحي و مناسب سازي 

تجهیزات به اصول برابري در استفاده، انعطاف پذیري 
و استفاده ساده باید مورد توجه قرار گیرد. در مناسب 
سازی باید تمامی گروه های معلوالن شامل معلوالن 
جسمي حرکتي، معلوالن نابیناي حسي حرکتي، 
و معلولین ناشنواي حسي حرکتي در نظر گرفته 
شوند. البته مناسب سازی تنها برای معلوالن نیست 
و عموما سالمندان نیز بخشی از گروه های هدف 
هستند. در صورت رعایت نکردن مناسب سازی، 
این گروه ها از حقوق شهروندی خود بی نصیب 
خواهند ماند و برای حضور در اجتماع با مشکالت 

جدی مواجه می شوند. 
همانگونه که گفته شد بخشی از مناسب سازی در 
دسترسی به معابر و حمل و نقل است. ویلچر نقش 
حیاتی برای بخشی از معلوالن جسمی- حرکتی ایفا 
می کند. در حمل و نقل عمومی به ویژه  اتوبوس های 
BRT  یا مترو محل های ویژه ای برای استفاده معلوالنی 
که به کمک ویلچر رفت و آمد می کنند تعریف شده 
  BRT است. مثال در داخل در داخل اتوبوس های
محلی برای قرار گرفتن ویلچر وجود دارد دارد و حتی 
کمربند تعبیه شده تا در طول مسیر ویلچر را ثابت 
نگه دارد. اما مشکل اصلی در ایستگاه ها و درب های 
ورودی برای این افراد است که همچنان از عدم 
مناسب سازی رنج می برند.مشکالت مناسب سازی 
تنها خود را در حمل و نقل نشان نمی دهد بل که 
در دسترسی به برخی خدمات اداری نیز وجود 
دارد. فرد نابینایی که وارد یک بانک می شود تا به 
کارهای مالی خود برسد مجبور است یک فرد را 
همراه خود داشته باشد. چرا که عمده بانک های 
کشور به سامانه خدمات نابینایان مجهز نیستند. در 
واقع از مجموع ۲۲ هزار و 58۳ شعبه بانکی در 
سراسر کشور تنها 10۳ شعبه در ۲۳ استان کشور 
به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شده است. 
همانگونه که عنوان شد حدود 10 تا 15 درصد 

جمعیت هر کشوری را معلوالن تشکیل می دهند، 
اما تعداد بسیار کمی از این جمعیت را روزانه در 
ترددهای شهری می بینیم دلیل عمده این موضوع 
این است که عدالت اجتماعی در حق آنان محقق 
نشده است. تعداد زیادی از معلوالن کشور ما به 
دلیل عدم مناسب سازی معابر و علی رغم تحصیالت 
و توانمندی های باال خانه نشین هستند. خانه نشینی 
یعنی در کنار معلولیت جسمی، مشکالت روحی 

و افسردگی را نیز تجربه می کنند.
اگر از دید یک معلول به محیط شهری بنگریم نکات 
مثبت بسیار اندکی را در طراحی های فضاهای شهری 
می یابیم چنانکه زندگی روزمره آنها را با مشکل مواجه 
کرده است. بیش از یک میلیون و ۳00 هزار معلول 
در کشور وجود دارد که معلولین جسمی-حرکتی 
بیشترین فراوانی را در بین آنها دارند. معلولین ذهنی 
نیز در رتبه دوم قرار دارند. جانبازان جنگ تحمیلی، 
معلوالن مادر زادی،  معلوالن ناشی از حوادث و بالیای 
طبیعی و سوانح رانندگی نیز بخش های دیگری از 
افراد این گروه هستند. عالوه بر اینها سالمندان که 
امروزه حدود ۲0 درصد جمعیت کشور را تشکیل 
می دهند نیز از گروه هایی هستند که فعالیت و حضور 
حداکثری آنها در اجتماع نیازمند ایجاد فضاهای 

مناسب و دسترس پذیر است.

مناسب سازی در قانون
در بند 11 بخش شهرسازی و بند 9 بخش ایثارگران 
سیاست های کلی نظام آمده است : »رعایت نیاز 
و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای 
شهری و اماکن عمومی مناسب سازی بناها و مراکز 
خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی 
و ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی 
جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، باید منطبق بر 
معیارهای مطلوب  باشد. در مواد دو و سه برنامه جامع 

حمایت از حقوق افراد دارای معولیت مصوبه هیئت 
وزیران نیز آمده است: »دستگاه  های متولی صدور 
مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب  
سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ 
کنند.  لذا وزارت راه و شهرسازی موظف است 
در کلیه طرح های آماده  سازی و اجرای مجتمع  های 
مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای 
شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و 
معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت کند.« 
همچنین در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 94 نیز 
تصریح شده است: »کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
مؤسسات و شرکت های دولتی و نهـــادهای عمومی 
و انقالبی موظفند جهت در طراحی، تولید و احداث 
ساختمان ها و اماکــن عمومی و معابر و وسایل 
خدماتی به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی و 
بهره مندی معلوالن همچون افراد عادی فراهم شود. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تربیت بدنی 
و شهرداری ها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، 
پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث 
و تجهیز کنند که امکان بهره مندی معلوالن فراهم 
شود.« در فصل دوم این قانون همچنین نوشته شده 
است: »شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث 
و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها 
و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های 
مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به 
رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات پس 
از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت 

توسط مجری، مشروط کنند. 
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