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مقــاالت  دريافــت  از  توان يــاب 
نظــران  صاحــب  ديدگاه  هــاى  و 
مقــاالت  مى كنــد.  اســتقبال 
ترجمــه شــده همــراه بــا كپــى 
شــود.  ارســال  مقالــه  اصــل 
ــتاده  ــس فرس ــالى پ ــاالت ارس مق
نمى شــود. توان يــاب در ويرايــش 
ــت ــب آزاد اس ــردن مطال ــاه ك و كوت
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سطح مشارکت گروه های مختلف مردم در امور جامعه ارتباط مستقیمی 
با رشد، توسعه و امنیت اجتماعی آن جامعه دارد. مشارکت همگان در انجام 
امور جامعه یکی از ضرورت های حرکت در مسیر رشد و توسعه کشورها است. 

مشارکت همگان به معنای حضور اجتماعی زنان، مردان، جوانان و اقلیت های مختلف 
مانند افراد دارای معلولیت و ... است.

جامعه،  امور  در  همگان  مشارکت  زیرساخت های  نمودن  فراهم  که  آن  از  بیش 
و  جامعه  حساسیت  باشد،  امر  این  به  سیاست گذاران  و  دولت مردان  توجه  نیازمند 
مطالبه اجتماعی، زمینه ساز مشارکت همگانی خواهد بود. از این رو رسانه ها به طور 
اعم، نقش اساسی در تغییر نگرش های فرهنگی در زمینه معلولیت و نیاز به حضور 
اجتماعی افراد دارای معلولیت و پذیرش جامعه نسبت به این امر دارند. پایه دیگر 
این تغییر نگرش، حضور اجتماعی و فعال خود افراد دارای معلولیت و طرح نیازها 
حضور  است.  آنان  شرایط  با  گروه ها  دیگر  آشنایی  آن  دنبال  به  و  توانایی هایشان  و 
اجتماعی افراد دارای معلولیت در رسانه ها و پرداختن رسانه ها به شرایط و یا نیازهای 
شناخته نشده آنان، همه در جهت ارتباط مناسب بین گروه های مختلف جامعه و دیده 

شدن نیازهای این گروه ها توسط یکدیگر است.
تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سال ۸۳ توسط مجلس شورای 
اسالمی و عضویت ایران در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از جمله مواردی 
است که به لحاظ قانونی توجه ویژه ای به حقوق افراد دارای معلولیت كرده است. 
اصالح باورهای عمومی و توجه به ضرورت و اهمیت این پدیده شرط اصلی اجرایی 
شدن برنامه های توسعه ای و یا عملیاتی شدن طرح ها و قوانین موجود است. در موارد 
متعددی در پاسخ به نیازهای طبیعی افراد دارای معلولیت مانند اشتغال، ازدواج، 
نیاز به استقالل و... پاسخ هایی مانند «در شرایطی که این همه جوان تندرست بیکار 
داریم، صحبت اشتغال افراد دارای معلولیت جایی برای گفتگو ندارد»؛ و یا مشابه 
همین جمالت در مورد ازدواج، نیاز به استقالل و ... بارها و بارها تکرار می شود. این 
رویکرد جداسازی که در نگاه و تفکر گروه کثیری از مردم، سیاست گذاران، اصحاب 
رسانه و حتی خود افراد دارای معلولیت وجود دارد و به خود حق می دهند که به علت 
محدودیت فیزیکی یک فرد همه نیازهای اساسی و پایه ای او را نادیده بگیرند و یا او را 
به عنوان شهروند درجه دو ببینند، نیازمند تغییر است. بسیاری از این باورها در عمق 
وجود و ناخودآگاه افراد است و قضاوت ها و نگرش هایی را می سازند که در لحظه های 
تصمیم گیری های کالن در سطح فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. نفوذ به این باورها 

و بحث و گفتگو و طرح بایدها و نبایدها در این موارد، وظیفه رسانه ها است. 
سردبیر

قا ر
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خودتان  رسانه ای  كار  سابقه  درمورد  لطفا 
سایتی  قبل  سال  ها  از  شما  کنید.  صحبت 
فعال  خصوص  این  در  و  کرده  راه اندازی 
حوزه  این  به  را  شما  نیازی  چه  بوده اید. 

عالقمند کرده است؟ 
من از دوران كودكی عالقه زیادی به نشریات 
داشتم و همیشه قسمتی از پول توجیبی ام 
كیهان  بعد ها  و  بچه  ها  كیهان  خرید  به  را 
می دادم.  اختصاص  ورزش  دنیای  و  ورزشی 
انقالب  پیروزی  با  مصادف  كه   ۵۷ سال  در 
اسالمی بود وارد دانشگاه شدم، زمان انقالب 
فرهنگی وارد جهاد سازندگی شدم. در آنجا، 
نشریه ای محلی را راه اندازی كردم. بعد هم 
كه وارد نهضت سوادآموزی شدم اولین كارم 
راه اندازی یك نشریه و خبرنامه در منطقه ای 
جهاد  وارد   ۶۱ سال  در  كه كارمی كردم.  بود 
نام  به  نشریه ای  هم  باز  و  شدم  دانشگاهی 
نشریه  این  انتشار  انداختیم.  راه  را  "صدق" 
دانشجویی تا مدت  ها ادامه داشت. سال ۷۱ 
وارد سازمان بهزیستی شدم و در سال ۷۴ 
که از بهزیستی خارج شده بودم با همكاری 
آقای  و  بنی هاشمی  دكتر  سازمند،  دكتر 
حجتی نشریه ای با مخاطب عمومی را به نام 
”فرزند سالم" راه اندازی كردیم. در آن زمان 

و  "خانواده"  نامه ای  به  خانوادگی  مجله  دو 
"روز های زندگی" منتشر می شد و ما سومین 
فعالیت  حوزه  این  در  كه  بودیم  ماهنامه ای 
می كردیم. البته روش كاری این دو نشریه با 
نشریه مان  می خواستیم  ما  می كرد،  فرق  ما 
نشریه  البته  كه  باشد  آگهی  بدون  و  علمی 
خوبی از كار درآمد و استقبال خوبی هم از 
آن شد. وقتی من برای بار دوم به سازمان 
نشریه  این  چاپ  تدریج  به  رفتم  بهزیستی 
است  این  منظورم  حال  هر  به  شد.  متوقف 
و  روزنامه  مجله،  به  من  گرایش  بگویم  كه 
رسانه، سابقه ای طوالنی دارد. در سال  های 
شد  جدی  ایران  در  اینترنت  كه   ۸۰-۷۹
كسی  اولین  عنوان  به  را  خود  سایت  من 
كردم.  راه اندازی  داشت  هم  مسئولیتی  كه 
سازمان  توانبخشی  معاون  موقع  آن  در  من 
نکنم  اشتباه  اگر  و  بودم  کشور  بهزیستی 
وبالگ نویس  پانزدهمین  یا  چهاردهمین 
كشور بودم. از همان زمان وقایع توانبخشی 
هم  هنوز  كه  می نوشتم  سایت  این  در  را 
امكان دسترسی به این مطالب وجود دارد. 
احساس من این بود كه باید محتوای فارسی 
را در وب گسترش دهیم. در آن زمان هنوز 
مردم با وب و وبالگ نویسی آشنا نبودند و 

فقط افراد خاصی به این امكانات دسترسی 
می كردم  توصیه  دوستان  به  من  داشتند. 
كه وبالگ بنویسند و خودم هم گاهی روزی 
كلمه  اگر  زمان  آن  در  می نوشتم.  پست  دو 
توانبخشی را در اینترنت جستجو می كردید 
شاید دویست مورد بیشتر نمی دیدید ولی در 
رسیده  چندمیلیون  به  رقم  این  حاضر  حال 
است. آن چیزی كه مرا راغب به نوشتن در 
وب می كرد این بود كه فكر می كردم تا جایی 
كلمه  كردن  عمومی  به  باید  می توانیم  كه 
و  اینترنت  وب،  در  معلولیت،  و  توانبخشی 
فضا های رسانه ای كمك كنیم. به یاد دارم كه 
در همان دو دوره ای كه در بهزیستی مشغول 
بودم گاهی فقط برای اجرای یك برنامه ده 
پارك  از  هفته  هر  جوان،  رادیو  در  دقیقه ای 
و  گشتم  برمی  و  می رفتم  جم  جام  تا  شهر 
و  است  مهم  حضور  این  كه  داشتم  اعتقاد 
سعی  می گرفتم.  هم  مناسبی  بازخورد های 
استفاده  رسانه ای  فرصت  هر  از  می كردم 
افراد  كه  می کنم  و  می كردم  فكر  چون  كنم 
دارای معلولیت و معلوالن در جامعه ما مورد 
غفلت واقع شده اند و این غفلت در جامعه ما 
نسبت به جوامع دیگر خیلی بیشتر است. به 
هر حال در فرهنگ و ادبیات ما به معلولیت 

چهــره  کمالــی  محمــد   
حــوزه  در  شناخته شــده ای 

کمالــی  اســت.دکتر  توانبخشــی 
دانشیاردانشــگاه علــوم پزشــکی ایران، 
ــوزش  ــص آم ــت و متخص فیزیوتراپیس
بهداشــت و رییــس مرکزتحقیقــات 
ــکده علوم توانبخشی  توانبخشــی دانش
ایــران اســت. او کــه سال هاســت 
ــا راه انــدازی ســایت شــخصی خــود  ب
در زمینــه معلولیــت و توانبخشــی 
کار رســانه ای می کنــد، بــه نقــش 
تغییــر  در  اجتماعــی  شــبکه  های 
ــده  ــه پدی ــبت ب ــردم نس ــرش م نگ

معلولیــت تاکیــد دارد. 

نقش رسانه  ها در تغییر نگرش
فیزیوتراپیستدکتر محمد کمالی



پـــــــــرونده 4

شماره 55،   بهار 1394

صداوسیما می گوید، اگر می خواهید روی 
آنتن باشید باید پول بدهید. سازمانی 
مانند بهزیستی كه بودجه محدودی در 

اختیار دارد چگونه می تواند پولی را كه باید 
صرف معلوالن كند، 

صرف خرید آنتن نماید !

نگاه درستی نشده است و همیشه آن را كنار 
گذاشته اند. تصویری كه اغلب ما از معلولیت 
یك  ناخدای  یك  داریم  ذهن  در  فیلم  ها  در 
چشم با چشم بند مشكی و یك دست قطع 
پای  یك  و  چنگک  یك  جایش  به  كه  شده 
افراد  شكل  به  را  معلوالن  یا  است.  چوبی 
خودآزار نشان می دادند كه می خواهند یا به 
خود ضرر بزنند و یا از جامعه انتقام بگیرند. 
وبالگ  و  شخصی  سایت  از  من  اصلی  ایده 
می توانم  كه  جایی  تا  كه  بود  این  نویسی 
مساله معلولیت را در رسانه  ها مطرح كنم تا 
مردم معلولیت را بشناسند. پروفسور هالندر 
در کتابش می گوید كه در یكی از كشور های 
كه  كردم  برخورد  میانسال  زنی  با  خارجی 
وقتی  می كردند.  خطاب  دیوانه  را  او  مردم 
پرس و جو كردم متوجه شدم كه پدر او در 
سن یازده سالگی می خواسته او را به همسری 
ازدواج  این  از  او  چون  و  درآورد  پیرمردی 
امتناع كرده بود به او انگ دیوانگی زده بودند، 
در حالی كه او یك زن بسیار مهربان و عادی 
بود. خودم از دوران كودكی به یاد می آورم كه 
بچه  های محل یك فرد عقب مانده ذهنی را 
دنبال می كردند و به او سنگ می زدند و او 
را دیوانه خطاب می كردند. نه تنها در ایران 
بلكه در جوامع مختلف دنیا هم با مورد غفلت 
قرار گرفتن معلوالن، مواجه هستیم. بسیاری 
می آیند  ایران  به  كه  خارجی  كارشناسان  از 
دارای  فرد  شما  شهر های  در  ما  می گویند 
معلولیت نمی بینیم! واقعیت این است كه آن 
نامناسب  افراد  این  حضور  برای  شرایط  قدر 
است كه افراد دارای معلولیت از خانه  ها بیرون 
نمی آیند و در سطح جامعه دیده نمی شوند. 
گاهی برخی از دوستان از من گله می كنند كه 
تو چقدر این حرف  ها را می زنی؟ من می گویم 
ما آنقدر باید این حرف  ها را بزنیم و آنقدر باید 
تذكر بدهیم تا نتیجه بخش شود. همان طور 
كه در قرآن كریم هم در مورد تذكر دادن بار ها 
اشاره شده است. افراد دارای معلولیت چون 
همیشه شهروند درجه دوم حساب شده اند، 
مشكالتشان هم در وهله دوم قرار می گیرد و 
كمتر به آن ها پرداخته می شود. این مشكل 
در دنیای غرب هم وجود دارد ولی البته آن ها 
خیلی وقت  از  دنیا  در  جلوترند.  خیلی  ما  از 
پیش به مساله معلولیت در رسانه  ها پرداخته 
شده است، حتی در كانال  های خبری معروف 
دستورالعملی وجود دارد كه چه چیزهایی در 
اینكه  جمله  از  شوند.  رعایت  باید  برنامه  ها 
دارای  فرد  یک  مورد  در  می خواهند  وقتی 
معلولیت صحبت کنند، باید او را فرد دارای 
یعنی  معلول۲.  نه  کنند  معرفی  معلولیت۱ 
دستورالعمل خاصی در مورد معلوالن وجود 
و  نداریم  را  دستورالعمل  ها  این  ما  ولی  دارد 
برای همین است كه مهران مدیری در سریال 
هایش از برچسب منگول!!! استفاده می کند.

1. People with Disability
2. Disable

منظورتان این است که ما به دستورالعمل هایی 
افراد  موضوع  خصوص  در  رسانه هایمان  در 
دارای معلولیت که جمعیت کثیری از شهروندان 
حقوق  تا  داریم،  نیاز  می شوند  شامل  را 

شهروندیشان پایمال نشود.درست است؟
در بیست سالی كه من در حوزه توانبخشی 
كار كرده و یا مسئولیت داشته ام همه تالش 
را  معلولیت  دارای  افراد  كه  بود  این  نیتم  و 
بیشتر مطرح كنم و مساله معلولیت را عادی 
عادی  سازی  این  حوزه  ها  از  خیلی  در  نمایم. 
باید صورت بگیرد. معلولیت نباید دوره ای از 
ناتوانی، غم و اندوه و یا نابسامانی روحی و 
مساله  یك  معلولیت  بیاید.  به حساب  روانی 
ممكن  شماهم  و  من  روز  یك  است،  عادی 
است پایمان بشكند و مجبور شویم آن را گچ 
می شویم  متوجه  كه  است  روز  آن  و  بگیریم 
پله چه معضلی برای یك فرد دارای معلولیت 
دارد  قرار  ویلچر  روی  در  كه  كسی  یا  است. 
از  می تواند  چگونه  است،  آرتروز  دچار  یا  و 
دستشویی ایرانی استفاده كند؟ در دنیا یكی 
از كارهایی كه در جهت راحت تر كردن درک 
مساله معلولیت انجام می دهند عادی كردن 
جمعیت  كه  وقتی  از  خصوص  به  است  آن 
سالمندان در همه جوامع افزایش پیدا كرده 
است. ما نیز در این زمینه تالش هایی كرده ایم 
هنوز  هستیم.  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  ولی 
نیازمند این هستیم كه بیشتر بگوییم و نباید 
خسته شویم هرچقدر هم كه بگوییم آدم  های 
تازه ای هستند كه باید بشنوند. متاسفانه در 
مدارس ما در مورد معلولیت صحبت نمی شود 
با  نمی گیرند  یاد  کودکی  از  دانش آموزان  و 
متفاوت  آن ها  با  جسمی  لحاظ  از  که  کسی 
است چگونه برخورد کنند. ما نیاز به تدوین 
دستورالعمل هایی درچگونگی برخورد با افراد 
ما  مشكل  متاسفانه  داریم.  معلولیت  دارای 
این است كه فكر می كنیم جای این بحث  ها 
در رادیو، تلویزیون یا روزنامه نیست و شاید 
بیشترین مشكل ما این است كه تن ها یك روز 
به معلوالن یا یك روز به نابینایان تخصیص 
دارای  افراد  خود  من  نظر  به  می شود.  داده 
خود  اگر  شوند.  میدان  وارد  باید  معلولیت 
آن ها پیگیر حقوقشان باشند زودتر به نتیجه 
می رسند. همان طور كه در سازمان ملل این 

معلوالن  حقوق  كنوانسیون  و  افتاد  اتفاق 
بیشتر  و  رساندند  تصویب  به  آن ها  خود  را 

كشور ها هم آن را پذیرفتند. 

صداوسیما  مثل  عمومی  رسانه های  نقش 
دانشكده  های  آیا  ولی  است  اساسی  خیلی 
صداوسیما  با  ارتباط  دنبال  به  توانبخشی 
برنامه  های  حوزه  در  كارشناسانه  حضور  و 

معلوالن بوده اند؟
در  توانبخشی  دانشگاه  های  و  دانشكده 
از  یكی  كرده اند.  عمل  ضعیف  زمینه  این 
توانبخشی  دانشكده  های  در  كه  مشكالتی 
داریم نگاه تكنیكی به مساله است، نه نگاه 
اجتماعی. چون در دانشكده  های توانبخشی، 
رشته  های روانشناسی یا مددكاری اجتماعی 
رشته  ها  این  اجتماعی  حوزه  ندارند،  وجود 
ضعیف است. فیزیوتراپیست شخصا می تواند 
و  داشته باشد  اجتماعی  حساسیت  های 
می تواند هم نداشته باشد. ولی ترجیح ما این 
است كه درهمان كلینیك ها، ارتباط اجتماعی 
كه  است  این  دیگر  مشكل  شود.  ایجاد  هم 
عمل  جزیره ای  صورت  به  ما  نهاد های  همه 
می كنند و مثال ارتباط بین سازمان بهزیستی 
با  و  استثنایی  پرورش  و  سازمان آموزش  با 
جمعیت هالل احمرو با دانشگاه  ها قطع است، 
در حالی كه در سایر كشور های دنیا این طور 
مشكلی  بهزیستی  سازمان  واگرمثًال  نیست 
و  می كند  مراجعه  دانشگاه  به  داشته باشد 
كمك می خواهد. سازمان بهزیستی كشور باید 
با دانشكده  های توانبخشی ارتباط برقرار كند 
این  اگر  بخواهد.  راهكار  معلوالن  مورد  ودر 
ارتباط به وجود بیاید ما می توانیم نقش خود 
معلولیت  دارای  افراد  شدن  اجتماعی  در  را 
با  می توانیم  كه  است  وقت  آن  كنیم،  ایفا 
صداوسیما هم ارتباط برقرار كنیم. به تازگی 
رشته هایی در مقطع دكترا در دانشگاه به نام 
و  سالمندشناسی  توانبخشی،  مشاوره  رشته 
كه  شده  راه اندازی  اجتماعی  رفاه  و  سالمت 
اجتماعی  فضای  یك  ایجاد  به  رشته  ها  این 
حاال  تا  رشته  ها  این  جای  می شوند.  منجر 
خالی بوده است. به هر حال تا وقتی كه من 
در سازمان بهزیستی بودم ارتباط بیشتری با 
صداوسیما داشتم. یكی از مسایلی كه رابطه 
صداوسیما  با  را  سازمان  ها  و  دانشگاه  بین 
برنامه  های  موضوع  میدهد،  قرار  تاثیر  تحت 
اگر  می گوید  صداوسیما  است.  مشاركتی 
می خواهید برنامه داشته باشید باید هزینه اش 
که  صورتی  در  کنید،  پرداخت  خودتان  را 
بودجه  كه  بهزیستی  سازمان  مانند  سازمانی 
محدودی در اختیار دارد چگونه می تواند این 
صرف  كند،  معلوالن  صرف  باید  كه  را  پول 
خرید آنتن كند؟ درست است كه آگاه  سازی 
مهم است ولی نه به قیمت این كه فرد دارای 
محتاج  اجتماعی،  دیده  آسیب  یا  معلولیت 
وسایل ضروری اش بماند. صداوسیما باید به 
آن درك برسد كه نسبت به مساله معلولیت به 
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جامعه آموزش دهد و اطالع رسانی كند. البته 
همان طور که می دانید قانون هم او را موظف 
دوساعت  هفته ای  حداقل  که  کرده است 
برنامه در این زمینه ارائه کند. باید بگوید كه 
یك فرد دارای معلولیت، انسانی است مانند 
دیگران و باید مورد احترام قرار بگیرد. باید 
تمام تالشمان این باشد كه سازمان  های دیگر 
وظیفه خود را درك كنند و سهم افراد دارای 
معلولیت را در خدمت رسانی در نظربگیرند، 
برعهده  فقط  وظیفه  این  بگویند  این كه  نه 
سازمان بهزیستی است. باید به جایی برسیم 
هفته  در  كه  بپرسد  و  بیاید  رسانه  خود  كه 
معلوالن چه برنامه هایی نیاز است كه پخش 
شود نه اینكه ما پیگیری كنیم كه برنامه ای 
همان طوركه  شود.  پخش  خصوص  این  در 
رسانه برای یك مساله سیاسی ده كارشناس 
می كند،  بحث  آن ها  با  و  می آورد  سیاسی 
حداقل در هفته معلوالن هم چند كارشناس 
معلوالن بیاورد و مشكالت آن ها را مورد بحث 
قرار دهد. وقتی كه اولین خط اتوبوس بی آرتی 
به راه  تهران پارس  تا  آزادی  خیابان  مسیر  در 
افتاد من خیلی خوشحال شدم كه یك سطح 
شیب دار برای ورود به ایستگاه، بدون این كه 
درخواستی از طرف سازمان بهزیستی صورت 
نشان  این  شده است.  تعبیه  باشد،  گرفته 
می دهد كه سیستم مهندسی ما به این نقطه 
رسیده كه چنین سطح شیب داری نیاز است. 
اگر شهرداری وقتی پیاده روسازی می كند آن 
را پیوسته درست كند و عرض مناسب برای آن 
در نظر بگیرد، دیگر ما مشكل مناسب  سازی 
سطح  دارای  ساختمان ها،  همه  اگر  نداریم. 
شیب دار باشند دیگر كسی متوجه نمی شود 
به  ارگانی  هر  اگر  دارد.  معلولیت  كسی  كه 
نیست  نیازی  دیگر  كند،  عمل  خود  وظیفه 
كه بگوییم چرا به حق و حقوق معلوالن توجه 
نمی شود. این مسایل باید در رسانه  ها مطرح 
شود. باید به این نقطه برسیم كه یك معلول 
تن ها  بخواهد  است  ممكن  ضایعه نخاعی 
زندگی كند و خودش تمام نیازهایش را تامین 
كند. من همیشه در سخنرانی هایم این نكته 
را گفته ام كه افراد دارای معلولیت می گویند 
ما نیازمند ترحم نیستیم، شما راه را برای ما 

هموار كنید خودمان حركت می كنیم. 

آیا تغییر رفتار را می توان قانونمند كرد و آن 
انتظار  همه  درآورد و از  به صورت قانون  را 

رعایت این قانون را داشت؟
نگرش  تغییر  از  بعد  رفتار  تغییر  من  نظر  به 
عابر  كه  نداریم  قانون  مگر  می افتد.  اتفاق 
مگر  بایستد؟  قرمز  چراغ  پشت  باید  پیاده 
قانون نداریم كه باید از خط عابر پیاده عبور 
موتورسواران  كه  نیست  قانون  مگر  كنیم؟ 
باید از كاله ایمنی استفاده كنند؟ مگر قانون 
نداریم كه دو ساعت از برنامه  های تلویزیون در 
هفته به معلوالن تعلق گیرد؟ ولی می بینیم 
كه این قوانین اجرا نمی شود، چون اول باید 

بعد  و  بیاید  بوجود  باور  و  كند  تغییر  نگرش 
سیگاری  درصدافراد   ۹۹ کند.  تغییر  رفتار 
می دانند كه سیگار مضر است ولی باز سیگار 
نشده  عوض  آن ها  نگرش  چون  می كشند، 
تغییر  در  رسانه  ها  نقش  حال  هر  به  است. 

نگرش مردم بسیار موثر است. 

نقش رسانه  های مجازی را در حوزه معلوالن 
چگونه می بینید؟ با توجه به تمایل مردم به 
صفحات اجتماعی و وب سایت  های مجازی، 
معلولیت  حوزه  در  نقشی  چه  سایت  ها  این 
می توانند داشته باشند؟ و خود بچه  های دارای 

معلولیت چه نقشی می توانند ایفا كنند؟
به نظر من باید صفحات وب را تا جایی كه 
سه  دو  در  كنیم.  پر  اطالعات  از  می توانیم 
سال اخیر می بینیم كه وقتی مردم به پزشك 
مراجعه می كنند، بالفاصله داروی تجویز شده 
روز  هر  و  می كنند!  جستجو  اینترنت  در  را 
هم اطالعات موجود در وب بیشتر می شود. 
امروزه وجود این اطالعات به یك نیاز تبدیل 
شده است. اگر فضای مجازی را به دو قسمت 
تقسیم كنیم؛ یك قسمت سایت هایی است كه 
در اینترنت وجود دارند و یكی هم شبكه  های 
اجتماعی است، که هر دوی این  ها به بهترین 
شكل می توانند در تغییر نگرش كمك كنند. 
من فكر می كنم سایت  ها در گسترش فرهنگ 
باید  باشند.  مفید  بسیار  می توانند  معلولیت 
این سایت  ها را از اطالعات پر كنیم. متاسفانه 
در کشور ما نه سیستم پزشكی ونه سیستم 
توانبخشی آنگونه كه باید به مردم اطالعات 
مثل  مراکزی  وظیفه  بنابراین  نمی دهند، 
رعد، دانشكده  های توانبخشی و متخصصان 
از  را  وب  صفحات  كه  است  معلولیت  حوزه 
اطالعات پر كنند و فضا های مشاوره ای ایجاد 
را  خود  سواالت  بتوانندپاسخ  مردم  تا  كنند 
فكربوده ام  این  در  همیشه  من  کنند.  پیدا 
ایجاد  خودم  سایت  در  مشاوره ای  فضای  كه 
وقت  محدودیت  دلیل  به  متاسفانه  كه  كنم 
نگران این هستم كه نتوانم به مسوولیت خود 
پاسخ  شده  مطرح  سواالت  به  و  كنم  عمل 
بدهم. نكته دیگری كه باید به آن توجه شود 
واتس  فیس بوك،  مثل  اجتماعی  شبكه  های 
آپ و اینستاگرام و... است. خانم دكتر نگین 

حسینی صفحه ای را در فیس بوك ایجاد كرده 
است و تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت 
هستند.  عضو  آن  در  غیرمعلول  وافراد 
و  می آیند  افراد  كه  است  شده  ایجاد  فضایی 
اظهارنظر می كنند ونکته جالب حضور افراد 
غیرمعلول در این صفحه است. در اینستاگرام 
یك فضایی وجود دارد كه افراد حتی تا پنج 
میلیون، دنبال كننده دارند. یعنی فردی که 
همزمان  می فرستد،  را  عكس  یا  پست  یك 
پنج میلیون نفر آن را می بینند و این امكان 
بسیار خوبی است. یكی از دوستان می گفت 
كه شرایطی ایجاد كرده كه بتوانیم در روزنامه 
جام جم در مورد معلولیت مطلب بنویسیم، 
مگر  ولی  است  خوب  این  ؛  گفتم  او  به  من 
تیراژ روزنامه جام جم چندتاست و چند نفر 
آن را خواهند خواند؟ ولی اگر شما یك صفحه 
جذاب و مناسبی را در شبكه  های اجتماعی 
برای خانواده  های افراد دارای معلولیت ایجاد 
كنید و بتوانید به آن ها اطالعات بدهید، در 
یك لحظه اطالعات آن در سراسر دنیا منتقل 
می شود. یك گروه در وایبر به نام فرشتگان 
پدر  كه  است  شده  ایجاد  داون  سندروم 
در  سندروم،  این  به  مبتال  بچه  های  مادر  و 
یك گروه با هم در ارتباطند. حتی بعضی از 
متخصصان این حوزه نیز در این گروه عضو 
كمك   خیلی  می تواند  امکان  این  هستند. 
کند، چون والدین با هم  ارتباط می گیرند وبه 
همین  می توان  می دهند.  خودشان آموزش 
مثل آلزایمر، سرطان  بیماری هایی  كار را به 
و ام.اس و... هم گسترش داد. منظورم این 
است كه شبكه  های مجازی ره آورد مناسبی 
سوار  موج  این  روی  بتوانیم  اگر  كه  دارند 
آن  از  و  كنیم  هدایت  را  آن  می توانیم  شویم 
بهره ببریم. اگر در حوزه معلولیت بتوان در 
به  را  خوبی  پیشرفت  شد  وارد  صفحات  این 
همراه خواهد داشت. خیلی از بچه  های دارای 
هستند،  مشغول  گروه  ها  این  در  معلولیت 
واتس  در  گروه  دو  اآلن  مبصر  شهرام  اقای 
و  دارد  گروه  وایبر  در  باور  انجمن  دارد.  آپ 
می دانم كه گروه  های دیگری هم تشكیل شده 
معلولیت  های  والدین  به  حتما  من  است. 
تشكیل  گروه  كه  می كنم  توصیه  تخصصی، 

دهنده و خودشان وارد صحنه شوند. 

وسخن آخر...؟
افراد دارای معلولیت باید خودشان وارد صحنه 
شوند و فرهنگ  سازی را شروع كنند. تا وقتی 
كه افراد درگیر معلولیت، خودشان در صحنه 
حاضر نباشند، راه به جایی نمی بریم. بچه  ها 
باید خودشان صحنه آرایی كنند و اگر این كار را 
بكنند می توانند موفق باشند. آن ها باید به مردم 
توانمندی هایی  چه  و  هستند  كی  كه  بگویند 
دارند. این طور است كه آن ها دیده می شوند. 
جایی  اجتماعی  شبكه  های  می كنم  فكر  من 
برای دیده شدن است و به راحتی دیگران شما 

را پیدا خواهند كرد و می بینند. 

شبكه  های مجازی ره آورد مناسبی دارند 
كه اگر بتوانیم روی این موج سوار شویم، 

می توانیم آن را هدایت كنیم و 
از آن بهره ببریم
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انگیزه شما در پرداختن به افراد دارای 
معلولیت در فیلم هایتان چه بوده است؟ شما 
در  موضوع  طرح  دنبال  به  فیلم هایتان  در 
مورد كسانی بوده اید كه کمتر کسی تاكنون 
این  به  که  شد  است.چه  پرداخته  آن ها  به 

حوزه عالقمند شدید؟
من  حساسیت  كه  است  این  واقعیت 
است.  شده  فراموش  آدم  های  روی  بیشتر 
یعنی تصمیم گرفته ام راجع به كسانی كار كنم 
كه كسی به فكرشان نیست و مورد غفلت قرار 
و  جسمی  كم توان  افراد  چه  حال  گرفته اند. 
حركتی باشند و چه افراد كم توان ذهنی كه 
به خاطر بی  توجهی و مورد غفلت قرار گرفتن، 
به بسیاری از آسیب  ها بعدی گرفتار می شوند. 
من به این علت به چنین موضوعاتی پرداختم 
كه دیدم هیچكس به این افراد توجه نمی كند 
و این موضوع در سینما هم مورد غفلت قرار 
گرفته است! از اول با خودم عهده كرده بودم 
كه اگر قرار است روزی وارد سینما شوم، باید 
به دنبال ترویج یك پیام و یك هدف باشم و 
نگاهم آموزشی باشد. آموزش غیرمستقیمی 
این  است.  الزم  خیلی  افراد  چنین  برای  كه 

آموزش هم می تواند روی پدران و مادران و 
پسربچه  ناصر  باشد.  موثر  جامعه  روی  هم 
بگیرید.  نظر  در  را  "رابطه"  فیلم  در  ناشنوا 
او پسر بچه ای در سن بلوغ است که به دلیل 
انجام  به  شروع  جسمانیش،  خاص  شرایط 
پرخاشگری  و  خشونت آمیز  و  تند  رفتار های 
در  که  دختری  مثال  یا  می كند.  خانواده  در 
فیلم "پرنده كوچك خوشبختی" است. او که 
مادرش را در مقابل چشمانش از دست داده 
مخدوش  هم  گویایی اش  دلیل   همین  به  و 
شده و رفتار های خشونت آمیز از خود نشان 
اطرافیان  همه  دلیل  همین  به  می دهد. 
تصمیم می گیرند به خاطر این رفتار او را از 
علت  به  هم  هیچ كس  کنند.  بیرون  مدرسه 
این رفتار فكر نمی كند كه چرا این بچه چنین 
چگونه  و  می دهد  بروز  خود  از  را  رفتارهایی 
فیلم  یا  شد؟  وارد  او  دنیای  به  می شود 
"بچه  های ابدی" كه در مورد بچه  های سندرم 
شده اند  فراموش  كه  بچه هایی  است.  داون 
ترحم  از   خانواده   دلیل ترس  به  خانه،  در  و 
دیگران و ترس از قضاوت آنها، زندانی هستند. 
«خواب  های  فیلم  در  که  بچه ای  دختر  یا 

و  پدر  جدایی  به دلیل  و  است  دنباله دار» 
مادر از هم با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی 
كه امكانات  مادربزرگی  و  پدربزرگ  می کند. 
ندارند.  مدرسه  به  او  فرستادن  برای  را  الزم 
این بچه می بینید كه هم سن وسال  های او به 
مدرسه می روند ولی او این  امكان را ندارد. یا 
دختر جوان فیلم هیس كه اتفاق وحشتناكی 
در كودكی برایش افتاده و هیچكس نه حرف 
او را می شنود و نه  می فهمد مشكلش از كجا 
باعث  سهل انگاری  ها  این  می شود؟  ناشی 
بسیاری  در  افراد  مظلوم ترین  شدن  مدفون 
است  این  از  ناشی  و   می شود  خانواده  ها  از 
این  نسبت  اجتماعی  روانشناختی  نگاه  كه 
پدیده  ها نداریم و آن ها را به راحتی فراموش 

می کنیم. 
 چنین افرادی كه مشابهشان بسیار زیاد 
است، در الیه  های زیرین این جامعه و درعمق 
تاریك آن، زندگی می كنند.كار من به عنوان 
یك فیلمساز این است كه با همه سختی هایی 
كه در مقابلم در برخورد با چنین نمونه هایی 
وجود دارد، آن ها را از عمق الیه  های تخریب 
برق  تمیزشان  كنم،  بکشم،  بیرون  شده 

ــاز  ــنده فیلمس ــوران درخش  پ
پــركاری اســت كــه در كارنامــه 

ــیاری  ــق بس ــای موف ــود فیلم  ه خ
را  بســیاری  جوایــز  هــم  او  دارد. 
كســب كــرده و هــم در مجامــع 
ــای ســینما، كرســی  های  رســمی دنی
بــا ارزشــی را از آن خــود كرده اســت. 
امــا نقطــه درخشــان در كارنامــه 
ــراد  ــه اف ــن ب ــازی او، پرداخت فیلمس
موضوعــات  و  شــده  فرامــوش 
فرامــوش شــده هســتند. موضوعاتی 
ــا  ــه آن ه ــازی ب ــر فیلمس ــه كمت ك
ــدام  ــر ک ــا ه ــد. ام ــه می کنن توج
ــن  ــد و ای ــیار تاثیرگذارن ــا، بس از آنه
همــان چیــزی اســت كــه از ابتــدای 
حــوزه  بــه  فیلمســاز  ایــن  ورود 
ــوده اســت.  ــه دنبالــش ب ســینما، ب

حساسیت من
آدم  های فراموش شده هستند!

فیلمسازپوران درخشنده 
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وجالیشان  دهم و در مقابل دیدگان همگان 
قرارشان  دهم و  بگویم این كسی بود كه شما 
او را ندیده اید! حاال ببینیدش  او انسان است، 
توانایی  های زیادی دارد و حق زندگی دارد. به 
خود این فرد هم توانایی اش را نشان می دهم 
و می گویم كه خودت را فراموش نكن، این 
خودت هستی كه باید زندگی    کنی و محتاج 
هیچ  به  فیلم  ها  این   در  من  نباشی.  كسی 
كدام از شخصیت هایم  ترحم نمی كنم، این  ها 
و  دیده شوند  باید  فقط  ندارند  ترحم  به   نیاز 

موانع از جلویشان برداشته شود. 

تاثیرگذار  انتظارتان  حد  در  شما  فیلم  های 
دریافت  را  بازخوردهایشان  شما  و  بوده اند 

كرده اید؟
بله، این فیلم  ها خیلی تاثیرگذار بودند. 
اولین كار من "رابطه" بود و توانست برخورد 
جامعه را نسبت به افراد ناشنوا تغییر بدهد. 
تاثیر  هم  خوشبختی"  كوچك  "پرنده  فیلم 
خودش را گذاشت. یعنی جامعه متوجه شد 
با  باید  كه  دارند  وجود  بچه هایی  چنین  كه 
ما زندگی كنند. این  ها حق دارند که زندگی 
كنند. در "بچه های ابدی" هم بچه  های مبتال 
به سندروم داون دیده شدند و نشان داده شد 
كه آن ها هم حقشان است كه در كنار ما با 
راحتی و بدون نگرانی از نگاه دیگران زندگی 
كنند. بعد از این فیلم خیلی از این بچه  ها از 
خانه  ها بیرون آمدند و پدر و مادر ها خجالت 
خودشان  با  را  بچه هایشان  كه  نكشیدند 
این  از  بعضی  حتی  بیاورند.  بیرون  خانه  از 
كردند.  بازی  هم  دیگر  فیلم  های  در  بچه  ها 
كاری كه خیلی برایم اهمیت داشت و خیلی 
این  كه  بود  این  كشیدم  سختی  برایش  هم 
بازی  را  خودشان  نقش  خودشان،  بچه  ها 
جای  به  بازیگر  یك  که  نخواستم  من  كنند. 
آن ها بازی كند. در واقع سهم این افراد را به 
بازیگر ندادم. سعی كردم این بچه  ها با بازی 
نشان  را  توانمندی هایشان  فیلم ها،  این  در 
آنقدر  فرد  این  که  بفهمد  جامعه  تا  بدهند، 
توانایی دارد كه بتوانند به عنوان یك بازیگر 

در فیلم نقش بازی كند. 

معلولیت  دارای  افراد  از  كردن  استفاده  آیا 
در نقش خودشان باعث تاثیرگذاری بیشتر 

می شود؟
بیشتر  اثرگذاریش  خیلی  خیلی  بله، 
داشتند  وجود  یكی  درجه  بازیگران  است. 
شخصیت  ها  این  جای  به  می خواستند  كه 
نقش  ها  این  من  ولی  كنند  بازی  فیلم  در 
خود  سهم  این  چون  ندادم،  كسی  به  را 
بازی  فیلم  ها  این  در  كه  بچه هاست  این 
كنند. من برای گرفتن سهم این افراد، 
می خواستم  اگر  و  كردم  زیادی  تالش 
كارم  بدهم  دیگران  به  را  آنان  سهم 
بودم   مایل  من  می شد.  بی نتیجه 
توانایی هایشان،  و  افراد  این  با  مردم 

به طور واقعی آشنا شوند. به هر حال بازیگر 
ولی  می كند،  بازی  را  نقشی  هر  حرفه ای، 
با  اگر  اما  نیست.  واقعیت  است،  نقش  این 
داون،  سندروم  به  مبتال  کودک  یک  بازی 
نشان دهیم كه چنین بچه ای چه توانایی  ها 
و چه ویژگی هایی دارد و چقدر می تواند مورد 
سوءاستفاده  قرار بگیرد، جامعه نسبت به او 
حساس تر می شود. وقتی من تاثیر این فیلم  ها 
را در جامعه می دیدم، خوشحال می شدم كه 
مسیر درستی را انتخاب كرده ام. سینما فقط 
شهرت و محبوبیت نیست و من هم به دنبال 
محبوبیت  دنبال  به  البته  نیامده ام.  شهرت 
بودم، چون محبوبیت و این كه مردم دوستت 
به  اگر  اما  است.  خوبی  چیز  باشند،  داشته 
دنبال شهرت و پول آمده باشی دیگر نمی توانی 
چنین مسیری را انتخاب كنی. برای رسیدن 
هم  راحت تری  مسیر های  شهرت  و  پول  به 
انتخاب  من  كه  مسیری  ولی  دارند،  وجود 
كردم مسیر ارزشمندی است كه خداوند مرا 

در آن قرار داده است.

كاری كه شما انجام داده اید كار بزرگی است 
و نتایج خوبی هم داشته است. اما آیا فكر 
مساله  این  به  كم  خیلی  هنوز  كه  نمی كنید 
پرداخته شده و هنوز جای كار زیادی وجود 

دارد؟
بله متاسفانه كارهایی كه در این موضوع 
انجام شده است، خیلی اندک هستند و اصال 
خصوص  این  در  قبولی  قابل  رسانه ای  كار 

 در جشــنواره ای كــه قبــال درموسســه رعــد برگــزار 
داور  عنــوان  بــه  مــن  دوره  دو  یكــی  در  می شــد، 

ــه  ــه ب ــد ك ــرح ش ــاله مط ــن مس ــتم و ای ــور داش حض
ــه  ــود ك ــكان داده ش ــن  ام ــت ای ــای دارای معلولی بچه  ه
خودشان دســت بــه کار شــوند، خودشــان فیلمنامــه 

بنویســند، خودشــان فیلــم بســازند، خودشــان بــازی 
ــوند.  ــده ش ــق دی ــن طری ــد و از ای كنن

واره ای
یك در 
ــتم ش
رای مع
ـت بـ
شــان
طریـ

77777ــــــررررررررررررررروووووووووووووونننننددددددهههههه

13131313
949494944

13133
94949

هههاهاهاررر
،،،ببببب

هاهاهارررر
،،  ب ب ب

44444444
5555555555555

ماااامممارارارارهههه
مرارارارههشمشمشمش
شمشمش

555555

ی كــه قبــال درموسســه رعــد برگــزار 
داور  عنــوان  بــه  مــن  دوره  دو  كــی 

ــه  ــه ب ــد ك ــرح ش ــاله مط ــن مس م و ای
ــه  ــود ك ــكان داده ش ــن  ام ــت ای علولی
ــه کار شــوند، خودشــان فیلمنامــه 

ن فیلــم بســازند، خودشــان بــازی 
ــوند.  ــده ش ــق دی



پـــــــــرونده 8

شماره 55،   بهار 1394

به  فراگیر  رسانه  های  است.  نشده  انجام 
همین كاری كه من انجام دادم هم به خوبی 
خودشان  كه  این  به  برسد  چه  نپرداختند، 
كاری در حوزه جامعه معلوالن انجام دهند. 
رسانه  ها جایگاه این حركت را نفهمیده اند كه 
چقدر می تواند تاثیرگذار باشد. حتی خیلی  ها 
به من می گفتند كه این قدر فیلم در حوزه 
نوع  ساختن  دنبال  به  برو  نساز،  معلوالن 

دیگری از فیلم!

معلوالن از ترس نگاه مردم از خانه  ها بیرون 
نمی آیند و چون دیده نمی شوند، مشکالت 
آن ها هم دیده نمی شود، پس این مشکالت 
می ماند و می ماند. رسانه  ها چگونه می توانند 
به وظیفه خود نسبت به این افراد آگاه شوند 

و در انعکاس و رفع آن قدم بردارند؟ 
گله مندم  بسیار  مساله  این  از  هم  من 
كه چرا رسانه  ها نسبت به آدم هایی كه با ما 
هستند؟  بی تفاوت  این قدر  می كنند  زندگی 
رادیو  چه  مطبوعات،  چه  ما  رسانه  های 
در  مجازی  شبكه  های  حتی  و  تلویزیون  و 
پیشبرد این هدف فرهنگی نقش دارند. ولی 
گرفته  جدی  و  مانده  مغفول  داستان  این 
جامعه  در  آموزش  نقش  به  اگر  است.  نشده 
اهمیت بدهیم، وظیفه رسانه  های فراگیر که 
تا اقصی  نقاط کشور را تحت پوشش دارند، 
پررنگ تر می شود. باید از آن ها خواسته شود 

كه این نقش را به درستی ایفا کنند.

نداریم،  كم  چیزی  قانونی  مواد  لحاظ  از  ما 
معلوالن،  حقوق  جامع  قانون  طبق 
صداوسیما باید هفته ای دو ساعت در حوزه 
معلوالن برنامه داشته باشد، ولی این اتفاق 
تاکنون نیافتاده است. به نظر می رسد نگرش 
دست اندر کاران نسبت به این حوزه درست 

نیست؟
اگر  بگیریم،  جدی  باید  را  موضوع  این 
خواهد  وحشتناك  آن  عواقب  نگیریم  جدی 
بود و دیگر كاری از دستمان برنمی آید. نباید 
فكر كنیم معلوالن یك عده افرادی هستند كه 
در كنار ما زندگی می كنند، معلولیت اتفاقی 
لحظه ای  هر  در  و  هركسی  برای  كه  است 

ممكن است بیفتد.

زنده  اگر  ما  از  كدام  هر  برای  سالمندی   
شما  نظر  به  می افتد.  اتفاق  حتما  بمانیم، 
جامعه ما برخورد درستی با سالمندان دارد 
و بستر حضور جمعیت سالمند در جامعه را 

که روز به روز بر جمعیتشان اضافه می شود 
را دارد؟

بسیار  جامعه  نبودن  آماده  این  از  من 
متاسفم و خیلی مایلم كه در مورد سالمندان 
فیلم بسازم. این كار جزء برنامه  های آینده ام 
است كه چگونگی رابطه با سالمندان را در 
فكر  این   به  و  ببینیم  جامعه  در  و  خانواده 
دست  از  را  افراد  این  زود  چقدر  كه  كنیم 
می دهیم و وقتی که آن ها را از دست دادیم، 
وقتی  تا  برنمی آید.  دستمان  از  كاری  دیگر 
نگاهشان  ببینیم،  را  آن ها  باید  هستند،  كه 
كنیم، به آن ها محبت كنیم و به جایگاهشان 
درست  حركت  متاسفانه  بگذاریم.  احترام 
رسانه ای در این خصوص دیده نمی شود. فقط 
در هفته معلوالن یا هفته سالمندان، فیلمی 
می شود.  پخش  رابطه  این  در  برنامه ای  یا 
كسی به دنبال كار در این حوزه نیست و به 
افراد کمی هم که در این حوزه فعالند،  توجه 

درخوری نمی شود.

چرا در رسانه  های ما به آسیب  های اجتماعی 
مثل كودكان كار، اعتیاد و زنان بی سرپرست 
مساله  تا  می شود  پرداخته  بیشتر  و... 

معلولیت. علت آن چیست؟
مدیریت  نداشتن  آن  علت  من  نظر  به 
یك  رسانه ای  مدیریت  نبودن  است.  صحیح 
درد است. چرا ما در جهت آگاهی مردم قدمی 
و  رسانه  ها  وظایف  از  یكی  مگر  برنمی داریم، 
مهم ترین وظیفه آن ها آگاهی دادن به مردم 
معلوالن  مسایل  به  می بینیم  وقتی  نیست؟ 
به طور مناسبی برخورد نمی شود، این نشانه 
كه  حالی  در  رسانه هاست.  مدیریت  ضعف 
به دنبال  و  نگرش  تغییر  در  می تواند  رسانه 
آن تغییر رفتار مردم در حوزه معلوالن ورفع 

مسایل و مشكالت آنان تاثیرگذار باشد. من 
دیده ام.  را  تغییرات  این  خودم  فیلم  های  با 
حداقل در خانواده  های این بچه  ها كه با من 
و  دیده ام  را  تاثیرات  این  هستند،  تماس  در 
پیرامون  جامعه  در  بچه  ها  این  كه  می دانم 
خود، در محله و در محیط كارشان شناخته 
شدند و به آن ها توجه شد و مورد احترام قرار 

گرفتند. ولی با یك گل، بهار نمی شود. 

معلولیت  دارای  بچه  های  به  توصیه ای  چه 
دارید؟

كار  به  دست  باید  خودشان  بچه  ها  این 
شوند. در جشنواره ای كه قبال درموسسه رعد 
برگزار می شد، در یكی دو دوره من به عنوان 
شد  این مساله مطرح  و  داشتم  حضور  داور 
امكان  این   معلولیت  دارای  بچه  های  به  كه 
شوند،  به کار  خودشان دست  كه  شود  داده 
خودشان فیلمنامه بنویسند، خودشان فیلم 
بسازند، خودشان بازی كنند و از این طریق 
می شود  كه  كاری  تنها  شاید  شوند.  دیده 
کرد این است كه خود افراد دارای معلولیت 
كنند.  فكر  جایگاهشان  وبه  خودشان  به 
و  كنند  كمك  آن ها  به  باید  هم  خانواده  ها 
تشویقشان كنند كه روی پای خود بایستند. 
در  توانایی هایی  كه  بدانند  باید  افراد  این 
حوزه  های مختلف دارند و بایدتوانایی هایشان 
را به نمایش بگذارند. وقتی كسی ناشنواست 
دیگران  از  بهتر  را  چیز ها  خیلی  می تواند 
را  چیز ها  خیلی  نابیناست  كه  كسی  ببیند. 
در  افراد  این  توانایی  بشنود.  می تواند  بهتر 
چیزی  این  و  باالست  بسیار  دیگر  حوزه  های 
است كه مغفول مانده است. از طرفی افرادی 
كه در آموزش و پرورش معلوالن نقش دارند 
نفس  به  اعتماد  ایجاد  در  را  تالششان  باید 
دارای  افراد  خانواده  كنند.  بیشتر  آن ها 
و  عادی  پرورش،چه  و  آموزش  و  معلولیت 
دادن  در  زیادی  نقش  دو  هر  استثنایی  چه 
اعتماد به نفس به این افراد دارند كه بتوانند 
چون  كنند،  عرضه  جامعه  به  را  خودشان 

آن ها باید در این جامعه زندگی كنند.

برنامه آینده شما چیست و باید منتظردیدن 
چه فیلمی از طرف شما باشیم؟

برنامه آینده ام، ساختن فیلمی در مورد 
در  فیلمی  ساخت  دنبال  به  و  است  طالق 

مورد سالمندان هم هستم.
دادید  قرار  ما  اختیار  در  که  وقتی  از 

سپاسگزاریم. 

من در این فیلم  ها به هیچ كدام از 
شخصیت هایم  ترحم نمی كنم، این  ها 

نیاز به  ترحم ندارند فقط باید دیده شوند و 
موانع از جلویشان برداشته شود
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آقای عبداللهی شما سابقه دیرینه ای در کار 
وجود  ضرورت  شما  نظر  به  دارید.  رسانه ای 

رسانه به چه نیازی برمی گردد؟
از  که  پیامی  یعنی  ساده  زبان  به  رسانه 
فرستنده به گیرنده منتقل می شود، مشروط 
محسنیان راد  دکتر  قول  به  پیام،  این که  به 
یک  و  باشد  معنایی»  «مشابهت های  دارای 
هر  نماد،  هر  اساس  براین  برساند.  را  معنا 
نیز  غیرکالمی  ارتباط  هر  و  ادا  هر  نشانه، 
می تواند به رسانه تعبیر شود؛ حتی زبان بدن 
می تواند، رسانه تلقی  شود، میمیک چهره و 
طرز نگاه و نحوه نشستن و بلند شدن، هر 
کدام می توانند یک رسانه باشند چون پیامی 
را از فرستنده به گیرنده منتقل کرده و معنای 

مشترکی را نمایندگی می کنند.
شناس  جامعه  مید  هربرت  جرج 
«رسانه  نام  به  دارد  تعبیری  سرشناس، 
کوچک». به قول مید، حتی کاله  نوشته ها 
هم  ورزشی  تیم های  پیراهن  نوشته های  و 
پیامی را منتقل می کنند که به آن رسانه های 
یک  پیش  چندسال  می گویند.  کوچک 
پسر  و  دختر  چند  غربی  تبلیغاتی  شرکت 
جوان را استخدام کرد و با کمک آرایشگرها 
سر  پشت  موهای  حرفه ای،  پیرایشگرهای  و 
یا  لگو  که  کرد  طراحی  طوری  را  افراد  این 
می داد.  نمایش  را  متقاضی  شرکت های  آرم 
تابلوی  یک  به  تبدیل  جوانان  این  درواقع 
با  که  بودند  شده  سیار  و  متحرک  تبلیغاتی 

آن  خدمات  یا  کاال  معابر،  در  خود  حرکت 
شرکت را تبلیغ می کردند. می خواهم بگویم 
تعریف رسانه خیلی گسترده است، حتی دود 
دوردست  مخاطب  به  که  سرخپوستان  آتش 
رسانه  نوع  یک  هم  می کرد  منتقل  را  پیامی 

بوده است. 
آن  جدید  و  مدرن  تعریف  در  رسانه 
برمی گردد به اواخر قرن نوزدهم. البته پس از 
اختراع چاپ توسط گوتنبرگ رسانه های چاپی 
پیدایش  ولی  داشته است،  وجود  ادواری  و 
رسانه به معنای اخص و امروزی آن، به اواخر 
زیردریایی  کابل های  توسعه  با  نوزدهم،  قرن 
و از دهه ۶۰ میالدی باگسترش ماهواره های 
نیز  اخیر  دهه های  در  برمی گردد.  دوربرد 

ــام «رضــا عبدالهــی»  ــران ن در تاریــخ مطبوعــات ای
بــا « رســانه و معلولیــت» پیونــدی ناگسســتنی دارد. 

ــان مشــکالت  ــه معلولیــت و بی ــن ب ــه پرداخت ــی ک در زمان
معلــوالن کمتــر ســطر و ســتونی را در رســانه های مکتــوب 
بــه خــود اختصــاص مــی داد، داشــتن یــک صفحــه کامــل با 
عنــوان « بــا معلولیــن» آن هــم در اول دهــه هفتاد شمســی 
در پــر تیراژتریــن نشــریه کشــور یعنــی «روزنامه اطالعــات» و 

بــه صــورت هفتگــی، جــای بســی شــگفتی بــود.
اگــر چــه تلــخ امــا واقعیتــی ناگزیــر اســت کــه بــا توجــه 
ــی،  ــا عبداله ــگاری رض ــان روزنامه ن ــابقه درخش ــه س ب
بودنــد کســانی کــه بــه وی گوشــزد کننــد کــه «پرداختــن 
ــار  ــه نوعــی انتح ــوالن ب ــت معل ــم اهمی ــه موضــوع ک ب
ــه  ــا ایســتادگی و ایمــان عبدالهــی «ب ــه اســت» ام حرف
راهــی کــه بایــد رفــت» مطبوعــات ایــران را در مســیری 
قــرارداد کــه بعدهــا و همیــن حــاال در اوایــل دهــه نــود 
ــوالن در  ــقت معل ــر مش ــگ و پ ــور پررن ــاهد حض ــا ش م

ــیم. ــور باش ــانه های کش رس
صفحــه « بــا معلولین»روزنامــه اطالعــات با ســردبیری رضا 
عبدالهــی بیــش از یک دهه ســکاندار طــرح، بیــان و کالبد 
شــکافی مســائل و مشــکالت معلــوالن در مطبوعــات ایران 
شــد؛ اگــر چــه ایــن یــار درد آشــنای معلــوالن بــه حرکــت 
ــم  ــت» ه ــه « حرک ــدت مجل ــاه م ــار کوت ــا انتش ــود ب خ
ادامــه داد امــا راهــی کــه او گشــود، هنــوز بــاز اســت...

ــه  ــاب ب ــه توان ی ــماره از فصلنام ــک ش ــاص ی ــا اختص ب
ــا  ــا ب رســانه و معلولیــت فرصــت را غنیمــت دانســتیم ت
ــی اش  ــم زندگ ــه پنج ــه کار در ده ــگار کهن ــن روزنامه ن ای
در روزگاری کــه از هــوای نامناســب تهــران گریــزان شــده 

اســت بــه گفتگــو بنیشــینیم.
محمد رضا دشتی

ــام «رضــا عبدالهــی»  ــران ن در تاریــخ مطبوعــات ای
بــا « رســانه و معلولیــت» پیونــدی ناگسســتنی دارد. 

ــان مشــکالت ــه معلولیــت و بی ــن ب ــه پرداخت ــی ک در زمان
معلــوالن کمتــر ســطر و ســتونی را در رســانه های مکتــوب
بــه خــود اختصــاص مــی داد، داشــتن یــک صفحــه کامــل با
عنــوان « بــا معلولیــن» آن هــم در اول دهــه هفتاد شمســی
در پــر تیراژتریــن نشــریه کشــور یعنــی «روزنامه اطالعــات» و

بــه صــورت هفتگــی، جــای بســی شــگفتی بــود.
اگــر چــه تلــخ امــا واقعیتــی ناگزیــر اســت کــه بــا توجــه
ــی، ــا عبداله ــگاری رض ــان روزنامه ن ــابقه درخش ــه س ب
بودنــد کســانی کــه بــه وی گوشــزد کننــد کــه «پرداختــن
ــار ــه نوعــی انتح ــوالن ب ــت معل ــم اهمی ــه موضــوع ک ب
ــه ــا ایســتادگی و ایمــان عبدالهــی «ب ــه اســت» ام حرف
راهــی کــه بایــد رفــت» مطبوعــات ایــران را در مســیری
اوایــل دهــه نــود همیــن حــاال در قــرارداد کــه بعدهــا و
ــوالن در ــقت معل ــر مش ــگ و پ ــور پررن ــاهد حض ــا ش م

ــیم. ــور باش ــانه های کش رس
صفحــه « بــا معلولین»روزنامــه اطالعــات با ســردبیری رضا
عبدالهــی بیــش از یک دهه ســکاندار طــرح، بیــان و کالبد
شــکافی مســائل و مشــکالت معلــوالن در مطبوعــات ایران
شــد؛ اگــر چــه ایــن یــار درد آشــنای معلــوالن بــه حرکــت
ــم ــت» ه ــه « حرک ــدت مجل ــاه م ــار کوت ــا انتش ــود ب خ
ادامــه داد امــا راهــی کــه او گشــود، هنــوز بــاز اســت...
ــه ــاب ب ــه توان ی ــماره از فصلنام ــک ش ــاص ی ــا اختص ب
ــا ــا ب رســانه و معلولیــت فرصــت را غنیمــت دانســتیم ت
ــی اش ــم زندگ ــه پنج ــه کار در ده ــگار کهن ــن روزنامه ن ای
در روزگاری کــه از هــوای نامناســب تهــران گریــزان شــده

اســت بــه گفتگــو بنیشــینیم.
محمد رضا دشتی

رسانه های معلولیت محور در ایران امروز
درگفت و گو با رضا عبدالهی، روزنامه نگار عنوان شد:
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افزون»  «روز  گسترش  و  آمدن  به وجود  با 
رسانه های دیجیتال و سایبری تحول بزرگی 
در این خصوص به وجود آمده است. بنابراین 
در جریان تحول و تطور رسانه  ای، رسانه های 
مکتوب و نوشتاری و بعد رسانه های دیداری 
و شنیداری پا گرفت. رسانه های جادویی اخیر 
تاثیرشان به مراتب بیشتر است. تحقیقی که 
در این خصوص انجام شده نشان می دهد که 
نسبت  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  تاثیر 
بیشتر  درصد   ۴۳ نوشتاری،  رسانه های  به 
شنیداری  و  دیداری  رسانه های  یعنی  است، 
۴۳درصد بیشتر مخاطب را ترغیب به دریافت 
چون  رسانه ها  این  می کنند.  موردنظر  پیام 
را  بودن  زنده  حالت  و  دارند  تصویر  و  صدا 

تداعی می کنند، جذابیت بیشتری دارند. 
«چند  مفهوم  هم،  اخیر  دهه های  در 
رسانه ای» ایجاد شده و از تک رسانه ای خارج 
شده ایم، که دنیای مجازی نمونه آن است. 
می توانند،  هوشمند  تلفن های  امروزه  حتی 
شبکه های اجتماعی مثل وایبر و فیس بوک 
دارای  افراد  اگر  این  بر  بنا  پوشش  دهند.  را 
معلولیت بخواهند از طریق رسانه ها در  ترویج 
به  نباید  صرفًا  کنند،  تالش  آرمان های شان 
رسانه های نوشتاری بسنده کنند، بلکه باید 
و  حقیقی  موجود  امکانات  همه  از  هم زمان 
استفاده  بوک  فیس  و  وایبر  حتی  و  مجازی 

ببرند.

به  نیاز  هنوز  آیا  گفتید  که  اینهایی  همه  با 
وجود  معلولیت  دارای  افراد  ویژه  نشریات 
دارد؟ شما خودتان هم، اولین کسی بودید 
روزنامه  در  را  معلولیت  ویژه  صفحه  که 
نشریه  اولین  هم  و  راه انداختند  اطالعات 
این  از  هدفی  چه  را.  مورد  این  در  مستقل 

کار داشتید؟
جامعه  و  ارتباطات  علوم  پژوهشگران 
شناسان راجع به کارکردهای رسانه ای خیلی 
بحث کرده اند. یکی از معروف ترین تعاریف آنها 
این است که رسانه ها ۳ کار عمده می کنند. 
است،  اطالع رسانی  و  خبری  زمینه  در  یکی 
سومی  و  سرگرمی  و  تفریح  زمینه  در  دومی 
اگر  قاعدتا  عمومی.  دانش  ارتقاء  زمینه  در 
به  نسبت  عمومی  نگرش  تغییر  بخواهیم 
افراد معلول ایجاد کنیم و آرمان های جنبش 
مدنی معلوالن را گسترش دهیم، باید از هر 
سه عامل خصوصا عامل سوم بیشتر استفاده 

کنیم. 
صحبت  رسانه  کارکردهای  از  وقتی 
بحث  بحث ها،  مهم ترین  از  یکی  می کنیم 
راه اندازی  نشریه  یک  وقتی  است.  مخاطب 
توجه  آن  به  که  چیزهایی  اولین  از  می شود، 
می شود مخاطب سنجی است و این که رسانه 

بتواند بر مخاطب فراگیر تاثیر بگذارد.
 تا به حال چهار رویکرد کلی راجع به این 
قضیه مطرح شده است. رویکرد اول این  است 
که رسانه، تاثیری قوی، محکم، آنی و فوری 

منفعل  کامال  مخاطب  رویکرد  این  در  دارد. 
گلوله   » یا  «تزریق»  معروف  نظریه  است. 
که  است  رویکرد  این  به  معطوف  جادویی»، 
می توان پیام را توسط سرنگ فرضی رسانه به 
ذهن مخاطب فراگیر وارد کنیم، یا گلوله ای را 
به سمت یک مخاطب انبوه شلیک کنیم که 
بتواند اکثریت زیادی را تحت تاثیر قرار  دهد. 
اصوال یکی از مفاهیم عمده در رسانه مدرن، 

همین فراگیر بودن آن است. 
رویکرد بعدی این است که رسانه، تاثیر 
قطعی ندارد و مخاطب می تواند فعال باشد 
می تواند  مخاطب  تامپسون  قول  به  حتی  و 
بازتولید،  می کند،  دریافت  که  را  پیامی 
اصطالحا  و  کند  دستکاری  یا  بازتعریف 
رویکرد  این  در  درآورد.  خودش  به«تملک» 

مخاطب منفعل نیست.
این  شده  مطرح  که  سومی  رویکرد 
است که، رسانه تاثیر می گذارد ولی به قول 
و  ارتباطات  پرآوازه  پژوهشگر  کاستلز  مانوئل 
می گذارد  تاثیر  وقتی  پیام  شناسی،  جامعه 
داشته  را  آن  دریافت  آمادگی  مخاطب  که 
باشد. این رویکرد می گوید رسانه بر مخاطب 
از  عواملی  این که  به  مشروط  می گذارد  تاثیر 
پیش تامین شده باشد، عواملی مثل معرفت 
زمینه ای مخاطب یا ساخت اجتماعی مرتبط 

و... 
رسانه ها  است،که  این  هم  آخر  رویکرد   
تعاملی»  رابطه  یک «  یکدیگر  با  مخاطب  و 
موقعیت  و  شرایط  به  بسته  دو  هر  و  دارند 
تاثیر  یکدیگر  بر  دارد،  وجود  که  امکاناتی  و 
می گذارند. ژان پل سارتر در مبحثی، رابطه 
وجودی کتاب، نویسنده و خواننده را بررسی 
کتاب،  جای  به  می توانیم  ما  حال  می کند. 
در  را  رسانه ای  و  ادبی  آفرینش های  مطلق 
نظر بگیریم. او می گوید: چنان که موجودیت 

کتاب  موجودیت  است،  چرخیدن  در  فرفره 
یعنی  یابد،  می  معنا  خواننده   حضور  در  هم 
اگر مخاطب نباشد، رسانه بالموضوع است. 
و  «نوشتن  سارتر،  پل  ژان  قول  به  هم  باز 
خواندن دو روی یک رویداد تاریخی است». 
البته ما می توانیم به جای کتاب، رسانه را و 
به جای خواننده، مخاطب را در نظر بگیریم 
که نشان دهنده رابطه تعاملی یا تعبیر خاص 
مدافعان «اصالت وجود»، «رابطه وجودی» 
است. به طور کلی مخاطب یا عام است، یا 
معلوالن»در  با  صفحه «  وقتی  مثال  خاص؛ 
سال ۷۱ در روزنامه اطالعات که یک روزنامه 
در  شد،  شروع  بود  پرتیراژ  و  سراسری  عام، 
معلولیت،  دارای  افراد  به  جدی  توجه  کنار 
مخاطب عام مورد نظرم بود. این صفحه به 
عنوان مثال هم مطالبی در زمینه پیشگیری 
از معلولیت ها داشت و هم مطالبی در مورد 
دارای  افراد  به  نسبت  مردم  عمومی  نگرش 
را  مجله»حرکت»  که  وقتی  اما  معلولیت؛ 
منتشر کردم، رویکرد اصلی نشریه، اثرگذاری 
روی مخاطب خاص بود. چون این نشریه ویژه 

افراد دارای معلولیت بود. 
خاطره ای بگویم. در آن زمان که صفحه 
با معلوالن را برعهده داشتم، یک ماه پس از 
کنکور،  قبول شدگان  اسامی  سراسری  اعالم 
از  را  معلولیت  دارای  شدگان  قبول  اسامی 
بهزیستی گرفتم و بدون توضیح خاصی آن را 
چاپ کردم. به طوری که تقریبا دوسوم صفحه 
را اسامی این افراد پر کرده بود. در آن زمان 
دستی  هنوز  روزنامه  صفحه بندی  سیستم 
می بست  را  صفحه  وقتی  ما  صفحه بند  بود. 
با دیدن مطلب، با تعجب و ناخواسته از من 
پرسید: «واقعا این همه افراد دارای معلولیت 
در کنکور قبول شده اند؟!» آن جا بود که من 
اولین بازخورد این کارم را دیدم. چاپ اسامی 
مسلما  ماه  یک  بعداز  معلولیت  دارای  افراد 
جنبه خبری نداشت، اما هدف من مخاطب 
غیرمستقیم  طور  به  می خواستم  و  بود  عام 
این پیام را برسانم که افراد دارای معلولیت، 
افرادی صرفا و لزوما با  نقش ها و منزلت های 
پایین اجتماعی نیستند. در واقع این افراد در 
همه رده و در همه جایگاه ها و موقعیت های 
اجتماعی حضور دارند، حتی و مخصوصا در 

عرصه تحصیالت تکمیلی و آموزش عالی. 
 ۶۰ دهه  ابتدایی  سال های  در  من   
آغاز  اطالعات  روزنامه  با  را  خودم  همکاری 
مختلف  زمینه های  در  زمان  آن  در  کردم. 
و  نوشتم،  می  مطلب  فرهنگی  و  سیاسی 
از  تا  دو  اتفاقا  کوتاه.  داستان  و  قصه  حتی 
داستان های چاپ شده من در مورد زندگی 
آن  اصلی  شخصیت های  و  است،  معلولیتی 

دارای معلولیت هستند.
با  را  معلوالن  با  صفحه  که  سال ۷۱  در 
دعایی  آقای  برانگیز  تحسین  حمایت های 
رسانه ای  هیچ  زمان  آن  تا  راه اندازی  کردم، 
رابطه  در  مستمر  و  خاص  طور  به  ایران  در 

وقتی اولین شماره نشریه «حرکت» 
منتشر شد، از رادیو بین المللی فرانسه با 
من تماس گرفتند و مصاحبه کردند. برای 
یک رادیوی برون مرزی چاپ اولین نشریه 
مستقل ویژه افراد دارای معلولیت آن قدر 
جذاب بود که از هر طریق توانسته بودند 
شماره تلفن مرا به دست آورده و با من 

مصاحبه کنند
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دارای  افراد  ویژه  نشریه  اولین  چاپ  مرزی 
طریق  هر  از  که  بود  جذاب  آن قدر  معلولیت 
توانسته بودند شماره تلفن مرا به دست آورده 
است  این  منظورم  کنند.  مصاحبه  من  با  و 
در  و  سهم  به  نشریه  این  بیرونی  بازتاب  که 
اندازه خود بسیار وسیع و گسترده بود. اما در 
داخل هیچ اتفاقی و حمایتی کارساز صورت 
نگرفت. اگر می توانستیم یکی دو سال دوام 
بیاورم تا مخارج نشریه سربه سر شود، قطعًا 
می توانستیم ادامه حیات دهیم. در واقع ما 
به قدری از لحاظ مشکالت مالی در مضیقه 
قرار گرفتیم که پس از ۵ شماره، چاپ این 
بی مهری  مورد  واقعا  ما  شد!  متوقف  نشریه 
سازمان های  طرف  از  چه  گرفتیم،  قرار 
اگر  معلوالن.  خود  طرف  از  چه  و  ذی ربط 
دارای  افراد  خود  از  کوچکی  بخش  حتی 
به  را  آن  شماره  یک  کدام  هر  هم  معلولیت 
پای  روی  نشریه  می خریدند،  مرتب  طور 
خودش می ایستاد و می توانست به کار خود 
ادامه دهد. برنامه ام این بودکه این نشریه را 
از یک نشریه تخصصی روشنفکری معلولیتی 
عادی  معلول  افراد  برای  رسانه ای  سمت  به 
است  این  ما  مشکالت  از  یکی  اصوال  ببرم. 
انسان هایی  نیستیم.  همگنی  جمعیت  که 
هستیم با طبقات مختلف اجتماعی با سطوح 
و  اخالقی  و  رفتاری  و  تحصیالتی  مختلف 
مختلف.  و  متعدد  اجتماعی  محدودیت های 
مسایل  نمیتوانست،  بورژوایی  نشریه  یک 
را  معلولیت  دارای  افراد  عامه  مشکالت  و 

ــهروندی  ــی و ش ــگاه حقوق ن
بســیاری از مشــکالت فــرا روی 
افــراد دارای معلولیــت را کاهــش 

ــت»  ــیطره اکثری ــد، و «س می ده
ــن  ــد. در ای ــش می کش ــه چال را ب
نــگاه فــرد معلــول دارای حقــی 

ــده و  ــغ ش ــه از او دری ــت، ک اس
بایــد اعــاده شــود، نــه فــردی 

ــاز  مســتحقق دریافــت امتی
ــوع دوســتانه. ــژه ن وی
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ــهروندی  ــی و ش ــگاه حقوق ن
بســیاری از مشــکالت فــرا روی 
افــراد دارای معلولیــت را کاهــش 

ــت»  ــیطره اکثری ــد، و «س می ده
ــن  ــد. در ای ــش می کش ــه چال را ب
نــگاه فــرد معلــول دارای حقــی 

ــده و  ــغ ش ــه از او دری ــت، ک اس
بایــد اعــاده شــود، نــه فــردی 

ــاز مســتحققدریافــت امتی
ــوعدوســتانه. ــژه ن وی

خودم  چون  بود.  نکرده  کار  معلوالن  با 
معلولیت داشتم و از طرفی کار روزنامه نگاری 
دارای  افراد  کردم،  احساس  می کردم،  هم 
که  دارند،  خاص  به  تریبونی  نیاز  معلولیت  
آن  مختلف  جنبه های  و  معلولیت  موضوع 
یکی  همیشه  طرفی  از  کند.  منعکس  را 
دارای  افراد  مدنی  جنبش  هدف های  از  
مخاطب  که  هست،  و  بوده  این  معلولیت 
کند  آشنا  معلولیت  پدیده  به  نسبت  را  عام 
و آن نگرش عمومی نادرست را تغییر دهد. 
به همین خاطر مخاطب عام را  سوژه خوبی 
به  را  معلولیت  موضوع  کردم  سعی  و  دیدم 
در  یعنی  بعد  چندسال  بیاورم.  خانواده ها 
سال ۷۶ احساس کردم که زمینه تا حدودی 
فراهم شده است، که مخاطب خاص را هدف 
قرار دهیم، پس مجله «حرکت» را راه اندازی 
کردم. به این ترتیب  اولین نشریه مستقل و 
غیر دولتی و سراسری تاریخ مطبوعات ایران 

متولد شد.

«با  صفحه  همین  از  زمان  آن  در  شما  آیا 
معلوالن» در روزنامه اطالعات و از نشریه» 
انتشارش،  کوتاه  زمان  همان  در  حرکت» 

بازخوردی از طرف خوانندگان داشتید؟
همان  من  بازخورد  اولین  بله. 
در  ما  بند  صفحه  دوست  عکس العمل 
مواجهه با اسامی قبول شدگان کنکور بود. 
ضمن این که موفقیت همین صفحه بود که 
باعث شد، اعتقادم تقویت شود، که معلولیت 
قالب  در  می تواند  و  نیست  بسته  سوژه  یک 
پیدا  گسترش  هم  ویژه  تخصصی  نشریه  یک 
کند. ولی متاسفانه به دلیل مشکالت مالی، 
اگر  ایستاد.  باز  حرکت  از  «حرکت»  نشریه 
ادامه  نشریه  حتما  نداشتیم  مالی  مشکل 
و  امتیاز  صاحب  خودم،  من  می کرد.  پیدا 
در  بودم.  نشریه  این  سردبیر  و  مدیرمسوول 
داشتیم؛  ثابت  کادر  نفر  دو  فقط  زمان  آن 
یکی من بودم و دیگری دوست عزیزم آقای 
رضایی سردبیر دیگر نشریه که از خبرنگاران 
بسیار زبده خبرگزاری هستند و خودشان هم 

معلولیت دارند.
از  ما  می شد  چاپ  حرکت  مجله  وقتی 
کشورهای حوزه خلیج فارس تا اروپا و آمریکا 
تحسین  حتی  و  داشتیم  بازخورد  کانادا  و 
سازمان ملل متحد را هم برانگیختم، چون 
هم  کشور  خارج  به  پست  با  را  نشریه  این 
خاص  نشریه  یک  نشریه  این  می فرستادیم. 
بود و مخاطبان برون مرزی ما هم به طبع 
شماره  هر  مطالب  خالصه  بودند.  خاص 
گاهی  و  عربی  انگلیسی،  زبان های  به  به 
می شد.  کار  مجله  انتهای  در  فرانسه 

اولین  وقتی  که  بدانید  است  جالب 
منتشر  «حرکت»  نشریه  شماره 
فرانسه  بین المللی  رادیو  از  شد، 
با من تماس گرفتند و مصاحبه 
برون  رادیوی  یک  برای  کردند. 
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پوشش دهد.

یک  در  افراد  این  کردن  جمع  بنابراین 
مجموعه سخت است، خصوصا این که عمدتا 
اجتماعی  و  فردی  موقعیت های  از  بچه ها 
نازلی برخوردارند. طبق هرم «مازلو»، وقتی 
فیزیولوژیکش  و  حیاتی  اولیه   نیازهای  فرد 
مسایل  به دنبال  نشده باشد،  برآورده  هنوز 
اول  چون  نمی رود،  خودشکوفایی  و  متعالی 
باید نیازهای سطوح پایین تر هرم تامین شود. 
از  را  مجله  این  بودیم،که  این  دنبال  به  ما 
و  کنیم  خارج  روشنفکری  و  نخبگی  صبغه 
آرام آرام بیشتر به سمت افرادی برویم، که در 
سطوح پایین تر اجتماعی و تحصیالتی بودند 
ولی از نظر جمعیتی تعداد بیشتری را شامل 

می شدند.

روزنامه  در  زمانی  چه  تا  معلوالن  با  صفحه 
اطالعات ادامه داشت و چرا متوقف شد؟

سفر  از  پیش  تا  سال  شش  حدود  من 
اجتناب ناپذیرم به خارج از کشور مسوولیت 
این صفحه را برعهده داشتم. پس از من خانم 
حرفه ای  روزنامه نگار  یک  که  حسینی  نگین 
و از نیروهای ثابت روزنامه اطالعات بودند، 
مدیریت این صفحه را به عهده گرفتند. ایشان 
مسایل  حوزه  در  شده  شناخته  چهره  یک 
دلسوزترین  و  مطلع ترین  از  یکی  و  معلولیتی 
افراد در حوزه معلولیت است و انصافا به نحو 
تالش های  دادند.  ادامه  را  مسیر  شایسته ای 
متنوع و متعدد ایشان در این حوزه با وجودی 
کامل  سالمت  از  الحمدهللا  خودشان  که 

برخوردارند، ستودنی است.
آقای  حضور  با  که  جلسه ای  در  دشتی: 
دعایی و خانم حسینی و تعدادی از افراد اهل 
قلم که در حوزه معلوالن فعال بودند، تشکیل 
شد، همه به این نتیجه رسیدند،که مطالب 
یک  در  اینکه  جای  به  را  به معلوالن  مربوط 
مختلف  صفحات  در  بیاورند،  خاص  صفحه 
پخش کنند. مثال در صفحه اقتصادی مسایل 
اجتماعی  صفحه  در  معلوالن،  اقتصادی 
مسایل اجتماعی آنان و در صفحه هنری به 
چون  شود.  پرداخته  معلوالن  هنری  مسایل 
دوستان عقیده داشتند که مسایل مربوط به 
معلوالن به این رشد و بالندگی رسیده است 
که بتواند در بین صفحات دیگر پخش شود. 

و  صداوسیما  از  اعم  ما  رسانه های  چرا 
معلوالن  مسایل  به  نسبت  اصوًال  روزنامه ها 

کم اعتنا هستند؟
دالیل زیادی برای این مساله می توان ذکر 
کرد که من به سه تا از بهترین دالیل آن اشاره 
می کنم. اولین دلیل آن سیاست زدگی است. 
که  هوایی  ملکول  ملکول  در  حتی  سیاست 
استشمام می کنیم وجود دارد و گریزی از آن 
نیست. به عبارتی، سیاست شرط الزم جهان 
پر  فمینیست  است. «کارول هانیش»  مدرن 
آوازه شعار معروفی دارد، که به نماد موج دوم 

فمینیسم تبدیل شد. او می گوید: « شخصی 
بگوید،  خواهد  می  واقع  است».در  سیاسی 
در جهان معاصر هیچ چیز شخصی نیست، 
و همه چیز سیاسی است. یک معنای البته 
سیاست  که  است،  این  حرف  این  نادرست 
امور  سایر  به  نسبت  آن  خاص  معنای  به 
برجسته تر شود، و مسائلی که به نظر خارج از 

شمول آن است، در اولویت نباشد.
فراتر از سخن هانیش باید گفت، ماهیت 
یعنی  است،  اجتماعی  عمدتا  رسانه ها، 
روزنامه ها و رسانه ها به معنای عام، ماهیتی 
اجتماعی دارند، مگر آن که به فرض، زمینه 
ارگان  رسما  یا  بوده،  تخصصی  آنها  فعالیت 
تبلیغی - ترویجی احزاب و جناح های سیاسی 
و ... باشند، اما در کشور ما که سیاست بر 
همه چیز غلبه کرده است، مسایل افراد دارای 
معلولیت همراه با مسایل اجتماعی دیگر، به 

اولویت های پایین فرستاده شده است.
این  کرد  ذکر  می توان  که  دومی  دلیل 
و  گزین  سالم  ما،  جامعه  اکثریت  است که 
زیباگزین هستند و از نقص دوری می کنند. 
افراد  از  بسیاری  زعم  به  نادرست  یا  درست 
و  ساختار  در  نقص  یعنی  معلولیت  سالم، 
برهم زننده تعادل زیباشناسانه؛ حتی وقتی 
کسری  سالمت  و  معلولیت  بین  می گوییم 
فرد  هر  است  ممکن  و  فاصله است  ثانیه  از 
تندرستی در عرض آنی دچار معلولیت شود، 
نگاه  است.  سخت  جامعه  برای  آن  پذیرش 
حاکم بر جامعه ما و خیلی از جوامع دیگر، 
سیطره  آن  بر  اکثریت  و  است  اکثریتی  نگاه 
اقلیت  بزرگ ترین  معلوالن  گرچه  دارند. 
هستند  اقلیت  باز  ولی  هستند،  اجتماعی 
و  مسایل  دیگر  اقلیت های  همه  مانند  و 
الیزابت  می شود.  دیده  کمتر  مشکالتشان 
نوئل نیومن از نظریه پردازان علوم ارتباطات، 

نظریه ای به نام «سکوت مارپیچ» دارد. ایشان 
می گوید حتی خود افراد مورد تبعیض فرضا 
ندارند  دوست  معلولیت،  دارای  انسان های 
درباره موضوعی صحبت کنند که مورد پسند 

اکثریت جامعه نیست. 
این  کنم  بیان  دلیل سومی که می توانم 
روزنامه های  و  خبرگزاری ها  در  که،  است 
سراسری از اولین کارهایی که انجام می شود، 
در  خبرنگاران  و  روزنامه نگاران  تقسیم بندی 
مکتوب  یک  است.  مختلف  سرویس های 
روزنامه ها  در  چه  دارد،  وجود  نانوشته ای 
خبرنگاران  غالبا  که  خبرگزاری ها،  در  چه  و 
سرویس هایی  به  بیشتر  باسابقه تر  و  خبره 
سرویس  مثل  می آیند  مهم تر  نظر  به  که 
داده  هل  سیاسی  سرویس  و  اقتصادی 
آنهایی  و  کار  تازه  خبرنگارهای  و  می شوند 
که از تبحر کمتری برخوردار هستند، عمدتا 
مثل  اهمیت تر  کم  ظاهر  به  سرویس های  به 
از  یکی  می روند.  اجتماعی  سرویس های 
حوزه های خبری سرویس اجتماعی، سازمان 
معلولیت  مسایل  معموال  که  است  بهزیستی 

هم در حوزه ی این سازمان قرار می گیرد.
 بنابراین برخی از خبرنگارانی که در این 
یا  ندارند،  را  الزم  تبحر  می کنند،  کار  حوزه 
تازه کار هستند، هر چند ممکن است، بعدها 
و  شاخص  خبرنگاران  و  نگاران  روزنامه  به 
که  هم  دیگری  دلیل  شوند.  تبدیل  ماهری 
می توان ذکر کرد این است که روزنامه نگاران 
معلولیت  می کنند  گمان  نشریات  متولیان  و 
یک سوژه بسته است و جای پرداختن ندارد 
و فقط موضوع یک گروه محدودی است که 
تمام زندگیشان معطوف به مسایل خیریه ای، 
توانبخشی و جنبه های پزشکی است. بنابراین 
می بینیم که جایگاه افراد معلول در رسانه های 

عمومی هم جایگاه محکمی نیست. 

حال چه باید کرد؟ راهکار شما چیست؟
بعضی از این عوامل مانند سیاست زدگی 
رسانه ها،  تقریبا از دست ما خارج است. ولی 
کار  با  می توان  اکثریت،  نگاه  سیطره  برای 
تاثیرگذاشت.  آن  روی  تدریج  به  و  فرهنگی 
می توانیم  خودمان  ما  هم،  سوم  بخش  در 
دارای  افراد  تشکل های  باشیم.  فعال تر 
معلولیت، جمعیت های معلوالن و به خصوص 
با  می توانند  معلولیت،  دارای  روزنامه نگاران 
و  اجتماعی  سرویس های  در  خود  همکاران 
معلولیت  امور  و  بهزیستی  خبری  حوزه های 
این  دانش  و  شناخت  و  کنند  برقرار  تعامل 
افزایش  معلولیت  پدیده  به  نسبت  را  افراد 

دهند. 
داریم  اصطالحی  حرفه مان  در  ما 
از  که  رسانه ای»،  نام«ممتدکردن  به 
شده  گرفته  وام  ارتباطات»  «جامعه شناسی 
این که،  یعنی  رسانه ای  ممتدکردن  است. 
دستکاری  بازتولید،  را  دیگر  رسانه  یک  خبر 
موضوع،  همان  قالب  در  و  دهید  تغییر  و 

اگر افراد دارای معلولیت بخواهند از 
طریق رسانه ها در ترویج آرمان هایشان 
تالش کنند، صرفاً نباید به رسانه های 

نوشتاری بسنده کنند، بلکه باید همزمان 
از همه امکانات موجود حقیقی و مجازی و 

شبکه های اجتماعی مثل وایبر و فیس بوک 
بهره ببرند
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یعنی باید یک برآورد مالی داشته باشد و در 
یک بازه زمانی مشخص به یک بازده سر به 
سر برسد و بعد در یک دوره زمانی دیگر، به 
سوددهی احتمالی برسد. نشریات تخصصی، 
نمی توانند  اشتراک  و  فروشی  تک  طریق  از 
نشریه  یک  شاید  بایستند.  خود  پای  روی 
ورزشی یا خانوادگی بتواند خوب آگهی بگیرد 
چه  زمینه ای  هر  در  تخصصی  نشریه  ولی 
معماری، چه محیط زیست و ... نمی تواند 
بایستد.  خود  پای  روی  سنتی  روش های  با 
برای  خاص  صورت  به  هم  اسپانسر  جذب 
کوتاه  در  شاید  محور،  معلولیت  نشریه های 
مدت و از طریق تحریک احساسات انسانی و 
عاطفی و مذهبی خیران و نیکوکاران امکان 
نخواهد  ادامه   درازمدت  در  ولی  باشد  پذیر 

یافت.
توسعه  کشورهای  در  ببینیم  بیائید 
در  می کنند.  استفاده  الگویی  چه  از  یافته 
کشورهای توسعه یافته بخشی به نام بخش 
اقتصاد اجتماعی وجود دارد؛ این بخش نه 
دولتی است و نه خصوصی، اما هم از دولت 
می گیرد.  کمک  خصوصی  بخش  از  هم  و 
نهاد  مردم  «سازمان های  کشورها  این  در 
از  هم  و  خصوصی  بخش  از  داوطلب»،هم 
دولت  چگونه؟  اما  می گیرند.  کمک  دولت 
در  را  مختصری  پول  و  بیاید  اینکه  جای  به 
به  بپردازد،  سازمان ها  این  به  مدت  کوتاه 
خصوصی  و  دولتی  موسسات  و  سازمان ها 
نهاد  مردم  سازمان های  از  دارند  تمایل  که 
داوطلب حتی در قالب کار پاره وقت رایگان 
در این مراکز حمایت کنند، یا تسهیالتی در 
مثال  می کند.  حمایت  بگذارند،  اختیارشان 
بردرآمد،  مالیات  از  درصدی  بخشیدگی 
انجام  دولت  که  حمایت هاست  این  از  یکی 
چه  اقتصادی  موسسه  یک  وقتی  می دهد. 

خبر  یعنی  بیافرینید.  جدیدی  موضوع  یک 
اول را از رسانه ای می گیرید ، به تملک خود 
یک  و  موضوع  یک  موقع  آن  و  می آورید  در 
قالب خبری جدیدی را برایش ایجاد می کنید 
و  اقناعی  قدرت  از  اولیه  خبر  به  نسبت  که 
غنای بیشتری برخوردار است. مثال اگر جمع 
شوند  جمع  هم  دور  معلوالن  از  کوچکی 
تجلیل  خود  موفق  همتایان  از  یکی  از  تا 
سراسری  روزنامه  یک  برای  خبر  این  کنند، 
باالیی  خبری  ارزش  عام  خبرگزاری  یک  یا 
همان  براساس  خبرنگاری  اگر  ولی  ندارد، 
و  بگیرد  را  خبر  این  رسانه ای،  ممتدکردن 
در قالب یک مصاحبه با همان معلول موفق 
بیاورد، آن موقع شاید برای مخاطب عام هم 
مشکالت  همه  با  فردی  موفقیت آمیز  زندگی 
باشد.  جالب  رو  پیش  محدودیت های  و 
می خواهم بگویم می توانیم مسایل معلوالن را 
برای دوستان خبرنگار جوانمان بیشتر ترویج 
کنیم، و آنان را هم با دنیای معلولیت و هم 
بیشتر  معلولیت  حوزه  روزنامه نگاران  تجارب 

آشنا کنیم.

نقش  و  نهاد  مردم  سازمان های  نقش  لطفا 
مورد  این  در  را  معلولیت  دارای  خبرنگاران 
رسانه  بین  تعاملی  چه  کنید.  باز  بیشتر 
مجتمع  مثل  نهادی  مردم  سازمان های  و 
از  رسانه  یک  و  شود  ایجاد  می تواند  رعد 
یک سازمان  مردم نهاد چه توقعی می تواند 

داشته باشد؟
 وقتی شما به موضوع معلولیت اشراف 
داشته باشید و خودتان دارای معلولیت باشید 
باشید،  روزنامه نگار  هم  تخصصی  نظر  از  و 
اگر  شاید  کنید.  کار  بهتر  می توانید  حتما 
موضوع  روزنامه ها،  مسووالن  از  خیلی  برای 
معلولیت باز شود و دامنه وسیع و گسترده آن 
تعریف شود، آنها هم راغب بشوند تا در این 
رسانه است،  ما  بحث  چون  کنند.  کار  حوزه 
خودمان را محدود می کنیم به این که چگونه 
می توانیم موضوعات افراد دارای معلولیت را 
در قالب رسانه بیاوریم؟ یا چگونه می توانیم 
توسعه  را  محور»  معلولیت  «رسانه های 
رسانه های  گسترش  بحث  در  چه  دهیم؟ 
تخصصی و رونق پیدا کردن آن و چه در بحث 
خصوص  به  دیگر  رسانه های  در  حضورمان 
از  می شود  شنیداری،   - دیداری  رسانه های 

زوایای مختلف بحث کرد. 
پرهیز  پراکنده گویی  از  این که  برای  من 
عامل  دو  موجود  عوامل  همه  بین  از  شود، 
مهم را مورد بحث قرار می دهم. به نظر من 
یکی از آنها بخش«اقتصاد اجتماعی» است. 
نشریه  اولین  کردم  اشاره  قبال  که  همان طور 
نشریه  همان  که  معلولیت  حوزه  در  مستقل 
حرکت بود به دلیل مشکالت مادی از حرکت 
در  نشریه ای  هر  هم  االن  همین  ایستاد.  باز 
هر حوزه ای راه اندازی شود، یکی از عمده ترین 
است.  واقتصادی  مالی  بحث  دغدغه هایش، 

وقتی سازمان های مردمی داوطلب، 
خدماتی اجتماعی ارایه می کنند، 

منافع این خدمات اجتماعی، 
چه مادی و چه غیرمادی 

وارد جامعه می شود. 
بنابراین یک رابطه کامال برد- برد 

به وجود می آید

کمک  با  که  بداند  خصوصی  چه  و  دولتی 
مثالمشمول  داوطلب  سازمان های  به  مالی 
می شود  تشویق  می شود،  مالیاتی  معافیت 
که چنین سازمان هایی را مورد حمایت قرار 
داوطلب،  نهاد  مردم  سازمان های  دهد. 
اما  ندارند  سودی  و  هستند  غیرانتفاعی 
روزمره  و  جاری  امور  مخارج  تامین  برای 
خود،  ثابت  کادر  به  حقوق  پرداخت  و  خود 
این  از  سرمایه  این  و  دارند  سرمایه  به  نیاز 
پولی  طرفی،  از  می شود.  جبران  طریق 
به  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  که 
تورم  ضد  می دهند،  داوطلب  سازمان های 
است و حتی می تواند در قالب ارزش افزوده 
برگردد. وقتی سازمان های مردمی داوطلب، 
خدماتی اجتماعی ارایه می کنند، منافع این 
خدمات اجتماعی، چه مادی و چه غیرمادی 
رابطه  یک  بنابراین  می شود.  جامعه  وارد 
کامال برد- برد به وجود می آید. یعنی به جای 
اینکه تشکل های معلوالن به دنبال خیران و 
نیکوکاران بگردند که آیا کمکی بکنند یا نه، 
این موسسات دولتی و خصوصی هستند که 
به دنبال این سازمان های مردم نهاد معلوالن 
سازمان های  اهمیت  بیان  در  هستند. 
همین  توسعه یافته  کشورهای  در  داوطلب 
بس که مثال در امریکا بیش از یک میلیون 
دواطلب  مردمی  سازمان  هزار  چهارصد  و 
به  آمریکاییان  از  درصد   ۳۹ و  دارد،  وجود 

نحوی با این مراکز در ارتباط اند.
شناختن  رسمیت  به  دوم،  راهکار 
شهروند  عنوان  به  معلولیت  دارای  افراد 
دارای  افراد  شهروندی  حقوق  یعنی  است. 
این  و  شود  شناخته  رسمیت  به  معلولیت 
افراد به عنوان شهروند درجه دوم و چندم 
محقق  مورد  همین  اگر  نشوند.  محسوب 
خود  به  خود  مشکالت  از  بسیاری  شود، 
است  چیزی  همان  این  می شوند.  حل 
که هابرماس جامعه شناس معاصر و محبوب 
 » می گوید.  گفتمان»  ایده   » آن  به  من، 
ناظر  می گوید  که هابرماس  ارتباطی»  کنش 
به این موضوع است که دمکراسی مشارکتی 
این  وقتی  شود.  ایجاد  اجتماع  عرصه  در 
شهروند  مردم،  آحاد  همه  و  افتاد  اتفاق 
خودشان  آنها  شدند،  محسوب  یک  درجه 
را  مشکالتشان  و  می کنند،  همکاری  هم  با 
کاهش می دهند. وقتی نگاه اقلیتی و نگاه 
شهروند درجه دو نسبت به معلوالن نشود، 
آقای  مثال  که  می کنند  سوال  راحت تر  آنها 
در  که  وجودی  با  چرا  صداوسیما،  مسوول 
ساعت  دو  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
اختصاص  معلوالن  مسایل  به  هفته  در 
حتی  نمی افتد؟  اتفاق  این  شده است،  داده 
عنوان  به  معلوالن  نباشد  هم  قانون  اگر 
شهروندان این کشور دارای حقوق شهروندی 
و انسانی هستند. نگاه حقوقی و شهروندی 
دارای  افراد  روی  فرا  مشکالت  از  بسیاری 
«سیطره  و  دهد،  می  کاهش  را  معلولیت 
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اکثریت» را به چالش می کشد. در این نگاه 
فرد معلول دارای حقی است، که از او دریغ 
شده و باید اعاده شود، نه فردی مستحقق 

دریافت امتیاز ویژه نوع دوستانه.

آیا ایجاد این شرایط، نیاز به مدیریت رسانه ای 
ندارد؟

که  گفتم  بحث  ابتدای  همان  در 
بین  رابطه  به  ارتباطات  علوم  پژوهشگران 
و  می کنند  نگاه  چگونه  رسانه  و  مخاطب 
عقیده دارند که یک رابطه تعاملی بین رسانه 
و مخاطب وجود دارد. رسانه تاثیر زیادی در 
عمومی  نگرش  و  عمومی  افکار  شکل گیری  
دارد. ولی این تاثیر یک تاثیر مطلق نیست. 
مخاطب  می گوید،  تامپسون  آنچه  براساس 
معرفت  برحسب  می کند،  دریافت  را  آن چه 
زمینه ای و موقعیت اجتماعی است که دارد. 
مخاطب  بر  تاثیر  می تواند  رسانه  واقع  در 
بگذارد ولی این تاثیر، صد درصد نیست. با 
کار  موازات  به  ولی  دارد  تاثیر  رسانه  این که 
رسانه ای، در بخش های دیگر هم باید اتفاقات 
عین  بیافتد،  اتفاق  این  اگر  دهد.  رخ  خوبی 
وقتی  که  است  ساعت  یک  دنده های  چرخ 
همان  که  مجموعه  می چرخند،  هم  با  همه 

ساعت است، خوب کار می کند. 
کیفیت  بردن  باال  برای  باید  مسلما 
به  منجر  تالش  این  که  کرد  تالش  رسانه ها 
ولی  شد.  خواهد  جامعه  در  نگرش  تغییر 
این رابطه، یک طرفه نیست که فقط رسانه 
موارد  خیلی  در  بپذیرد.  مخاطب  و  بگوید 
خاص  موضوع  یک  در  و  می آیند  رسانه ها 
ولی  می کنند  خبری»  را«بمباران  مخاطب 
دقیقا نتیجه عکس می گیرند. در کشورهای 
توسعه یافته یکی از کارهایی که به خصوص 
انجام  شنیداری   - تصویری  رسانه های  در 
می دهند این است که پیام های غیرمستقیم 
به مخاطب می دهند. مثال وقتی بچه بودم، 
به یاد می آورم که سریالی به نام آیرون ساید 
پخش می شد که کارآگاهی را نشان می داد، 
شخص  این  بود.  نشسته  ویلچر  روی  که 
طور  به  فیلم  این  و  بود  موفق  کارآگاه  یک 
غیرمستقیم به مخاطب این پیام را می داد که 
یک فرد دارای معلولیت می تواند با پشتکار 
یک  قالب  در  که  برسد  نقطه ای  به  تالش  و 
کارآگاه حرفه ای ظاهر شود. اگر صداوسیما 

ازنظر  هم  زیادی  گسترش  و  رشد  معلوالن 
من  نظر  به  داشته اند.  کیفی  هم  و  کمی 
بسیار  معلولیت  دارای  افراد  مدنی  جنبش 
موفق ظاهر شده، خوب فعالیت کرده و در 
بسیاری از جاها توانسته دیدگاه ها را تعدیل 
کند. به خصوص حضور بچه ها در دانشگاه ها 
معلوالن  وقتی  شده است.  بیشتر  خیلی 
از  جامعه  در  می کنند،  طی  را  عالی  مدارج 
نقش مدنی باالتری برخوردار شده و اثرگذاری 
البته  خواهندداشت.  جامعه  در  بیشتری 
هنوز با نقطه ایده آل فاصله زیادی داریم و اگر 
توسعه یافته  جوامع  با  را  خودمان  بخواهیم 
عظیمی  شکاف  یک  بازهم  کنیم،  مقایسه 
خودمان  بخواهیم  اگر  ولی  می بینیم.  را 
واقعا  کنیم،  مقایسه  خودمان  گذشته  با  را 
جای  است.  خوشحالی  و  خرسندی  جای 
خصوصا  معلولیت،  دارای  افراد  از  قدردانی 
بانوان دارای معلولیت وجود دارد که بدون 
هیچ تعارفی چه در تحصیل و چه در ورزش 
خوب  بسیار  عرصه ها  همه  در  مجموعا  و 
از  می توانیم  نمونه  عنوان  به  درخشیده اند، 
زهرا نعمتی قهرمان طالیی رشته تیراندازی 
با کمان یاد کنیم، که به اردوی ورزشکاران 

سالم هم دعوت شده است.
خود  خانواده  درون  وقتی  ما  البته 
خودانتقادی  ویژگی  باید  می گیریم،  قرار 
مسیری  این  در  ببینیم  باید  باشیم.  داشته 
کرده ایم،  پیشرفت  چقدر  گذرانده ایم  که 
عدم  و  نبودیم  موفق  کجا  بودیم،  کجاموفق 
موفقیت ما به چه خاطر است؟ مثالیکی از 
مشکالت ما، پراکندگی و جدایی میان افراد 
دارای معلولیت با هم و شکافی است که بین 
تشکل های معلوالن وجود دارد. این جزیره ای 
نبودن  موفق  عوامل  جمله  از  کردن،  عمل 
ما در برخی از اموراست. اگر هم افزایی کنیم 
اشتراک  به  را  خود  و تجربه های  و توانایی ها 
ظاهر  موفق تر  خیلی  می توانیم  بگذاریم، 
شویم. بزرگ ترین آرزوی من این است که ما 
معلوالن بیشتر از گذشته به این خودآگاهی 
ما  به  می تواند  که  کسی  بهترین  که  برسیم 
کمک کند، خودمان هستیم. نقش دولت و 
سازمان های مردم نهاد و سازمان های دولتی 
محفوظ،  خود  جای  به  همه  خصوصی  و 
به  و  نشویم  بلند  خودمان  که  وقتی  تا  ولی 
خودمان نپردازیم، مسلما نمی توانیم توقعی از 

همسایه ها و دیگران داشته باشیم.

دعوت  نابینایی  فرد  از  یا  ویلچر  با  فردی  از 
غیرمعلولیتی،  موضوع  یک  درمورد  که  کند 
به  طریق  این  از  کارشناسی  کند،  صحبت 
را  پیام  این  غیرمستقیم  طور  به  مخاطب 
حضور  مانع  نمی تواند  معلولیت  که  می دهد 
مثال  شود.  کارشناسی  برتر  جایگاه های  در 
دیگر اسباب بازی های ویژه ای مثل عروسک 
قبل  سال ها  از  که  است  ویلچر  دارای  باربی 
در بعضی کشورها دیده بودم. یعنی از همان 
آشنا  معلولیت  مقوله  با  را  بچه ها  کودکی 
می کنند، یا کارتونی را در همین چند سال 
پیش به خاطر دارم که در مورد اتفاقات چند 
نوجوان همبازی بود، که از قضا یکی از آنها 
ویلچرنشین بود، با این حال تاکید مستقیمی 
بر معلولیت او نمی شد. این پیامی است که 
القا  و  می شود  داده  نوجوانان  و  کودکان  به 
موجودات  معلولیت،  افراددارای  که  می کند 

عجیب و غریب فضایی نیستند. 
ما  عمومی  رسانه های  اشکاالت  از  یکی 
به  نسبت  بی اعتنایی  بر  عالوه  که  است  این 
معلولیت، آنجا هم که وارد می شوند، به خوبی 
رسانه ها  این  نمی کنند.  پردازش  را  موضوع 
محتاج  و  ناتوان  انسان های  را  معلوالن  یا 
حمایت دائمی معرفی می کنند، یا از آنها یک 
اسطوره می سازند. در حالی که اکثریت قوی 
نه  غیرمعلول،  افراد  اکثریت  مثل  معلوالن 
اسطوره و مورد عنایت ویژه آسمانی هستند 
کمک های  دریافت  محتاج  انسان های  نه  و 
دائمی و نه ثمره گناه خود و والدین شان و...

و سخن آخر ..؟
دورانی  با  را  فعلی  دوران  من  وقتی 
روزنامه  در  را  معلولیت  صفحه  اولین  که  
می کنم،  مقایسه  کردم  پایه گذاری  اطالعات 
بسیار خوشحال می شوم از این که می بینیم 

جزیره ای عمل کردن، از جمله عوامل 
موفق نبودن ما در برخی از اموراست.

 اگر هم افزایی کنیم و
 توانایی ها و تجربه های خود را 

به اشتراک بگذاریم، 
می توانیم خیلی موفق تر

 ظاهر شویم
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معلوالن
در رسانه هاى جهان1

در همین راستا و به منظور ایجاد فضایی بدون تبعیض و با فرصت هایی برابر 
در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت، توصیه های 
عملی به رسانه ها از نظر ارائه تصاویر مثبت و جامع از زنان و مردان دارای 
معلولیت تهیه شده است تا دراختیار روزنامه نگاران رسانه ها و تولیدکنندگان 

و مجریان برنامه حوزه معلوالن قرار بگیرد.

  در معلولیت  دارای  افراد  درصد  معلولیت:۸۰  دارای  افراد  مورد  در  حقایقی 
کشورهای در حال توسعه زیر خط فقر قرار دارند و بیشتر آن ها در مناطق 
خارج از شهر که دسترسی محدودی به خدمات وجود دارد، زندگی می کنند.

  دستمزد با  مشاغل  در  غالبا  شده اند،  استخدام  افراد  این  که  مواردی  در 
پایین، بدون آینده ی شغلی و شرایط نامناسب قرار دارند.

 .حقوق افراد دارای معلولیت در تمام کشورهای دنیا به نحوی نقض می شود
  بیش از ۹۰ درصد کودکان دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه به

مدرسه نمی روند.
  معلولیت و فقر با هم همبستگی مثبت دارند. افراد فقیر به علت شرایطی

که در آن زندگی می کنند بیشتر در معرض معلولیت هستند و معلولیت به 
علت محدود کردن فرصت ها برای تحصیل و توسعه توانایی ها احتماال منجر 

به فقر می شود.
 .زنان دارای معلولیت با چالش های بیشتری روبرو هستند

  افسانه هايى نادرست در مورد معلوليت:
  معلولیت پس  نیست.  زیاد  معلولیت  دارای  افراد  تعداد 

موضوع مهمی نیست. در حالی که افراد دارای معلولیت 
در تمام جوامع وجود دارند اما بسیاری از آن ها پنهان اند 
موانع  وجود  هستند.  محروم  جامعه  در  حضور  از  یا  و 
فیزیکی، قانونی، ارتباطی و نگرشی باعث محدود شدن 
هم چنین  است.  شده  فعالیت ها  در  افراد  این  مشارکت 

معلولیت ممکن است قابل دیدن نباشد.
  معلولیت (صرفا) موضوعی مربوط به سالمتی است در

حالی که مشارکت فرد دارای معلولیت در فضای کاری و 
یا جامعه، نیازمند چیزی فراتر از توجه به اختالل فرد 

است.
  افراد دارای معلولیت قادر به دستیابی به استانداردهای

همراه  به  ریسک  آن ها  استخدام  و  نیستند  عملکردی 
دارد در حالی که طبق گزارش شرکت امریکایی۱ عملکرد 
کاری افراد دارای معلولیت برابر و حتی بهتر از دیگران 
بوده است. گزارش های مشابهی در مورد کارکنان مورد 
انگلیسی  و  هلندی  استرالیایی،  شرکت های  در  بررسی 

وجود دارد.
  برای تأمین دسترسی سطوح شیبدار، ویلچرها و امکانات

بهداشتی کافی است. در حالی که قابلیت دسترسی قویا 
فرد  نیازهای  طراحی،  در  است.  ارتباط  در  طراحی  با 
(چه دارای معلولیت چه غیر آن) در نظر گرفته می شود.

  کاری فضای  مناسب سازی  برای  توجهی  قابل  هزینه ی 
برای افراد دارای معلولیت مورد نیاز است در حالی که اکثر 
کارکنان دارای معلولیت به تنظیمات و اصالحات ویژه ی 
محیط کاری نیازی ندارند و آن هایی هم که نیاز دارند، با 

هزینه ای بسیار کمتر از تصور مردم قابل اجراست.

1.DuPont

چرا این موضوع مهم است؟ به دلیل آن كه اوال طبق آمار 
رسمی حدود ده درصد از جمعیت جهان را افراد دارای 
معلولیت تشكیل می دهد و ثانیا در بسیاری از كشورها 
افراد دارای معلولیت فاقد دسترسی به اطالعات در مورد 
سیاستگذاری ها، قوانین، بهبود برنامه ها و سرویس هایی 

هستند كه مستقیما به آنها مربوط می شود.

زندگی  از  آنها  ماندن  دور  موجب  اطالعاتی  شكاف  این 
اجتماعی و اقتصادی می شود.

گسترش سطح حضور افراد دارای معلولیت در جامعه، 
نیازمند به رسمیت شناختن همه افراد به عنوان اعضا 
جامعه و احترام به حقوق آنان است. این حضور تلفیقی 
شامل حصول اطمینان از مشاركت افراد دارای معلولیت 
افراد  عموم  دسترس  در  كه  پایه ایی  خدمات  همه  در 
جامعه قرار دارد، می باشد. هم چنین شامل رفع موانعی 
است که از نظر فیزیكی، فكری و غیره افراد معلول را از 

مشاركت كامل در جامعه باز می دارد.

به این نکته نیز باید توجه کرد که بهبود، یکسان سازی 
برای  اطالعات  و  خدمات  به  دسترسی  و  فرصت ها 
هدف  یك  عنوان  به  فقر  كاهش  راهبردی  برنامه های 

مشترك جامعه جهانی، امری حیاتی است.

رسانه های جمعی مثل تلویزیون، رادیو، روزنامه، اینترنت و دیگر رسانه ها در 
جامعه نقش مهمی بر روی نظرات و نگرش های مردم دارند.

رفتار  و  نگرش  ادراك،  كننده  تعیین  می تواند  تصاویر  و  كلمات  انتخاب   
بوده و مشخص می کند كه چه چیز هایی برای افراد و محیط اطراف آن ها 

اهمیت دارد.

فراوانی  و  رسانه ها  در  معلولیت  دارای  افراد  كشیدن  تصویر  به  چگونگی 
انتشارآن تاثیر بسیار زیادی بر چگونگی دیده شدن آنان در جامعه دارد.

اگرچه در رسانه ها، مستندهای تلویزیونی مانند برنامه های خاص مرتبط 
با معلولیت تولید و پخش می شود، (منظور به طور عام در سطح جهان) 
اما معلوالن به ندرت در برنامه های روزانه رسانه ها گنجانده شده و ممكن 
است به صورت سوژه هایی ترحم آمیز یا فوق قهرمانانی با مقاومت افراطی، 

جلوه كنند. 

شركت دادن آنها در برنامه های منظم رادیو و تلویزیونی و سایر رسانه ها 
رسانه ها  در  معلولیت  دارای  افراد  حضور  برای  تعادل  ایجاد  به  می تواند 
کمک کرده و با کلیشه های پیش پا افتاده و القا کننده درک منفی از پدیده 

معلولیت، مبارزه کند.

ارایه برنامه هایی همراه با كرامت و احترام به افراد معلول می تواند باعث 
ارتقا جایگاه آنان در جامعه شود.
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  توصيه هايى براى به كارگيرى فرهنگ مناسب در 
به كارگيرى لغات1در معلوليت:2 *

  به «مبتال  مثل  عباراتی  بردن  كار  به  از  خود  بیان  و  نوشته  در 
مولتپل اسكلروز، مبتال به سربرال پالسی و غیره خودداری کرده 
و به جای آن از عبارت هایی مثل»افراد دارای سربرال پالسی و یا 

افراد دارای فلج مغزی» استفاده شود.
  «از به كار بردن عبارت هایی مثل«نقایص مادرزادی و دفورمیتی

كه  مثل«افرادی  عبارت هایی  از  آن  جای  به  و  شود  خودداری 
معلولیت  تولد  بدو  از  كه  افرادی  یا  و  اند  آمده  بدنیا  معلولیت  با 

داشته اند» استفاده شود.
  از به كار بردن كلماتی مثل «زمین گیر» خودداری شود و به جای

آن از عبارت هایی مثل «افراد دارای معلولیت فیزیكیـ  افراد دارای 
اختالالت حركتی ـ افرادی كه از عصا استفاده می كنند یا افرادی 

كه از واكر استفاده می كنند» به كار برده شود.
  خودداری و «منگولیسم»  مثل»منگول»  كلماتی  بردن  كار  به  از 

شود و به جای آن از عبارت هایی مثل «افراد دارای سندرم داون» 
استفاده شود.

  از به كار بردن عبارت هایی مثل«افراد نرمال» خودداری شود و به
جای آن از عبارت هایی مثل» افراد فاقد معلولیت «و یا « افراد غیر 

معلول» استفاده شود.
  از به كار بردن نام گذاری هایی مثل « اسپاستیك» خودداری و به

جای آن از عباراتی مثل«افراد دارای اسپاسم عضالنی» استفاده 
شود.

1.  Terminology
2. استفاده از ترمينولوژى مناسب در هر زبان بستگى به فرهنگ آن جامعه هم دارد و انتخاب 
واژه هاى مناسب در زمينه معلوليت نيز برعهده افراد صاحب نظر مى باشد. چنانكه در زبان فارسى 
«ناتوانى»ترجمه دقيق ترى براى لغت“ disability“  است  ولى بار منفى بيشترى نسبت به كلمه 

«معلوليت» دارد كه در اين متن از آن به استفاده شده است.

 چند توصيه ديگر:
كنند.  صحبت  خودشان  طرف  از  كه  دهید  اجازه  به  معلوالن 
تجربه نشان می دهد وقتی كه یك معلول با اعتماد به نفس و اقتدار 
در مورد یك موضوع خاص صحبت می كند افراد غیر معلول بیشتر 

باور می كنند كه  معلوالن افرادی آگاه هستند.
درك جامعه را از موضوعاتی كه افراد دارای معلولیت با آن مواجه 

می شوند ارتقا دهید. 
نمایان  و  بکشید  تصویر  به  را  معلولیت  از  نادرست  برداشت های 

کنید.
اطالعات عملی را تدارك ببینید: معموال تالش های رسانه ای در 
فرد  یك  با  بعدی اش  مالقات  در  را  معلول  غیر  فرد  یك  كه  صورتی 

معلول یاری نمایند بیشتر موثر خواهد بود. 
با  سوال:  مثال   : باشد  ساده  بسیار  می تواند  عملی  توصیه های 
یك فرد دارای ناشنوایی چطور صحبت كنیم؟ پاسخ: من می توانم 
من  کند.  لب خوانی  بتواند  وی  تا  كنم  صحبت  واضح  و  معمولی 

می توانم روی كاغذ برای وی بنویسم.
با روزنامه نگاران دارای معلولیت یاآنهایی كه دارای فرد معلول در 
خانواده هستند كار كنید تا به سیمای افراد دارای معلولیت اعتبار 

بیشتری داده شود.
نكنید.  تاكید  زیاد  و  اندازه  از  بیش  بودن  معلوالن  بر«قهرمان» 
حتی اگر جامعه «قهرمانان» را تحسین نماید. «فوق قهرمان» نشان 
دادن  معلوالن انتظارات عمومی را به طور غیر واقعی از سطحی كه 

 معلوالن باید به آن نایل شوند باال می برد.

(Endnotes)
 Media Guidelines For The از  استفاده  با  مقاله  این    .۱
Portrayal of disability,www.ilo.org و متن فارسی اقای دکتر 

آریا همدانچی توسط خانم سیده سنا قایم مقامی تهیه شده است.

چگونگی به تصویر کشیدن 
افراد دارای معلولیت در رسانه ها می تواند 

به افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد 
واقعیت هایی که این افراد با آن ها 

مواجه اند، کاهش قالبی فکر کردن ها و 
پیش داوری ها کمک کند

به  می تواند  رسانه ها  در  معلولیت  دارای  افراد  کشیدن  تصویر  به  چگونگی 
افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد واقعیت هایی که این افراد با آن ها مواجه اند، 
کاهش قالبی فکر کردن ها و پیش داوری ها کمک کند. این که چه زمانی و چگونه 
معلولیت به تصویر کشیده شود و از چه زبانی برای ایجاد ادراک مثبت نسبت 
به این مسئله استفاده شود، می تواند موجب به وجود آمدن احترام، نسبت به 

حقوق افراد دارای معلولیت و وقار آن ها شود.

  دارای افراد  از  مثبت  تصویری  ارایه  در  توانند  می   گروهی  رسانه های  چگونه 
معلولیت کمک نمایند؟از طریق ارتقا آگاهی ها درباره چالش هایی كه افراد دارای 
معلولیت با آنها مواجه می شوند و هم چنین موضوع های مرتبط با انان و عوامل 
موثر در مشکالت معلوالن و مواردی که باعث برچسب خوردن به افراد دارای 

معلولیت می شود.
  آوردن بحث معلولیت به عرصه جامعه تا ایده «تابو بودن» آن، به چالش كشیده

شود.
  ارائه در  توانمند  تخصص،  دارای  که  معلولیتی  دارای  افراد  كشیدن  تصویر  به 

خدمات به سایرین و حامی مطمئن برای خانواده واجتماع خود هستند.
  بهبود سیاست گذاری ها، محصوالت، ارائه خدمات و طراحی و ساخت محیط ها

در راستای مشاركت كامل همه آحاد جامعه از جمله افراد دارای معلولیت. 
  انتشار اطالعات مربوط به امکانات حمایتی جامعه شامل منابع حمایتی محلی

از  اطمینان  حصول  منظور  به  تلویزیونی  برنامه  یک  یا  مقاله  پایان  در  ملی  و 
دسترسی افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها به اطالعات مورد نیازشان و 

همچنین انتشار اخباردر مورد بهبود سیاست گذاری ها و برنامه های ملی.
  پیشبرد این پیام كه افراد دارای معلولیت در تمامی جوامع دنیا حضور دارند و

دارای احساسات، عالیق، استعداد ها، مهارت ها و رفتارهایی مانند سایر افراد 
جامعه هستند و باید پیچیدگی های شخصیتی آنان نیز مانند سایر افراد همسن 

آنان به تصویر كشیده شوند.
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لطفًا در ابتدا ازخودتان بگویید و این که چه 
شد به مستند سازی عالقمند شدید؟

در  هســتم،تخصصم  پیــروزرام  محمــد 
اســت  اطالعاتــی  سیســتم  های  زمینــه 
ــازی را دارم  ــی تصویرس ــدرک کارشناس وم
ولــی بــه خاطــر عالقــه زیــادی كــه بــه هنــر 
داشــتم وارد كار مستندســازی، عكاســی 
رســانه  جنــس  از  هنــری  شــاخه  های  و 
شــدم. بــه عنــوان شــغل در حــوزه بازاریابی 
ــه  ــون همیش ــا چ ــغولم ام ــات مش و تبلیغ
ــوع  ــن ن ــی داشــتم ای ــای اجتماع دغدغه  ه
درگیــر  مــرا  ذهــن  همیشــه  ســوژه  ها 
ــه ســمت  ــه ب ــی ك ــی از دالیل ــرد. یك می ك
مستندســازی گرایــش پیــدا كــردم ایــن بــود 
كــه آن را بســتر خوبــی بــرای بیــان ایده  هــا 
و فرهنگ ســازی در حوزه  هــای اجتماعــی 

ــدم. دی

چـه شـد كـه از ایـن همـه موضوعـات 
اجتماعـی به مستندسـازی در حـوزه افراد 

دارای معلولیـت گرایـش پیـدا کردیـد؟
مطالعــات اجتماعــی و آمار هــای علمــی 
ســطح  كــه  می دهــد  نشــان  موجــود 

شــادكامی در مــردم مــا و خصوصــا در 
ــاس  ــت. براس ــن اس ــیار پایی ــان بس جوان
آمــار، کشــور مــا از لحــاظ ســطح شــادکامی 
ــان  ــن دویســت و بیســت كشــور جه در بی
رتبــه دویســت و دوم را دارد و متاســفانه 
ــش  ــا گرای ــوان م ــه ج ــی جامع ــای کل فض
زیــادی بــه ناامیــدی و منفی گرایــی دارد 
ــكایت  ــردن و ش ــه ك ــال نال ــب در ح و اغل
ــن  ــوان عضــوی از ای ــه عن هســتند. مــن ب
جامعــه می دیــدم كــه ســطح امیــد در بیــن 
جوانــان جامعــه آن طــور كــه بایــد پررنــگ 
نیســت و بــه همیــن خاطــر درگیــر ســوژه 
امیــد و این كــه چگونــه می تــوان امیــد 
جوانــان  در  به خصــوص  جامعــه،  رادر 
افــراد  بــا  مــن  شــدم.  داد،  افزایــش 
مختلفــی در تمــاس بــودم تــا ایــن كــه بــا 
ــك  ــدی، ی ــد ارجمن ــام احم ــه ن ــردی ب ف
ــه فلــج مغــزی آشــنا شــدم.  فــرد مبتــال ب
احمــد بــا وجــود مشــكالت فیزیكــی زیــادی 
ــاخته  ــیاری س ــای بس ــت فیلم  ه ــه داش ك
ــی  ــن جشــنواره بیــن الملل ــود و در چندی ب
ــی اســت  ــود. او جوان ــه ب ــزه گرفت هــم جای
ــدون هیــچ كمــك و مســاعدتی ایــن  كــه ب

همــه كار كــرده بــود، بــه طــوری كــه وقتــی 
ــد  ــه می بین ــس او را در روزنام ــدرش عك پ
ــد خــودش باشــد  ــه فرزن ــد ك ــاور نمی كن ب
كــه فیلــم ســاخته و جایــزه گرفتــه اســت! 
ــرای  ــی ب ــه وقت ــرد ك ــف می ك ــد تعری احم
ــاد اســالمی  ــه وزارت ارش ــوز ب ــن مج گرفت
ــدا  ــد گ ــر می كردن ــا فك ــه خیلی  ه می رفت
اســت و اگــر بــرای اســتراحت در گوش هــای 
می نشســته مــردم جلــوی پایــش پــول 
كــه  می كنــد  تعریــف  او  می ریختنــد! 
ــنواره  ــزه در جش ــن جای ــرای گرفت ــی ب وقت
بــه روی ســن رفتــه هیچكــس او را تشــویق 
نکــرد. شــاید فكــر می كردنــد كــه نماینــده 
ــالم  ــری اع ــی مج ــتم و وقت ــاز هس فیلمس
كــرد كــه مــن خــود فیلمســاز هســتم افــراد 
حاضــر در ســالن بلنــد شــدند و ده دقیقــه 

ــد.  كــف زدن
وقتــی احمــد را دیــدم كــه بــا وجــود 
مشــكالت جســمانی اش بیســت نفــر را روی 
ســن می بــرد و تئاتــر برگــزار می كنــد و 
بــا وجــود مشــكالت اقتصــادی و فرهنگــی 
پیــش  را  كارش  و  می كنــد  كار  موجــود 
می بــرد، دیگــر جایــی بــرای غــرزدن و 

ــناس  ــروزرام کارش ــد پی محم
حــوزه آی تــی و فارغ التحصیــل 

ــه  ــا ب ــازی اســت ام ــته تصویرس رش
ــه  ــی ک ــای اجتماع ــل دغدغه  ه دلی
ــم  ــه مستندســازی و آن ه داشــته ب
مستندســازی در حــوزه معلولیــت 
ــودش  ــه خ ــت.به گفت روی آورده اس
موضــوع  و  ایــده  از  سرشــار  او 
ــه  ــت ک ــت اس ــوص معلولی درخص
ــاط  ــورد و ارتب ــا را از برخ ــن ایده  ه ای
ــد  ــت توانمن ــراد دارای معلولی ــا اف ب
کســب کــرده و امیــداوار اســت کــه 
بتوانــد مســتند های بیشــتری در 

ــازد. ــوزه بس ــن ح ای

مستندسازی
بستر خوبی برای فرهنگ سازی است

مستندسازمحمد پیروزرام
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ــن  ــل م ــرادی مث ــرای اف ــیدن ب بهانه تراش
بــه عنــوان یــك فــرد تندرســت باقــی 
ایــن  كــه  گرفتــم  تصمیــم  نمی مانــد. 
مســاله را بــه عنــوان دســتمایه كارم بــرای 
ایجــاد امیــد قــرار بدهــم. چــون می دیــدم 
كــه وقتــی بــا افــراد ناامیــد صحبــت 
می كنــم معمــوال شــروع بــه توجیــه كــردن 
علــت ناكامیشــان می كننــد كــه اگــر فــالن 
شــخص موفــق شــده چــون پــدرش فالنــی 
بــوده و یــا شــانس داشــته و یــا پــول 
ــل  ــرادی مث ــی اف ــدم وقت ــته و... دی داش
ــذارم  ــرادی بگ ــن اف ــوی چنی ــد را جل احم
دیگــر هیــچ بهانــه ای و هیــچ توجیهــی 
ــه  ــود ك ــن ب ــب ای ــد. جال ــد بكنن نمی توانن
در مســتندی كــه از احمــد ســاختم همــه 
ــد  ــل احم ــه آوردم و در مقاب ــانی را ك كس
نشــاندم از خودشــان خجالــت می كشــیدند 
ــا  ــرد ب ــن ف ــه ای ــد چگون ــه می دیدن از این ك
ــرد  تمــام مشــكالتش، كارش را پیــش می ب
هــم  مســتندهایی  در  اســت.  موفــق  و 
كــه ســاخته ام همیشــه بچه  هــای دارای 
معلولیــت را در توانمندیشــان نشــان داده ام 
ــتند ها  ــن مس ــف. درای ــه ضع ــه در نقط ن
احســاس ترحم نســبت بــه ایــن افــراد ایجــاد 
نمی شــود بلكــه ان هــا را افــرادی می بینــم 
ــا  ــد. از اینج ــش می رون ــد و پی ــه موفقن ك
بــود كــه بــا ســوژه معلولیــت درگیــر شــدم. 
تــا این كــه اقــای ســعید شــریعتمداری كــه 
ــرا  ــتند م ــد هس ــز رع ــوتان مرك از پیشكس
ــن  ــد و از م ــنا كردن ــه آش ــن موسس ــا ای ب
خواســتند مســتند جشــنواره حضــرت علــی 
اكبــر(ع) را بســازم. ایــن کار را انجــام دادم 
ــف و  ــوژه  های مختل ــا س ــد ب ــه بع و از آن ب
ــای  ــدم و فیلم  ه ــنا ش ــف آش ــراد مختل اف

ــاختم. ــی س مختلف

شما تاكنون چه تعداد فیلم در حوزه افراد 
دارای معلولیت ساخته اید؟

ــورد  ــن م ــم در ای ــش از ده فیل ــاید بی  ش
ــه  ــم ك ــن ه ــم م ــن فیل ــاخته ام. آخری س
ــم  ــوالن در روز دوازده ــی معل در روز جهان
آذرمــاه در مؤسســه رعــد بــه نمایــش 
آقــای  "ســالم  كوتــاه  فیلــم  درآمــد، 
شــهردار" بــود. هم چنیــن تئاتــری هــم کــه 
در همیــن مراســم، در آمفی تئاتــر موسســه 
رعــد بــه نمایــش درآمــد، كار مــن بــود. از 
دیگــر فیلم هایــی كــه ســاخته ام "ایســتادن 
خیلــی قشــنگه" و بــاال رفتــن ماهانــا 
ــتند  ــالد و مس ــرج می ــای ب ــی از پله  ه جام

جشــنواره حضــرت علــی اكبــر(ع) و فیلمــی 
كــه در جشــنواره آرزو هــا بــه نمایــش درآمــد 

ــرم. ــام بب ــم ن را می توان

به عنوان یك فیلمساز دیدگاه شما و رویكرد 
چگونه  معلولیت  موضوع  به  نسبت  شما 

است؟
رویكــرد مــن شــخصا ایــن اســت كــه افــراد 
معلــول بــا غیرمعلــول فرقــی ندارنــد و 
ــراد  ــی اف ــكل فیزیك ــاوت، در مش ــا تف تنه
اتفاقــا،  كــه  اســت.  معلولیــت  دارای 
همیــن مشــكل باعــث شــده خیلــی از ایــن 
افــراد روی توانمندی هایــی کــه دارنــد، 
بیشــتر تكیــه كننــد و تــالش بیشــتری 
ــه  ــت ك ــزی اس ــن چی ــند. و ای داشته باش
ــا چــه تندرســت و چــه  ــان جامعــه م جوان
ــه  ــاد ب ــد. مــن زی ــاز دارن ــه آن نی ــول ب معل
ــده  ــول عقی ــول وغیرمعل ــته بندی معل دس
ــتان  ــن دوس ــی از همی ــدارم. روزی از یك ن
دوســت  آیــا  پرســیدم  معلولیــت  دارای 
داشــتی تندرســت بــودی؟ گفــت نــه. چون 
ــود  ــا وج ــوان ب ــالن ج ــم ف ــی می بینی وقت
این كــه معلولیــت نــدارد، معتــاد اســت و در 
گوشــه ای افتاد ه اســت و یــا افــراد تندرســتی 
ــام  ــه انج ــای احمقان ــه كار ه ــم ك را می بین
می دهنــد و بــه خــود و اطرافیانشــان ضــرر 
كــه  می کنــم  شــكر  را  خــدا  می زننــد، 
عقلــم ســالم اســت و فقط جســمم مشــكل 
دارد. متاســفانه معلــوالن فكــری در جامعــه 
مــا خیلــی زیادنــد و ایــن افــراد خطرناكنــد. 
آن كســی كــه قســمتی از بدنــش معلولیــت 
دارد و یــا در راه رفتــن مشــكل دارد، همیــن 
ــا افــراد  کــه عقــل ســالمی دارد، تفاوتــی ب
ــدارد.  ــودن ن تندرســت از لحــاظ انســان ب
مهــم ایــن اســت كــه بــه مــردم و جوانــان 

نشــان دهیــم كــه آن نیمــه پرلیــوان اســت 
ــان  ــی. جوان ــه خال ــه نیم ــه ارزش دارد ن ك
ــای  ــر توانمندی  ه ــه ب ــد ك ــاز دارن ــا نی م
خودشــان بیشــتر متمركــز كننــد. همیشــه 
تــالش كــرده ام كــه از درون معلولیــت و 
ــان امیدبخــش  ناتوانــی جســمی، یــك جری

ــم. ــی كن ــه معرف ــه جامع را ب

بازخوردی  چه  ساخته اید  كه  مستندهایی 
داشته اند و آیا توانسته اند تاثیرگذار باشند؟

ــته اند.  ــی داش ــی خوب ــورد خیل ــه. بازخ بل
ــای  ــی از پله  ه ــا جام ــه ماهان ــس از آن ك پ
ــه  ــم آن تهی ــت و فیل ــاال رف ــالد ب ــرج می ب
شــد و بــه نمایــش درآمــد، شــاید بیــش از 
ــرادی  بیســت بازخــورد مثبــت داشــتم. اف
ــتند و  ــی داش ــد خودكش ــه قص ــد ك بودن
ــن  ــدن اراده ای ــم ودی ــن فیل ــدن ای ــا دی ب
ــرادی  ــتند. اف ــی برگش ــه زندگ ــخص، ب ش
بودنــد كــه بــا وجــود تــن ســالم و داشــتن 
خانــواده و پــول و ثــروت بــه هــر دلیلــی بــه 
پوچــی رســیده بودنــد و دیــدن ایــن فیلــم 
روی آن هــا اثــر مثبــت گذاشــت. مثــال 
پســری كــه مبتــال بــه ایــدز بــود و دو ســال 
ــود، از  ــرده ب ــس ك ــه حب ــود را در خان خ
خانــه بیــرون آمــد و بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــان دارد.  ــش جری ــی برای ــوز زندگ ــه هن ك
ــا  ــه ماهان ــد ك ــراد می بینن ــن اف ــی ای وقت
این قــدر تــالش می كنــد تــا بــه هــدف 
ــد و  ــه خودشــان برمی گردن خــود برســد، ب

بــه داشته هایشــان توجــه می كننــد. 

چه  معلولیت  دارای  افراد  روی  بر  فیلم  این 
تاثیری داشت؟

ــی  ــرادر دارای معلولیت ــر و ب ــنیدم خواه ش
ــا آن زمــان خــود را در خانــه حبــس  كــه ت
ــد از  ــث ش ــم باع ــن فیل ــد و ای ــرده بودن ك
ــن مشــکل  ــد. بزرگ تری ــرون بیاین ــه بی خان
ــا  افــراد دارای معلولیــت برخــورد جامعــه ب
ــان اســت. آن هــا از تــرس اینكــه جامعــه  آن
بــا آن هــا یــك برخــورد متمایــز و ترحــم آمیــز 
كنــد خودشــان را در خانــه پنهــان می كنند. 
ــد را از  ــاب و توانمن ــراد توانی ــا اف ــی م وقت
طریــق فیلــم مســتند معرفــی كردیــم ایــن 
افــراد انگیــزه گرفتنــد كــه بگوینــد مــا هــم 
هســتیم و مــا هــم می توانیــم. بعــد از 
ــا از پله  هــای بــرج میــالد  بــاال رفتــن ماهان
عــده ای از افــراد دارای معلولیــت اعــالم 
آمادگــی كردنــد كــه آن هــا هــم ایــن كار را 
انجــام بدهنــد و در ســال پیــش یكــی، دو 

در مستندهایی هم كه ساخته ام 
همیشه بچه  های دارای معلولیت را 

در توانمندیشان نشان داده ام
 نه در نقطه ضعف
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ــد.  ــن كار را انجــام دادن ــر دیگــر هــم ای نف
ــا ســاختن  مــا در مرکــز نیکــوکاری رعــد ب
ــر  ــب را مدنظ ــروه مخاط ــم دو گ ــن فیل ای
داشــتیم؛ یــك گــروه افــراد دارای معلولیتی 
ــط  ــورد غل ــرس برخ ــان را از ت ــه خودش ك
ــد،  ــرده بودن ــان ك ــا پنه ــه در خانه  ه جامع
و مخاطــب دوم مــا افــراد تندرســتی بودنــد 
ــه  ــم ب ــا بگویی ــه آن ه ــتیم ب ــه می خواس ك
ــال  ــد و دنب ــت بدهی ــته هایتان اهمی داش
هــم  طرفــی  از  نباشــید.  بهانه جویــی 
می خواســتیم برخــورد افــراد غیرمعلــول 
بــا افــراد دارای معلولیــت را اصــالح كنیــم. 
ــد  ــد بدانن ــا بای ــه م ــراد تندرســت جامع اف
ــی  ــق زندگ ــم ح ــت ه ــراد دارای معلولی اف

ــد.  ــا را دارن ــار آن ه ــردن در كن ك

مردم  نگرش  تغییر  در  نقشی  چه  رسانه  ها 
نسبت به معلولیت و معلوالن می توانند ایفا 

كنند؟
و  ســریع ترین  بهتریــن،  رســانه  ها 
ــر  ــرای تغیی ــا ب ــزار در دنی ــن اب اثرگذارتری
چــه  هســتند؛  جریان ســازی  و  نگــرش 
بخواهیــد یــك ملــت را خوشــبخت كنیــد و 
چــه بخواهیــد یــك ملــت را بدبخــت كنیــد. 
علــت این كــه مــن رشــته تحصیلــی ام 
ــازی  ــوزه مستندس ــرده و وارد ح ــا ك را ر ه
را  رســانه  ها  كــه  اســت  ایــن  شــده ام 
بهتریــن ابــزار بــرای كار فرهنگــی دانســتم. 
دارای  بچه  هــای  فرهنگســرا  فیلــم  در 
ــی پشــت  ــن خال ــن زمی ــت در همی معلولی
ســاختمان رعــد دور هــم جمــع می شــوند 
و هــر كــدام كاری را انجــام می دهنــد؛ 
ــرق  ــی كار مع ــد، یك ــنتور می زن ــی س یك
ــد  ــی می كن ــی نقاش ــد، یك ــام می ده انج
و... همیــن فیلــم چنــد دقیقــه ای فرآینــد 
ــال  ــه موسســه رعــد دنب ــی را ك ــد مدت بلن
نیــاز  متوجــه  مســئوالن  تــا  می كــرد 
در  را  باشــند  فرهنگســرا  بــه  توانیابــان 
ــاند.  ــت رس ــج مثب ــه نتای ــاه ب ــی کوت زمان

از رسـانه فراگیـری مثـل تلویزیـون چـه 
دارد؟ وجـود  انتظـاری 

ــون  ــب قان ــس از تصوی ــال ١٣٨٣ و پ از س
جامــع حقــوق معلــوالن، رســانه ملــی 
موظــف شــد كــه هفتــه ای دو ســاعت 
در صداوســیما برنامه  هــای مرتبــط بــا 
ــراد دارای معلولیــت را نمایــش دهــد،  اف
ولــی تــا بــه حــال ایــن كار انجــام 
پرداختــن  چــون  نشده اســت.گویا 
بــه ایــن موضــوع درآمــدی ایجــاد 
ــی  ــه فضاهای ــای آن را ب ــد ج نمی كن
در  باشــد.  درآمــدزا  كــه  داده انــد 
كــودك  برنامــه  مجــری  انگلیــس 
ــت.  ــت اس ــرد دارای معلولی ــك ف ی
بچه  هــا از همــان دوران كودكــی 

آن پدیــده معلولیــت را می بیننــد و 

ــا خودشــان احســاس  تفكیكــی میــان او ب
این گونــه  فرهنگ ســازی  نمی كننــد، 
فراگیــر  رســانه  های  می شــود.  اثرســاز 
ــكالت و  ــازی مش ــوزه فرهنگ س ــا در ح م
ــك  ــا ی ــرا م ــادی دارند.چ ــای زی كمبود ه
برنامــه كارشناســی در حــوزه معلــوالن 
در رســانه ملــی نداریــم؟! چــرا فضــا و 
امكانــی وجــود نــدارد كــه فــردی بــا 
عصــای زیربغــل مجــری برنامــه ای بشــود؟! 
ــت دارد  ــه معلولی ــل ك ــن دلی ــه ای ــه ب ن
ــوان  ــه عن ــه ب ــد و مجــری شــود، بلك بیای
یــك شــهروند عــادی جامعــه، ایــن امــكان 
ــرای او ایجــاد شــود.چرا  و فرصــت كاری ب
معمــوال در ســریال  های تلویزیونــی عقوبــت 
ــكار، معلولیــت  ــد یــك شــخص خالف كار ب
اوســت؟!. شــخصی كــه بدتریــن كار هــا را 
انجــام داده، مــال مــردم را خــورده، دزدی 
ــد  ــی می خواهن ــته را وقت ــرده و آدم كش ك
تنبیــه كننــد او را روی ویلچــر می نشــانند. 
ــت  ــانه از معلولی ــه رس ــری ك ــی تصوی یعن
ارایــه داده عقوبــت یــك كار بد اســت. چون 
رســانه بــه دنبال كار های دم دســتی اســت 
ــر تولیــدات  و تحقیــق و پژوهــش عمیــق ب
رســانه انجــام نمی شــود. رســانه  ها همــان 
تصویــر غلطــی را كــه از معلولیــت بــه 
ــد و  ــه می دهن ــد، را ارای ــان می رس ذهنش
ــت  ــای دارای معلولی ــا بچه  ه ــن برنامه  ه ای
را بســیار آزرده می كننــد. رســانه  ها ســالی 
ــری  ــك س ــاه، ی ــار در دوازده آذرم ــك ب ی
برنامه  هــای مناســبتی بــا كیفیــت پاییــن و 

چنیــن فضــا و امكانــی وجــود نــدارد كــه فــردی 
بــا عصــای زیربغــل مجــری برنامــه ای بشــود، 
نــه بــه ایــن دلیــل كــه چــون معلولیــت دارد بلکه 
بــرای هــر شــهروند جامعــه، بایــد ایــن امــكان و 

فرصــت كاری فراهــم گــردد

فرمایشــی تولیــد می كننــد كــه تاثیــر منفــی 
ــی  ــذارد. در تحقیق ــا می گ ــر روی بچه  ه ب
كــه در بیــن توانیابــان انجــام دادم بــه ایــن 
ــه برنامه  هــای رســانه  ها  نتیجــه رســیدم ك
تاثیــر  روانــی  لحــاظ  مناســبت ها،از  در 
ــت  ــر روی بچه  هــای دارای معلولی ــی ب منف
ــا  ــن ب ــت م ــال  ها صحب ــن س دارد. در ای
رعــد ایــن بــوده كــه چــرا در مناســبت  های 
ــت  ــای دارای معلولی ــود بچه  ه ــف خ مختل
ــای  ــد؟ در برنامه  ه ــتر درگیرنمی كنن را بیش
مختلــف ایــن مركــز، خــود بچه  هــا بیشــتر 
بایــد حضــور داشته باشــند.گاهی حتــی 
ــرای  ــه ب ــد ك ــل رع ــی مث در مجموعه های
همیــن افــراد كار می كننــد، بــه طــور 
ناخــودآگاه بچه  هــای دارای معلولیــت را 
تفكیــك می كننــد. بــه عقیــده مــن در 
برنامه  هــای مختلــف كار هــای اصلــی را 
بایــد بــه دســت خــود ایــن بچه  هــا ســپرد. 
بــه هــر حــال رســانه  های مــا تبدیــل 
بــه یــك ضدتبلیــغ در حــوزه معلولیــت 
بــا  آن  روی  اســت که  نیــاز  و  شــده اند 

ــود.  ــتر كار ش ــت بیش جدی

به نظر شما چه كار بایدكردو از کجا باید شروع 
کرد؟

اگــر انســان بــه كاری صادقانــه باو رداشــته 
شــروع  باشــد كافــی اســت كــه آن را 
ــا آن  ــز ب ــه چی ــود هم ــه خ ــود ب ــد، خ کن
همســو می شــود و پیــش مــی رود.كاری 
ــا این كــه  ــود كــه ب ــن ب كــه مــن كــردم ای
ــا  ــود ب ــی در كار نب ــت مال ــه حمای هیچ گون

نیــن فض
ا عصــای
ه بــه ایــن
ی هــر ش
ــت كاری

19999ــــررررووووننندددددهه

ضــا و امكانــی وجــود نــدارد كــه فــردی 
ی زیربغــل مجــری برنامــه ای بشــود، 
ن دلیــل كــه چــون معلولیــت دارد بلکه 
شــهروند جامعــه، بایــد ایــن امــكان و 

ی فراهــم گــردد
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ــردم  ــروع ك ــتی كار را ش ــن دس دو دوربی
ســاختم.  را  مســتند  فیلم  هــای  ایــن  و 
ــول  ــی پ ــه از کس ــرای این ک ــن کار را ب ای
ــده، نویســنده،  ــه كنن ــردم. تهی ــرم نک بگی
ــه  ــردان هم ــر و كارگ ــردار، تدوین گ فیلمب
ــما  ــودم. ش ــودم ب ــم خ ــا ه ــن فیلم  ه ای
می توانیــد اثرگــذاری ایــن فیلم  هــا را در 
آدم هایــی كــه در رعــد می آینــد و می رونــد 
ببیننــد. هــر كــدام از فیلم هایــی كــه 
ــه راه انداخــت.  ــی را ب ــد جریان ــاخته ش س
ــرج  ــای ب ــش از پله  ه ــال پی ــا دو س ماهان
میــالد بــاال رفــت و ســال پیــش هــم ســه 
ــاال  ــالد ب ــرج می ــا از ب ــر از بچه  ه ــا دیگ ت
رفتنــد و ركــورد او را زدنــد و یــا مثــال فیلم 
فرهنگســرا جریانــی را بــه راه انداخــت، 
ــا  ــرواز ب ــم پ ــا فیل ــم ســالم شــهردار ی فیل
كایــت ســعید ضــروری هــر كــدام جریانی را 
به راه انداخــت. قابلیــت رســانه ایــن اســت 
كــه بــدون این كــه بخواهیــد هزینــه زیــادی 
را متقبــل شــوید، می توانیــد پیــام خــود را 
بــه مخاطــب در زمــان كمــی برســانید. مــا 
حداقــل توانســتیم بــا تولیــد ایــن فیلم  هــا 
خودمــان  كوچــك  جامعــه  همیــن  در 
ــوژه  ــا س ــرادی را ب ــیم و اف ــذار باش تاثیرگ
ــد  ــن كار بای ــم. ای ــر كنی ــت درگی معلولی
آن قــدر ادامــه پیــدا كنــد تــا ایــن فرهنــگ 
ــانه  ــود. رس ــالح ش ــه اص ــط در جامع غل
ــازی  ــرای فرهنگس ــی ب ــیار خوب ــزار بس اب
ــن  ــم ای ــت، مه ــرش اس ــك نگ ــد ی و تولی
ــه  ــود بقی ــاد ش ــه ایج ــه دغدغ ــت ك اس
ــی  ــد رفــت. خیل ــراد خواهن راه را خــود اف
ــت  ــوژه معلولی ــا س ــال ب ــا اص ــردم م از م
درگیــر نبــوده و تصویــری از معلولیــت 
ــراد  ــا اف ــه ب ــراد در مواج ــن اف ــد، ای ندارن
دارای معلولیــت یــا دلســوزی می كننــد 
ــا جنــگ  ــا ناراحــت می شــوند. كشــور م ی
ــراد دارای  ــی از اف ــرده و بخش ــه ك را تجرب
ــتند  ــی هس ــوالن جنگ ــا معل ــت م معلولی
ــوزه  ــم در ح ــی ه ــفانه تفكیك ــی متاس ول
معلــوالن جنگــی و غیرجنگــی ایجــاد شــده 
اســت كــه مــن ســعی كــردم در فیلم ســالم 
ــته  ــی داش ــاره كوچك ــه آن اش ــهردار ب ش
باشــم. در قانونــی كــه جدیــدا در مجلــس 
ــون  ــد، قان ــب ش ــالمی تصوی ــورای اس ش

بازنشســتگی معلــوالن را كــه قبــال بیســت 
ــاندند.  ــال رس ــی س ــه س ــود را ب ــال ب س
ــی  ــوالن جنگ ــرای معل ــه ب ــی ك در صورت
ــی اســت.  ــل باق ــه روال قب ــون ب ــن قان ای
ــود  ــث می ش ــك باع ــاوت و تفكی ــن تف ای
ــی و  ــوالن جنگ ــت؛ معل ــن معلولی ــه بی ك
غیرجنگــی ارزش گــذاری صــورت گیــرد. در 
حالیكــه بایــد بــه ایــن مســاله توجــه كــرد 
كــه هــر فــردی كــه دچــار مشــكل جســمی 
ــادی  ــراد ع ــا اف ــی اش ب ــوان بدن ــت ت اس
فــرق می كنــد، از طــرف دیگــر كســی كــه 
ــدام  ــده اق ــول ش ــه و معل ــگ رفت ــه جن ب
ارزشــمندی را انجــام داده اســت، امــا 
ــدارد.  ــدس ن ــدس و غیرمق ــت مق معلولی
ایــن نشــان می دهــد كســانی كــه در حــوزه 
ــه مســایل  ــد، نســبت ب رســانه كار می كنن
و مشــكالت معلــوالن نــاآگاه هســتند و بــه 
ــن حــوزه  ــق در ای ــال پژوهــش و تحقی دنب
نیســتند. بایــد ســعی كــرد افــراد مســوول 
در حــوزه فیلمســازی و مستندســازی را 
نســبت بــه مســایل معلــوالن حســاس 
كــرد. چنان چــه ایــن افــراد فیلم  هــای 
ــد  ــوزه را ببینن ــن ح ــده در ای ــاخته ش س
ــن مســاله حســاس شــده و  ــه ای نســبت ب
در جایــی كــه می تواننــد تاثیرگــذار باشــند 

ــرد. ــد ك ــل خواهن درســت عم

خــود بچه  هــای دارای معلولیــت در ایــن 
خصــوص چــه كار می تواننــد انجــام 

خودشــان  نیســت  بهتــر  دهند؟آیــا 
دســت بــه كار شــوند و مســایل مربــوط 
بــه ایــن حــوزه را بــا كار رســانه ای 

ــد؟ ــكاس دهن انع
اســت.  درســت  بســیار  کار  ایــن  بلــه، 
پیشــنهاد مــن ایــن اســت كــه یــك حــوزه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــن اف ــی در بی آموزش
فعــال شــود و افــرادی كــه عالقمنــد بــه كار 
فیلمســازی هســتند آمــوزش ببیننــد. اگــر 
ایــن افــراد آمــوزش ببیننــد و ابــزار الزم در 
اختیارشــان قــرار گیــرد خودشــان بــه دنبال 
ــا  ــا بچه  ه ــی ب ــت. وقت ــن كار خواهندرف ای
ــی  ــه دنیای ــم ك ــم می بین ــت می كن صحب
از موضــوع و ســوژه هســتند. از بچــه زیــاد 
شــنیدم در موقعیت هــای مختلــف قــرار 
ــن  ــا ای ــه آن ه ــردم ب ــک م ــد و کم گرفته ان
بــوده کــه برایشــان ســکه ای پرتــاب کننــد! 
مــا اگــر ابــزار الزم را در اختیــار ایــن افــراد 
قــرار دهیــم خودشــان ســوژه الزم را دارند و 
می تواننــد فیلــم بســازند و فرهنــگ ســازی 
كننــد. مطمئنــا موفقیــت ایــن افــراد در این 
حــوزه خیلــی روشــن تر از افــراد غیرمعلــول 
خواهــد بود،چــون ایــن افــراد می خواهنــد 

حــرف خودشــان را بزننــد. 

و سخن آخر.....؟
ــن  ــه بی ــه فاصل ــت ك ــن اس ــن ای ــعار م ش
ــك لحظــه اســت.  تندرســتی و معلولیــت ی
ــری  ــراد تلنگ ــه اف ــد ب ــعار می توان ــن ش ای
بزنــد كــه ممكــن اســت هــر لحظــه اتفــاق 
ــار  ــه دچ ــد ك ــان پیش آی ــه ای برایش و حادث
ــینند  ــر بنش ــوند و روی ویلچ ــت ش معلولی
و فكــر نكنــد كــه بــا معلولیــت خیلــی 
هــم  رســانه  حــوزه  در  دارنــد.  فاصلــه 
ــزار  ــن اب ــن و اثرگذارتری ــه بهتری ــم ك می گوی
در فرهنگ ســازی رســانه اســت و آن را بایــد 
جــدی گرفــت. بــه بچه  هــای دارای معلولیت 
هــم می گویــم؛ زندگــی مــا ترکیبــی از نیمــه 
خالــی و پــر لیــوان اســت، تمركــز روی نیمــه 
خالــی لیــوان باعــث می شــود كــه نیمــه پــر 
را از دســت بدهیــم. اگــر تمركــز  را روی نیمه 
ــه  ــد ك ــم دی ــم خواهی ــرار دهی ــوان ق ــر لی پ

ــی قشــنگ خواهــد شــد.ا  زندگــی خیل

دختری تعریف می كرد كه در خیابان 
عصایش در قیر فرو رفته بود و چون در 

حرف زدن هم مشكل داشت مردم به جای 
این كه به او كمك كنند تا از این شرایط 
خالص شود، برایش پول می ریختند!
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در حــوزه معلولیــت از رســانه به عنــوان 
ــرش،  ــر نگ ــرای تغیی ــزار ب ــن اب قدرتمندتری
برقــراری  و  عادی ســازی  فرهنگ ســازی، 
ارتبــاط بیــن افــراد دارای معلولیــت و افــراد 
غیــر معلــول یــاد می شــود. رســانه بــا 
توجــه به ویژگی هایــی کــه دارد می توانــد 
ــاط  ــاد ارتب ــوده در ایج ــه مفق ــش حلق نق
میــان افــراد دارای معلولیــت و غیــر معلــول 
ــا ســبک  ــا دادن اطالعــات در رابطــه ب را ب
عهــده دار  تفاوت  هــا  بیــان  و  زندگــی 
ــت  ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس ــد. آن چ باش
کــه نگرش  هــا و دیدگاه  هــای افــراد بــر 
ــنوند  ــا می ش ــد و ی ــه می بینن اســاس آن چ
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و تــا حــد زیــادی 
تغییــر می کنــد. تحقیــق و بررســی اثــر 
ــناخت  ــی و ش ــش آگاه ــر افزای ــانه  ها ب رس
بیشــتر نســبت بــه معلولیــت از جملــه 
مــواردی اســت کــه به راحتــی امــکان پذیــر 
ــت دارد  ــه اهمی ــی ک ــا موضوع نیســت، ام
انتخــاب تصاویــر خــاص توســط رســانه  ها و 
پرداختــن به نــوع ویــژه ای از تصویرســازی از 
افــراد دارای معلولیــت و کنــار هم گذاشــتن 
ســایر ابعــاد زندگــی اجتماعــی آن ها اســت. 
ــای  ــی ویژگی  ه ــا بزرگنمای ــازی ی قهرمان س
ــا قربانــی نشــان  افــراد دارای معلولیــت و ی
دادن آنهــا، رویکــردی دو قطبــی اســت کــه 
ــه  ــگاه ب ــر ن ــر تغیی ــی ب ــرات منف حامــل اث
موضــوع معلولیــت اســت. امــا آن چــه نیــاز 
اســت تــا رســانه  ها بــه آن بپردازنــد نمایــش 
ــال  ــا و فع ــی پوی ــادی از زندگ ــری ع تصوی
آن هــا در شــرایط مختلــف و متنــوع اســت 
ــرای  ــا داشــتن مســئولیت، ب کــه همــراه ب
ــد و  ــالش می کنن ــد ت ــی هدفمن ــک زندگ ی
ــه مقاصــد خــود متوســل  ــرای رســیدن ب ب

ــخت و  ــرایط س ــا ش ــادت و ی ــرق ع ــه خ ب
ــوند. ــی نمی ش ــوار آن چنان دش

 ،(١٩٩١) مطالعــه ای  در  هانــت  پائــول 
شــخصیت پردازی افــراد دارای معلولیــت 
نمایــش  نــوع  ده  بــه  را  فیلم  هــا  در 
ــد از؛  ــه عبارتن ــت ک ــیم بندی کرده اس تقس
ــه  ــز ک ــا شــخصیت  های رقت انگی ــرادی ب اف
احساســات را بــر می انگیزنــد، ابــزاری بــرای 
ــونت،  ــا خش ــکاوی ی ــس کنج ــک ح تحری
شــخصیت  های شــیطانی و پلیــد، ســوپر 
خارق العــاده،  توانایی  هــای  بــا  اســتار 
ــاص،  ــی خ ــاد فضای ــرای ایج ــیله ای ب وس
خنــده،  عامــل  و  مضحــک  شــخصیت 
معلولیــت بــه عنــوان بدتریــن دشــمن، 
و  جنســیت  بــدون  شــخصیتی  ســربار، 

ناتــوان در زندگــی روزمــره. 
هــر کــدام از شــخصیت  های ذکرشــده، 
بــر اســاس اعــالم موسســه فیلم ســازی 
ــروز در  ــه ام ــا ب ــال ١٩٢٠ ت ــا، از س بریتانی
فیلم  هــا وجــود داشــته اند و مــی تــوان 
ــی  ــی عین ــا مثال ــدام از آن ه ــر ک ــرای ه ب
ــرای ایجــاد  ــزاری ب ــرد. اســتفاده اب ــر ک ذک
ــوع  ــن ن ــده، بد تری احســاس ترحــم در بینن
معلولیــت  دارای  افــراد  تصویــر  نمایــش 
ــای  ــد در فیلم  ه ــر چن ــانه اســت، ه در رس
امــروزی در غــرب، ایــن نــگاه بســیار كمتــر 
از گذشــته شده اســت و می تــوان گفــت 
معلولیــت  دارای  افــراد  از  تصویرســازی 
تــا حــدودی بــه بلــوغ خــود رســیده 
نــوع  ایــن  ریشــه  و  كاســتی  ها  اســت. 
شــخصیت پردازی را می تــوان بــه عــدم 
شــناخت و فاصلــه میــان فیلم ســازان، 
ــبت  ــوالن نس ــه معل ــازان و جامع مستند س
ــه  ــك جانب ــد و ی ــش تن ــدف، واكن داد. ه

ــر روی ویلچــر  ــا ب به وجــود ”بدمــن“ فیلم  ه
ــه  ــت، بلك ــی نیس ــوع معلولیت ــر ن ــا ه و ی
ــودن  ــادر ب ــا و ن ــوع اتفاق  ه ــن ن ــدد ای تع
نمایــش آن ســوی ماجــرا اســت کــه باعــث 
واكنــش معلــوالن نســبت بــه اینگونــه 
و  نقــش  اســت  الزم  می شــود.  فیلم  هــا 
تاثیــر افــراد دارای معلولیــت بــر روی جامعه 
بــه طــور غیــر مســتقیم بــه تصویــر کشــیده 
شــود تــا تاثیــر گــذار باشــند و ماننــد ســایر 
افــراد در ســریال  ها و فیلم  هــا در نقــش 
دیــده  خودشــان  انســانی  و  اجتماعــی 

ــوند. ش
واژه  هــای  و  درســت  تصاویــر  انتخــاب 
ــی را در  ــی خاص ــار معنای ــه ب ــب ک مناس
بینــده و یــا خواننــده القــا کنــد، از جملــه 
مــواردی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
ــندگان،  ــی نویس ــا بی توجه ــرد ت ــرار بگی ق
فیلمســازان و ... اثــرات منفــی ایجــاد 
نکنــد و بــه دور شــدن از هــدف اصلــی کــه 
همــان نمایــش تصویــری واقعــی، بــاور پذیر 
ــت  ــت اس ــراد دارای معلولی ــادی از اف و ع

ــود.  ــر نش منج
ــت در  ــراد دارای معلولی ــدود اف حضــور مح
صنعــت فیلم ســازی و در رســانه ها، عاملــی 
مهــم در تصویرســازی نادرســت از افــراد 
دارای معلولیــت اســت.این در حالیســت کــه 
ــی  ــراد دارای معلولیت ــه اف ــی ک ــر جای در ه
ــا الفبــای ایــن حــوزه آشــنا هســتند  کــه ب
و  تغییــر  انتظــار  می تــوان  کننــد،  ورود 
ــا و  ــی رود نهاد ه ــار م تحــول داشــت. انتظ
فعــاالن ایــن حــوزه بیــش از پیــش در تربیت 
ــه  نویســندگان و برنامه ســازانی بکوشــند ک
ــر مهمــی در صنعــت  ــا حضــور خــود تاثی ب

رســانه داشــته باشــند.  

 ️﹫﹛﹢﹚︺﹞
در ر︨︀﹡﹥

سعید ضروری
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 لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید.
ســاله،   ٣٧ هســتم،  انتظــاری  مجیــد 
رشــته  فارغ التحصیــل  و  تهــران  متولــد 
ارتباطــات. مشــکل جســمی مــن انحــراف 
ســتون فقــرات از بــدو تولــد اســت کــه فکــر 
ــادرم در  ــن خــوردن م ــر زمی ــم در اث می کن

ــت. ــاد شده اس ــارداری ایج ــان ب زم

از دوران کودکی خود برایمان بگویید، چگونه 
با تفاوت ظاهری خود با دیگران کنار آ مدید؟
ــا  ــی وقت  ه ــون بعض ــی چ در دوران کودک
ــردم  ــه می ک ــران مقایس ــا دیگ ــودم را ب خ
دچــار ناراحتــی می شــدم ولــی بیشــتر 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  مقایســه  های 
ــه  ــی دادم. ب ــم م ــه عذاب ــود ک ــران ب دیگ
ــوص  ــی درخص ــگاه قالب ــک ن ــال ی ــر ح ه
زیبایــی در جامعــه مــا وجــود دارد و بیشــتر 
و  همسان ســازی  نــگاه  ایــن  از  مــردم 
مثــل هم بــودن پیــروی می کننــد. ایــن 
ــی از  ــی و نوجوان ــه در دوران کودک ــود ک ب

بعضــی رفتار هــا بیشــتر از بعضــی گفتار هــا 
ناراحــت می شــدم. ایــن نــوع نــگاه بــه فقــر 
ــردد.  ــه برمی گ ــر جامع ــم ب ــی حاک فرهنگ
ــدم و  ــادی درس خوان ــدارس ع ــن در م م
ــم اســتفاده  ــا ه ــی از عص ــان حت در آن زم
ــش  ــال پی ــت س ــش، هف ــردم. از ش نمی ک
ــه  ــی ک ــا را وقت ــتفاده از عص ــه اس ــود ک ب
ــم  ــتون فقرات ــراف س ــردم انح ــاس ک احس
بیشــتر شــده، شــروع کــردم. در ســال ٨٧ 
ــفر  ــمال س ــه ش ــتان ب ــی از دوس ــا گروه ب
ــنا در آب  ــس ازش ــفر پ ــن س ــردم و در ای ک
ســرد، دچــار کمــردرد شــدیدی شــدم کــه 
ــرد. در  ــین ک ــرا خانه نش ــه م ــک هفت ــا ی ت
دوران نقاهتــم اولیــن بــار از عصــا اســتفاده 
کــردم و متوجــه شــدم کــه بــا عصــا 
ــع  ــا آن موق ــم. ت ــت می کن ــر حرک راحت ت
ــاید  ــتم و ش ــاله را نمی دانس ــن مس ــن ای م
اســتفاده از عصــا برایــم یــک تابــو بــود، از 
وقتــی متوجــه شــدم کــه بــا عصــا راحت تــر 
حرکــت می کنــم بــه طــور مــداوم از آن 

اســتفاده می کنــم.

نشده  مناسب سازی  مدارس  در  حضور  آیا 
یا محیط کار مناسب سازی نشده برای شما 

آزاردهنده نبود ؟
آزارم  جــدی  صــورت  بــه  مســاله  ایــن 
ــه در  ــود پل ــال وج ــر ح ــه ه ــی داد. ب نم
ــود  ــخت ب ــم س ــف برای ــای مختل محیط  ه
ولــی نــه بــه انــدازه یــک فــرد ویلچرنشــین. 
ــردم و  ــل ک ــادی تحصی ــدارس ع مــن در م
ــا  ــه ام ب ــه روحی ــی ک ــی از دالیل ــاید یک ش
ــن  ــدارد، همی ــی ن ــت تفاوت ــراد تندرس اف
بــود کــه خــودم را جــدا از افــراد تندرســت 

نمی دانســتم.
واقعــًا رفتــار بــدی از طــرف دوســتانم 
ــم  ــتثناهایی ه ــه اس ــردم البت ــاهده نک مش
وجــود داشــت ولــی آزاردهنــده نبــود. 
ــراد دارای  ــورد اف ــا در م ــه آنچــه بچه  ه هم
ــم  ــد، از تعالی ــه بودن ــاد گرفت ــت ی معلولی
عرفــی بــود کــه افــراد دارای معلولیــت را در 
ســطح کســی معرفــی می کــرد کــه نیازمنــد 
کمــک و ترحــم هســتند.  برداشــت بچه  هــا 
از برخــورد بــا افــراد دارای معلولیــت همــان 

مجیــد انتظــاری روزنامه نــگاری 
اســت کــه در خبرگزاری ایســنا 

مشــغول به کار اســت.
ــا  ــانه ب ــه رس ــه عرص ــد ب ورود مجی
آموزش هایــی کــه در زمینــه تایــپ در 
ــود  ــت آورده ب ــد به دس ــه رع موسس
ــوان  ــه عن ــاال ب ــد. او ح ــوار ش هم
یــک خبرنــگار در ســرویس اقتصــادی 
خبرگــزاری ایســنا مشــغول بــه 
فعالیــت اســت و اخبــار و گزارشــات 
مربــوط بــه افــراد دارای معلولیــت را 
ــش  ــا پوش ــایر روزنامه  ه ــز در س نی
می دهــد. ایــن کارشــناس ارتباطــات 
ــای دارای  ــه؛ بچه  ه ــد اســت ک معتق
ــق  ــد از طری ــان بای ــت خودش معلولی
رســانه  های مکتــوب یــا مجــازی 
ــه خــود را مطــرح  ــوط ب مســایل مرب
کننــد و منتظــر نباشــند کــه دیگــران 

ــد. ــام دهن ــا انج ــرای آن ه کاری ب

رسـانه 
حلقه مفقوده در فرهنگ سازی برای معلولیت

روزنامه نگارمجیدانتظاری
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نــگاه ترحم آمیــزی بــود کــه منجــر بــه ایــن 
ــک  ــا ی ــار خــوب ب ــر رفت ــه خاط می شــد ب
معلــول، بــه بهشــت می رونــد. اگــر کمکــی 
ــود. مــن  ــدگاه ب ــن دی ــد از ای هــم می کردن
ــال  ــک س ــم و ی ــم گرفت ــال ٧٥ دیپل در س

ــودم. بیــکار ب

از چه زمانی با موسسه رعد آشنا شدید؟
در ســال ٧٦ بــا مجتمــع رعــد آشــنا 
ــه مرکــزی  ــود ک ــادرم شــنیده ب شــدم. م
وجــود دارد کــه بــه افــراد دارای معلولیــت 
ــاره  ــادرم درب ــی م ــد. وقت ــوزش می ده آم
ــدت  ــه ش ــرد ب ــت ک ــن صحب ــا م ــد ب رع
عکس العمــل نشــان دادم و گفتم؛اصــًال 
حرفــش را نــزن، مــن پیــش معلــوالن 
نمــی روم. چــون خــودم را معلــول حســاب 
نمی کــردم کــه بخواهــم بــا آن هــا در یــک 
ــا  ــادرم و ب ــرار م ــا اص ــینم. ب کالس بنش
کامپیوتــر  دوره  هــای  گذرانــدن  انگیــزه 
ــت  ــم و ثب ــد رفت ــز رع ــه مرک ــره ب باالخ
ــودم،  ــی نب ــه راض ــا این ک ــردم. ب ــام ک ن
در کالس حاضــر شــدم و دیــدم کــه همــه 
ــه اول  ــد. در جلس ــت دارن ــا معلولی بچه  ه
ســعی می کــردم دورتــر از بقیــه بنشــینم و 
خــودم را از آن هــا کنــار بکشــم. در جلســه 
دوم ســعی کــردم نزدیک تــر بنشــینم ولــی 
ــد  ــرده بودن ــه احســاس ک ــم ک ــا ه بچه  ه
ــه  ــی ب ــم خیل ــدا می کن ــودم را ج ــن خ م
طــرف مــن نیامدنــد و ایــن خیلــی خــوب 
بــود. شــاید اگــر از همــان روز اول ســعی 
شــوند  نزدیک تــر  مــن  بــه  می کردنــد 
ــه  ــه از بقی واکنــش نشــان مــی دادم. البت
ــد از  ــودم. بع ــم ب ــال تر ه ــن وس ــم س ک
ــا  ــا بچه  ه ــال ب ــه کام ــود ک ــه ب ــک هفت ی
صمیمــی شــدم و دوســتان بســیار خوبــی 
هــم پیدا کــردم. اآلن ١٧ســال از آن دوران 
می گــذرد و کامــال تابــوی معلولیــت برایــم 
ــتانم  ــن دوس ــت و بهتری ــته شده اس شکس
در  هســتند.  معلولیــت  دارای  افــراد  از 
رعــد چیز هــای زیــادی یــاد گرفتــم و 
ارتبــاط بــا رعــد تاثیــر خیلــی خوبــی 
موقــع  آن  در  البتــه  داشــت.  مــن  در 
ــرا  ــه م ــود ک ــد ب ــختگیری هایی در رع س
ــم  ــون می بین ــی اکن ــرد. ول ناراحــت می ک
کــه خوبی هایــش بــر ســختگیری هایش 
می چربیــد. مــن کالس  هــای آموزشــی 
ــدوز، داس١،  ــامل وین ــه ش ــر را ک کامپیوت
طــول  در  را  بــود  و...  تایــپ  زرنــگار، 

یک ســال در رعــد گذرانــدم. 

1. dos

چه شد که وارد کار رسانه ای شدید؟
ــی در  ــای آموزش ــدن دوره  ه ــس از گذران پ
ــودم. در  ــکار ب ــال بی ــه س ــد، س ــز رع مرک
ســال ٧٩ در کانــون امدادگــران ایــران 
ــه کار  ــروع ب ــگاهی ش ــاد دانش ــر جه زیرنظ
کــردم. کار مــن دفتــری بــود و حقــوق کمی 
ــث  ــه باع ــا هم ــه این  ه ــم ک ــم می گرفت ه
ــان رئیــس  ــن شــد. در آن زم ــی م نارضایت
مدیرعامــل  ایــران،  امدادگــران  کانــون 
خبرگــزاری ایســنا هــم بــود و از طریــق 
ایشــان از فروردیــن ســال ٨١ در خبرگــزاری 
ایســنا بــه عنــوان تایپیســت شــروع بــه کار 
کــردم. در آن زمــان از این کــه بــه کاری 
مشــغولم و حقوقــی دارم احســاس رضایــت 
ــدم  ــال ٨٨ دی ــه در س ــا این ک ــردم ت می ک
کــه هــم ســن  های مــن در ایســنا ســردبیر 
هســتند و آن زمــان بــود که احســاس کردم 
نیازهایــم از نیاز هــای مالــی بــه یــک ســری 
آرمان  هــا تغییــر کــرده اســت. در آن زمــان 
ــوده  ــه مفق متوجــه شــدم کــه رســانه حلق
ــداد  ــت اســت. تع ــه شناســی معلولی جامع
اخبــار مربــوط بــه معلولیــت در ســطح 
ــن  ــه ای ــول نیســت و ب ــل قب ــانه  ها قاب رس
ــودم  ــکان کاری خ ــه از ام ــادم ک ــر افت فک
ــر  ــه فک ــم و ب ــتفاده کن ــت اس ــن جه در ای
افتــادم کــه خبرنــگار شــوم. در ایســنا اصــل 
ــجو  ــی دانش ــا وقت ــه ت ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــوید. در  ــگار ش ــد خبرن ــید نمی توانی نباش
ــی و  ــگاه علم ــه در دانش ــود ک ــال ٨٨ ب س
کاربــردی ثبــت نــام کــردم و در رشــته 
ــدم.  ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــگاری مش خبرن
هم زمــان در کالس  هــای خبرگــزاری ایســنا 
ــی  ــرات خوب ــا نم ــردم و ب ــرکت ک ــم ش ه
ــم  ــوق دیپل ــال ٩١ ف ــدم. در س ــول ش قب
ــه در دوره کارشناســی در  ــم و بالفاصل گرفت
ــا  ــه رشــته مرتبطــی ب رشــته ارتباطــات ک
ــول  ــردم و قب ــرکت ک ــود، ش ــگاری ب خبرن

شــدم. اکنــون حــدود ســه ســال اســت كــه 
بــه عنــوان خبرنــگاردر ایســنا كار می كنــم و 
شــش مــاه اســت کــه مــدرک کارشناســی ام 

ــه  ام. را گرفت

حوزه  در  خود  رسانه ای  فعالیت  مورد  در 
معلولیت توضیح دهید؟

در  مــن  دانشــجویی  دوران  اوایــل  در 
ــی دادم و  ــام م ــپ انج ــم کار تای ــنا ه ایس
ــا  ــت ب ــاره وق ــگار پ ــوان خبرن ــه عن ــم ب ه
ســرویس اجتماعــی کار می کــردم. در آن 
ــراد  ــه و گــزارش در مــورد اف زمــان مصاحب
ــعی  ــردم و س ــه می ک ــت تهی دارای معلولی
می کــردم بــا نــگاه متفــاوت در ایــن حــوزه 
کار کنــم و گزارش  هــای تلــخ و ناامیدکننــده 
می کــردم  تهیــه  گزارش هایــی  ننویســم. 
کــه در آن روح زندگــی وجــود داشــت و 
ــه  ــت را ب ــراد دارای معلولی ــای اف توانایی  ه
می کــردم  ســعی  می گذاشــت.  نمایــش 
در گزارش هایــم از آن حالــت کلیشــه ای 
ــرش  ــا درگی ــانه  های م ــم رس ــوز ه ــه هن ک
هســتند اســتفاده نکنــم. بــه طــور مــداوم 
مناسب ســازی  بــه  راجــع  گزارش هایــی 
دانشــگاه ها، وضعیــت معیشــت معلــوالن و 
معرفــی افــراد موفــق دارای معلولیــت  تهیه 
می کــردم. در آن زمــان حــوزه فعالیــت مــن 

ــود. ــه ایــن شــده ب منحصــر ب

کار  به  شروع  حوزه  این  در  که  زمانی  آیا 
کردید، موضوع معلولیت جایی در خبرگزاری 
ایسنا و گروه اجتماعی داشت یا این که شما 

این کار را شروع کردید؟
خبر هــای مرتبــط بــا افــراد دارای معلولیــت 
چــه در ایســنا و چــه در ســایر خبرگزاری  هــا 
وجــود داشــت ولــی ایــن اخبــار بیشــتر بــه 
صــورت اخبــار ســازمانی بــود؛ یعنــی مثــال 
رئیــس ســازمان بهزیســتی چنیــن گفــت و 
یــا معــاون ســازمان بهزیســتی فــالن خبــر 
را داد. ولــی پرداختــن بــه موضوعــات و 
گزارش هایــی کــه حــرف  جدیــدی در جهــت 
داشته باشــد  جامعــه  فرهنــگ  ارتقــای 
چیــز دیگــری اســت. مــن اعتقــاد دارم 
توانمندســازی در قالــب یــک پروســه تعریف 
ــل  ــه مث ــن پروس ــزای ای ــه اج ــود ک می ش
ــن  ــتند. اولی ــل هس ــم وص ــه ه ــره ب زنجی
ــگ اســت وکار  ــره، فرهن ــن زنجی ــه ای حلق
ــه  ــگ جامع ــای فرهن ــرای ارتق ــانه ای ب رس
ــد  ــه نتوان ــا وقتــی جامع ضــروری اســت. ت
بــا یــک فــرد دارای معلولیــت ارتبــاط 
ــه از  ــود ک ــاب نمی ش ــد او مج ــرار کن برق

دلیل بیرون نیامدن این افراد، وجود 
پله و نبودن آسانسور و رمپ نیست، 

برخورد مردم است که آزارشان می دهد 
و فرهنگ سازی در این زمینه خیلی موثر 
است. اگر افراد دارای معلولیت بدانند که 
در جامعه پذیرفته می شوند، برای پایین 

آمدن از پله  ها یک راهی برای خود
 پیدا می کنند
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ــا  ــود و ت ــال ش ــد و فع ــرون بیای ــه بی خان
ــگاه  ــه ن ــد ک ــن نباش ــه او مطمئ ــی ک وقت
ــی رود  ــی راه م ــت و وقت ــت اس ــه او مثب ب
همــه بــا تعجــب بــه او نــگاه نمی کننــد، از 
ــن حــرف،  ــواه ای ــد. گ ــرون نمی آی ــه بی خان
آمــار خیره کننــده افــراددارای معلولیــت 
خانه نشــین اســت. دلیــل بیــرون نیامــدن 
ایــن افــراد، وجــود پلــه و نبــودن آسانســور 
برخــورد  نیســت،  این  هــا  و  رمــپ  و 
مــردم اســت کــه آزارشــان می دهــد و 
فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه خیلــی موثــر 
اســت. اگــر افــراد دارای معلولیــت بداننــد 
ــرای  ــوند ب ــه می ش ــه پذیرفت ــه در جامع ک
ــرای  ــی ب ــک راه ــا ی ــدن از پله  ه ــن آم پایی
خــود پیــدا می کننــد. از نظــر مــن  اولیــن 
ــد  ــه بتوان ــت ک ــن اس ــانه ای ــه رس وظیف
فرهنگ ســازی مناســب را انجــام دهــد. 
ــازی  ــوده در فرهنگ س ــه مفق ــانه، حلق رس

ــور ماســت. ــوالن در کش ــرای معل ب

کار  معلولیت،  حوزه  در  چندسال  شما 
رسانه ای کرده اید و آیا هنوز در همین حوزه 

مشغول هستید؟
جســته  طــور  بــه   ٩٢ تــا   ٨٩ ســال  از 
کــردم.  کار  حــوزه  ایــن  در  گریختــه  و 
ــوزه  ــت ح ــگار ثاب ــت خبرن ــچ وق ــن هی م
اجتماعــی نبــودم ولــی بــه عنــوان خبرنــگار 
حضــور  مختلــف  برنامه  هــای  در  ایســنا 
ــدا می کــردم و گــزارش تهیــه می کــردم.  پی
ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــد از مدت بع
کــه شــرایط ســرویس اجتماعــی ایســنا 
بــرای کار بــه عنــوان خبرنــگار ثابــت برایــم 
مهیــا نیســت. یــک ســری اختــالف نظــر و 

ــه  ــود داشــت ک ــی وج ــالف دیدگاه های اخت
ــا ســرویس  مــن ترجیــح دادم ارتباطــم را ب
اجتماعــی محدودتــر کنــم. شــاید بــه غلــط 
ــم  ــه می خواه ــور می شــد ک ــور تص ــن ط ای
ــکوی  ــوان س ــه عن ــمی ام ب ــرایط جس از ش
پرتــاب بــرای خــودم اســتفاده کنــم و 
ــا  ــه م ــوءظن در جامع ــن س ــفانه ای متاس
وجــود دارد. در مرحلــه ای بــه ایــن نتیجــه 
ــی  ــاری حت ــد انتظ ــر مجی ــه اگ ــیدم ک رس
ــانه  ــم در رس ــه ه ــه و نیم ــور نصف ــه ط ب
وجــود داشــته باشــد، بهتــر از ایــن اســت 
ــح دادم  ــن ترجی ــد. بنابرای ــه اصــال نباش ک
در ســرویس اقتصــادی ایســنا بــه طــور 
ــا  ــی ارتباطــم را ب ــت مشــغول شــوم ول ثاب
ــایت  ها  ــا، س ــر، روزنامه ه ــانه  های دیگ رس
و مجــالت افزایــش دهــم. ایــن کار را کــردم 
و حــوزه فعالیتــم را گســترش دادم. بــه 
ــرا نکشــد  ــه م ــزی ک ــی «هرچی ــول بزرگ ق
ــه هــر حــال اآلن دو  ــد». ب ــرم می کن قوی ت
ــگار ثابــت ســرویس  ســال اســت کــه خبرن
ــتم و  ــم انداز هس ــند چش ــادی در س اقتص
خــارج از ایســنا هــم در حــوزه معلــوالن کار 

می کنــم.

شما با چه روزنامه  ها و رسانه هایی در ارتباط 
هستید؟

مــن بــا روزنامــه مــردم ســاالری کــه ســعید 
می کنــم.  کار  آنجاســت  هــم  ضــروری 
حضــور ســعید ارتبــاط مــرا بــا ایــن روزنامــه 
ــک  ــه پی ــا مجل ــت. ب ــرده اس ــر ک راحت ت
توانــا، روزنامــه آفتــاب یــزد و روزنامــه 
مــدت  می کنــم.  کار  هــم  فرهیختــگان 
ــردم  ــران کار ک ــو ته ــا رادی ــم ب ــی ه کوتاه

ــش  ــوالن را پوش ــه معل ــوط ب ــار مرب و اخب
ــی دادم.  م

روبه رو  چالش هایی  چه  با  خود  درفعالیت 
بوده اید؟ آیا محدودیت جسمی مشکلی در 

فعالیتتان ایجاد کرده است؟
ــا  ــمانی ام ب ــرایط جس ــر ش ــه خاط ــن ب م
چالــش خاصــی روبــه رو نبــوده ام چــون کار 
ــت  ــزارش اس ــه گ ــی و تهی ــن کارشناس م
ــدارد.  ــادی ن ــی زی ــت بدن ــه فعالی ــاز ب و نی
ــا  ــل ب ــده و تعام ــه ش ــای تهی از گزارش  ه
دیگــران اطالعــات الزم را کســب می کنــم و 
مطلــب می نویســم. در مــورد کار در حــوزه 
معلــوالن امکانــی کــه دارم ایــن اســت کــه 
خــودم در متــن جامعــه هــدف، یعنــی افراد 
دارای معلولیــت قــرار دارم. ایــن خیلی مهم 
اســت کــه مــن مشــکالت را از درون جامعه 
معلــوالن بــه بیــرون انعــکاس می دهــم نــه 
ــل  ــه داخ ــرون ب ــکالت را از بی ــه مش این ک

ــا از بــاال بــه پاییــن نــگاه کنــم. ی

در  موجود  رسانه ای  پوشش  آیا  شما  نظر  به 
حوزه معلولیت کافی است یا هنوز با جایگاه 

مناسب فاصله دارند؟
ــه  ــزی ک ــن چی ــت. اولی ــی نیس ــر كاف خی
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــن می رس ــر م ــه نظ ب
ــود.گرچه  ــتر کار ش ــت بیش ــد روی کمی بای
ــتند  ــم هس ــر دو مه ــت ه ــت و کیفی کمی
ــرار دارد.  ــت ق ــال در اولوی ــت فع ــی کمی ول
ــه  ــدم ک ــام داده ام دی ــه انج ــی ک در بررس
ــوب  ــایبری و مكت ــانه  های س ــام رس در تم
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ــا،  ــنا، ایرن ــزاری ایس ــه شــش خبرگ از جمل
فــارس، مهــر، تســنیم و ایلنــا ســهم اخبــار 
ــیار  ــت بس ــراد دارای معلولی ــه اف ــوط ب مرب
ناچیــز اســت. بــه طــور مثــال ایــن شــش 
خبرگــزاری هرکــدام روزانــه حدودا هشــتصد 
ــه  ــه ب ــد ک ــانی می کنن ــالع رس ــر را اط خب
عبارتــی ٤٨٠٠ خبــر در روز توســط این شــش 
ــن  ــی از ای ــزاری ارســال می شــود. ول خبرگ
چهارهــزار و هشــتصد خبــر تن هــا ١٠ خبــر 
در مــورد معلــوالن اســت کــه هشــت خبــر 
از ایــن ١٠ خبــر هــم اخبــار درون ســازمانی، 
ســازمان بهزیســتی و وزارت رفــاه می باشــد 
و شــاید فقــط هفتــه ای یــک یــا دو گــزارش 
در ایــن حــوزه تهیــه می شــود. بــه عبارتــی 
ــار ایــن  تن هــا دو صــدم درصــد (٠٢٪) اخب
شــش خبرگــزاری مرتبــط بــا مســایل افــراد 
دارای معلولیــت اســت کــه از ایــن دو صــدم 
درصــد هــم اخبــار بســیار اندكــی در زمینــه 

فرهنگ ســازی اســت.

شما فکر می کنید از کجا باید شروع کرد؟آیا 
باید منتظر بود که افرادی در سطوح باالی 
مدیریت کشوری، دستورالعملی صادر کنند 
و رسانه  ها را ملزم به پوشش خبری در حوزه 
معلولیت کنند یا این خود بچه  ها هستند که 
باید دست به کار شوند و ازامکانات رسانه ای 
موجود چه در قالب شبکه  های اجتماعی و 
را  استفاده  حداکثر  مجازی  شبکه  های  چه 

ببرند؟
ایــن خیلــی آرمانــی اســت کــه فکــر کنیــم 
مدیــران و مســووالن کشــور بیاینــد و حقوق 
ــد.  ــر بگیرن ــت را در نظ ــراد دارای معلولی اف
ایــن توقــع كــه بــا توجــه بــه ملحــق شــدن 
ایــران بــه کنوانســیون جهانــی حقــوق 
معلــوالن و تصویــب قانــون جامــع حمایــت 
از حقــوق معلــوالن در کشــور، وظیفــه ذاتی 
ــراد  ــن اف ــوق ای ــه حق ــت ک وزراتخانه هاس
ــی  ــت  نیافتن ــاید دس ــد ش ــری کنن را پیگی
ــه  ــی ک ــا امکان ــن تن ه ــر م ــه نظ ــد. ب باش
وجــود دارد ایــن اســت کــه بچه  هــای دارای 
ــد  ــد و می توانن ــه دارن ــه دغدغ ــت ک معلولی
را  رســانه  ها  در  حضورشــان  بنویســند، 
بیشــتر کننــد. تــا وقتــی کــه یــک نماینــده 
ــور  ــس جمه ــوول، رئی ــک مس ــس، ی مجل
یــا هــر شــخصیتی در هــر ســمتی بــا یــک 
خبــر مواجــه نشــود، متوجــه نمی شــود کــه 
بایــد بــه ایــن مســایل هــم رســیدگی کنــد. 
وزارتخانه  هــای مــا بهزیســتی را متولــی 
خودشــان  و  می داننــد  معلــوالن  امــور 
خودشــان  بــرای  و  می کشــند  کنــار  را 

ــن  ــه همی ــتند. ب ــور نیس ــه ای متص وظیف
ــتی،  ــی، معیش ــای آموزش ــل چالش  ه دلی
ــور و  ــكن و عب ــالمت، مس ــی، س توانبخش
ــده  مــرور افــراد دارای معلولیــت زمیــن مان
گرفته اســت.  قــرار  بی توجهــی  مــورد  و 
تصــور می کننــد بودجــه ای حــدود دو هــزار 
میلیــارد تومــان در ســال قــرار اســت بــرای 
ــد و توجــه نمی شــود  ــزه کن ــوالن معج معل
کــه ایــن دوهــزار میلیــارد تومــان در ســال 
چــه تناســبی بــا ١٥ درصــد جمعیــت 
کشــور دارد؟ وقتــی بودجــه کافــی نباشــد، 
مدیــران ســازمان هرچقــدر انســان  های 
وارســته و بــا ایمانــی باشــند و هرچقدرهــم 
ــم از  ــند کم ک ــته باش ــی داش ــرش مثبت نگ
برنامــه محــوری بــه ســمت تبلیــغ محــوری 
ــا  ــه م ــا این ک ــد. کم ــدا می کنن ــش پی گرای
ایــن را در شــوی عاطفــی ـ احساســی مــاه 
ــه از  ــبتی عیدان ــای مناس ــل و بازدید ه عس
ــایت  های  ــب س ــه و ترغی ــیرخوارگاه آمن ش
خبــری بــرای ارائــه پوششــی زیبا از ســازمان 
ــکالت  ــاندن مش ــت پوش ــتی در جه بهزیس

ــم.  ــدف می بینی ــه ه ــی جامع عمق
بچه  هــا خودشــان بایــد وارد میــدان شــوند 
و مشــکالت خــود را مطــرح کننــد. بایــد بــا 
ــه  ــد ک ــل کنن ــود را تحمی ــات خ ــن ادبی ای
ــتم و  ــور هس ــن کش ــهروند ای ــک ش ــن ی م
ــودم را از  ــه خ ــوط ب ــهم مرب ــم س می خواه
ــند  ــم. بپرس ــب کن ــی کس ــای مل درآمد ه
ســهم مــن از درآمد هــای ملــی چقــدر 
درآمد هــای  از  بهزیســتی  ســهم  اســت؟ 
ملــی چقــدر اســت؟ بچه  هــا بایــد مشــکالت 
کننــد.  پررنــگ  رســانه  ها  در  را  خــود 
ــاده رو  ــا پی ــارک ی ــه پ ــم ک ــال می بینی مث
می شــود  مناسب ســازی  خیابانــی  در 
آن  بــه  ورودی  محــل  مقابــل  در  ولــی 
ــود  ــرار داده می ش ــکل ق ــو ش ــای ی میله  ه

ــراد  ــرای اف ــه آن ب ــی ب ــال دسترس ــه عم ک
دارای معلولیــت را غیرممکــن می کند.یــا 
مثــال ایســتگاه اتوبــوس بــا رمــپ مناســبی 
ســاخته می شــود و اتوبوس  هــای بــی.آر.
تــی هــم خریــداری می شــود کــه هــم 
ــرای  ــند و ب ــتگاه باش ــکوی ایس ــطح س س
ــازی  ــم مناسب س ــت ه ــراد دارای معلولی اف
ــن  ــکان دسترســی ای ــی ام شــده  اســت ول
ــدارد.  ــود ن ــتگاه وج ــن ایس ــه ای ــراد ب اف
وقتــی از مســوول مربوطــه ســوال می شــود 
داخــل  مناسب ســازی  فقــط  می گویــد، 
ــه  ــن ب ــوط اســت. م ــا مرب ــه م ایســتگاه ب
ــه میــدان  یکــی از ایــن مســووالن گفتــم ب
ویلچــر  روی  بــر  و  بیــا  حســین  امــام 
بنشــین و ببیــن می توانــی بــه آن ایســتگاه 
مناسب ســازی شــده خوشــگل و شیشــه ای 
کــه ســاخته اید دسترســی داشــته باشــی؟ 
ایشــان گفــت: مناسب ســازی خــارج از 
ــا  ــت! ت ــا نیس ــف م ــزو وظای ــتگاه ج ایس
وقتــی کــه هــر ســازمان و ارگانــی بــه 
ــد مشــکل  ــل می کن ــره ای عم صــورت جزی

مــا حــل نمی شــود.
یکــی از جاهایــی کــه امیــدوارم کارکردشــان 
تبلیغــی نباشــد و بتواننــد اقدامات درســتی 
انجــام دهنــد کانون  هــای معلــوالن محــالت 
ــالدی در آن  ــم می ــور خان ــه حض ــت ک اس
ــد  ــد و می توان ــر باش ــیار موث ــد بس می توان
بســیاری از ایــن مشــکالت را مطــرح کنــد. 

سخن آخر شما با افراد دارای معلولیت چیست؟
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــه بچه  ه ــن ب ــه م توصی
دو  مــا  بزننــد.  بیــرون  خانه  هــا  دل  از 
راه بیشــتر نداریــم یــا بایــد در خانه  هــا 
بنشــینیم و بگوییــم همــه دســتگاه  ها و 
ارگان  هــا موظفنــد مثــال مناسب ســازی 
ــه  ــم از خان ــا بتوانی ــا م ــد ت ــام دهن را انج
ــرون  ــم بی ــه بیایی ــا این ک ــم ی ــرون بیایی بی
و آن قــدر در جامعــه حضــور داشــته باشــیم 
ــا  ــد م ــت و آم ــکالت رف ــه، مش ــه هم ک
ــکالت  ــن مش ــل ای ــرای ح ــد و ب را ببینن
راهــکاری پیــدا کننــد. مــن مطمئنــم کــه 
ــم  ــد ه ــد، خداون ــاق بیافت ــن اتف ــر ای اگ
ــن  ــد و ای ــاز می کن ــد را ب ــای امی دریچه  ه
ــراد  ــی از اف ــه خیل ــت ک ــان کاری اس هم
می دهنــد.  انجــام  جســمی  کم  تــوان 
ــت  ــی آن را دوس ــن خیل ــه م ــه ای ک جمل
دارم ایــن اســت کــه؛ خــدا در مکان  هــای 
دور از انتظــار بــه دســت افــراد دور از 
انتظــار و در مواقــع تصــور ناپذیــر معجــزات 

ــاند! ــام می رس ــه انج ــود را ب خ

تنها دو صدم درصد (٠٢٪) از اخبار تمامی 
رسانه  های ارتباط جمعی در ایران از جمله  
شش خبرگزاری مطرح کشور، مربوط با 
مسایل افراد دارای معلولیت است که این 

دو صدم درصد هم هیچکدام در زمینه 
فرهنگ سازی نیست و اکثرا اطالعات 
درون سازمانی را منعکس می کند
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تخصص  از  ابتدا  در  لطفا  زینال زاده،  آقای 
ورزش  حوزه  در  عکاسی  که  خود  حرفه ای 
که  شد  بگویید.چه  برایمان  است،  معلوالن 

به این کار عالقمند شدید و ادامه دادید؟ 
مــن حــدود ١٥ ســال اســت کــه در حــوزه 
ورزش معلــوالن عکاســی می کنــم. قبــل از 
مــن بــرادرم کــه ســمت اســتادی مــرا دارد، 
ــان  ــرد. ایش ــت می ک ــه فعالی ــن حرف در ای
پایان نامــه اش را در مــورد عکاســی معلــوالن 
رشــته  مــدرس  اکنــون  و  نوشته اســت 
ــل  ــران اســت. قب عکاســی در دانشــگاه ته
از این کــه فدراســیون ورزش هــای جانبــازان 
ومعلــوالن از اداره کل تربیت بدنــی بنیــاد 
جانبــازان جــدا شــود، مــن به صــورت 
ــط عمومــی  ــه ای و مســابقه ای در رواب برنام
ــردم  ــرادرم کار می ک ــار ب ــیون در کن فدراس
از  فدراســیون،  شــدن  جــدا  از  پــس  و 
کل  اداره  در  بــرادرم  تربیت بدنــی  اداره 
ــم  ــن ه ــازان و م ــاد جانب ــی بنی تربیت بدن
ورزش هــای  فدراســیون  در  بعــد  مدتــی 
بــه کار  مشــغول  معلــوالن  و  جانبــازان 

شــدم. در ابتــدا بــه صــورت پــاره وقــت کار 
می کــردم ولــی حــدود ســیزده ســال اســت 
کــه به طــور تمــام وقــت و تخصصــی در 

ــم. ــن حــوزه فعال ای

چطور شد که به عکاسی در این حوزه عالقمند 
شدید؟

ــت  ــه فعالی ــردد ب ــن برمی گ ــدی م عالقمن
بــرادرم بــه حــوزه عکاســی در ایــن رشــته. 
ایشــان جانبــاز هفتــاد درصــد هســتند و کار 
عکاســی را در زمینــه ورزش افــراد دارای 
ــه  ــز ب ــن نی ــد. م ــروع کردن ــت ش معلولی
ــن کار  ــه ای ــج ب ــه تدری ــان و ب ــراه ایش هم
ــد شــدم. عکاســی در حــوزه ورزش  عالقمن
معلــوالن، یــک کار تخصصــی می باشــد 
تفاوت هایــی  معمولــی  عکاســی  بــا  و 
دارد. از اولیــن ارکان کار در ایــن حــوزه، 

ــت.  ــتگی اس ازخودگذش

کمی بیشتر در مورد این تفاوت توضیح بدهید؟
بــا  همــراه  زیــادی  مســابقات  در  مــن 

تیم هــای ورزشــی معلــوالن، چــه در خــارج 
ــرده ام.  ــرکت ک ــور ش ــل کش ــه در داخ و چ
عکاســی از افــراد دارای معلولیــت ورزشــکار، 
ــزی  ــن چی ــری دارد. ای ــال دیگ حــس و ح
ــن  ــه در ای ــانی ک ــر عکاس ــه دیگ ــت ک اس
ــانی  ــی عکاس ــا حت ــد و ی ــوزه کار کرده ان ح
کــه بــه طــور گــذرا در ایــن حــوزه فعالیــت 
کرده انــد بــه آن اذعــان دارنــد. شــاید 
آن شــور و نشــاطی کــه در خــود ایــن 
ورزشــکاران وجــود دارد، بــه عکاســان هــم 
ــکار  ــک ورزش ــی ی ــود. وقت ــل می ش منتق
ــد  ــان می رس ــه خــط پای ــت ب دارای معلولی
ــر  ــه ه ــا ب ــد و ی ــد می کن ــه ای را بلن ــا وزن ی
ــور  ــان ش ــرد، آن چن ــدال می گی ــی م دلیل
ونشــاطی در او دیــده می شــود کــه بــه 
مراتــب بــا شــادی قهرمانــان تندرســت 
کــه  نیســت  نیــازی  اســت.  متفــاوت 
ــم را  ــال پرچ ــد مث ــا بگوی ــه آنه ــکاس ب ع
بــاال نگــه داریــد، دور زمیــن بچرخیــد، 
ــا. .. خودشــان آن قــدر هیجــان و نشــاط  ی
ــد  ــد کــه ناخــودآگاه عــکاس را عالقمن دارن

مجیــد زینــال زاده حــدود ۱۵ 
ســال اســت کــه در حــوزه 

ورزش معلــوالن عکاســی می کنــد. 
ــون  ــوزه را مدی ــن ح ــه ای او ورودش ب
ــش از او کار  ــه پی ــازش ک ــرادر جانب ب
ــرده  ــروع ک ــی را ش ــی عکاس تخصص
ــی در  ــته عکاس ــدرس رش ــاال م و ح
ــن  ــران اســت، می داند.ای دانشــگاه ته
عــکاس ورزشــی معتقــد اســت شــور و 
حالــی کــه ورزشــکاران دارای معلولیــت 
در مســابقات از خــود بــروز می دهنــد، 
بــه عکاس هــا هــم منتقــل می شــود و 
بــه همین دلیــل اســت که عکاســی در 
ایــن حــوزه قابــل مقایســه بــا عکاســی 
ــت.  ــری نیس ــوع دیگ ــچ موض در هی
زینــال زاده عــکاس حرفــه ای اســت کــه 
ــوالن و  ــای معل ــیون ورزش ه در فدراس
جانبــازان مشــغول بــه فعالیــت اســت.

مجیــد زینــ
ســال اســت
ورزش معلــوال
ــه او ورودش ب
ــا ــرادر جانب ب
ــی عک تخصص
ــد ــاال م و ح
ــ دانشــگاه ته
ورزشــ عــکاس
حالــی کــه ورز
در مســابقات 
بــه عکاس هــا
بــه همین دلیــ
حــوزه قاب ایــن
موض ــچ هی در
زینــالزاده عــک
ــیون در فدراس
جانبــازان مشــ

تا وقتی این بچه ها هستند،
ما هم هستیم

مجید زینال زاده، عکاس پاراالمپیک در فدراسیون جانبازان ومعلوالن: 
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بــه عکاســی می کننــد. همان طــور کــه 
ــوالن  ــوزه ورزش معل ــی در ح ــم عکاس گفت
ــا  ــی ب ــم. وقت ــک کار تخصصــی می بین را ی
ــوزه کار  ــن ح ــه در ای ــی ک ــان خارج عکاس
می بینــم  می کنــم  صحبــت  می کننــد، 
ــص در  ــان را متخص ــز خودش ــا نی ــه آنه ک
ــی  ــن تخصص ــد. همی ــه می دانن ــن زمین ای
ــت  ــوالن اس ــی در ورزش معل ــودن عکاس ب
کــه باعــث شــده مــن روز بــه روز بــه ایــن 

ــوم. ــر ش ــه عالقمندت حرف

آیا در رشته های دانشگاهی، شاخه ای به نام 
عکاسی ورزش معلوالن وجود دارد؟

ــوان  ــن عن ــا ای ــی ب ــته تحصیل ــر. رش خی
عکاســی  دانشــگاه،  در  نــدارد.  وجــود 
ــره، خبــری و هنــری تدریــس می شــود  پرت
و افــرادی کــه خودشــان عالقمنــد بــه 
ــوند و  ــند، وارد آن می ش ــوزه باش ــن ح ای
ــه ای  ــن کار حرف ــا در ای ــد ت ــه می دهن ادام
شــوند. عــکاس ایــن حــوزه، قبــل از گرفتن 
عکــس بایــد ســوژه را کامــال بررســی کنــد و 
جوانــب آن را بســنجد. مثــًال در پارالمپیــک 
ــای  ــا دوربین ه ــا ب ــال۲٠٠٤، م ــن در س آت
ــع  ــم. در آن موق ــی می کردی ــو عکاس نگاتی
عکاســی  بــرای  دیجیتــال  دوربین هــای 
و  روزنامــه  وارد  و  رایــج  تــازه  خبــری، 
خبرگزاری هــا شــده  بــود. مــن در آن ســال 
ــی  ــد بررس ــس بای ــک عک ــن ی ــرای گرفت ب
ــش  ــکار معلولیت ــن ورزش ــه ای ــردم ک می ک
چیســت و تــا چــه حــد در فعالیــت ورزشــی 
ــدن  ــار پری ــه ب ــاید از س ــر دارد؟ ش او تاثی
ــه ســوژه  ــار ب ــک ب ــن ورزشــکار، مــن ی ای
نــگاه می کــردم، یــک بــار جایگزیــن او 
ــه ســوم عکــس  در محــل می شــدم و دفع
می گرفتــم. آن هــم تنهــا، یــک فریــم 
عکــس می گرفتــم. چــون عکاســی نگاتیــو 
ــا  ــه ت ــال نیســت ک ــی دیجیت ــل عکاس مث
ــت، کار  ــوان عکــس گرف ــم می ت هفــت فری
ــت.  ــخت تر اس ــب س ــه مرات ــو ب ــا نگاتی ب

حوزه  در  ورزشی  رشته  کدام  از  عکاسی 
معلوالن دشوارتر است؟

حــوزه  در  ورزشــی  رشــته  ســخت ترین 
معلــوالن، رشــته دوومیدانــی اســت. مــا در 
تمــام مــوارد در ایــن رشــته ورزشــکار داریم. 
وقتــی مــن در رشــته دوومیدانــی عکاســی 
دوومیدانــی  زمیــن  دور  بایــد  می کنــم 
مرتــب از ایــن طــرف بــه آن طــرف بــدوم، 
ــرد،  ــر می پ ــک نف ــه ی ــر دقیق ــون در ه چ
یــک نفــر وزنــه پرتــاب می کنــد، یــک نفــر 
مــی دود و یکــی هــم مــدال می گیــرد. مــن 
ــر وســایل  ــک جــا ســاکن نیســتم. اگ در ی
ــزات الزم را داشــتم  ــدرن و تجهی ــزار م و اب
کارم آســان تر می شــد ولــی بــا شــرایط 

ــی کار بســیار ســخت اســت.  کنون

راحت تر  را  کارشما  دیجیتال،  عکاسی  آیا 
کرده است؟

ــزار  ــز اب ــال نی ــی دیجیت ــا عکاس ــه. ام بل
ــاج  ــودش را احتی ــاز خ ــورد نی ــایل م و وس
ــا چهارصــد  ــز ســیصد ی دارد. مثــال اگــر لن
ورزشــکاران  از  می توانیــد  داشته باشــید، 
از دور عکــس بگیریــد. ولــی بــه هــر حــال 
ــت  ــه وق ــاز ب ــوزه نی ــن ح ــی در ای عکاس
ــرون مــرزی  گذاشــتن دارد. در مســابقات ب
می بینیــم کــه از هــر کشــور، ســه یــا 
چهــار عــکاس ورزشــی می آینــد و هــر 
ــک رشــته ورزشــی  ــر روی ی ــط ب ــدام فق ک
متمرکــز می شــوند و کار می کننــد. بــه 
ــان  ــه عکس هایش ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــا  ــا عکس هــای م ــق اســت و ب ــی دقی خیل
خیلــی متفاوت اســت. ایــن عکاســان عالوه 
ــام  ــم انج ــری ه ــی، کار هن ــر کار تخصص ب
می دهنــد. در صورتــی کــه عکس هایــی کــه 
ــت لحظه هاســت و  ــط ثب ــم فق ــا می گیری م
ــم. ــام نمی دهی ــا انج ــری روی آنه کار هن

در این حوزه کاری که مورد عالقه شما هم 
هست، با چه چالش هایی روبرو می شوید؟

یــک عــکاس در حــوزه ورزش معلــوالن 
ــی داشــته باشــد  ــر راحت ــد ذهــن و فک بای
ــه ای برایــش فراهــم باشــد  و شــرایط به گون
کــه بتوانــد لحظــات را شــکار کنــد و عکــس 
خــوب بگیــرد. گاهــی عکســی کــه در یــک 
ــر  ــه نظ ــود، ب ــی گرفته می ش ــه ورزش لحظ
ــن  ــا ای ــد، ام ــی می آی ــس معمول ــک عک ی
طــور نیســت. مــن در مســابقات اینچئــون، 
عکســی از یــک خانــم دونــده قهرمــان کــه 
روی ســکوی قهرمانــی ایســتاده بــود و آقایی 
ــه گــردن او انداخــت گرفتــم.  کــه مــدال ب
او دســتش را دراز کــرد کــه بــا ایــن خانــم 
ــم  ــن خان ــی ای ورزشــکار دســت بدهــد، ول
دو دســتش را بــه حالــت تعظیــم روی هــم 
گذاشــت و دســت نــدارد. مــن ایــن عکــس 
را گرفتــم و ایــن لحظــه را ثبــت کــردم. یــا 
ــت  ــود و می خواس ــران ب ــه از ای ــی ک خانم
بــه قهرمانــان مــدال بدهــد، وقتــی ایشــان 
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ــکار  ــی ش ــه نوع ــا ب ــن عکس ه ــی داد. ای م
ــرای گرفتــن چنیــن  لحظه هاســت و مــن ب
می گــذارم.  وقــت  خیلــی  عکس هایــی 
ــن  ــون، م ــی اینچئ ــابقات دوومیدان در مس
ــه  ــردم. در هم ــی می ک ــاران عکاس ــر ب زی
مســابقاتی کــه مــن شــرکت می کنــم ســعی 
ــکات و  ــام ن ــا و تم ــام زوای ــم از تم می کن
حتــی از حاشــیه ها عکــس بگیــرم. همــان 
طــور کــه گفتــم عکاســی ورزشــی از افــراد 
ــزار خــود را  دارای معلولیــت، تخصــص و اب

ــاز دارد.  نی

می خواســت بــه یــک ورزشــکار مــرد مــدال 
بدهــد و آن ورزشــکار دســتش را دراز کــرد، 
ــا  ــن عکس ه ــداد. ای ــت ن ــم دس ــن خان ای
ــتند و در  ــق هس ــکافانه و دقی ــی موش خیل
بعضــی  نادیده هاســت.  از  عکــس  واقــع 
ــب  ــه مرات ــای حاشــیه ای ب ــات عکس ه اوق
مســابقات  عکس هــای  از  جالب تــر 
ــی  ــرد نابینای ــی از ف ــن عکس ــتند. م هس
گرفتــم کــه میــان تماشــاگران یــک مســابقه 
ــود و  ــته ب ــرش نشس ــار پس ــال در کن والیب
ــرح  ــش ش ــازی را برای ــان ب ــرش جری و پس

چه مسـابقاتی را تا کنون پوشـش عکاسی 
داده اید؟

مــن از بیشــتر مســابقاتی کــه توســط 
فدراســیون ورزش هــای جانبــازان ومعلــوالن 
ــا  ــران و ی ــگ در ته ــا لی ــوری ی ــه کش چ
عــکاس  می شــود،  برگــزار  اســتان ها  در 
در  خارجــی  مســابقات  در  کــرده ام. 
 ٢٠٠٨ المپیــک  آتــن،   ٢٠٠٤ پارالمپیــک 
پکــن، مســابقات گوانجــو ٢٠٠٨، مســابقات 
جهانــی  مســابقات  و   ٢٠١٤ اینچئــون 
بینایــان ٢٠١١ ترکیــه،  نابینایــان و کــم 
ــر  ــا ویلچ ــکتبال ب ــی بس ــابقات جهان مس

جوانــان در ترکیــه حضــور داشــته ام. 

فکر می کنید عکاسی در ورزش معلوالن چه 
و  معلولیت  به  مردم  نگاه  تغییر  در  تاثیری 

ایجاد فرهنگ سازی در این زمینه دارد؟
از وقتــی کــه افتخــارات ایــن عزیــزان 
ــا  ــا وی ــایت ه ــا در س ــازی ی ــا مج در فض
ــده  ــتر دی ــانه ها بیش ــا ودررس خبرگزاری ه
شــده اســت و ایــن دیده  شــدن تاثیــر خیلی 
ــر را  ــادی داشته اســت. نتیجــه ایــن تاثی زی
وقتــی کــه در شــهر مشــهد، اســتعدادیابی 
ــوالن ورزشــکار گذاشــته  ــرای جــذب معل ب
بودیــم، دیدیــم. افــراد دارای معلولیــت 
ــم  ــانه و فیل ــس، رس ــق عک ــروزه از طری ام
بــا ورزش هــای مختلــف آشــنا شــده  و 
نســبت بــه شــرکت در ایــن رقابت هــا 
می بینیــم  اکنــون  شــده اند.  عالقمنــد 
کــه ورزشــکاران دارای معلولیــت در برنامــه 
ــد در  ــرکت می کنن ــی ش ــی به راحت تلویزیون
ــده  ــال دوســت نداشــتند دی ــه قب ــی ک حال
ــد.  ــگاه مــردم پرهیــز می کردن شــوند و از ن
ــی کــه ورزشــکاران  ــا موفقیت های ــون ب اکن
رقابت هــای  صحنــه  در  معلولیــت  دارای 
جهانــی به دســت آورده انــد، انگیزه شــان 
بــرای حضــور در مســابقات و دیــده شــدن 
ــه  ــادری ک ــدر و م ــت. پ ــده اس ــتر ش بیش
فرزنــد دارای معلولیــت دارد بــا دیــدن ایــن 
ورزشــکاران، فرزنــد خود را تشــویق به ورود 
ــراد  ــود اف ــد و خ ــوزه ورزش می کن ــه ح ب
نیــز تشــویق می شــوند کــه اگــر عالقــه بــه 
ــد  ــرون بیاین ــا بی ــد، از خانه ه ورزش دارن
شــرکت  اســتعدادیابی  تســت های  در  و 
کننــد. اگــر ایــن بچه هــا در مســابقات 
بــرون مــرزی هــم نتواننــد شــرکت کننــد، 
ــد.  ــرکت می کنن ــی ش ــابقات داخل در مس

بیشـترین اسـتقبال ایـن بچه هـا در چـه 
اسـت؟ رشـته هایی 

بیشــترین  دوومیدانــی  رشــته های  در 
ــه  ــه ب ــی ک ــم. وقت ــده را داری ــرکت کنن ش
ــه ورزشــکاران  اســتان ها بخشــنامه شــد ک
بفرســتند  مســابقات  بــرای  را  خــود 
ــت  ــد و جمعی ــی ش ــی خوب ــتقبال خیل اس
زیــادی داوطلــب شــرکت در مســابقات 

ــم  ــی گرفت ــرد نابینای ــن عکســی از ف م
ــان تماشــاگران یــک مســابقه  ــه می ک

ــته  ــرش نشس ــار پس ــال در کن والیب
ــازی را  ــان ب ــود و و پســرش جری ب

ــی داد!  ــرح م ــش ش برای

ابین
ن ی
ــ س
ش ج
ح م
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ــرد نا ــن عکســی از ف م
ــان تماشــاگرا ــه می ک

ــار پس ــال در کن والیب
ــود و و پســرش ب
ــرح ــش ش برای
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بــاور برســند کــه معلــوالن افــراد بدبخــت و 
مفلــوک و قابــل ترحــم نیســتند. بعضــی از 
عکاســان از افــراد دارای معلولیــت بــه نحوی 
عکــس می گیرنــد کــه تنهــا مدالشــان 
معلــوم باشــد و ویلچرشــان دیــده نشــود! در 
حالــی کــه مــن معتقــدم در ایــن عکس هــا 
حتمــا ویلچــر قهرمــان ورزش و عصــای یــک 
نابینــای قهرمــان بایــد دیــده شــود تــا معلوم 
شــود کــه او چقــدر تواناســت. من عکســی از 
یــک ورزشــکار شــناگر دارم کــه از مچ دســت 
نــدارد و دســته گلــش را بــا دســت دیگــرش 
گرفتــه و مدالــش هــم بــر گردنــش اســت و 
ــته  ــه نوش ــردن انداخت ــه گ ــه ب ــالی ک در ش
ــام  ــس ن ــن عک ــل. در ای ــا ابوالفض ــده ی ش
حضــرت ابوالفضــل بــا مــدال و دســته گل و 
دســت ایــن فــرد در یــک خــط قــرار گرفتــه 
ــه  ــتند ک ــی هس ــن عکس های ــت.  چنی اس

ــوند. ــدگار می ش مان

تغییر  را  خود  کاری  حوزه  حاضرید  شما  آیا 
دهید؟

بــرای  دیگــر،  حوزه هــای  در  کار  البتــه 
ــرادی  ــا ای ــایر زمینه ه ــا س ــدن ب ــنا ش آش

داخلــی شــدند. ایــن بــه خاطــر ایــن اســت 
ــه مســابقات  ــون ب ــی اســت تلویزی کــه مدت
ــی و  ــابقات داخل ــا داده و مس ــوالن به معل
جهانــی را پخــش مســتقیم می کنــد. وقتــی 
افــراد دارای معلولیــت یــک ورزشــکار دارای 
ــی  ــابقات جهان ــدان مس ــت را در می معلولی
می بیننــد، انگیــزه پیــدا می کننــد کــه 

ــوند.  ــال ش ــم فع ــا ه آنه

نگاه  از  معلولیت  دارای  بچه های  از  خیلی 
ترحم آمیز مردم هراس دارند. عکس و فیلم 
داشته  می تواند  موضوع  این  در  تاثیری  چه 

باشد؟
چندســال پیــش مســابقه ای بــا عنــوان 
معنویــت، ورزش و اخــالق در شــهر قــم 
برگــزار شــد و مــن هــم یــک ســری عکــس 
ورزشــی بــرای این مســابقه فرســتادم، از بین 
ــس  ــه عک ــده س ــتاده ش ــای فرس عکس ه
انتخــاب شــدند. وقتــی ایــن عکس هــا 
ــا بخــش داوری مســابقه تمــاس  ــدم ب را دی
گرفتــم و گفتــم مــن پانزده ســال ســابقه کار 
ــن را  ــوالن دارم و ای ــی معل ــوزه عکاس در ح
ــوالن دوســت  ــه معل ــم ک ــی می دان ــه خوب ب
ندارنــد کــه بــه آنهــا ترحــم شــود. ولی شــما 
ــه  ــم، ب ــان ه ــان و در داوریت در عکس هایت
عکــس ترحــم کردیــد و هــم بــه خــود معلول 
ــرد  ــک ف ــما از ی ــکاس آن. ش ــه ع ــم ب و ه
دارای معلولیــت بــا شــرایط جســمی ســخت 
دراز کشــیده در روزی زمیــن و در کنــار یــک 
ســجاده عکــس گرفته ایــد و او را برنــده 
ــون  ــرود. چ ــه ب ــفر مک ــه س ــا ب ــد ت کرده ای
ــه  ــه مک ــرد را ب ــن ف ــتید ای ــما می خواس ش
بفرســتید، او را در شــرایط رقت انگیــز نشــان 
کــه  عکس هایــی  حالی کــه  در  داده ایــد. 
مــن فرســتاده بودم، معلــوالن را بــر ســکوی 
افتخــار نشــان مــی داد. معلولــی کــه بــر روی 
ــم  ــت پرچ ــک دس ــا ی ــی ب ــکوی قهرمان س
کشــور و بــا دســت دیگــرش مــدال طالیــش 
ــی  ــن عکس های ــن چنی ــود. ای ــه ب را گرفت
ــد  ــت باش ــش معنوی ــه نمای ــتر از آن ک بیش
نمایــش ناتوانــی افــراد دارای معلولیــت 
ــا  اســت! به نظــر مــن نشــان دادن ناتوانی ه
ــود و  ــراد می ش ــه اف ــف روحی ــث تضعی باع
خیلــی از افــراد دارای معلولیــت از ایــن نــوع 
نــگاه آزار می بیننــد. شــما در کشــورهای 
ــراد  ــرای اف خارجــی می بینیــد کــه چقــدر ب
دارای معلولیــت احتــرام قائــل هســتند. 
ــته  ــل نوش ــط بری ــا خ ــرو ب ــتگاه مت در ایس
شده اســت کــه نــام ایــن ایســتگاه چیســت و 
یــا وقتــی مســابقات المپیــک تمام می شــود 
ــود،  ــروع می ش ــک ش ــابقات پارالمپی و مس
تمــام تجهیــزات ورزشــگا ه ها تبدیــل بــه 
تجهیــزات مناســب معلــوالن می شــود. بایــد 
دســتورالعملی بــرای رســانه ها تدویــن شــود 
کــه در حــوزه افــراد دارای معلولیــت چگونــه 
ــن  ــه ای ــانه ها ب ــد رس ــوند؟ بای ــد وارد ش بای

یک عکاس در حوزه ورزش 
معلوالن باید ذهن و فکر راحتی 
داشته باشد و شرایط به گونه ای 

برایش فراهم باشد که بتواند 
لحظات را شکار کند و 
عکس خوب بگیرد

ــم  ــکاس مراس ــوان ع ــه عن ــن ب ــدارد. م ن
ولــی  کــرده ام.  کار  نیــز  مناســبت ها  و 
ــن  ــبد.  م ــم نمی چس ــه دل ــا ب ــن کاره ای
پانــزده ســال اســت کــه در حــوزه معلــوالن 
خالصــًا و مخلصــًا کار کــرده ام و بــه کارم 
عشــق مــی ورزم. گاهــی بــرادرم تعــدادی از 
عکس هایــی کــه گرفتــه ام را بــه دانشــجویان 
ــوزه  ــن ح ــا ای ــا ب ــنایی آنه ــدف آش ــا ه ب
ــه  ــد، ب ــراد عالقمن ــا اف ــد ت ــان می ده نش
ــارج  ــن در خ ــوزه جــذب شــوند. م ــن ح ای
ــه  ــردم ک ــی می ک ــوری عکاس ــور ط از کش
خــودم ســوژه عکاســان خارجــی شــده 
بــودم. خیلــی از عکاســان خارجــی از من در 
ــد!  ــردن عکــس می گرفتن حــال عکاســی ک
ــس  ــک عک ــم ی ــه بتوان ــرای این ک ــی ب گاه
ــرم ، ســرتاپایم خاکــی می شــد. خــوب بگی

وسخن آخر. ...؟
ــتم،  ــس می فرس ــانه ها عک ــرای رس ــن ب م
ــات  ــه ای در مطبوع ــی گزین ــه تازگ ــون ب چ
ــی.  ــای دریافت ــام عکس ه ــه ن ــده ب ــاز ش ب
ــگان  ــس رای ــانه ها عک ــن رس ــرای ای ــن ب م
دارای  بچه هــای  چــون  می فرســتم. 
معلولیــت دوســت دارنــد کــه عکس هایشــان 
ببیننــد.  صداوســیما  و  روزنامه هــا  در  را 
معمــوال رســانه ها بــه دنبــال ســوژه هســتند 
و وقتــی یــک اتفــاق ورزشــی می افتــد 
عکاســان از همــه رســانه ها بــرای تهیــه 
در  ولــی  می آینــد.  اطالع رســانی  و  خبــر 
مــا  معلــوالن،  بــه  مربــوط  رشــته های 
درخواســت  و  می زنیــم  زنــگ  خودمــان 
ــا  ــای م ــد و از برنامه ه ــه بیاین ــم ک می کنی

ــد. ــه کنن ــر تهی ــس و خب عک
ــا  ــن بچه ه ــه ای ــی ک ــا وقت ــم ت ــد بگوی  بای
هســتند مــا هــم هســتیم و اگــر ایــن 

بچه هــا نباشــند مــا هــم نیســتیم !
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قضــاوت عادالنــه آن اســت كــه در ورای 
پدیده هــا، همــواره در جســتجوی علــل 
ــر  ــده ی موردنظ ــه پدی ــی باشــیم ك و عوامل
را شــكل می دهــد. ایــن رویكــرد وقتــی 
ــه  ــرد ك ــری به خــود می گی ــه كاربردی ت جنب
ــالت  ــن تعام ــا و هم چنی دربررســی پدیده  ه
اجتماعــی، وارد عرصــه رفتارشناســی شــده 
وعلــل رفتــار و واكنــش افــراد را مــورد 
ارزیابــی قــرار دهیــم. درایــن میان دســته ای 
از رفتارشناســان بــه مطالعــه ی فرآیند هــای 
ــا و باور هــای  ــد نگرش  ه ــرد (مانن ــی ف ذهن
فــرد) معتقدنــد. بــه عبارتــی درایــن رویكرد 
فــرد  ونگرش  هــای  باور هــا  مطالعاتــی، 
اســت كــه درشــكل گیری یــك رفتــار نقــش 

ــد. ــا می كن ــی را ایف اصل

و  نگرش  هــا  درتحلیــل  ژرف  جســتاری   
ــون  ــت رهنم ــن حقیق ــه ای ــا را ب ــا م باور ه
می ســازد كــه ایــن دو در واقــع، پدیده هایــی 
ــه  ــگ تغذی ــخور فرهن ــه از آبش ــتند ك هس
ــرای عینیــت  ــی ب ــه نوعــی مجال ــرده و ب ك
بخشــیدن بــه فرهنگــی هســتند كــه دریــك 
ــراد یــك  ــی دراف ــی نســبتا طوالن ــازه زمان ب
بی شــك  شده اســت.  درونــی  جامعــه 
ــب  ــه در قال ــه ك ــك جامع ــی ی ــار جمع رفت
ــد،  ــدا می كن ــور پی ــی ظه ــای عرف هنجار ه
ریشــه در آموزه هایــی دارد كــه درصــد قابــل 
ــا  ــانه  ها ی ــذر رس ــا، از رهگ ــی از آنه توجه
وســایل ارتبــاط جمعــی بــه فــرد القــا شــده 
و رفتــه رفتــه در وی درونــی می گــردد. 
ــه صاحبنظــران، رســانه  های  این جاســت ك

جمعــی را ابــزاری قدرتمنــد وتاثیرگــذار 
ــد. ــی می دانن ــار اجتماع بررفت

ــرای  ــوان ب ــه می ت ــور ك ــن همان ط بنابرای
یــك رســانه، نقــش تاثیرگــذار وفرهنگ ســاز 
قائــل بــود، ازدیــدگاه آسیب شناســانه بایــد 
ایــن نكتــه را نیز درنظر داشــت كــه تولیدات 
یــك رســانه چنان چــه از زیرســاخت  های 
ــوردار  ــات برخ ــر واقعی ــق ب ــی و منطب علم
ــگ  ــر فرهن ــرب ب ــد اثرمخ ــد، می توان نباش
و به مثابــه آن رفتارجمعــی یــك جامعــه 
برجــای گــذارد. ازایــن منظــر می تــوان 
و  اجتماعــی  ازناهنجاری  هــای  بســیاری 
فرهنگــی را معلــول آموزه هایــی دانســت كــه 
از طریــق رســانه  های مكتــوب یــا دیــداری و 

ــود. ــا می ش ــه الق ــه جامع ــنیداری ب ش

︋﹥ ﹡︀م دو︨️!
محسن حسینی طاها
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 ازحــدود دو دهــه گذشــته كــه بحــث 
دارای  افــراد  حــوزه  در  فرهنگ ســازی 
ــه  ــواره تیرب ــد، هم ــان آم ــه می ــت ب معلولی
ــت و  ــانه رف ــه نش ــوی جامع ــه س ــط ب غل
غیرمعلــول  افــراد  ایــن  قضاوت هــا،  در 
بودنــد كــه بــه دلیــل فقــر فرهنگــی مقصــر 
برقــراری  در  كــه  می شــدند  شــناخته 
تعامــل اجتماعــی بــا افــراد دارای معلولیــت 
مناســبی  واكنش  هــای  و  ازكنش  هــا 
برخوردارنیســتند. متاســفانه درایــن میــان، 
ــه  ــد ك ــه ش ــر پرداخت ــه كمت ــن نكت ــه ای ب
ــه  ــا در زمین ــه م ــی جامع ــخور فرهنگ آبش
معلولیــت چــه بــوده؟ و در پرسشــی نســبتا 
مــوازی بایــد بــه ایــن مســاله پرداخــت كــه 
شناســاندن  در  اجتماعــی،  رســانه  های 
ــته اند؟ ــردی داش ــه عملك ــت چگون معلولی
ــرد  ــه عملك ــبت ب ــادی نس ــرد انتق در رویك
ــد  ــه بای ــزاره ای ك ــتین گ ــانه ها، نخس رس
مــد نظــر قرارگیــرد، میــزان جامعیــت 
ــن  ــه ای ــت ك ــانه اس ــك رس ــری ی و فراگی
جامعیــت و فراگیــری بــه تبــع بر مســئولیت 
فرهنگ ســازی  درقبــال  نیــز  رســانه  آن 
ــداق  ــتقیم خواهدگذاشــت.(به مص تاثیرمس

ــتر). ــش بیش ــش ،برف ــش بی ــه بام هرك
بــا ایــن پیش زمینــه  ذهنــی، توجــه بــه ایــن 
نكتــه ضــروری اســت كــه درجامعــه مــا، بــه 
دلیــل پــاره ای از محدودیت  هــای اجتماعی، 
سیاســی و اعتقــادی از رســانه  های مســتقل 
ــری  ــنیداری) خب ــداری وش ــژه دی ــه وی (ب
ــری  ــت و فراگی ــه جامعی ــت، درنتیج نیس
صداوســیما، صفت"رســانه ملــی" را بــا 
ایــن رســانه همــراه كرده اســت؛ یعنــی 
ــك  ــرار اســت برفرهنــگ ی ــه ق رســانه ای ك
ــار و  ــی، دراقش ــج میلیون ــه هفتادوپن جامع
ــر باور هــا  ــه آن ب طبقــات مختلــف و به مثاب
ــد. ــذار باش ــاوت تاثیرگ ــای متف و نگرش  ه

اگــر آمار هــای جهانــی را بپذیریــم كــه 
ــراد  ــور را، اف ــت هركش ــد ازجمعی ده درص
ــدا  ــد، ابت دارای معلولیــت تشــكیل می دهن
ــه رســانه  ــن پرســش مطــرح می شــود ك ای
ملــی، ایــن ده درصــد ازجمعیــت جامعــه را 
تاچــه میــزان جــزو ملــت مــی دانــد و چــه 
كســری از تولیــدات خــود را بــه ایــن قشــر 
اختصــاص می دهــد؟ درگام بعــد، تولیــدات 
رســانه ملــی در زمینــه معلولیــت اســت كــه 

بایــد مــورد نقــد و ارزیابــی قرارگیــرد.
تن هــا  نخســت،  پرســش  بــه  درپاســخ 
تولیــدات  میــزان  بــه  آمــاری  نگاهــی 
ــت  ــه معلولیت،كافیس ــیما در زمین صداوس

ــه: ــیم ك ــه برس ــن نتیج ــه ای ــه ب ك

١. ایــن میــزان تولیــد (در روز، ماه، ســال) 
بــه هیــچ وجــه درحــدی نیســت كــه درامــر 
ــاز  فرهنگ ســازی و آموزشــی پاســخگوی نی
فرهنگ ســازی  و  آمــوزش  زیــرا  باشــد. 
ــدا  ــا پی ــه معن ــت ك ــرار اس ــداوم و تك در ت

می كنــد.

معلولیــت  موضــوع  بــه  پرداختــن   .٢
می گیــرد  صــورت  زمان هایــی  در  غالبــا 
ــر  ــی و تدب ــه مســتعد حــزن دین ــه جامع ك
ــام  ــال ای ــوان مث ــه عن ــت (ب ــی اس معرفت
ســوگواری بــرای بــزرگان دیــن جهــت 
ــن در  ــه ای ــن احساســات عامه).ك برانگیخت
ــه  ــه اســت ك ــن نكت ــده ای ــا کنن ــع الق واق
ــدوه و حــزن همــراه اســت  ــا ان معلولیــت ب
ــادی بخش  ــتی ش ــوان از آن برداش ــی ت ونم

ــت. ــرژی داش ــو از ان وممل
نقــد،  دوم  بخــش  می رســد  نظــر  بــه   
یعنــی چگونگــی معرفــی معلولیــت بــه 
ــه در  ــیما، ریش ــدا وس ــط ص ــه توس جامع
فهــم نادرســت و آمیختــه بــا پــاره ای از 
ــی  ــح معرفت ــدان صحی ــه چن ــای ن آموزه  ه
اســت  قــرار  كــه  دارد  برنامه ســازانی 
فرهنگ ســاز یــك جامعــه باشــند. ایــن 
ــردد  ــوارد برمی گ ــیاری از م ــوع دربس موض
ــودن فضــای فكــری و  ــزه ب ــه عــدم كانالی ب
فرهنگــی جامعــه از احساســات ایدئولوژیك، 
یــك  مذهبــی.گاه  گاه  وحتــی  دینــی 
احســاس مذهبــی كــه فرصــت نقــد و نظــر 
نیافتــه، در قالــب یــك برنامــه تلویزونــی بــه 
ــی  ــه عبارت ــردد .ب ــه می گ ــب عرض مخاط
از  ناشــی  معلولیــت،  پدیــده  وجــود  گاه 
ــه  ــه ب ــردی اســت ک ــادات ف ــا و اعتق باور ه
ــی  ــب اله ــود وگاه غض ــیده می ش تصویركش
ــاور  ــن ب ــای ای ــه الق ــردد ك ــداد می گ قلم
درجامعــه می توانــد تبعــات بســیار مســموم 

فرهنگــی بــه همــراه داشته باشــد.
ــه  ــوالن نخب ــی معل ــدم معرف ــن ع هم چنی
درزمینه  هــای علمــی، فرهنگــی وحتــی 
ــت  ــه تقوی ــاور را درجامع ــن ب اقتصــادی، ای
ــی،  ــی مال ــت و ناتوان ــه معلولی ــد ك می كن
الزم وملــزوم یكدیگرنــد. درنتیجــه برخــورد 
معلولیــت  دارای  افــراد  بــا  شــهروندان 

ــای  ــم وكمك  ه ــا ترح ــراه ب ــوردی هم برخ
بــی مــورد مالــی اســت كــه مغایــر با شــان و 

كرامــت انســانی ایشــان می باشــد.
بــه نظــر می رســد مــواردی كــه ذكــر شــد، 
ــب  ــه از جان آســیب  های فرهنگــی اســت ك
ــه وارد  ــه جامع ــاز ب ــانه فرهنگ س ــك رس ی
ــه اصــالح  ــی ب ــا كمك ــه تن ه ــود و ن می ش
ــت  ــراد دارای معلولی ــا اف ــی ب فضــای تعامل
مــوارد  از  دربســیاری  بلكــه  نمی كنــد، 
ــی  نتیجــه عكــس داده و بنیان  هــای منطق

ایــن تعامــل را سســت تر می ســازد.
درمقــام ارائــه راهــكار بــرای بــرون رفــت از 
ــتین گام  ــد در نخس ــی، بای ــن معضالت چنی
بــر ضــرورت حضــور افــراد دارای معلولیــت 
حــوزه،  ایــن  دانشــگاهی  وكارشناســان 
درشــورا های سیاســت گذاری صداوســیما 
تاكیــد كــرد و هرگونــه برنامه ســازی درایــن 
ــد  ــورت و تایی ــه مش ــوط ب ــوص را من خص

ــرارداد. ــراد ق ــن اف ای
درگام بعــد، حضــور معلــوالن دربرنامه  هــای 
ــر و  ــال، موث ــوری فع ــد حض ــانه ملی بای رس
چنــد بعــدی باشــد. بــه ایــن مفهــوم كــه بــا 
ســلب تمركــز برمعلولیــت ایــن افــراد، زمینه 
بــرای مشــاركت آن هــا در حــوزه تخصصــی 
کــه دارنــد دركلیــه برنامه  هــا فراهــم گــردد. 
از ایــن طریــق جامعــه بــا توانایی  هــای علمی 
و فرهنگــی ایــن قشــر آشــنا می شــوند، بــه 
شــخصیت  های  از  یكــی  مثــال؛  عنــوان 
معلولیــت  دارای  تلویزیونــی  ســریال  های 
جســمی،  وی  ژگی  هــای  بی آنكــه  باشــد، 
حركتــی ایــن شــخصیت در رونــد داســتان 

تاثیــری بگــذارد.
چنیــن  باتحقــق  می رســد  نظــر  بــه 
كــه  امیدواربــود  می تــوان  راهكاهایــی 
ــذار در  ــانه ای تاثیرگ ــه رس ــی، ب ــانه مل رس
ــتر  ــه بیش ــناخت هرچ ــازی و ش فرهنگ س
و  بهتــر افــراد دارای معلولیــت بــدل گــردد.
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بــه بهانــه روز جهانــی معلــوالن در یازدهــم آذر مــاه، كانــون 
معلــوالن شــهر تهــران نشســتی را بــا اصحــاب رســانه در محــل 
ــن  ــوع ای ــود. موض ــزار نم ــران برگ ــه ٧ ته ــهرداری منطق ش
نشســت ظرفیت شناســی رســانه در پیگیــری و تحقــق حقــوق 
شــهروندی افــراد دارای معلولیــت بــود كــه بــا هــدف آشــنایی 
ــا كانــون معلــوالن محــالت شــهر تهــران و  اصحــاب رســانه ب
ــت و  ــهروندان دارای معلولی ــق ش ــر ح ــای ب ــایی نیازه شناس
تاكیــد بــر تاثیــر همراهــی رســانه ها در تحقــق رویــای شــهری 
برابر ســازی  و  همــه  بــرای  دســترس پذیر  و  مانــع  بــدون 

ــد. ــزار گردی ــا برگ فرصت ه

در ابتدای این نشســت، قهرمانی، معاون اداره كل ســالمت 
ــا گرامی داشــت روز جهانــی معلــوالن، بــه  شــهرداری تهــران ب
برخــی از مهم تریــن اقدامــات انجــام شــده توســط شــهرداری 
تهــران به ویــژه اداره كل ســالمت در خصــوص پاســخگویی بــه 
نیازهــای شــهروندان دارای معلولیــت اشــاره کــرد. او هم چنیــن 
بــه راه انــدازی كانون هــای معلــوالن در ســطح محــالت، 
راه انــدازی ســامانه حمــل و نقــل ویــژه معلــوالن و جانبــازان، 
تشــكیل شــورای راهبــردی معلــوالن و پیگیــری مناسب ســازی 
شــهری اشــاره کــرد و بــر لــزوم مشــاركت  ســازمان هایی 
هم چــون شــهرداری، بهزیســتی و انجمن هــای فعــال درحــوزه 
افــراد دارای معلولیــت بــا یكدیگــر بــرای پاســخگویی شایســته 

بــه نیازهــای ایــن شــهروندان تاكیــد نمــود.

نگهبــان، شــهردار منطقــه ٧ كــه میزبانــی نشســت كانــون 
معلــوالن شــهر تهران با اهالی رســانه را در ســاختمان شــهرداری 
را برعهــده داشــت، پــس از خیــر مقدم بــه میهمانــان، از آمادگی 
منطقــه هفــت بــرای مناسب ســازی فضاهــای شــهری و حمایــت 
ــرای دســترس پذیر  ــوالن ب ــون معل ــا كان ــتمر ب ــكاری مس و هم

نمــودن امكانــات و خدمــات شــهری منطقــه خبــر داد.

ــران  ــوالن شــهر ته ــون معل ــر كل كان ــالدی، دبی ــه می تران
ــه این كــه حــدود ســه ســال از  ــا اشــاره ب نیــز در ســخنانی، ب
ــران  ــوالن محــالت شــهر ته ــت رســمی كانون هــای معل فعالی
می گــذرد، عنــوان نمــود: امیــد آن داریــم بــا همــكاری 
ــهروندان دارای  ــی ش ــای واقع ــم نیازه ــانه بتوانی ــاب رس اصح
ــانه  ــی رس ــانیم و اهال ــووالن برس ــوش مس ــه گ ــت را ب معلولی
ــزوم  ــا معلولیــت و ل ــرای تغییــر نگــرش جامعــه در ارتبــاط ب ب
ــه كمــك مــا  حضــور شــهروندان دارای معلولیــت در جامعــه ب

ــد. بیای

میــالدی ضمــن ابــراز تاســف از عــدم مناسب ســازی 
فضاهــای شــهری بــرای شــهروندان دارای معلولیــت، بــا 
اشــاره بــه ســاخت و  ســازهای جدیــدی كــه در شــهر صــورت 
ــای  ــی و بافت ه ــن قدیم ــازی اماك ــزود: مناسب س ــرد اف می گی
فرســوده شــهری نیــاز به صــرف زمــان و هزینــه هنگفتــی دارد، 
امــا انتظــار مــی رود در ساخت و ســازهای جدیــد پیــش از آغــاز 
بــه كار پــروژه، دســترس پذیری و ِاعمــال صحیــح اســتاندارهای 
مناسب ســازی در پروژه هــا  دیــده شــود و اگــر ایــن امــر محقــق 
نشــد از جانــب  ســازمان های مســوول، پیگیــری و جریمه هــای 

ســنگین بــرای متخلفیــن در نظــر گرفتــه شــود.

دبیــر كانــون معلــوالن شــهر تهــران ادامــه داد: مــا 
ــرا  معتقدیــم ایــن شــهر اســت كــه دارای معلولیــت اســت زی
ــه  ــرای كلی اگــر شــهری از لحــاظ فیزیكــی ســالم باشــد ، پذی
شــهروندانش خواهــد بــود. اگــر هنــوز درمانــی بــرای كاهــش 
ــان  ــای درم ــی راه ه ــده، ول ــمی پیدانش ــای جس معلولیت ه
بســیاری بــرای بهبــود معلولیــت شــهر وجــود دارد كــه عــدم 
ــری  ــران ناپذی ــات جب ــود صدم ــیوه های موج ــه ش ــه ب توج
را بــر اقلیــت كثیــر شــهروندان دارای معلولیــت تحمیــل 

کرده اســت.

محمد رضا دشتى، دبير كانون معلوالن منطقه 7

اميد داريم 
با همكارى اصحاب رسانه، 

بتوانيم نيازهاى واقعى 
شهروندان داراى معلوليت را 

به گوش مسووالن برسانيم 
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دكتــر محمــد كمالــی،  اســتاد دانشــکده توانبخشــی و از 
ــری از  ــت، در بخــش دیگ ــراد دارای معلولی ــوزه اف ــاالن ح فع
ایــن نشســت بــا ارائــه تعریفــی از معلولیــت و مقایســه رویكــرد 
اجتماعــی بــه ایــن مقولــه در گذشــته و حــال گفــت: در طــول 
تاریــخ آن چــه بــر افــراد دارای معلولیــت گذشــته اســت موجــب 
ــه  ــان در مقایس ــه آن ــبت ب ــی نس ــرد متفاوت ــكل گیری رویك ش
بــا ســایر افــراد جامعــه شده اســت. كمالــی ضمــن اشــاره بــه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــوی اف ــت از س ــرش معلولی ــه  پذی این ك
ــزود:  ــت اف ــه اس ــه جامع ــان ب ــت آن ــرای بازگش ــن گام ب اولی
ــه شــهروند  ــت كنندک ــه ثاب ــه جامع ــه ب ــرای این ك ــوالن ب معل
ــد  ــود بای ــت خ ــن معلولی ــتند، در كنار پذیرفت ــه دو نیس درج
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــب مهارت ه ــا كس ــد ب ــالش نماین ت
ــد. وی در ادامــه  ــه جامعــه اثبــات نماین توانمنــدی خــود را ب
بــه كشــورهایی هم چــون ســوئد، نــروژ و بســیاری از شــهرهای 
آلمــان اشــاره نمــود كــه در آنهــا دسترســی كامــل شــهروندان 
ــهر  ــف ش ــاط مختل ــات و نق ــه خدم ــه كلی ــت ب دارای معلولی
ــا  ــم ت ــالش كنی ــه ت ــد متعهدان ــا بای ــت و م ــر اس امكان پذی
ــن قشــر از  بتوانیــم در راســتای احقــاق حقــوق شــهروندی ای

ــه انجــام برســانیم. جامعــه اقدامــات مشــابهی را ب

ایــن اســتاد دانشــگاه، هم چنیــن بــه نقــش بســیار 
شــكل گیری  خصــوص  در  رســانه ها  تاثیرگــذار  و  وســیع 
افــكار عمومــی در مواجهــه بــا معلولیــت اشــاره نمــود و 
ــاد از پخــش ســریال هایی كــه باورهــای غلطــی را  ضمــن انتق
ــی  ــفانه در برخ ــزود: متاس ــد،  اف ــار می دهن ــه انتش در جامع
ــاهد آن  ــریال ها ش ــی از س ــی و در بعض ــای تلویزیون از برنامه ه
هســتیم كــه فــرد بعــد از انجــام گناهــان متعــدد و کارهــای 
ــت در  ــی، در نهای ــای دین ــی و باوره ــالق اجتماع ــالف اخ خ
ــای  ــا بیماری ه ــت ی ــار معلولی ــود دچ ــای خ ــت خطاه عقوب
ــكل گیری  ــث ش ــی باع ــن نمایش های ــود. چنی ــالج می ش الع
ــاری،  ــت و بیم ــروز معلولی ــل ب كلیشــه های نادرســتی از عوام

در ذهــن مخاطبــان می گــردد.

كمالــی در ادامــه افــزود: نبایــد هنــگام مواجهــه بــا افــراد 
ــده  ــان را نادی ــای آن ــا و توانمندی ه ــت ظرفیت ه دارای معلولی
ــی  ــه می بایســت از حقوق ــراد جامع ــروه از اف ــن گ ــم و ای بگیری
برابــر بــا ســایر آحــاد جامعــه برخــوردار باشــند، هرچنــد ممكن 
اســت تحقــق ایــن مهــم هزینه هایــی را برای ســازمان های 
ــه  ــت: این ك ــه گف ــد. وی در ادام ــته باش ــر داش ــی در ب متول
تصــور كنیــم كلیــه امــور معلــوالن را  ســازمان بهزیســتی بایــد 
ــر  ــع تغیی ــه مان ــت ك ــتباهی اس ــر اش ــد تفك ــاماندهی كن س
و بهبــود شــرایط زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد دارای 

معلولیــت می شــود.

ــوالن  ــی معل ــال روز جهان ــعار امس ــه داد: ش ــی ادام كمال
«توســعه پایــدار، نویــد فنــاوری» بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 
كــه بــا توجــه بــه فراگیــری اســتفاده از فنــاوری، امــروزه دانــش 
و اطالعــات در دســترس همــگان قــرار گرفتــه و ایــن امــر امكان 
ــیده،  ــهیل بخش ــگان را تس ــرای هم ــا ب ــازی فرصت ه برابر س
بنابرایــن افــراد دارای معلولیــت نیــز می بایســت بتواننــد از 
مزیت هــای فنــاوری و تكنولوژی هــای روز بهره منــد شــوند.

ــان  ــی، از كارشناس ــهیل معین ــن نشســت س ــه ای در ادام

ــران  ــه ای ــوول روزنام ــر مس ــوالن و مدی ــوزه معل ــال در ح فع
ســپید، ضمــن اشــاره بــه این كــه در حــال حاضــر ١٥ درصــد 
معلولیت هــای  بــا  افــرادی  را  انســانی  جوامــع  جمعیــت 
ذهنــی، روانــی، جســمی و حركتــی، نابینــا و ناشــنوا و.. 
ــول  ــش ط ــون افزای ــی چ ــزود: عوامل ــد اف ــكیل می دهن تش
ــی،  ــای ژنتیك ــوادث، بیماری ه ــه، ح ــالمندی جامع ــر، س عم
كــه در برخــی ابعــاد رو بــه گســترش هــم هســتند، از عوامــل 
تاثیرگــذار در ایجــاد معلولیــت هســتند. در ایــران نیــز ایــن آمار 
ــری  ــانه و دقیق ت ــگاه كارشناس ــه ن ــش اســت ك در حــال افزای

ــد. ــوزه را می طلب ــن ح ــه ای ب

ــرای  ــوالن، روزی ب ــی معل ــت: روز جهان ــه گف وی در ادام
جشــن و پایكوبــی نیســت، فلســفه وجــود چنیــن روزی ایجــاد 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــرای توج ــا ب ــع و دولت ه ــیت در جوام حساس
ــایر  ــا س ــوالن ب ــرای معل ــر ب ــای براب ــاد فرصت ه ــا و ایج نیازه

ــی اســت. ــاد زندگ ــی ابع ــه در تمام ــاد جامع آح

ــكل گیری  ــانه ها در ش ــش رس ــا نق ــاط ب ــی در ارتب معین
ــاوت  ــواره دو نقــش متف ــانه ها هم ــت: رس ــی گف ــكار عموم اف
را برعهــده داشــته اند، نقشــی در مقابــل كلیــت جامعــه و 
دولــت و نقــش دیگــری هــم در ارتبــاط بــا گروه هــای هــدف. 
ــد صــدای رســای افــراد آســیب  دیده و گروه هــای  رســانه ها بای
اجتماعــی متفــاوت، خصوصــا افــراد دارای معلولیــت باشــند.

ــر  ــرا ریاحــی مشــاور كمیســیون ســالمت و دبی ــر زه دكت
ــن  ــا ای ــاط ب ــران، در ارتب ــهر ته ــورای ش ــالمت ش ــه س كمیت
ــازه دارد در  ــه اج ــد و ن ــه می توان ــس ن ــچ ك ــه هی ــوع ك موض
مواجهــه بــا افــراد دارای معلولیــت برچســب های گوناگــون بــر 
آنهــا بزنــد، افــزود: مســووالن می بایســت اقدامــات خــود را در 
ــوان  ــه به عن ــوالن ن ــكالت معل ــودن مش ــرف نم ــتای برط راس
ــی  ــه تلق ــك وظیف ــوان ی ــه به عن ــمبلیك بلك ــدام س ــك اق ی
ــراد دارای  ــروز اف ــكالت ام ــیاری از مش ــه بس ــرا ك ــد، چ كنن
معلولیــت بخاطــر عملكــرد اشــتباه یــا عــدم اقــدام بــه موقــع 
ــر حــق ایــن گــروه از  ــه نیازهــای ب و كارآمــد در پاســخگویی ب

جامعــه بوجــود آمــده اســت.

علــی صابــری، عضــو شــورای اســالمی شــهر تهــران 
ــران،  ــهر ته ــوالن ش ــای معل ــرد كانون ه ــر از عملك ــا تقدی ب
ــاز  ــت نی ــراد دارای معلولی ــوزه اف ــه در ح ــه این ك ــاره ب ــا اش ب
اســت مســایل را در ابعــادی متفــاوت بررســی كنیــم، افــزود: 
ــهری  ــی، ش ــطح مل ــد در س ــوزه بای ــن ح ــه ای ــا ب ــگاه م ن
و  محلــه ای ودر تمامــی مســایل پیــش روی ایــن عزیــزان 
باشــد. در برنامه ریزی هــای خــود و در مباحثــی هم چــون 
ــی  ــد كالن مل ــر بع ــالوه ب ــای شــهری ع ــازی فضاه مناسب س
ــه ای  ــد محل ــی در بع ــات عمل ــه اقدام و شــهری می بایســت ب
ــت  ــهروندان دارای معلولی ــاركت ش ــرده و از مش ــه ك ــز توج نی
بــرای  شناســایی مشــكالت و برطــرف كــردن موانــع پیــش روی 
آنهــا اســتفاده نمــود. در ایــن خصــوص كانون هــای معلــوالن 
محــالت شــهر تهــران امــكان ایــن مشــاركت را فراهــم آورده و 
ــهرداری  ــد ش ــازمان ها مانن ــا و سایر س ــكاری انجمن ه ــا هم ب
ــای  ــطح محله ه ــا در س ــن نیازه ــیاری از ای ــه بس ــوان ب می ت

شــهر پاســخ دهــد.
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یکتاوب  شرکت  فعالیت ها  مورد  در  لطفا 
توضیح دهید؟

ــی  ــه یکتای ــعار "ب ــا ش ــاوب ب ــرکت یکت ش
ــا ایــن  ــه کار کــرد و ب می اندیشــیم" آغــاز ب
هــدف طراحــی شــد کــه کارهایــی را انجــام 
دهــد کــه هیچ کــس تاکنــون در کشــور بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــا توجــه نکــرده اســت. ب آن ه
ــاوری اطالعــات  شــناختی کــه از حــوزه فن
را  ســامانه هایی  کــردم  ســعی  داشــتم 
اســتاندارد های  برطبــق  دانشــگاه  ها  در 
ــهیل  ــه تس ــه ب ــم ک ــی کن ــی طراح جهان
دانشــگاه  ها  در  اطالعاتــی  گــردش 

ــد. بیانجام
ــق  ــال تحقی ــس از دو س ــامانه پ ــن س اولی
و مطالعــه در ســال ٨٣ طراحــی شــد و 
ــود را در  ــگاه خ ــت جای ــج توانس ــه تدری ب
ــه در  ــدی ک ــا ح ــد ت ــدا کن ــگاه  ها پی دانش
حــال حاضــر اغلــب دانشــگاه  ها و بســیاری 
اســتفاده  آن  از  دولتــی  ســازمان  های  از 
می کننــد. قبــال در حــوزه تبــادل اطالعــات 
مشــکالت  دانشــگاهی  فرآیند هــای  در 
ــی  ــر کس ــال اگ ــت، مث ــود داش ــادی وج زی

می خواســت در یــک کنفرانــس شــرکت 
کنــد بایــد فــرم ثبــت نــام را از روزنامــه یــا 
ــرده و  ــل ک ــه و تکمی ــوب تهی ــی مکت آگه
مقالــه اش را هــم چــاپ و بــه فــرم الصــاق 
می کــرد و بعــد بایــد هزینــه شــرکت در 
ــت  ــک می ریخ ــاب بان ــه حس ــش را ب همای
ــت  ــدارک در پاک ــه م ــا بقی و فیــش آن را ب
می گذاشــت و بــه اداره پســت می رفــت 
ــات را  ــر اطالع ــرد. اگ ــال می ک و آن را ارس
روی دیســکت  ها هــم می ریخــت امــکان 
ایجــاد اشــکال در اطالعــات وجــود داشــت. 
ــد  ــر بای ــد نف ــز چن ــی در آن ســو نی از طرف
ــع آوری و  ــی و جم ــات را بررس ــن اطالع ای
ــروه داوران  ــه گ ــد و ب ــی می کردن ــد ده ک
می فرســتادند و کار بــا همیــن دشــواری 
ادامــه می یافــت. در ایــن فضــا بــود کــه بــه 
فکــر طراحــی ســامانه ای افتادیــم کــه همــه 
ایــن فعالیت  هــا بــه صــورت خــودکار در آن 
انجــام  شــود. بــا اجــرای ایــن سســیتم، فرد 
ــب وارد ســایت می شــود، اطالعــات  داوطل
مــورد نیــاز را دریافــت می کنــد، ثبــت نــام 
می کنــد، مقالــه اش را از طریــق ســایت 

همــه  می گیــرد.  جــواب  و  می فرســتد 
ارتباطــات بیــن عوامــل بررســی مقــاالت و 
نیــز کددهــی و تاریــخ زنــی و بررســی مــوارد 
الزم و ... بــه صــورت خــودکار توســط 
ســایت انجــام مــی شــود. بــه ایــن طریــق 
ــه و اشــتباه  ــا ســرعت بیشــتر و هزین کار ب
ــن  ــود. اولی ــام می ش ــری انج ــیار کمت بس
ســامانه ای کــه ارائــه دادیــم، ســامانه داوری 
ــتقبال  ــورد اس ــی م ــه خیل ــود ک ــن ب آنالی

ــه داد.  ــت و نتیج ــرار گرف ق
مــا  مشــکالت  از  یکــی  زمــان  آن  در 
بــود.  مــورد  ایــن  در  فرهنگ ســازی 
اصــال  کــه  نمی کردنــد  بــاور  خیلی  هــا 
ــود  ــران وج ــی در ای ــن فعالیت ــکان چنی ام
داشــته باشــد و گاهــی در همایش هایــی 
ــوان ســخنران  ــه عن ــن موضــوع را ب کــه ای
واکنش  هــای  بــا  می کــردم،  مطــرح 
مایــوس کننــده مواجــه می شــدم. بــه 
ــی  ــه طراح ــه ب ــا ک ــل از آنج ــن دلی همی
ــنا  ــی آش ــی و طراح ــتم، برنامه نویس سیس
بــودم وارد کار طراحــی ایــن ســامانه  ها 
شــدم. وقتــی ایــن ســامانه  ها طراحــی شــد 

علیرضــا نعمتــی مدیرعامــل 
شــرکت یکتــاوب اســت. او پس 

از فارغ التحصیلــی در رشــته بیوشــیمی 
ــدرس،  ــت م ــگاه تربی ــی از دانش بالین
چهــار ســال بــه عنــوان هیــات علمی 
در زمینه فنــاوری اطالعات در دانشــگاه 
تربیــت مــدرس و نیــز دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران فعالیــت کــرده  اســت. 
بــه گفتــه مهنــدس نعمتــی، مجموعه 
یکتــاوب ده ســال اســت کــه در 
بحــث طراحــی ســامانه  های پیشــرفته 
دانشــگاهی فعالیــت می کنــد و اولیــن 
ســامانه  های دانشــگاهی در ایــن حــوزه 

را طراحــی کــرده اســت.

کار کردن در جهان معاصر 
 نیاز به حضور در محل خاصی ندارد!

مدیرعامل شرکت یکتاوبعلیرضا نعمتی 
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و در اختیــار دانشــگاه  ها قــرار گرفــت همــه 
ــن  ــود از ای ــا می ش ــه واقع ــد ک ــاور کردن ب
ــی بیشــتری  ســامانه اســتفاده کــرد و کارآی
ــه دســت آورد. شــاید یکــی از افتخــارات  ب
ــر  ــن تغیی ــاد ای ــی ایج ــن در زندگ ــزرگ م ب
نگــرش١ بــود کــه توســط فعالیت  هــای 
ســخت شــرکت یکتــاوب بــه خوبــی انجــام 
ــن  ــود چنی ــه نمی ش ــرش ک ــن نگ ــد. ای ش
ســامانه هایی را در ایــران داشــت و اســتفاده 
کــرد، اکنــون بــه ایــن نگــرش تغییــر کــرده 
کــه بــدون ایــن ســامانه ها، نمی تــوان 
کاری انجــام داد. البتــه ایــن ادعــا را نداریــم 
کــه اگــر مــا فعالیــت نمی کردیــم ایــن 
کار انجــام نمی شــد. امــا نقــش تســریع 
ــر  ــاوب ب ــرکت یکت ــای ش ــده فعالیت  ه کنن

هیچ کــس پوشــیده نیســت.
داشــتیم  نظــر  در  یکتــاوب  شــرکت  در 
تولیــد  را  ممکــن  ســامانه  های  بهتریــن 
کنیــم؛ ســامانه هایــی کــه از صفــر تــا 
ــد.  ــام ده ــکال انج ــدون اش ــد کار را ب ص
در نتیجــه کاری کــه قبــال بــا ده نفــر و بــه 
ــام  ــاد انج ــان زی ــرف زم ــا ص ــختی و ب س
می شــد، اآلن بــا یکــی دو نفــر و بــا کمــک 
ــام  ــل انج ــی قاب ــه راحت ــامانه  ها ب ــن س ای
اســت. شــرکت یکتــاوب، تاکنــون بیــش از 
١٠٠٠ ســایت دانشــگاهی را راه انــدازی کــرده 
و بــه اغلــب دانشــگاه  ها و ســازمان  های 
ــون  ــد. اکن ــه می کن ــات ارائ ــی خدم دولت
ــم  ــا بتوانی ــه مناســبی ایجــاد شــده ت زمین
ــم.  ــری را هــم انجــام دهی کار هــای جدیدت
ــازی  ــوزه زیباس ــدی در ح ــای جدی برنامه  ه
ــرای  ــگاه ب ــا پای ــا و تســهیل کار ب ــگاه  ه پای
افــراد مبتدی تــر هــم در دســت اقــدام 
رونمایــی  آینــده  ســال  در  کــه  داریــم 

ــرد. ــم ک خواهی

افراد  به  خدمات  حوزه  در  شما  که  شد  چه 
دارای معلولیت و پروژه پروانه  ها وارد شدید؟
وبگاه  هــای  بحــث  در  بنــده  شــدن  وارد 
خیریه  هــا از اینجــا شــروع شــد کــه یکــی از 
دوســتان بــه مــن پیشــنهاد داد کــه ســایتی 
ــی  ــدت طراح ــه وح ــه خیری ــرای موسس ب
کنــم. در آن زمــان مــن بــا دانشــگاه  ها کار 
ــایتی را  ــه س ــردم ک ــول ک ــردم و قب می ک
هــم بــرای ایــن موسســه ایجــاد کنــم. بعــد 
متوجــه شــدم کــه دوســت مــن کــه خیلــی 
هــم در ایــن زمینــه وقــت می گذاشــت بــه 
ــکاری  ــه هم ــن موسس ــا ای ــگان ب ــور رای ط
می کنــد. ایــن حــس خــوب کــه انســان در 
ــرای ســودآوری  کنــار همــه کارهایــی کــه ب
انجــام می دهــد، کاری را هــم انجــام بدهــد 
کــه احســاس رضایتمنــدی و مفیــد بــودن 
در آن باشــد و دنبــال درآمــد نباشــد از 
ایشــان بــه بنــده نیــز منتقــل شــد. بــه ایــن 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــه بای ــیدم ک ــه رس نتیج

1. Paradigm Shift

ــن شــروع کار در بحــث  ــم و ای ــم کار کن ه
ــای  ــس از آن آق ــود. پ ــه ب ــای خیری وبگاه  ه
دشــتی با مــن تمــاس گرفتنــد و خواســتند 
کــه سایتشــان (شــمعدانی) را ارتقــا دهنــد. 
مــن همــان ســامانه ای کــه بــرای موسســه 
وحــدت طراحــی کــرده بــودم را بــه ایشــان 
معرفــی کــردم و آشــنایی مــن بــا موسســه 
کلمــه  گرفــت.  شــکل  اینجــا  از  رعــد 
پروانه  هــا را هــم اولیــن بــار از آقــای دشــتی 
شــنیدم و بــه دلــم نشســت. پروانــه نمــاد 
ــا همــه ظرافت هایــی  عاشــقی اســت کــه ب
ــوختن در راه  ــان و س ــای ج ــا پ ــه دارد ت ک
معشــوق پیــش مــی رود و از هــدف دســت 
ــا  ــه ب ــا ک ــی از پروانه  ه ــی دارد. جمع برنم
بال  هــای نحیــف خــود بــرای رســیدن 
ــد،  ــالش می کنن ــود ت ــدف واالی خ ــه ه ب
ــی  ــا کار جمع ــادی ب ــیار زی ــی بس هم خوان
دارد.  الکترونیــک  محیــط  در  معلــوالن 
ــا همفکــری آقــای دشــتی  ایــن شــد کــه ب
ــاماندهی  ــدف س ــا ه ــا را ب ــرح پروانه  ه ط
ــدازی  ــی راه ان ــه و توانیاب ــای خیری بنگاه  ه

ــم.  کردی
هــدف ایــن بــود کــه مجموعــه منظمــی را 
طراحــی کنیــم تــا اگــر یــک موسســه خیریه  
ــد  ــی بخواهن ــاب دارای معلولیت ــا توانی و ی
ســایتی راه انــدازی کنــد و خدماتــی دریافــت 
ــا  ــه پاییــن ی ــا هزین ــن خدمــات ب ــد، ای کن
رایــگان در اختیارشــان قــرار داده  شــود. از 
طرفــی یــک فضــای همــکاری هــم ایجــاد 
کرده ایــم و از نهاد هــای دیگــر و افــرادی 
کــه می تواننــد در ایــن حــوزه خدماتــی 
همــکاری  بــه  دعــوت  دهنــد،  ارائــه 
نمودیــم. آن هــا می تواننــد در ایــن ســامانه 
را  توانایی هایشــان  و  کننــد  نــام  ثبــت 
معرفــی کننــد. مثــال کســانی کــه در زمینــه 
آمــوزش، ترجمــه، طراحــی، نصــب و تامین 
ســرور و... تبحــر دارنــد می تواننــد در ایــن 
ــک  ــن ی ــد. ای ســامانه اعــالم آمادگــی کنن
طــرح عمومــی اســت و وابســته بــه شــرکت 
ــا جــای  ــا ســایت شــمعدانی و ی یکتــاوب ی
ــط  ــاوب فق ــرکت یکت ــت، ش ــری نیس دیگ
ــدازی  ــتیبان اول آن را راه ان ــوان پش ــه عن ب
کــرده اســت. معرفــی ایــن ســامانه از 
کمــک  ســایت  ها  و  رســانه  ها  طریــق 
ــود دارد  ــی وج ــد جای ــراد بدانن ــد اف می کن
ــات  ــد و خدم ــات بدهن ــد خدم ــه بتوانن ک
باعــث  اطالع رســانی  ایــن  بگیرنــد. 

ــامانه  ــن س ــه ای ــات ب ــه مراجع ــود ک می ش
ــن  ــف ای ــه ضع ــاید نقط ــود. ش ــتر ش بیش
ــوز  ــا هن طــرح، تبلیــغ نکردنــش اســت. م
ــد  ــی بای ــم، ول ــی را جــدی نگرفته ای بازاریاب
افــرادی را بــه مشــارکت بگیریــم تــا طــرح را 

ــد.  ــه پیــش ببرن ب
یکــی از بحث هایــی کــه در ایــن طــرح 
مطــرح اســت، بحــث آمــوزش اســت. 
فــرض کنیــم تعــداد زیــادی از افــراد دارای 
ایــن  امکانــات  از  بخواهنــد  معلولیــت 
ــاز  ــراد نی ــن اف ــوند. ای ــوردار ش ــرح برخ ط
ــد  ــی مانن ــد فضای ــد و بای ــوزش دارن ــه آم ب
ــاد وجــود  ــردم نه ــز م ــا ســایر مراک ــد ی رع
ــد در  ــراد بتوانن ــن اف ــه ای داشــته باشــد ک
ــن  ــد. ای کالس  هــای آموزشــی شــرکت کنن
برنامه ریــزی  می تــوان  اکنــون  را  کار هــا 
کــرد. زمانــی کــه مــا طــرح پروانه  هــا 
ــود.  ــی ب ــتمان خال ــم دس ــروع کردی را ش
ــکاری  ــرای هم ــتری ب ــای بیش ــون فض اکن
ســایر  تــوان  از  می تــوان  و  دارد  وجــود 
شــرکت  ها و موسســات بهره منــد شــد و 

ــاند.  ــه رس ــه نتیج ــرح را ب ــن ط ای
ــن  ــت، ای ــرح مشــخص اس ــن ط ــدف ای ه
ــرای افــرادی کــه مشــکالت  کــه بتوانیــم ب
جســمیـ  حرکتــی دارنــد یــا بــه هــر دلیلــی 
در خانه  هــا نشســته اند و نمی توانــد رفــت و 
آمــد کننــد، توســط تکنولــوژی الکترونیک، 
ــک  ــم. ی ــاد کنی ــت ایج ــتغال و فعالی اش
ــس  ــل برنامه نوی ــایت هایی مث ــی در س زمان
و بعضــی از شــبکه  های اجتماعــی قدیمــی 
عضــو بــودم و گاهــی پیــش می آمــد که ســه 
ــردم،  ــتم و کار می ک ــه می نشس روز در خان
ــایت  ــی س ــا طراح ــتم و ی ــه می نوش برنام
انجــام مــی دادم و در ایــن ســه روز احســاس 
ــه نشســته ام، چــون  نمی کــردم کــه در خان
ــکار  ــادل اف ــه در آن تب ــتیم ک ــی داش فضای
انجــام  جــواب  و  ســوال  و  اطالعــات  و 
ــروش انجــام می شــد،  ــد و ف می شــد، خری
ــی  ــد و حت ــرا می ش ــف و اج ــروژه، تعری پ
ــد! در  ــزار می ش ــن برگ ــد آنالی ــن تول جش
ایــن فضــا هــم کار انجــام می دادیــم، هــم 
در اجتمــاع بودیــم و هــم احســاس تنهایــی 
و خســتگی نمی کردیــم. ایــن ســامانه را بــه 
ــم  ــر می کن ــرده ام و فک ــه ک ــخصه تجرب ش
هــر فــردی می توانــد بــا بهره گیــری از 

ــد.  ــه کن فضــای مجــازی، آن را تجرب

با توجه به مشکالت رفت و آمد افراد دارای 
معلولیت، مناسب نبودن فضا های شهری و 
در  که  اشتغال  و  کارآفرینی  بحث  همچنین 
امکاناتی  چه  است،  نظر  مورد  رعد  مجتمع 
امکان  اشتغال  برای  پروانه  ها  طرح  توسط 

پذیر است؟
ــث  ــن بح ــه ای ــر ب ــه جامع ت ــت ک الزم اس
ــایتی  ــال ٨٥ س ــا در س ــود. م ــه ش پرداخت
تحــت عنــوان ارتبــاط بــا ریاســت دانشــگاه 

هدف این طرح این است 
که بتوانیم توسط ابزار های 

الکترونیک، برای افرادی که مشکالت 
جسمی و حرکتی دارند یا به هر دلیلی 

در خانه  ها نشسته اند، زمینه اشتغال و 
فعالیت ایجاد کنیم
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ــم و  ــدازی کردی ــران راه ان ــوم پزشــکی ای عل
قــرار بــر ایــن بــود کــه کارمنــدان دانشــگاه 
ــق  ــن طری ــود را از ای ــرات خ ــا و نظ ایده  ه
بــه ریاســت دانشــگاه انتقــال دهنــد. بــرای 
تســت راه انــدازی ســایت در آن نوشــتم 
ــورت  ــا را به ص ــی کار ه ــوان برخ ــه می ت ک
دورکاری واگــذار کنیــم تــا کارمنــدان مجبور 
ــند  ــته باش ــد داش ــت و آم ــه رف ــد ک نباش
ــد.  ــام بدهن ــه کار را انج ــد از خان و بتوانن
ــی کــه  ــه مزایای ــا مطالع رئیــس دانشــگاه ب
ــب  ــن مطل ــودم، در پاســخ ای ــرده ب ــر ک ذک
نوشــتند کــه ســازوکار قانونــی بــرای انجــام 
ــدارد. ایــن  ایــن کار در کشــور مــا وجــود ن
در حالــی اســت کــه  از ســال  های ٨٩ 
ــت بحــث دورکاری را مطــرح  ــد دول ــه بع ب
کــرد و پذیرفــت کــه ایــن کار قابــل انجــام 

ــد اســت.  و مفی
ــم  ــی می خواندی ــای جغراف ــًال در کتاب  ه قب
ــی آن  ــای حیات ــور رگ  ه ــای کش ــه راه  ه ک
ــد  ــه راه نداشته باش ــوری ک ــتند و کش هس
ــون  ــد. اکن ــام نمی رس ــه انج ــش ب کارهای
بــا  نیــز  الکترونیکــی  ارتبــاط  راه  هــای 
اهمیتــی مضاعــف بــه وجــود آمــده  اســت 
کــه مزایــای بیشــتری هــم دارنــد. در بســتر 
الکترونیــک خیلــی از کار هــا را می تــوان 
در خانــه یــا در ماموریــت انجــام داد و الزم 
ــی  ــور فیزیک ــر کاری حض ــرای ه ــت ب نیس
و  اطالعــات  فنــاوری  هــدف  داشــت. 

ــن اســت.  ــم همی ــاوب ه یکت
ــا در  ــق م ــی موف ــت  های خیل ــی از تس یک
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، طــرح 
ــه  ــود ک ــون اســتخدامی ســال ١٣٨٥ ب آزم
بعــدًا در بســیاری از دانشــگاه  ها فعــال 
اســتخدامی  آزمــون  ســامانه  در  شــد. 
جدیــد، صــدور کارت از صــورت دســتی 
ــه صــورت اینترنتــی درآمده اســت. یعنــی  ب
ــت  ــق اینترن ــد کارت را از طری ــرد می توان ف
ــود  ــا خ ــرد و ب ــت بگی ــد، پرین ــت کن دریاف
ــاورد. ایــن روش اکنــون  در روز امتحــان بی
کامــًال جــا افتــاده اســت و هــم بــرای 
داوطلــب و هــم بــرای خــود دانشــگاه 
حیاتــی اســت. دانشــگاه کــه ســالی چندین 
ــرد،  ــه می ک ــن کار هزین ــرای ای ــون ب میلی
ــود  ــون س ــن میلی ــامانه چندی ــن س ــا ای ب
ــرکت کنندگان  ــی ش ــت آورد. از طرف به دس
ــه  ــه دلیــل حــذف بحــث مراجعــه ب هــم ب
ــر  ــک روز زودت ــور ی ــت و حض ــک و پس بان
ــه و  ــرکت در جلس ــت کارت ش ــرای پرین ب
... رضایــت بیشــتری داشــتند. ایــن روشــی 
اســت کــه در اکثــر کشــور های دنیــا تجربــه 
شده اســت. دلیــل رشــد کشــورهایی مثــل 
بــه  دادن  اولویــت  ســنگاپور،  و  مالــزی 
ســامانه ارتبــاط الکترونیــک بوده اســت. بــا 
ایــن ســامانه  های الکترونیــک هــم ســرعت 
و کیفیــت کار بــاال رفتــه، هــم دسترســی  ها 
تســهیل شــده و هــم هزینه  هــا پاییــن 

آمده اســت. البتــه متاســفانه بــه علــت کــم 
بــودن پهنــای بانــد، ســامانه  های ارتباطــی 
گــران و هزینه  هــای بــاالی اینترنتــی هنــوز 
از ایــن ســامانه  ها در حــد قابــل قبــول 
چنان چــه  ولــی  نمی شــود.  اســتفاده 
کشــور  در  الکترونیــک  ارتباطــات  بــه 
ــکالت  ــی از مش ــاید خیل ــود، ش ــه ش توج
ــرح اســت  ــه مط ــنگینی ک ــای س و پروژه  ه
مثــل جابجایــی پایتخــت و...، برطــرف 
شــود. چنــد دوســت همنــورد چینــی دارم 
کــه وقتــی در ایــن مــورد بــا آن هــا صحبــت 
می کــردم بحــث خیلــی جالبــی مطــرح 
ــرح  ــا مط ــی از آن ه ــا یک ــی ب ــد. وقت کردن
کــردم کــه کشــور شــما فن آوری  هــای 
ــت  ــه اس ــدی گرفت ــی ج ــی را خیل ارتباط
و شــرکت  های معتبــری در ایــن زمینــه 
ــه  ــار اســت ک ــا ناچ ــت م ــت: "دول دارد گف
ــت  ــد. دول ــتفاده کن ــا اس ــن فناوری  ه از ای
ــد ایــن  ــدون ایــن فناوری  هــا نمی توان ــا ب م

ــد!" ــت را اداره کن ــداد جمعی تع

باید  که  سازکارهایی  و  دولت  به  بحث  این 
است  چیزی  این  و  برمی گردد  کند،  فراهم 
هنوز  ولی  می شود  زیادی  بحث  رویش  که 
به نتیجه قطعی نرسیده است. ولی آیا باید 
منتظر بمانیم تا دولت فعالیت در این زمینه 

را تسهیل کند؟
ایــن درســت اســت، ولــی بــا شــرایط فعلــی 
ــز را برعهــده  کشــور، نمی توانیــم همــه چی
دولــت بگذاریــم. بایــد خودمــان، به عنــوان 
ایــن  از  اســتفاده کننده  و  تولیدکننــده 
ــازان  ــوان فرهنگ س ــز به عن ــامانه  ها و نی س
ــدان  ــر وارد می اســتفاده از فناوری  هــای برت
شــویم. ســازمان  های خیریــه ای کــه در 
ــد  ــد، بای ــت می کنن ــوزش فعالی ــوزه آم ح
وارد بحــث آمــوزش بــه افــرادی شــوند 
کــه بــه دلیــل مشــکل جســمی نمی توانــد 
ــا  ــی کار ب ــی توانای ــد، ول ــد کنن ــت و آم رف
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــد. یک ــه را دارن رایان
طــرح پروانه  هــا هــم همیــن بــود کــه 
فضایــی ایجــاد شــود کــه اگــر کســی کاری 
بــرای ارائــه دارد، ســایتی را راه انــدازی کنــد 
و وارد کار شــود. بــه عنــوان مثــال چنیــن 
ســایتی را آقــای ضــروری بــه صورت ســایت 
آمــوزش مجــازی زبــان انگلیســی راه انــدازی 
کــرده  اســت و اســتقبال خوبــی هــم شــده 
اســت. چنیــن فعالیت هایــی، بســیار مفیــد 
ــم کار  ــرد ه ــون ف ــتند؛ چ ــاز هس و کارس

ــا جامعــه در  ــا دیگــران و ب می کنــد، هــم ب
ارتبــاط اســت و هــم در عمــل، نشــانه ای از 
معلولیــت در او دیــده نمی شــود. هــدف مــا 
ــام  ــن را انج ــل ای ــه کاری مث ــوده ک ــن ب ای
ــد  ــز رع ــت مرک ــم. خوشــبختانه فعالی دهی
در زمینــه اشــتغال افــراد دارای معلولیــت، 
ــکاری در  ــرای هم ــی ب ــروع خوب ــاید ش ش
ــل  ــاتی مث ــد. موسس ــه باش ــن زمین همی
ــا بنگاه  هــای خیریــه می تواننــد روی  رعــد ی
ایــن مســاله کار کننــد. در مــورد اســتفاده 
ــا  ــه م ــم، وظیف ــک ه ــامانه الکترونی از س
ظرفیت  هــای  معرفــی  و  فرهنگ ســازی 
ایــن ســامانه اســت. یکــی از کار هــای 
ــرای گســترش  ــوان از آن ب ــی کــه می ت خوب
ــرح  ــن ط ــرد، تدوی ــتفاده ک ــا اس توانایی  ه
جامعــی اســت کــه تمــام مراحــل را از 
صفــر تــا صــد دربــر بگیــرد. یعنــی از ایجــاد 
ــروع  ــوزش ش ــازی و آم ــزه و توانمندس انگی
ــه  ــه بحــث بازاریابــی و ارائ ــا ب کنــد و نهایت
الکترونیــک  ســامانه  های  طریــق  از  کار 

ــم  شــود. خت

شما به عنوان یک کارآفرین موفق از طریق 
سامانه یکتاوب با هزاران نفر به طور مستقیم 
وغیرمستقیم در ارتباط هستید و این افراد 
از این طریق مشغول به کار شده اند، چگونه 
دارای  افراد  حوزه  به  را  فضا  این  می توان 
یک  با  بتوانند  هم  آن  ها  تا  آورد  معلولیت 
پروژه منظم و برنامه ریزی شده مانند سامانه 

یکتاوب، مشغول به کار شوند؟
ــم  ــز مه ــا دو چی ــت در کار ه ــرای موفقی ب
اســت؛ یکــی داشــتن ایــده، یعنــی حرفــی 
ــام  ــرای انج ــو ب ــن و کاری ن ــرای گفت ــو ب ن
دادن و یکــی هــم مدیریــت. در بحــث 
ــده  ــوال ای ــا معم ــم، م ــکل نداری ــده مش ای
ــوب  ــد آن را مکت ــی بای ــم ول ــه را داری اولی
کنیــم و ســپس بــا تحقیــق بــه یــک ایــده 
ــتان  ــه دوس ــی ب ــم. گاه ــه تبدیل کنی پخت
ــدا  ــده پی ــد ای ــر می خواهی ــم کــه اگ می گوی
کنیــد اوًال کار هــای انجــام شــده در دنیــا را 
بررســی کنیــد. دومــًا هــر جــا کــه مشــکلی 
ــل  ــره مث ــکالت روز م ــد (از مش ــی بینی م
ایســتادن در صــف نانوایــی و پمــپ بنزیــن 
و پزشــک متخصــص، تــا کار هــای ســختی 
مثــل اسباب کشــی و خانــه تکانــی) بــه 
ــا  ــوان ب ــور می ت ــه چط ــد ک ــر کنی ــن فک ای
ــل  ــکل را ح ــن مش ــو، ای ــی ن ــه طرح ارای
ــید  ــود را بنویس ــای خ ــومًا ایده  ه ــرد. س ک
ــم  ــت ه ــث مدیری ــد. بح ــری کنی و پی گی
ــودش  ــاص خ ــی و خ ــایل فرهنگ ــه مس ک
را دارد. بایــد فرهنــگ راحت طلبــی و کار 
نکــردن و عجلــه را در جامعــه از بیــن بــرد. 
اغلــب جوانــان عجلــه دارنــد و  می خواهنــد 
خیلــی ســریع بــه پــول و شــهرت برســند، 
همیشــه بــه دوســتان توصیــه می کنــم کــه 
ــر اســت.  ــرای پیشــرفت صب اولیــن قــدم ب

سازمان  های خیریه ای که در حوزه 
آموزش فعالیت می کنند، باید وارد 

بحث آموزش به افرادی شوند که به دلیل 
مشکل جسمی نمی تواند رفت و آمد کنند، 

ولی توانایی کار با رایانه را دارند
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ــاب  ــه کت ــا حوصل ــید و ب ــور باش ــد صب بای
ــد.  ــاد بگیری ــد و ی ــق کنی ــد، تحقی بخوانی

یکــی از برنامه هایــی کــه هنــوز فرصــت 
اجرایــی کــردن آن را نیافتــه ام، طرحــی 
هــدف  ارزش.  طــرح  نــام  بــه  اســت 
پایگاه  هــای  ارزش  افزایــش  طــرح،  ایــن 
اینترنتــی اســت. یکــی از مشــکالت جــدی 
ــال  ــر فع ــه ظاه ــایت  های ب ــیاری از س بس
ایــن اســت کــه در واقــع ارزش خاصــی 
ــه  ــده اند ک ــاد ش ــایت هایی ایج ــد. س ندارن
و  می کننــد  ارزش گــذاری  را  ســایت  ها 
براســاس یــک ســری معیار هــا ارزش دالری 
می تــوان  می کنــد.  مشــخص  را  آن هــا 
ــگاه  ــه ن ــن قضی ــه ای ــری ب ــدگاه دیگ از دی
ــه  ــادی وابســته ب ــا ســایت  های زی ــرد. م ک
ــا صــرف  ــر داریــم کــه ب ســازمان  های معتب
وقــت و هزینه  هــای بــاال راه انــدازی شــده اند 
ولــی کارآیــی چندانــی ندارنــد و اگــر شــما 
ســایت  ها  ایــن  بــه  کاری  انجــام  بــرای 
مراجعــه کنیــد، چــون نتیجــه نمی گیریــد، 
ــا  ــوری ی ــان حض ــوید خودت ــور می ش مجب
ــرح  ــد. ط ــل کنی ــکلتان را ح ــی مش تلفن
ارزش را بــر ایــن مبنــا نوشــته ایم کــه 
ســایت  ها ارزش پیــدا  کمــک کنــد تــا 
ســایت ها،  کــردن  پیــدا  ارزش  کننــد. 
ــق  ــات دقی ــش اطالع ــق افزای ــی از طری یک
ــام  ــای انج ــی از راه  ه ــت و یک ــه روز اس و ب
ایــن کارهــا، از طریــق ســایت اســت. بــرای 
راه انــدازی ایــن طــرح و دســتیابی بــه 
اهــداف آن بــه چنــد گــروه نیــاز داریــم تــا 
ــد  ــات مفی ــا اطالع ــا را ب ــد پایگاه  ه بتوانن
ــنتی را  ــای س ــز فرآیند ه ــد و نی ــه روز کنن ب
بــه فرآیند هــای الکترونیــک تبدیــل کننــد. 
اگــر بتوانیــم مجموعــه ای را ایجــاد کنیــم تا 
ــف  ــای مختل ــه در زمینه  ه ــجویانی ک دانش
در  و  شــوند  جمــع  کرده انــد،  تحصیــل 
زمینه  هــای تحقیــق، تالیــف و ترجمــه، 
گزارشــگری و خبرنــگاری، طراحــی، برنامــه 
نویســی، مهندســی محتــوا و مهندســی 
می توانیــم  ببیننــد،  آمــوزش  فرآینــد 
ــورت  ــن ص ــم. در ای ــه کار بگیری ــا را ب آن ه
ــم  ــرارداد ببندی ــا ســازمان  ها ق ــم ب می توانی
کــه سایتشــان را بــه روز می کنیــم. ایــن کار 
بــه تیمــی گســترده نیــاز دارد و افــراد دارای 
معلولیــت می تواننــد به راحتــی وارد ایــن 
کار شــوند. چــون فراهــم کــردن ایــن تیــم، 
هــم باعــث اشــتغال ایــن افــراد می شــود و 
ــه  درد  ــن وضعیــت ب هــم ســایت  ها را از ای
نخــور خــارج می کنــد. وقتــی چنیــن 
تیمــی را تشــکیل داده و ســازماندهی 
ســازمان  ها  بــا  می توانیــم   کنیــم، 
ــود  ــای خ ــم و قابلیت  ه ــاس بگیری تم
ــه آن هــا معرفــی کنیــم و بگوییــم  را ب
یــک  در  را  کار  ده  ایــن  مــا  کــه 
بســته قــراردادی در ســایت شــما 
شــما  و  می کنیــم  پیاده ســازی 

می توانیــد ایــن خدمــات را از طریــق ســایت 
ــر کســی  ــد. اگ ــه دهی ــردم ارائ ــه م خــود ب
حاضــر باشــد در ایــن حــوزه به طــور جــدی 
کار کنــد و هــدف اصلــی هــم اشــتغال 
افــراد دارای معلولیــت باشــد، حاضــرم 
تمــام مســتنداتی کــه تــا بــه حــال در 
ــرار  ــارش ق ایــن مــورد نوشــته ام را در اختی
دهــم. بایــد در جهــت اشــتغال معلــوالن از 
ــم  ــا اســتفاده کنی ظرفیــت دولــت و نهاد ه
و بــا کمــک هــم بــه مرحلــه ای برســیم کــه 
ایــن افــراد بیاینــد و آمــوزش ببیننــد، ولــی 
آن  هــا را ر هــا نکنیــم. یعنــی طــرح جامعــی 
ــا  ــه کار ت ــوت ب ــه از دع ــیم ک ــته باش داش
آمــوزش و بــه کار گرفتــن در یــک کار تیمــی 
ــته  ــا توانس ــرح پروانه  ه ــود. ط ــامل  ش را ش
ــد  ــدازی کن مجموعه  هــای مختلفــی را راه ان
کــه هــر کــدام از آن هــا بــرای خودشــان بــه 
روش  هــای مختلــف تاثیرگــذار بوده انــد. 
ــه  ــا اهــداف اولی ــن طــرح ب ــا در ای ــی م ول
و پیش بینــی شــده خــود هنــوز خیلــی 

ــم. ــه داری فاصل

برنامه آینده شما چیست؟
ــاد  ــل مشــغولیت  های زی ــه دلی متاســفانه ب
ــرح، طــرح  ــن ط ــذار ای ــراد بنیانگ ــه اف هم
هنــوز بــا اهــداف اصلــی خــود فاصلــه 
پروانه  هــا  طــرح  در  می توانیــم  دارد. 
ــم  ــم. می توانی ــل کنی ــر عم ــی موفق ت خیل
ــکاران  ــرف و هم ــود را برط ــکاالت موج اش

افــراد  و  ســازمان  ها  همــه  از 
ــه  ــم ک ــوت می کنی ــد دع عالقمن
ــه  ــا» مراجع ــایت پروانه  ه ــه «س ب
کننــد و از راه  هــای همــکاری بــا ایــن 

ــر شــوند ســایت باخب

جدیــدی را وارد ســامانه کنیــم. بایــد فضای 
ــرده و  ــی ک ــاره بررس ــده را دوب ــود آم به وج
اهــداف خــود را مدنظــر قــرار بدهیــم. ایــن 
کــه اگــر فــرد دارای معلولیتــی وارد ســامانه 
شــود، بــه او خدمــات بدهیــم تــا او بتوانــد 
بــا جامعــه ارتبــاط برقــرار کنــد و اطالعــات 
بدهــد و اطالعــات بگیــرد. رســیدن بــه ایــن 
هــدف مســتلزم ایــن اســت کــه همــه کمک 
بکننــد. مثــال شــرکتی ممکــن اســت بتواند 
یــک ســرور در اختیــار مــا قــرار دهــد کــه 
ــم  ــرار دهی ــات را روی آن ق ــم اطالع بتوانی
یــا ســازمانی ممکــن اســت پهنــای بانــد در 
اختیــار مــا بگــذارد، هرچیــزی که در مســیر 
ــد،  ــده باش ــک کمک کنن ــاط الکترونی ارتب
ــن  ــی ممک ــت. حت ــتقبال ماس ــورد اس م
اســت فــردی بگویــد مــن فتوشــاپ کار 
ماهــری هســتم و قبــول می کنــم کــه 
کار هــای محــول شــده در طــرح پروانه  هــا را 
رایــگان یــا بــا هزینــه کــم انجــام بدهــم. از 
همــه ســازمان  ها و افــراد عالقمنــد دعــوت 
می کنــم کــه بــه ســایت پروانه هــا٢ مراجعــه 
کننــد و از راه  هــای همــکاری باخبــر شــوند. 
ــد باشــد  ــه بای ــا آنچــه ک ــا ب طــرح پروانه  ه
هنــوز فاصلــه دارد ولــی امــکان رســیدن بــه 
اهــداف ایــن طــرح به خوبــی میســر اســت 
ــور  ــده به ط ــرح در آین ــن ط ــدوارم ای و امی

ــود.  ــال ش ــری دنب جدی ت

2. www.parvaneha.com
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افــراد  و  ســازمان  ها  ــه 
ــه  ــم ک ــوت می کنی ــد دع ن
ــه  ــا» مراجع ــایت پروانه  ه س
از راه  هــای همــکاری بــا ایــن 

ــر شــوند باخب
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دفتر فرهنگ معلولین با چه هدفی تشکیل 
شده است؟

هــدف از تشــکیل «دفتر فرهنــگ معلولین» 
تأمیــن نیاز هــای فکــری و فرهنگــی جامعــه 
ــف اســالمی  ــور های مختل ــوالن در کش معل
اســت. خط مشــی ایــن دفتــر همــکاری 
ــت  ــگان دارای معلولی ــگان و فرزان ــا نخب ب
مســلمان در سراســر جهان، ارتقــای فرهنگ 
ــش  ــزان و افزای ــن عزی ــن ای ــالمی در بی اس
توانایــی و خالقیــت آنــان اســت. از ایــن رو 
ــل،  ــه روش بری ــی ب ــار مذهب ــد آث ــا تولی ب
ــه  ــان را ب ــک دسترســی آن ــا و الکترونی گوی
منابــع اســالمی آســان تر می نماییــم. در 
ســال  های اخیــر تعــداد زیــادی از معلــوالن 
ماننــد  اســالمی  کشــور های  در  نخبــه 
ایــران، عــراق و افغانســتان بــه دلیــل فقدان 
ــی  ــور های اروپای ــه کش ــان، ب ــت از آن حمای
ــد  ــرت کرده ان ــادا مهاج ــل کان ــی مث و غرب
ــر  ــن زیرنظ ــر فرهنــگ معلولی ــن دفت بنابرای
ــیدجواد  ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
ــراد  ــایی اف ــدف شناس ــا ه ــتانی، ب شهرس
ــان  ــت از آن ــت و حمای ــه دارای معلولی نخب

راه انــدازی شــد. نیــاز اولیــه كــه بالفاصلــه 
پــس از تأســیس، خودنمایــی می كــرد، 
تشــکیل بانــک اطالعاتــی از نخبــگان معلول 
بــود. چــون زمانــی کــه ایــن دفتــر شــروع 
بــه فعالیــت کرد ســازمان بهزیســتی کشــور، 
اســتثنایی  پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان 
در  نهــاد  مــردم  ســازمان  های  ســایر  و 
کشــور اطالعــات کافــی و موثقــی از تعــداد 
ــران و خصوصــًا نخبــگان دارای  معلــوالن ای
معلولیــت نداشــتند. از طــرف دیگــر هرگونه 
ــّل  ــرای ح ــدام ب ــی و اق ــزی فرهنگ برنامه ری
ــه اطالعــات دقیــق دارد.  ــاز ب مشــكالت نی
از ایــن رو نخســتین گام، گــردآوری اطالعات 
آن هــا  طبقه بنــدی  و  معلولیــن  آمــاری 
بــود. بــه ویــژه حــوزه فعالیــت ایــن دفتــر، 
بین المللــی اســت و افــراد دارای معلولیت را 
در ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان و عــراق 
فارســی زبان،  کشــور های  در  خصوصــًا  و 
شناســایی و تحــت پوشــش قــرار می دهــد؛ 
از ایــن رو بایــد نخســت بــه شناســایی و 
ــور  ــد كش ــل چن ــار از حداق ــع آوری آم جم
و  افغانســتان  یعنــی  اســالمی  مهم تــر 

ــم. پــس از گــردآوری  عــراق اقــدام می کردی
اطالعــات الزم بــه تجزیــه و تحلیــل داده  هــا 
پرداختیــم و متوجــه شــدیم، زیربنایی تریــن 
و اساســی ترین مشــكل، فرهنگ ســازی و 
اطالع رســانی اســت. یعنــی افــراد دارای 
معلولیــت، خانواده  هــای آنــان، كل جامعــه 
و مســئوالن و مدیــران، فاقــد اطالعــات 
ــی و  ــگ حمایت ــد فرهن ــا و فاق ــه روز و پوی ب
ــر  ــن دفت ــن رو ای ــند. از ای ــر می باش هدایتگ
و  فرهنگ ســاز  بســته  های  انــواع  تولیــد 
ــار  ــپس آث ــرد. س ــروع ك ــان را ش اطالع رس
ــای  ــز، کتابخانه  ه ــرای مراک ــدات را ب و تولی
دارای  نخبــه  افــراد  و  معلــوالن  فعــال 
ــور های  ــور و کش ــل كش ــت در داخ معلولی
مختلــف ارســال كــرد. البتــه هــدف بیشــتر 

ــوده اســت. ــان اســالم ب ــگان جه نخب

فعالیت این دفتر و آثار و تولیدات آن چیست؟
ــات  ــر، مطالع ــن دفت ــیس ای ــاز تأس در آغ
ــكالت و  ــخیص مش ــرای تش ــی ب كارشناس
ــت. ســپس  ــام گرف ــا انج ــدی آن ه طبقه بن

ــد. ــدازی ش ــروه كاری راه ان ــت گ هش

محمد نــوری مدیــر «دفتــر فرهنگ 
معلولیــن» اســت کــه بــا همــکاری 

ــر،  ــن دفت ــام ای ــم مق ــوری قائ ــی ن عل
ــراد دارای  ــی اف ــایل فرهنگ ــوزه مس در ح
ــر  ــن دفت ــد. ای معلولیــت فعالیــت می کن
کــه در مهرمــاه ســال ١٣٩٠ در شــهر قــم 
بنیانگــذاری شده اســت وابســته بــه دفتــر 
ــی ســیدعلی سیســتانی  ــت اهللا العظم آی
ــان  ــار ایش ــده تام االختی ــد. نماین می باش
در ایــران حجت االســالم والمســلمین 
ســیدجواد شهرســتانی هســتند که بــر کار 
این دفتــر، نظارت مســتقیم دارنــد. «دفتر 
فرهنــگ معلولین» عــالوه بــر فعالیت  های 
ــگان دارای  ــی نخب ــه معرف ــی ب فرهنگ
معلولیــت و توانایی  هــای آن هــا در ســطح 
جهــان کــه گاهــی بــه اشــتغال می انجامد 
ــر،  ــن دفت ــت ای ــردازد. فعالی ــم می پ ه
بین المللــی اســت و افــراد دارای معلولیــت 
ــامل  ــلمان را ش ــور های مس ــه کش کلی
ــی  ــد و عل ــان محم ــا آقای ــود. ب می ش
نــوری در محــل کتابخانــه ملــی ایــران بــه 

گفتگــو نشســتیم.

هدف ما این است که 
افراد نخبه دارای  معلولیت را به دنیا معرفی کنیم

مدیر دفتر فرهنگ معلولینمحمد نوری
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ــروه  ــر گ ــت ه ــه فعالی ــه طــور اختصــار ب ب
ــه  ــا ک ــاب گوی ــروه کت ــم: گ ــاره می کن اش
منصــوره  خانــم  برعهــده  آن  مدیریــت 
و  دفتــر  ایــن  نابینایــان  از  ضیایی فــر، 
فارســی  ادبیــات  رشــته  فارغ التحصیــل 
در مقطــع کارشناســی ارشــد اســت. در 
مطالعاتــی کــه انجــام شــد بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه یكــی از نیاز هــای اصلــی 
نابینایــان، کمبــود کتاب  هــای گویــا اســت. 
بــه ویــژه در مقاطــع دانشــگاهی نیــاز 
ــن یکــی  ــد. بنابرای ــن كاال دارن ــه ای ــرم ب مب
ــب در  ــر گویاســازی کت ــن دفت ــداف ای از اه
ــا عمومــی شــد. در مدتــی  قالــب درســی ی
کــه از کار ایــن دفتــر می گــذرد حــدود 
ــات  ــاب در موضوع ــزار ســاعت کت ــار ه چه
ــه  ــه هم ــد ک ــی ش ــا و صوت ــف گوی مختل
ــن  ــگ معلولی ــر فرهن ــایت دفت ــا در س آن ه
ــد ه اند.  ــی ش ــف معرف ــالت مختل و در مج
ایــن تولیــدات بــه صــورت رایــگان در 
ــان  ــه از جه ــر نقط ــان در ه ــار نابینای اختی
ــن کتاب  هــا فعــال  ــه ای ــرد. البت ــرار می گی ق
ــه  ــان فارســی اســت و مشــغول تهی ــه زب ب
کتــاب گویــا بــه زبــان عربــی هــم هســتیم 
و از ســال آینــده نیــز کتــاب  گویــا بــه 
زبــان انگلیســی تهیــه خواهــد  شــد. البتــه 
موسســات دیگــری مثــل موسســه رودکــی و 
حســینیه ارشــاد نیــز در زمینــه گویــا کــردن 
ــی  ــد ول ــت کرده ان ــال  ها فعالی ــاب، س کت
ــع  ــک و مرج ــای آکادمی ــوزه کتاب  ه در ح
ــدی ،  ــد جل ــی چن ــب مذهب ــی کت و برخ
هنــوز ورود نداشــته اند. البتــه تــالش شــد، 
ــایر  ــه در س ــراری ك ــوازی و تک ــای م کار ه
موسســات انجــام شــده را، انجــام ندهیــم 
ــده  ــی نش ــال صوت ــه تابح ــی ک و کتاب های
و همچنیــن نیــاز مبــرم پژوهشــگران نابینــا 

ــم. ــرار دهی ــتور کار ق ــت را در دس اس
می تــوان  دفتــر  ایــن  فعالیت  هــای  از 
بــه گویــا کــردن کتبــی مثــل ترجمــه 
تفســیر  المیزان(۲۰جلــد)،  تفســیر 
ــا(۲۰  ــیر راهنم ــد)، تفس مجمع البیان(۱۶جل
ــماره)،  ــه پژوهش(۶۰ش ــه آین ــد)، مجل جل
تفســیر  نهج البالغه(۱۵جلــد)،  تفســیر 
صحیفــه ســجادیه(۱۵جلد) و ده  هــا عنــوان 
دیگــر اشــاره کــرد. کتــاب تفســیر المیــزان 
چندیــن  در  کارشناسی ارشــد  مقطــع  در 
رشــته ماننــد رشــته  های علــوم قرآنــی جــزو 
ــی  ــن بعض ــت و همچنی ــی اس ــب درس کت
ــا  ــز گوی ــارات ســمت نی ــای انتش از کتاب  ه
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــار نابینای ــده و در اختی ش
اســت. در ایــن گــروه حــدود بیســت نفــر به 
صــورت پــاره وقــت و تمــام وقــت مشــغول 

ــتند. ــه کار هس ب
ــال  ــز فع ــن مرک ــه در ای ــری ک ــش دیگ بخ
ــتند. کار  ــل هس ــاب بری ــروه کت ــت، گ اس
ایــن گــروه نیــز شناســایی آثــار مــورد 
ــه  ــا ب ــردن آن ه ــل ک ــان و تبدی ــاز نابینای نی
خــط بریــل اســت. در مطالعــه ای کــه 
ــیاری از  ــدیم بس ــه ش ــم متوج ــام دادی انج
کتابخانه  هــای ملــی دنیــا فاقــد کتاب  هــای 

مرجــع مذهبــی ماننــد قــرآن، نهج البالغــه 
و صحیفــه ســجادیه بــه صــورت بریــل 
ــه خصــوص فاقــد کتاب  هــای  می باشــند. ب
بریــل شــیعی می باشــند. از اینــرو بــه 
ــای  ــم. کتاب  ه ــاز پرداختی ــن نی ــن ای تأمی
ــن  ــگ معلولی ــر فرهن ــدی دفت ــل تولی بری
بــه کتابخانه  هــای مهــم مراکــز اســتان  ها و 
اکثــر شهرســتان  های بــزرگ ایــران و برخــی 
ــران ارســال شــده  از شــهر های خــارج از ای
اســت. قــرار اســت بــه تمــام کتابخانه  هــای 
ملــی کشــور ها یــک دوره قــرآن بریــل، 
نهج البالغــه بریــل و صحیفــه ســجادیه 
بریــل اهــدا نماییــم. کتاب  هــای بریــل ایــن 
مرکــز فعــًال بــه چهــار زبــان فارســی، عربی، 
انگلیســی و اردو تهیــه و تکثیــر می شــود در 
ــده ان شــاء اهللا زبان  هــای دیگــری هــم  آین

ــرد. ــرار می گی ــرو ق ــن قلم درای
شــش گــروه دیگــر عبارت انــد از: ارتباطــات 
و ســایت، كتــاب الكترونیــك، كتــاب مرجع، 
كتــاب راهنمــا، كتابخانــه و فیلــم و عكــس.
هــر کــدام از تولیــدات ایــن دفتــر، توســط 
یكــی از ایــن هشــت گــروه اجــرا می شــود.

فعالیت  های بریل دفتر فرهنگ معلولین بیشتر 
روی کتب مذهبی و دینی متمرکز است؟

روی  مرکــز  ایــن  بریــل  فعالیــت  بلــه. 
ــرا  ــز اســت، زی ــی متمرك ــای مذهب کتاب  ه
ــا  ــیاری از کتابخانه  ه ــا در بس ــایر کتاب  ه س
ــور عربســتان  ــه کش ــود هســتند. البت موج
ــه  ــل ب ــورت بری ــه ص ــاری ب ــم آث و اردن ه
ولــی  فرســتاده اند.  دنیــا  کتابخانه  هــای 
کتبــی ماننــد قــرآن، نهج البالغــه و صحیفــه 
ــب  ــاز اغل ــورد نی ــه م ــی ک ســجادیه در حال
کتابخانه  هــا هســت، کمتــر کار شده اســت. 
به هرحــال کار تهیــه ایــن کتاب  هــا بــه 
ــده  ــف ش ــوب تعری ــل را در چارچ ــان بری زب

ــم.  ــام می دهی ــر انج ــط دفت توس
ــروه  ــز، گ ــن مرک ــال در ای ــر فع بخــش دیگ
مرجع نــگاری اســت کــه وظیفــه تهیــه 
فرهنگ نامــه ،  دائرة المعــارف ،  انــواع 
مأخذشناســی و نسخه شناســی را بــا توجــه 
ــده  ــت برعه ــراد دارای معلولی ــاز اف ــه نی ب
اولیــن  ناشــنوایان  دائرة المعــارف  دارد. 
ــن  ــی ای ــط کادر علم ــه توس ــود ک کاری ب
مرکــز انجــام شــد و توســط موسســه ای در 
تهــران در ســال ۱۳۸۹ در ســه جلــد چــاپ 
ــان  ــی و نابینای ــارف نابینای ــد. دائرة المع ش
نیــز در حــال تدویــن اســت. همانطــور کــه 

می دانیــد دائرة المعارف نــگاری کار بســیار 
مشــکلی؛ ولــی از نیار هــای اساســی جامعــه 
ــا اینكــه ایــن  معلــوالن اســت. متأســفانه ب
قشــر بــه كتــب مرجــع نیــاز دارنــد ولــی در 
ایــران و حتــی در كشــور های پیشــرفته، آثــار 
انگشــت شــمار و محــدودی عرضــه شــده 
اســت. چنانچــه اگــر بــه یــک کتــاب مرجــع 
ــند،  ــته باش ــاز داش ــارف نی ــل دائرة المع مث
معمــوًال بــا مشــکل روبــه رو می شــوند. 
ــنامه  ــف دانش ــص تألی ــن نق ــع ای ــرای رف ب
ــنامه  ــل، دانش ــنامه بری ــک، دانش پارالمپی
نابینایــی و دائرة المعــارف عمومــی معلولیــن 
ــرار  ــن مرکــز ق ــز در دســتور کار ای ــران نی ای

دارد.

دائرة المعارف ناشنوایان چه خصوصیاتی دارد؟ 
آیا یک ناشنوا نمی تواند از دائرة المعارف  ها و 
دانشنامه  های عمومی و عادی استفاده کند؟

ــات  ــنوایان اطالع ــارف ناش ــا در دائرة المع م
زیــادی را در مــورد مراکز علمی و دانشــگاهی 
ورزشــی،  تیم  هــای  ناشــنوایان،  ویــژه 
ــورد  ــات م ــایر اطالع ــنوا و س ــگان ناش نخب
ــن  ــم. ای ــنوایان جمع آوری کرده ای ــاز ناش نی
اطالعــات در دائرة المعارف  هــای عمومــی 
نیامــده اســت. امــروزه دائرة المعــارف یــک 
رســانه اطالع رســانی تعریــف می شــود و 
ــک  ــد ی ــز مانن ــارف ناشــنوایان نی دائرة المع
ــنوایان  ــای ناش ــایل و نیاز ه ــانه کل مس رس
را اطالع رســانی می کنــد. از ایــن رو هــر 
قشــر نیــاز بــه دانشــنامه و دیگــر آثــار مرجع 
ویــژه خــود را دارد؛ همانطــور كــه هــر علــم 
ــود دارد.  ــی خ ــگاه تخصص ــه دانش ــاز ب نی
ناشــنوایی داشــتیم کــه کارشناسی ارشــد در 
رشــته فرهنــگ و تمــدن اســالمی داشــت 
ولــی نتوانســته بــود شــغلی مناســب پیــدا 
ــود. در  ــت ب ــران و ناراح ــیار نگ ــد و بس کن
تماســی کــه بــا یکــی از دوســتانش در 
کاناداگرفــت، اطــالع یافــت کــه می توانــد از 
بورســیه دکتــری ویــژه معلــوالن در دانشــگاه 
ــانی  ــن اطالع رس ــا همی ــد. ب ــتفاده نمای اس
ســاده ایــن فــرد اکنــون بــه عنــوان اســتاد 
در دانشــگاهی در اروپــا مشــغول بــه کار 

اســت. 

از  نمی توانند  را  اطالعات  این  ناشنوایان  آیا 
طریق اینترنت به دست آورند؟

خیر، اینترنــت مولد و تولیدكننــده اطالعات 
نیســت. یعنــی باید اطالعــات آمــاده و تولید 
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــپس روی اینترن ــود، س ش
ــریات،  ــا، نش ــا، دائرة المعارف ه خبرگزاری ه
ــا تحقیــق و جســتجوی  مأخذشناســی ها،  ب
ــات  ــی، اطالع ــی  های علم ــی و بررس میدان
ــردازش می كننــد. ســپس  را جمــع آوری و پ
ایــن اطالعــات روی اینترنــت قــرار می گیرد. 
دائرة المعــارف ناشــنوایان بــه روش علمــی، 
ــع  ــی را تجمی ــه ای و میدان اطالعــات منطق
ایــن  از  بســیاری  حالی كــه  در  می كنــد. 
اطالعــات در اینترنــت در دســترس نیســت. 

آثار این مرکز رایگان است و 
برای کلیه افراد دارای معلولیت 

در سراسر ایران و جهان قابل ارسال 
می باشد. فهرست و مشخصات کامل آثار 

و تألیفات این مرکز بر روی سایت «دفتر 
فرهنگ معلولین» به آدرس
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ــه ورزش  ــا در زمین ــه م ــر این ک ــال دیگ مث
معلــوالن دائرة المعارفــی نداریــم. فــردی 
کــه عالقــه بــه ورزش دارد و کار هــم کــرده 
حرفــه ای  ورزش  کار  وارد  اســت  مایــل  و 
شــود چگونــه می توانــد ایــن ارتبــاط را 
برقــرار کنــد؟ جایــی وجــود نــدارد کــه ایــن 
اطالعــات را بــه او بدهــد حتــی در اینترنــت 
ــات دســت  ــن اطالع ــه ای ــد ب ــم نمی توان ه
ــارف  ــف دائرة المع ــس از تألی ــا پ ــد. ام یاب
دارای  گروه  هــای  همــه  پارالمپیــک، 
معلولیــت می تواننــد اطالعــات مــورد نظــر 

ــدا كننــد. خــود را پی
یکــی دیگــر از بخش  هــای فعــال ایــن دفتــر، 
فیلــم و عکــس اســت. حــدود پانصــد فیلــم 
ــتند،  ــوالن (مس ــا معل ــط ب ــوب مرتب مطل
جهــان  در  ســینمایی)  و  بلنــد  کوتــاه، 
ــخصات  ــاب، مش ــک کت ــایی و در ی شناس
ــا  ــود فیلم  ه ــی شده اســت. خ ــا  معرف آن ه
ــا  ــاب ب ــن کت ــده اند. ای ــع آوری ش ــم جم ه
ــن:  ــای معلولی ــای فیلم  ه ــوان «راهنم عن
ــه زودی  ــی» ب ــای فارس ــد اول، فیلم  ه جل
چــاپ خواهــد شــد. جلــد دوم ایــن کتــاب 
ــد شــد  ــر خواه ــده منتش ــه در ســال آین ک
بــه معرفــی فیلم  هــای خارجــی دربــاره 

معلــوالن می پــردازد. 
بخــش دیگــر ایــن مرکــز، گروه نشــریه اســت 
کــه کار انتشــار مجلــه تــوان نامــه را برعهده 
ــت و از  ــه اس ــریه دو ماهنام ــن نش دارد. ای
ــت.  ــر شده اس ــال ۱۳۹۲ منتش ــهریور س ش
ــاص  ــی خ ــه موضوع ــریه ب ــماره نش ــر ش ه
در حــوزه معلولیــت اختصــاص یافتــه و 
پژوهــش، میزگــرد و مصاحبه  هــای جامعــی 

ــود. ــر می ش ــوع، منتش ــاره آن موض درب
گــروه پژوهشــی دیگــری داریــم کــه کار 
تألیــف و تدویــن کتاب  هــای راهنمــا در 
قطــع پالتویــی در موضوعــات ویــژه معلــوالن 
بــه  کتاب  هــا  ایــن  در  دارد.  برعهــده  را 
ــراد دارای  ــایل و معضــالت اف ــن، مس قوانی
معلولیــت همچنیــن صفــات نیکــو و معرفی 
ــه  ــه پرداخت ــته و فرهیخت ــوالن برجس معل
کتاب  هــا  ایــن  مطالــب  اســت.  شــده 
کارشناسی شــده، در قالبــی کــم حجــم 
ــم روان  ــا قل ــاال و ب ــی ب ــا ارزش اطالعات و ب
بــرای مخاطــب عمومــی تهیــه شــده اســت. 
ــاب در  ــوان کت ــد عن ــدود یکص ــون ح تاکن
ــوالن  ــه معل ــوط ب ــف مرب موضوعــات مختل
تدویــن شــده و تعــدادی از آن هــا نیــز چــاپ 
ــار  ــگان در اختی ــه رای ــه ب عمومــی شــده ک
موسســات و کتابخانه  هــای ویــژه معلــوالن، 
افــراد دارای معلولیــت و بــر روی ســایت 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــز ق مرک
بخــش دیگــر فعــال در ایــن مرکــز، کتابخانه 
تخصصــی معلولیــت و معلــوالن اســت کــه 
بــرای اولیــن بــار در ایــران و جهــان اســالم 
ــع آوری  ــدف جم ــت. ه ــده اس ــیس ش تأس
همــه آثــار اعــم از کتــاب، پایان نامــه، 
نشــریه، کتــاب گویــا و کتــاب بریــل در حوزه 
فعالیــت افــراد دارای معلولیــت اســت. 
ــی  ــر چاپ ــزار اث ــت ه ــدود هف ــون ح تاکن

و الکترونیکــی در موضوعــات اختصاصــی 
ــی،  ــی، عرب ــای فارس ــه زبان  ه ــوالن ب معل
انگلیســی، فرانســوی و اســپانیولی گردآوری 

شــده اســت. 
از دیگــر بخش  هــای ایــن مرکــز، گــروه 
ارتباطــات اســت کــه وظیفــه آن راه انــدازی 
و مدیریــت وب ســایت و ارتبــاط مســتمر 
ــوالن،  ــوزه معل ــال ح ــز فع ــر مراک ــا دیگ ب
تأمیــن  و  اطالعــات  و  تجــارب  تبــادل 
نیازمندی  هــای آنــان در حــد ضــرورت و 
تــوان می باشــد. پایــگاه اینترنتــی مرکــز بــه 
ســه زبــان فارســی، عربــی و انگلیســی آماده 
ــریات،  ــا، نش ــه کتاب ه ــن هم ــده و مت ش
مقــاالت و مجموعه  هــای تولیــدی مرکــز 

ــرار دارد. ــوم در آن ق ــتفاده عم ــرای اس ب
بخــش دیگــری کــه فعالیت پــاره وقــت دارد 
دبیرخانــه جشــنواره  ها اســت. مــا در ســال 
ــم.  ــزار می کنی ــنواره برگ ــا دو جش ــک ی ی
امــور مربــوط بــه جشــنواره  ها در ایــن 
گــروه ســاماندهی و مدیریــت می شــود. 
فراخوان هــا، جوایــز، نفــرات برگزیــده و 
گزارش  هــای ایــن جشــنواره  ها در ســایت 

ــده اســت. ــانی ش ــز اطــالع رس مرک

آثار  و  خدمات  از  هستند  مایل  که  افرادی 
چگونه  شوند  مطلع  معلولین  فرهنگ  دفتر 

می توانند ارتباط بگیرند؟
افــراد دارای معلولیــت از طریــق وب ســایت 
ــات آشــنا می شــوند و  ــا خدم ــز ب ــن مرک ای
ــدی  ــار تولی ــت آث ــه دریاف ــل ب چنانچــه مای
ــه  ــل، نام ــق ایمی ــد از طری ــند می توانن باش
پســتی یــا تمــاس تلفنــی بــا مــا در ارتبــاط 
باشــند. لیســت اکثــر آثــار، تألیفــات و 
ــر روی ســایت مرکــز  خدمــات ایــن مرکــز ب
دارد.  قــرار   (www.malolan.com)
ــرای  ــگان ب ــه صــورت رای ــدات ب ــام تولی تم
افــراد دارای معلولیــت در ایــران و ســایر 
ــت. ــال اس ــل ارس ــان قاب ــور های جه کش

افــراد  از  محصــوالت  ارســال  کنــار  در 
توان خــواه خواســته می شــود کــه زندگینامه 
خــود را بفرســتند تا تشــکیل پرونــده بدهیم 
ــار  و طبــق نیازمندی هایشــان خدمــات و آث

ــتیم. ــان بفرس ــدی را برایش بع

آیا همه این آثار به صورت مجازی و اینترنتی 

در دسترس قرار می گیرند؟
مقاله  هــای  مجــالت،  کتاب هــا،  متــن 
ــس  ــه پ ــا را بالفاصل ــی و مصاحبه  ه پژوهش
ــایت و  ــل در س ــورت کام ــه ص ــار ب از انتش
ــدود  ــم. ح ــرار می دهی ــازی ق ــای مج فض
چهــار هــزار ســاعت کتــاب صوتــی کــه در 
اســتودیو مرکــز خوانــده و نهایــی شــده و در 
ــم،  ــازی کرده ای ــه س ــاه DVD مجموع پنج
بــه علــت حجــم بــاال بــر روی ســایت قــرار 
نداده ایــم و در قالــب CD و DVD بــرای 
افــراد، موسســات و کتابخانه  هــا ارســال 

می کنیــم. 

آیا در دفتر فرهنگ معلولین تیمی وجود دارند 
که اطالعات و توانایی  های افراد را جمع آوری 

و پردازش کنند؟
ــالش  ــدف ت ــه ه ــرای جامع ــر ب ــن دفت ای
آن هــا  دربــاره  اســت  الزم  و  می كنــد 
از  باشــیم،  داشــته  جامــع  اطالعــات 
ایــن رو از ابتــدا، بانــک اطالعــات معلــوالن 
نخبــه در مرکــز ایجــاد شــد و افــراد نخبــه 
و  شناســایی  ایــران،  سراســر  از  معلــول 
اطالعــات آن هــا را در بانــک ثبــت نمودیــم. 
ــراد  ــود اف ــم از خ ــعی می کنی ــن س همچنی
ــک  ــار کم ــد آث ــرای تولی ــت ب دارای معلولی
ــای  ــه در زمینه  ه ــردی را ک ــر ف ــم. ه بگیری
و  گویندگــی  نویســندگی،  ویراســتاری، 
باشــد  داشــته  را  الزم  مهــارت  ترجمــه 
ــد  ــراد عالقمن ــم. اف ــه کار می کنی دعــوت ب
آموزش  هــای توجیهــی و کارگاهــی را در 
جهــت انجــام کار می بیننــد و چــون کار 
تــا حــدود زیــادی تخصصــی اســت دو مــاه 
ــورد  ــد و م ــی کار می کنن ــور آزمایش ــه ط ب
ــرادی کــه ایــن  ــد. اف ــرار می گیرن ــی ق ارزیاب
دوره را بــه خوبــی بگذراننــد، مجوز اشــتغال 
ــد.  ــت می نماین ــر دریاف ــورد نظ ــروه م در گ

این آموزش  ها و کارگاه  ها در چه مکانی برگزار 
می شوند؟

ــت  ــیك نیس ــورت كالس ــه ص ــا ب آموزش  ه
بلكــه ضمــن كار اســت. یعنــی افــرادی كــه 
مراجعــه كــرده و تقاضــای اشــتغال دارنــد، 
ــتعداد و  ــوع اس ــه، ن ــی اولی ــس از ارزیاب پ
گروهــی كــه بایــد مشــغول شــوند، تعییــن 
می شــود. ایــن نیــرو بــه مدیــر گــروه 
ســپرده و او در گــروه مشــغول می شــود 
و ضمــن انجــام كار، نــکات آموزشــی و 

اصالحــی عرضــه می شــود.

دفتر فرهنگ معلولین وظیفه خدمت رسانی 
به نخبگان دارای معلولیت را برعهده دارد، 
تعریف شما از نخبه چیست و این افراد باید 
در چه سطح علمی، ورزشی یا هنری باشند؟

تعریــف دقیــق از نخبــه ارائــه نشــده و ایــن 
اصطــالح دارای مفهومــی نســبی اســت. از 
ســوی دیگــر در هــر رشــته بــه اقتضــای آن 
ــم  ــود. مه ــن می ش ــف و تعیی ــته تعری رش
ــارت الزم در  ــی و مه ــه توانای ــن اســت ک ای

ما پیشنهاد ایجاد یک شبکه 
مجازی ارتباطی معلوالن در ایران 

را داده ایم. ایجاد چنین شبکه ا ی توسط 
سازمان بهزیستی یا موسسات مربوط 
به افراد دارای معلولیت،   نقش مهمی در 

اطالع رسانی و خدمات رسانی به این افراد 
حتی در دورافتاده ترین نقاط ایران و در 

کوتاه ترین زمان را خواهد داشت 
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رشــته خــاص داشته باشــند. فــردی نقــاش 
یــا فیلمســاز، نویســنده، قــاری قــرآن، 
مربــی ورزش یــا ورزشــكار اگــر دارای ابتــكار 
ــوب  ــه محس ــند، نخب ــذاب باش ــار ج و آث

می شــوند. 

آیا دفتر فرهنگ معلولین مستقیمًا در جهت 
فعالیت  هم  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال 

می کند ؟
ــر  ــن پرســش هــم آری و هــم خی پاســخ ای
اســت. اگــر منظــور شــما اینســت كــه بــه 
آن هــا كار بدهیم و آن ها را ســركار مشــخص 
ــه جــزء  ــدود ك ــراد مع ــر از اف ــم، غی بگذاری
كارمنــدان دفتــر هســتند، بــرای بقیــه كار 
ــروزه کشــور های  ــا ام ــم. ام ایجــاد نمی كنی
پیشــرفته هــم معمــوًال بــرای گــروه هــدف 
خــود مســتقیم اشــتغال آفرینی نمی کننــد، 
ــد و از  ــام می دهن ــانی انج ــه اطالع رس بلک
ــه هــدف  ــرای جامع ــق اطالع رســانی ب طری
ــگ  ــر فرهن ــد. دفت ــاد می كنن اشــتغال ایج
ــا  ــه در دنی ــن کار را ک ــم همی ــن ه معلولی
تجربــه شــده، انجــام می دهــد. یعنــی 
توانایی  هــای  بــا  معلولیــت  دارای  افــراد 
ــایت،  ــق س ــایی و از طری ــف را شناس مختل
ــار  ــه در اختی ــی ک ــه و امکانات ــاب، مجل کت
ــروی  ــد نی ــه «مراكــز نیازمن دارد آن هــا را ب
كار» معرفــی می کنــد و ســعی می کنــد 
ارتبــاط بیــن مراکــز مختلــف بــا ایــن افــراد 

ــد.  ــازماندهی کن را س
معلــوالن،  حــوزه  موسســات  بیشــتر 
ــرف  ــادی را ص ــای زی ــات و بودجه  ه امکان
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــوزی ب مهارت آم
ــی  ــت، ول ــی اس ــه کار خوب ــد؛ البت می کنن
بایــد در نظــر داشــت، شــهری ماننــد تهران 
ــول دارد  ــر معل ــزار نف ــت ه ــل دویس حداق
کــه شــاید در ســال حــدود دویســت نفــر از 
ــد  ــف آمــوزش ببینن ــز مختل ــا در مراک آن ه
ــی اســت،  ــم اندك ــه کل، رق ــه نســبت ب ک
بنابرایــن، ایــن شــیوه بــه امکانــات و بودجه 
و موسســات زیــادی نیــاز دارد. حتــی در این 
ــرای  ــتغال ب ــکان کار و اش ــم ام ــورت ه ص
ــه  ــن ب ــدارد. بنابرای ــود ن ــا وج ــه آن ه هم
ــه جــای  ــر اســت ب ــه بهت نظــر می رســد ک
بــه  را  آن هــا  مهارت آمــوزی،  و  آمــوزش 
کارفرمایــان ایــران و جهــان معرفــی کنیــم. 
ایــن کار نیــاز بــه امکانــات پیچیــد ه ای هــم 
نــدارد و از طریــق ســایت  های مختلــف 

می تــوان ایــن کار را انجــام داد. 
ــی  ــم توانای ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــدف ای ه
هــر کــدام از افــراد دارای معلولیــت را بــه 
دنیــا معرفــی کنیــم. مــا از هــر کــدام از 
ایــن افــراد اطالعــات جامعــی را تهیــه و 
بــه صــورت یــک رزومــه در ســایت قــرار 
می دهیــم. بــا ایــن کار بســیاری از افراد 
بــه اشــتغال می رســند، مخصوصــًا کــه 
خــود ایــن افــراد بــا یکدیگــر در ارتباط 
هســتند. اگر مراکــز بهزیســتی را کنار 
بگذاریــم متاســفانه مراکــز غیردولتــی 

ویــژه معلــوالن در ایــران ارتبــاط خوبی 

ــتند  ــر نیس ــی حاض ــد و حت ــم ندارن ــا ه ب
اطالعــات خــود را بــه یکدیگــر بدهنــد. 
ــوالن  ــرای معل ــال ب ــز فع ــه مراک ــا از هم م
ــع  ــران، مجتم ــن ای ــه معلولی ــد جامع مانن
رعــد، رعــد الغدیــر، انجمــن نابینایــان 
ــایر  ــران و س ــنوایان ای ــون ناش ــران، کان ای
مراکــز فعــال در شهرســتان  ها خواهــش 
ــان را در  ــد و اطالعاتش ــه بیاین ــم ک کرده ای
یــک مرکــز واحــد گــردآوری کننــد. زیــرا هــر 
ــد  ــو دارن ــدادی عض ــز تع ــن مراک ــک از ای ی
ــد.  ــده دارن ــا پرون ــک از آن ه ــر ی ــرای ه و ب
بایــد بتوانیــم همــه ایــن اطالعــات را 
ــادل  ــر در تب ــا یکدیگ ــم و ب ــع آوری کنی جم
ــروع  ــرای ش ــل ب ــیم. حداق ــات باش اطالع
کار چــه در بحــث اشــتغال معلــوالن و چــه 
رفــع ســایر نیاز هــای ایــن افــراد الزم اســت 
ــراد  ــی از اف ــز جامــع اطالعات ــه یــک مرک ک
دارای معلولیــت، همچنیــن بانــک اطالعات 

ــه وجــود داشــته باشــد. ــوالن نخب معل

چه  زیرنظر  باید  اطالعاتی  جامع  مرکز  این 
اطالعاتی  بانک  چنین  آیا  باشد؟  سازمانی 

هنوز ایجاد نشده است؟
ــای  ــد منظور ه ــع و چن ــک جام ــن بان چنی
هنــوز ایجــاد نشــده اســت. مراکــز مختلــف 
هــر کــدام تعــدادی عضــو دارنــد کــه 
ــود را در  ــه اعضــای خ ــوط ب ــات مرب اطالع
اختیــار دارنــد ایــن کار باید توســط ســازمان 
بهزیســتی یــا مراکــز مــردم نهــاد قــوی مانند 
ــران انجــام شــود. ســازمان  ــز رعــد ته مرک
ــه اقداماتــی انجــام  بهزیســتی در ایــن زمین

داده اســت ولــی در جمــع آوری اطالعــات و 
پــردازش کنــد اســت. همچنیــن اطالعات و 
بانک  هــای خــود را بــه بیــرون و ســایر مراکــز 
معلــوالن نمی دهــد و عمــًال چیــزی تاکنــون 
ــه دســت مــا نرســیده اســت.  تعــدادی از  ب
نهاد هــای خیریــه ای کــه در حــوزه معلــوالن 
ــد  ــای فرهنگــی ندارن ــد انگیزه  ه کار می کنن
و بیشــتر در جهــت ســودآوری کار می کننــد، 
ــی  ــت. ول ــار گذاش ــد کن ــز را بای ــن مراک ای
یــک ســری مراکــزی هــم هســتند کــه واقعًا 
ــت  ــراد دارای معلولی ــای اف ــت ارتق در جه
ــد.  ــی دارن ــد و اهــداف واالی ــالش می کنن ت
ــد  ــد کــه مراکــزی مانن ــز منتظرن ــن مراک ای
مجتمــع رعــد  وارد میــدان شــود و دســت 
آنــان را هــم بگیــرد. مجتمــع رعــد می توانــد 
بــا ایــن مراکــز جلســاتی بگــذارد و تقســیم 
ــاد  ــا ایج ــن کار ه ــی از همی ــد. یک کار کن
بانــک اطالعاتــی اســت کــه بــرای کمــک به 
افــراد دارای معلولیــت ضــروری اســت. زیــرا 
تــا وقتــی کــه مــا اطالعــات کافــی نداشــته 
باشــیم نمی توانیــم در مســیر درســت قــدم 

برداریــم.

دفتر فرهنگ معلولین چند نفر عضو دارد؟ 
اطالع رسانی این دفتر چگونه است؟

اطــالع رســانی مــا از طریــق وب ســایت 
ــه  ــر فرهنــگ معلولیــن، از طریــق مجل دفت
بــا  کــه  اســت  جلســاتی  و  توان نامــه 
ــات  ــا و موسس ــایر انجمن  ه ــوالن و س معل
ــا  ــداد اعض ــورد تع ــم. در م ــزار می کنی برگ
بایــد بگویــم مــا حــدود دو هــزار نفــر عضــو 
ــه  ــانی ک ــی کس ــم یعن ــطه داری ــدون واس ب

به نظر می رسد که

 بهتر است به جای آموزش 

و مهارت آموزی، آن ها را به 

کارفرمایان ایران و جهان 

معرفی کنیم

م

ه

جه

مو

ها

ه
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خودشــان بــا مــا تمــاس گرفته انــد و تمایــل 
بــه اســتفاده از آثــار ایــن مرکــز دارنــد. یــک 
ســری اعضــا هــم داریــم کــه بــا واســطه بــا 
ــا  مــا در تمــاس هســتند. یعنــی فــرد نابین
یــا ناشــنوایی کــه در اردبیــل یــا بندرعبــاس 
ــا روســتا های اطــراف آن زندگــی می کنــد  ی
و  انجمن  هــا  طریــق  از  را  خــود  نیــاز 
موسســات موجــود در شهرســتان خــود 
ــا  ــتقیمًا ب ــر مس ــه اگ ــد و البت ــه می کن تهی
ــن  ــد از ای ــرد می توان ــاس بگی ــم تم ــا ه م

ــود. ــد ش ــات بهره من خدم
شــهر ها  همــه  در  طریــق  ایــن  از 
خدمت رســانی را فعــال كرده ایــم. مثــًال 
ــی  ــتریان اصل ــه مش ــان ک ــورد نابینای در م
ــتند  ــا هس ــای م ــی و گوی ــای صوت کتاب  ه
نابینایــان  انجمن  هــای  همــه  بــا  مــا 
و  هســتیم  ارتبــاط  در  شهرســتان  ها  در 
ــود را  ــی خ ــک و صوت ــای الکترونی کتاب  ه
ــال  ــان ارس ــد برایش ــس از تولی ــه پ بالفاصل
تمــاس  انجمن  هــا  ایــن  بــا  می کنیــم. 
گرفتــه و تولیــدات خــود را معرفــی و رایــگان 
ــار  ــا در اختی ــم ت ــال می کنی ــان ارس برایش
ــدود  ــران ح ــد. در ای ــرار دهن ــان ق اعضایش
یــک میلیــون نفــر نابینــا، کــم بینــا و 
ــای  ــه کتاب  ه ــم ک ــمی داری ــات چش ضایع
ــن  ــن روش، بی ــا ای ــا ب ــای م ــی و گوی صوت
نــود درصــد روشــندالنی کــه خواهــان 
کتــاب گویــا هســتند پخــش می شــود. 
نکتــه دیگــر اینکــه در ایــران مــا تنهــا مجلــه  
معلولیــن هســتیم کــه متــن نشــریه را عالوه 
ــر  ــا فرمــت doc و html ب ــر فرمــت pdf ب ب
ــا پژوهشــگران  ــم ت ــرار داده ای روی ســایت ق
ــتفاده  ــب آن اس ــد از مطال ــر بتوانن راحت ت

ــد. کنن

آن  پیگیر  که  معلوالن  ارتباطی  شبکه  طرح 
هستید چه ویژگی  ها و الزاماتی دارد؟

ــام طــرح شــبکه ارتباطــی  ــه ن طرحــی را ب
معلــوالن کارشناســی کرده ایــم و در نشــریه 
تــوان نامــه نیــز آن را توضیــح داده ایــم. در 
ــوالن در هــر  ــد انگلیــس معل کشــوری مانن
اســتانی یــک پایــگاه دارنــد کــه ایــن پایــگاه 
ــن  ــق ای ــر و از طری ــهر های کوچک ت ــا ش ب
شــهر ها بــا روســتا های اطــراف مرتبــط 
هســتند و فــرد دارای معلولیتــی کــه در یک 
ــدارد کــه  ــازی ن روســتا زندگــی می کنــد نی
بــا مرکــز لنــدن تمــاس بگیــرد و یــا بــه آنجا 
مراجعــه کنــد بلكــه بــه همــان پایگاهــی که 
ــا شــهر نزدیــک خــود هســت،  در روســتا ی
مراجعــه می کنــد؛ یــا از طریــق شــبکه  های 
مجــازی بــا ایــن مراکــز ارتبــاط برقــرار 
می كننــد. مــا پیشــنهاد ایجــاد یــک شــبکه 
مجــازی در ایــران را دادیــم. هزینــه آن 
هــم زیــاد نیســت. ایجــاد چنیــن شــبکه ای 
ــات  ــا موسس ــتی ی ــازمان بهزیس ــط س توس
ــوالن نقــش مهمــی در اطالع رســانی و  معل
خدمــات رســانی بــه افــراد دارای معلولیــت 
در  ایــران  نقــاط  افتاده تریــن  دور  در 

ــت.  ــد داش ــان را خواه ــن زم کوتاه تری

در حــال حاضــر خیلــی از دانشــگاه  های 
مطــرح در دنیــا بــرای افــراد دارای معلولیــت 
بورســیه  های ویــژه ای دارنــد و بســیاری 
از افــراد دارای معلولیــت واجــد شــرایط 
در ایــران هســتند کــه از ایــن موضــوع 

بی اطالعنــد. 
مــا از یکــی از دانشــجویان مشــغول بــه 
ــته ایم  ــکارا خواس ــگاه آن ــل در دانش تحصی
در  را  تحصیلــی  فرصت  هــای  ایــن  کــه 
دانشــگاه  های دنیــا شناســایی کنــد تــا 
ــایت  ــر روی س ــات را ب ــن اطالع ــم ای بتوانی
مرکــز قــرار دهیــم. ایــن دانشــگاه  ها افــراد 
و  می کننــد  بورســیه  را  معلولیــت  دارای 
ــرار  ــز در اختیارشــان ق ــی نی ــات خوب امکان
ــرایط  ــد ش ــراد واج ــه اف ــد. چنانچ می دهن
بتواننــد بــه موقــع از ایــن فرصت  هــا باخبــر 
شــوند و رزومــه خــود را ارســال کننــد 
بهره منــد  امکانــات  ایــن  از  می تواننــد 
ــاه  ــش از پنج ــر بی ــال حاض ــوند. در ح ش
مقالــه حقوقــی بــه زبــان فارســی، انگلیســی 
و فرانســه در ســایت قابــل دســترس اســت. 
شــامل  اطالع رســانی  ایــن  از  بخشــی 
بــرای  اروپایــی  کشــور های  بورس  هــای 
ــوالن در دانشــگاه  های مختلــف اســت.  معل
ــراد دارای معلولیــت  ــدادی از اف هرســاله تع
توســط ایــن دانشــگاه  ها پذیــرش می شــوند 
کــه بــه زودی ایــن اطــالع رســانی از طریــق 
ســایت دفتــر فرهنــگ معلولیــن انجــام 

ــد.  ــد ش خواه

مرکز شما در کجاست و بودجه  های آن چگونه 
تأمین می شود؟

دفتــر مــا در شــهر قــم اســت. البتــه فعالیت 
مرکــز مــا بیشــتر بــه شــکل مجــازی اســت 
ــم  ــر مه ــده و فک ــا ای ــروزه در دنی ــون ام چ
ــد،  ــود داشته باش ــده ای وج ــر ای اســت و اگ
بــه ســرعت فراگیــر می شــود. مــا هیچگونــه 
ــی  ــم و حام ــت نمی گیری ــه ای از دول بودج
انجمــن مــا، دفتــر آیــت اهللا العظمــی 
ــتند.  ــف هس ــتانی در نج ــیدعلی سیس س
ــالم  ــران حجت االس ــان در ای ــده ایش نماین
والمســلمین ســیدجواد شهرســتانی هــر 
ــگ  ــر فرهن ــار دفت ــه ای در اختی ــاه بودج م
ــه  ــه صــرف تهی ــرار می دهــد ک ــن ق معلولی
ــر و فعالیت  هــای آن  ــار ایــن دفت و تولیــد آث

می شــود.

دفتر فرهنگ معلولین به نوعی کار رسانه ای 
در جهت ارتقای فرهنگ افراد دارای معلولیت 
هم انجام می دهد. به نظر شما رسانه  ها چه 
رسانه  های مکتوب و چه رسانه  های مجازی و 
چه رسانه  های دیداری و شنیداری چه نقشی 

در فرهنگ سازی در حوزه معلولیت دارند؟
از دوران مشــروطه گفتــه می شــود کــه 
مطبوعــات  مشــروطه،  چهــارم  رکــن 
جــزو  مطبوعــات  و  رســانه  ها  هســتند. 
ــتند  ــرفته هس ــای پیش ــای جامعه  ه مقوم  ه
و بــه عبارتــی جامعــه مدنــی بــدون رســانه 

متاســفانه  نیســت.  امکان پذیــر  اصــًال 
مطبوعــات و رســانه  ها در حــوزه معلولیــت 
کــم کار و تاحــدودی ناکارآمــد بوده انــد. 
ــا  وقتــی بررســی می کنیــم و می بینیــم تنه
ــوالن  ــوزه معل ــته در ح ــه پیوس ــد مجل چن
منتشــر می شــود کــه شــاید بهتریــن آن هــا 
ــا باشــد و مجلــه مــا  توان یــاب و پیــک توان
هــم کــه تــا حــدودی آکادمیــک و تخصصــی 
ــدی  ــم کارآم ــه ه ــه مجل ــن س ــت و ای اس
نســبی دارنــد و نمی تــوان گفــت کــه کامــل 
و  جامعه مدنــی  اگــر  بنابرایــن  هســتند. 
ــم  ــوم آن یعنــی رســانه را در نظــر بگیری مق
ــی  ــوالن خیل ــوزه معل ــه در ح ــم ک می بینی
نقــش  رســانه  ها  شده اســت.  کار  کــم 
انتقــال تجــارب و اطالعــات و دســتاورد های 
دنیــای پیشــرفته را برعهــده دارنــد. وقتــی 
ــال  ــه انتق ــند چرخ ــد نباش ــانه  ها کارآم رس
اطالعــات بــه خوبــی كار نمی كنــد. در 
کشــور های توســعه یافته ده  هــا و صد هــا 
ــک  ــمعک و عین ــی از س ــیله توانبخش وس
ــط  ــا خ ــه ت ــکی گرفت ــرفت  های پزش و پیش
ــار  ــود و در اختی ــانی می ش ــل اطالع رس بری
افــراد دارای معلولیــت قــرار می گیــرد و ایــن 
ــرفت  ها و  ــن پیش ــه ای ــتند ک ــانه  ها هس رس
اطالعــات را در دنیــا منتقــل می کننــد. 
ــی  ــه خوب ــود را ب ــن کمب ــران، ای ــی در ای ول
ــد و  ــراد توانمن ــه اف ــم. ب ــاس می کنی احس
ژورنالیســت  های قــوی در همــه شــهر ها 
ــه مجــالت  ــز ب ــم، نی ــاز داری و اســتان  ها نی
و ســایت  های قــوی  و بومــی در زمینــه 
ــارب و  ــن تج ــا ای ــم ت ــاز داری ــوالن نی معل
ــود  ــد خ ــد. بای ــل کنن ــرفت  ها را منتق پیش
افــراد دارای معلولیــت هــم نســبت بــه ایــن 
ــان  ــند و خودش ــاس باش ــرفت  ها حس پیش
هــم خواســتار اطالع رســانی بیشــتر باشــند. 
رســانه  ها می تواننــد در حســاس کــردن 
مــردم و مدیــران ســازمان  ها مثــل ســازمان 

ــد. ــا کنن بهزیســتی نقــش ایف

و سخن آخر:
امیدواریــم کــه ارتباطــات و همــکاری و 
تقســیم کار بیــن مراکــز مختلــف معلــوالن 
بیشــتر شــود و ایــن مراکــز ماننــد جزایــری 
نباشــند کــه هــر کــدام بــدون خبــر از 
از  اطالعــی  هیــچ  و  کننــد  کار  یكدیگــر 
یکدیگــر نداشته باشــند.اگر مرکــز رعــد وارد 
میــدان شــود می توانــد در ســال چنــد 
جلســه جــدی و کارشناســانه بــا ســایر مراکز 
ــا در  فعــال حــوزه معلولیــت برگــزار کنــد ت
ایــن جلســات مســایل حــاد معلــوالن مــورد 
ــت  ــه و در نهای ــرار گرفت بحــث و بررســی ق
بــا همــکاری یکدیگــر بانک  هــای اطالعاتــی 
ــا  ــود ت ــاد ش ــع ایج ــوره و جام ــد منظ چن
ــه راشناســایی و  ــت نخب ــراددارای معلولی اف
بــه جهــان معرفــی نمایــد و زمینــه اشــتغال 

ــم آورد. ــا را فراه آن ه
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لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟
ــل  ــارغ التحصی ــی ف ــو رحیم ــاه بان ــن م م
زبــان انگلیســی و کارمنــد مرکــز رعــد کــرج 
هســتم. در ســال ٨٦ ازدواج کــردم و یــک 
ــه  ــید دارم ک ــام مهش ــه ن ــر ب ــد دخت فرزن
در کالس اول دبســتان درس می خوانــد. 
مــن در ســن ٥ ســالگی دچــار فلــج اطفــال 
ــه  ــتای اقبالی ــان در روس ــدم. در آن زم ش
ــم و  ــی می کردی ــاوجبالغ زندگ ــع س از تواب
چــون امــکان تزریــق واکســن فلــج اطفــال 
در آن روســتا مهیــا نبــود، پــس از یــک تــب 
از ناحیــه کمــر بــه پاییــن دچــار فلج شــدم. 
خوشــبختانه بــا پیگیری  هــای پــدر و مــادرم 
ــل  ــی، مث ــای توانبخش ــام فعالیت  ه و انج
کاردرمانــی و فیزیوتراپــی و پی گیری  هــای 
پزشــکی در تهــران، کــم کــم یکــی از پاهایم 

بهبــود پیــدا کــرد. 
ــو  ــاه بان ــر م ــودی،  همس ــر محم ــن اکب م
رحیمــی هســتم و اکنــون در موسســه 
اتومبیــل کرایــه (آژانــس) در شهرســتان 
کــرج مشــغول بــه کارم. هفــت ســال پیــش 

ازدواج کردیــم و خــدا را شــکر زندگــی 
شــاکر  همیشــه  مــن  و  داریــم  خوبــی 

خداونــد هســتم. 

در مورد نحوه آشناییتان با هم که منجر به 
ازدواجتان شد بگویید.

ــه  ــان در موسس ــن در آن زم ــو: م ــاه بان م
ــرم  ــردم و همس ــس می ک ــان تدری ــد زب رع
هــم در آن موقــع راننــده ســرویس یکــی از 
بچه هایــی بــود کــه بــه کالس می آمــد. 
ــاز  ــان آغ ــان زم ــا از هم ــه م ــنایی اولی آش
شــد و پــس از یــک ســال و نیــم بــه ازدواج 

منجــر شــد.

عکس العمل خانواده هایتان نسبت به ازدواج 
شما چگونه بود؟  چون شما در ظاهر از یک پا 
معلولیت دارید و همسرتان تندرست است و 
در فرهنگ ظاهربین ما این تفاوت پذیرفتنی 

نیست، چگونه با این مساله کنار آمدند؟
مــاه بانــو: خانواده  هــا در ابتــدا از ایــن 

ازدواج خیلــی اســتقبال نکردنــد. مخصوصــا 
خانــواده همســرم. مــادر ایشــان بــا ازدواج 
ــز  ــن نی ــد. م ــف بودن ــه شــدت مخال ــا ب م
خانواده  هــا  رضایــت  روی  بســیار  چــون 
ــر  ــه حاض ــردم ک ــالم ک ــتم اع ــد د اش تاکی
ــه نظــرم  ــن ازدواج نیســتم. چــون ب ــه ای ب
نقــش خانواده  هــا در اســتحکام زندگــی دو 
ــواده  ــر خان ــت و اگ ــم اس ــی مه ــر خیل نف
ایشــان رضایــت نداشــتند، مســلما زندگــی 
ــر  ــادر اکب ــرد و م ــدا نمی ک ــه پی ــا ادام م
ــرار  ــا اص ــره ب ــد. باالخ اصــال راضــی نبودن
ایشــان، یــک روز مــادر بــه همــراه دو نفــر 
از خانم  هــای فامیــل بــه خانــه مــا آمدنــد. 
پــس از ایــن جلســه هــم بــه دلیــل مشــکل 
ــرم  ــه از همس ــل این ک ــه دلی ــم ب ــا و ه پ
بزرگ تــر بــودم رضایــت ندادنــد. پــس 
از آن دیــدار مــن مســاله را تمــام شــده 
ــودم  ــر نب ــون اصــال حاض ــردم چ ــرض ک ف
بــا وجــود مخالفــت خانــواده ازدواج کنیــم. 
ولــی ایشــان دســت بــردار نبودنــد و آن قــدر 
ــره  ــه باالخ ــد ک ــار رفتن ــواده کلنج ــا خان ب

بــرای دیــدار بــا یــک خانــواده 
ــزل  ــه من ــی ب ــق و صمیم موف

ــی  ــو رحیم ــاه بان ــم. م ــا رفتی آن ه
ــبختی  ــودی زوج خوش ــر محم و اکب
هســتند کــه بــا فرزنــد خردسالشــان 
ــی را  ــیار خوب ــی بس ــید، زندگ مهش
ــر  ــن دو نف ــنایی ای ــد. آش می گذرانن
بــا هــم در مرکــز رعــد کــرج صــورت 
ــدرس  ــو م ــاه بان ــت، م ــه اس گرفت
زبــان انگلیســی در ایــن مرکــز و اکبــر 
ــز بوده اســت.  ــن مرک ــکاران ای از هم

وقتی که هر نقص جسمانی 
در حاشیه قرار می گیرد
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ــم.  ــا ازدواج کردی ــد و م ــت را گرفتن رضای
ــدا  ــه در ابت ــی ک ــا همــه مخالفت های ــا ب ام
وجــود داشــت بعــد از ازدواج ارتبــاط بســیار 
خوبــی شــکل گرفــت و ارتبــاط مــن بــا مادر 
ایشــان بســیار صمیمانــه و دوســتانه اســت. 
ــن ازدواج  ــا ای ــدا ب ــم در ابت ــن ه ــدر م پ
ــا پــدرم در مــورد  موافــق نبودنــد. وقتــی ب
ــی  ــد؛ زندگ ــردم، گفتن ــت ک ــان صحب ایش
زندگــی  و  اســت  ســنگینی  مســوولیت 
بــدون پشــتوانه مالــی دشــوار اســت. چــون 
در آن موقــع همســرم ورشکســت شــده 
ــک تاکســی اجــاره ای کار  ــر روی ی ــود و ب ب
می کــرد. بــه هــر حــال توصیــه پــدرم ایــن 
بــود کــه از ایــن ازدواج صــرف نظــر کنــم. 
ولــی مــن مخالفــت کــردم و گفتــم کســی 
کــه ورشکســت شــده را بایــد کمــک کــرد و 
دســتش را گرفــت، نبایــد او را هــل داد کــه 
بــه تــه چــاه بیافتــد. بــه هــر حــال خانــواده 
مــن هــم بــه ایــن ازدواج رضایــت دادنــد و 
اآلن بــه ایشــان بســیار عالقمندنــد و روابــط 

ــم. ــواده داری ــا هــر دو خان ــی ب خوب

برای  شما  پافشاری  علت  محمودی  آقای 
ازدواج با خانم رحیمی چه بود؟

علــت اولیــه ایــن بــود کــه مــن بــه ایشــان 
عالقمنــد شــده بــودم و آن چه که در ایشــان 
ــد اخــالق، منش خــوب،  ــودم مانن ــده ب دی
متانــت و وقــار ایشــان برایــم بســیار جــذاب 
بــود و و نقــص جســمی ایشــان اصــال 
ــا  ــواده ام ب ــی خان ــود. وقت ــم نب ــم مه برای
ــه ایشــان  ــد، ب ــت کردن ــن ازدواج مخالف ای
ــا ایشــان در هــر  گفتــم؛ مــن مایلــم کــه ب
شــرایطی ازدواج کنــم، حتــی اگــر روی 
ــود.  ــا یــک پایــش قطــع ب ــود و ی ویلچــر ب
در آخــر بــه مــادرم گفتــم یــا بــا مــاه بانــو 
ــم  ــا اصــال ازدواج نمی کن ــم ی ازدواج می کن
و باالخــره مــادرم رضایــت داد و ایــن ازدواج 
ــم از  ــادرم و خواهران ــت و اآلن م ــر گرف س
مخالفتشــان پشــیمانند و ایشــان را بســیار 
ــا  ــی ب ــی خوب ــد و روابــط خیل دوســت دارن

هــم دارنــد.

از  آیا  سال،  چند  این  گذشت  از  پس  حاال 
زندگی خود رضایت دارید؟

اکبــر: مــن بســیار از زندگی ام راضی هســتم 
ــه  ــم ک ــار شــکر می کن ــزاران ب ــدا را ه و خ
همســر خــوب و همــراه و همــدل و دختــر 
عزیــزی مثــل مهشــید دارم. مــا در زندگــی 
بــا هــم مثــل دو دوســت هســتیم و در 
ــم. ــا هــم مشــورت می کنی ــا ب همــه کار ه

مــاه بانــو: همســرم بســیار مهربــان و 
خــوش اخــالق اســت و بــه مــن هــم 
ــار هــم  ــا در کن بســیار عالقمنــد اســت. م
احســاس آرامــش و خوشــبختی می کنیــم. 
البتــه مشــکالت زیــادی را هــم پشــت ســر 
گذاشــته ایم، ولــی اکنــون از زندگیمــان 

ــتیم.  ــی هس راض

از تحصیالتان بگویید و این که چه شد که با 
مرکز رعد آشنا شدید؟

ــا کالس پنجــم دبســتان  ــو: مــن ت مــاه بان
در همــان روســتای اقبالیــه کــه محــل 
تولــدم بــود درس خوانــدم و چــون مدرســه 
راهنمایــی در روســتای مــا نبــود، بــه مــدت 
یــک ســال تــرک تحصیــل کــردم. تــا 
این کــه شــوهرخواهرم کــه در کــرج بــه 
ــا  ــرا ب ــرد م ــی می ک ــرم زندگ ــراه خواه هم
ــم.  ــا درس بخوان ــرج آورد ت ــه ک ــودش ب خ
ــی  ــا زندگ ــه آن ه ــار ســال در خان ــن چه م
کــردم و دوران راهنمایــی را گذراندم و بعد از 
آن هــم پــدرم خانــه ای در کــرج برایــم اجاره 
کــرد و مــن درســم را ادامــه دادم و دیپلــم 
ــم و وارد دانشــگاه شــدم. چندســالی  گرفت
ــا  ــردم ت ــی ک ــرادرم زندگ ــه ب ــم درخان ه
این کــه مــدرک دانشــگاهیم را گرفتــم. مــن 
ــدن داشــتم  ــه درس خوان ــادی ب ــه زی عالق
ــش  ــن برای ــدن م ــز درس خوان ــدرم نی و پ
ــود. همیشــه می گفــت کــه  ــی مهــم ب خیل
ــه کار  ــی و مشــغول ب ــد درس بخوان ــو بای ت
شــوی تــا اســتقالل مالــی پیــدا کنــی. بعــد 
ــم  ــگاهی ام را گرفت ــدرک دانش ــه م از این ک
ــان  ــاب  زب ــگاه کت ــک فروش ــی را در ی مدت
انگلیســی شــروع بــه کار کــردم. در همــان 
زمــان بــود کــه از طریــق یکــی از آشــنایان 
ــز رعــد آشــنا شــدم. در ســال ٨٣  ــا مرک ب
بــه عنــوان کارآمــوز بــه مرکــز رعــد رفتــم و 
در کالس  هــای مختلــف مرکــز مثــل کالس 
کامپیوتــر، نقاشــی، شمع ســازی، قالــی 
بافــی، گلیــم بافــی و خوشنویســی شــرکت 
ــای نقاشــی  ــان کار ه ــان زم ــردم. در هم ک
و شمع ســازی را انجــام مــی دادم و بــه 
فــروش می رســاندم. از ایــن طریــق درآمــد 
ــم  ــوز ه ــه هن ــتم. البت ــم داش ــی ه اندک
در کالس  هــای رعــد مثــل قالب بافــی و 
ــس  ــم. پ ــرکت می کن ــل ش ــا می ــی ب بافتن
ــد  ــز رع ــا، در مرک ــن دوره ه ــدن ای از گذران
کــرج مشــغول بــه تدریــس زبــان انگلیســی 
شــدم. دو ســال در آنجــا بــه بچه  هــا زبــان 
یــاد مــی دادم تــا این کــه مهنــدس عامــری 
کــه در آن زمــان مدیــر داخلــی رعــد کــرج 

ــه مــن پیشــنهاد کار در قســمت  ــد، ب بودن
آمــوزش را دادنــد. مــن هــم پذیرفتــم و دو 
ســال در قســمت آمــوزش مرکــز کار کــردم 
و بعــد از آن هــم، بــا عنــوان مســوول اداری 

مشــغول هســتم.

نقص  یک  دیدن  با  مردم  چرا  شما  نظر  به 
جسمانی انگ معلول را به فرد می چسبانند؟ 
شما در هنگام راه رفتن کمی مشکل دارید. 
این  فرد  ظاهری  مشکل  مردم  برای  چرا 
همه مهم است و نوع نگاهشان به او تغییر 

می کند؟
مــاه بانــو: بــه هــر حــال یــک نگــرش و یــک 
ــگاه اشــتباه در جامعــه مــا وجــود دارد و  ن
آن ظاهــر بینــی اســت. شــاید مــن خــودم 
ــرادرم همســری  ــرای ب هــم اگــر بخواهــم ب
انتخــاب کنــم، ترجیــح بدهــم کــه کســی را 
انتخــاب کنــم که مشــکل جســمی نداشــته 
باشــد! در مــورد ازدواج خودمــان هــم من از 
خانــواده همســرم دلخور نشــدم، چــون فکر 
می کــردم آن هــا حــق دارنــد کــه بخواهنــد 
عروسشــان تندرســت باشــد. ولــی بــه هــر 
ــه  ــر و مقایس ــه ظاه ــاد ب ــه زی ــال توج ح
افــراد بــا هــم، فرهنــگ غلطــی اســت کــه 
بایــد بــه مــرور و بــا فرهنگ ســازی توســط 

ــی اصــالح شــود. ــانه  های عموم رس
ــا  ــه ازدواج ب ــم ب ــی تصمی ــن وقت ــر: م اکب
ــه  ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــم، ب ایشــان گرفت
در واقــع بــا شــخصیت ایشــان ارتبــاط 
ــا ظاهــر ایشــان.  ــه ب ــودم ن برقــرار کــرده ب
ــر  ــم کــه حتــی اگ ــواده ام هــم گفت ــه خان ب
ایشــان روی ویلچــر هــم بــود مــن مایــل بــه 
ایــن ازدواج بــودم. چیــزی کــه مــورد غفلت 
قــرار می گیــرد ایــن اســت کــه هــر یــک از 
ــک تصــادف و  ــر ی ــن اســت در اث ــا ممک م
ــه، دچــار معلولیــت شــویم.  ــا یــک حادث ی
ــال  ــتانم ٥ س ــی از دوس ــه یک همان طورک
پیــش دچــار ضایعــه نخاعــی شــد و اکنــون 

روی ویلچــر می نشــیند.

داشتید،  که  موفقی  ازدواج  این  با  شما  آیا 
معلولیت  دارای  که  دوستانی  به  را  ازدواج 

هستند توصیه می کنید؟
ــی از  ــال ازدواج یک ــر ح ــه ه ــو: ب ــاه بان م
مراحــل تکامــل در زندگــی انســان اســت. 
ــد ایــن  ــرد دارای معلولیــت هــم بای یــک ف
ــواده  ــد خان ــه را داشــته باشــد و بتوان تجرب
ــد.  ــرون بیای ــی بی تشــکیل دهــد و از تنهای
توصیــه مــن بــه دوســتان در خصــوص 
ــان  ــایل را آس ــه مس ــت ک ــن اس ازدواج ای
بگیرنــد و ســخت گیری نکننــد. خیلــی 
شــرایطی  کــه  می بینــم  را  بچه  هــا  از 
ــد، ولــی  ــرای ازدواج برایشــان پیــش میای ب
مثــال  می گیرنــد.  بیخــود  ایراد هــای 
ــه و  ــد دارای خان ــرد بای ــن ف ــد ای می گوین
ــته  ــی داش ــد خوب ــا درآم ــد ی ــین باش ماش

من وقتی تصمیم گرفتم 
با ایشان ازدواج کنم در واقع

 با شخصیت ایشان 
ارتباط برقرار کرده بودم 

نه با ظاهر ایشان
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ــراد  ــن اف ــود ای ــه خ ــودی ک ــا وج ــد ب باش
ــی  ــد ول ــکل دارن ــمانی مش ــاظ جس از لح
از طــرف مقابــل توقــع باالیــی دارنــد. 
در صورتی کــه مــا زندگیمــان را از صفــر 
ــتگی  ــل ورشکس ــه دلی ــم. ب ــروع کردی ش
همســرم او حتــی قــدرت خریــد یــک حلقــه 
ازدواج را هــم نداشــت ولــی چــون بــا 
هــم همــراه و هــم عقیــده بودیــم بــه ایــن 
مســایل اهمیــت ندادیــم و زندگیمــان را بــا 

حداقل  هــا شــروع کردیــم.
اکبــر: مــن در آن زمــان یــک تاکســی کهنــه 
اجــاره کــرده بــودم و روی آن کار می کــردم، 
کم کــم  می پرداختــم.  هــم  را  اجــاره اش 
ــین  ــم و ماش ــع کنی ــول جم ــتیم پ توانس
ــاه اول  ــار م ــم. در چه ــه کنی ــری تهی بهت
ــون هــم نداشــتیم  زندگیمــان حتــی تلویزی
ــه  ــری ک ــر و صب ــک همدیگ ــا کم ــی ب ول
داشــتیم پــول جمــع کردیــم و باالخــره یــک 
تلویزیــون بیســت اینــچ خریدیــم. همســرم 
در زندگــی خیلــی بــه مــن کمــک کــرد. من 
قبــل از ازدواج فــرد ولخرجــی بــودم، ولــی 
ــه  ــی ام برنام ــه زندگ ــود ک ــس از ازدواج ب پ
ــی  ــرد و دســت از ولخرج ــدا ک ــدف پی و ه
برداشــتم. وقتــی مــا وارد ایــن خانــه شــدیم 
فقــط وســایل اولیــه و ضــروری زندگیمــان 
ــی  ــتیم زندگ ــرور توانس ــه م ــتیم و ب را داش
ــری  ــم و وســایل دیگ ــود بدهی خــود را بهب

تهیــه کنیــم.
مــاه بانــو: در زمانــی کــه می خواســتم 
ــکل  ــل مش ــه دلی ــم، ب ــه کن ــه تهی جهیزی
مالــی وســایل ضــروری آشــپزخانه را از یکــی 

از آشــنایان بــه طــور نســیه خریــداری کــردم 
ــای نقــدی  و روز بعــد از عروســی کــه هدای
ــم  ــم، قرض های ــت کردی ــان دریاف از مهمان
ــانی را  ــاال کس ــی ح ــردم. ول ــت ک را پرداخ
ــد ازدواج  ــی می خواهن ــه وقت می شناســم ک
کننــد می خواهنــد از اول همــه چیز داشــته 
باشــند. مــن بــه آن هــا می گویــم کــه 
زندگــی را بــا یــک حداقــل وســایل شــروع 
ــد.  ــش دهن ــج آن را افزای ــه تدری ــد و ب کنن
ــت  ــه می خواس ــتان ک ــن دوس ــی از ای یک
ازدواج کنــد، لیســت بلنــدی از وســایلی کــه 
ــراد  ــه اف ــود و ب ــرده ب ــه ک میخواســت تهی
خیــری کــه می شــناخت رو می انداخــت 
ــد!  ــه کنن ــش تهی ــایل را برای ــن وس ــه ای ک
ــایل  ــن وس ــیاری از ای ــه بس ــی ک در صورت
ضــروری نبودنــد. خیلــی از افــراد ایــن 
مســایل فرعــی را عمــده می کننــد و همیــن 
مانــع ازدواج آن هــا می شــود. بــه هــر حــال 
زندگــی در ایــن روزگار، ســختی  های زیــادی 

ــا  ــش پ ــایل پی ــرح مس ــا ط ــد ب دارد و نبای
افتــاده ایــن ســختی  ها را افزایــش داد. مــا 
ــم.  ــیاری را گذرانده ای ــم ســختی  های بس ه
ــن اســت کــه  ــات مــن ای یکــی از خصوصی
صبــر زیــادی دارم و ایــن صبــور بــودن باعث 
کنــار آمدنــم بــا چالش  هــا و مشــکالت 
زندگیــم می شــود. افــرادی هســتند کــه بــا 
ــم  ــی، از ه ــکل در زندگ ــن مش کوچک تری
ــزد. می پاشــند و زندگیشــان بــه هــم می ری

از  حمایت  در  خانواده  ها  نقش  شما  نظر  به 
زوج  های دارای معلولیت چگونه باید باشد؟ 

ــم  ــی مه ــواده خیل ــش خان ــو: نق ــاه بان م
بــا  همــراه  خانواده  هــا  اگــر  اســت. 
ــت  ــا حمای ــند و از آن ه ــان نباش بچه هایش
و یــا حتــی حمایــت عاطفــی نکننــد، 
احتمــال از هــم پاشــیدن زندگیشــان زیــاد 
ــت از  ــن حمای ــه ای ــی ک ــی وقت اســت. ول
ــد،  ــته باش ــود داش ــا وج ــرف خانواده  ه ط
ــد  ــتر خواه ــا بیش ــی آن ه ــتحکام زندگ اس
ــن  ــش از م ــد توان ــن در ح ــدر م ــد. پ ش
ــه ازدواج  ــل از این ک ــرد. او قب ــت ک حمای
کنــم خانــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم 
ــت  ــون می خواس ــرد، چ ــه ک ــم تهی را برای
پــس از مــرگ او مســتقل باشــم و ســربار 
ــد  ــدرم تاکی ــم. پ ــرادرم نباش ــر و ب خواه
ــت  ــن داش ــل م ــه تحصی ــر ادام ــادی ب زی
و عقیــده داشــت کــه بایــد از لحــاظ 
ــرای  ــن ب ــم. م ــتقل باش ــز مس ــی نی مال
ــیدم.  ــادی کش ــختی زی ــدن س درس خوان

 توصیه من به دوستان 
در خصوص ازدواج این است که 

مسایل را آسان بگیرند و 
سخت گیری بیجا نکنند
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وقتــی بــرای رفتــن بــه مدرســه راهنمایــی 
بــه کــرج آمــدم، از بریــس و عصــا اســتفاده 
نمی کــردم و بــه ســختی راه می رفتــم، 
ــایلی  ــن وس ــه چنی ــتم ک ــال نمی دانس اص
ــک  ــم کم ــه راه رفتن ــه ب ــد ک ــود دارن وج
می کننــد. بــرای رفتــن بــه مدرســه فاصلــه 
زیــادی را بایــد می پیمــودم در ایــن مســیر 
بار هــا بــه زمیــن می خــوردم. بــه خصــوص 
در زمســتان کــه ایــن مشــکل بیشــتر هــم 
می شــد. ولــی بــا همــه ســختی  ها بــه 
مدرســه  دوران  در  دادم.  ادامــه  درســم 
احســاس می کــردم کــه بــا دیگــران خیلــی 
تفــاوت دارم و ایــن فقــط مــن هســتم کــه 
از نظــر جســمی بــا دیگــران فــرق دارم. تــا 
وقتــی کــه وارد موسســه رعــد شــدم و بــا 
تعــداد زیــادی از افــراد دارای معلولیــت 
ــداد  ــن تع ــت ای ــچ وق ــردم. هی ــورد ک برخ
ــده  ــا ندی ــک ج ــت را در ی ــا معلولی بچــه ب
ــا بیشــتر  ــودم. اآلن رســانه  ها و روزنامه  ه ب
در مــورد معلــوالن صحبــت می کننــد و 
ــدازه ای فرهنگ ســازی در ایــن مــورد  ــا ان ت
ــان  ــی در آن زم ــت ول ــه اس ــورت گرفت ص
ــد. ــاس می ش ــی احس ــود خیل ــن کمب ای

اکبــر: همیــن حــاال هــم خیلــی از افــرادی 
کــه معلولیــت دارنــد از خانه  هــا خــارج 
ــت  ــردم خجال ــگاه م ــون از ن ــوند چ نمی ش
مــا  خانــه  در  را  خودشــان  و  می کشــند 

کرده انــد. حبــس 
مــاه بانــو: چنــدی پیــش یــک دختــر ســی 
ــد  ــز رع ــه مرک ــت را ب ــاله دارای معلولی س
ــرون  ــه بی ــون از خان ــه تاکن ــد ک آورده بودن
ــاب  ــور آفت ــه ن ــمش ب ــود و چش ــده ب نیام
عــادت نداشــت! او حتــی نمی توانســت 
درســت صحبــت کنــد و بــا دیگــران ارتبــاط 
ــز  ــه مرک ــراد ب ــن اف ــی ای ــد. وقت ــرار کن برق
رعــد می آینــد کــم کــم ارتبــاط بــا دیگــران 
ــر آن در حرفه  هــای  را می آموزنــد و عــالوه ب
مختلــف آمــوزش می بیننــد. بســیاری از 
ایــن افــراد ازدواج هــم می کننــد و زندگــی 
دارای  افــراد  اکثــر  می دهنــد.  تشــکیل 
معلولیــت فکــر می کننــد کــه اگــر بــا 
ــًا  ــد، حتم ــرد تندرســت ازدواج کنن ــک ف ی
ــا فکــر  زندگیشــان ادامــه نخواهــد یافــت ی
می کننــد اگــر فــرد غیرمعلولــی می خواهــد 
بــا آن هــا ازدواج کنــد، حتمــا یــک فکــر یــا 
ــر  ــه خاط ــا ب ــان دارد ی ــوم برایش ــه ش نقش

هــوی و هــوس لحظــه ای، بــه ســراغ آنــان 
ــه  ــرس این ک ــراد از ت ــن اف ــده اســت. ای آم
زندگیشــان بــه طــالق منجــر شــود حاضــر 
بــه  صورتی کــه  در  نیســتند.  ازدواج  بــه 
نظــر مــن همــان طــور کــه زندگــی دو 
فــرد تندرســت می توانــد بــه طــالق منجــر 
شــود، زندگــی دو نفــر دارای معلولیــت هــم 
ــه طــالق منجــر شــود. بچه  هــا  ــد ب می توان
نبایــد از این کــه ممکــن اســت روزی طــالق 
ــده ای  ــالق پدی ــد. ط ــد، ازدواج نکن بگیرن
اســت کــه ممکــن اســت بــرای همــه اقشــار 
جامعــه اتفــاق بیافتــد، چــه ایــن فــرد 

ــول باشــد و چــه نباشــد. معل

حوزه  در  فرهنگ سازی  در  رسانه  ها  نقش 
معلوالن را چگونه می دانید؟ چه انتظاری از 

رسانه  ها دارید ؟
ــانه  ها  ــر رس ــال  های اخی ــو: در س ــاه بان م
معلولیــت  مســاله  بــه  قبــل  از  بیشــتر 
معلولیــت  دارای  افــراد  مشــکالت  و 
ــود  ــای کار وج ــوز ج ــی هن ــد ول پرداخته ان
زمینــه  ایــن  در  رســانه  ها  نقــش  و  دارد 
بایــد پررنگ تــر شــود. مــا هنــوز در مســاله 
ــم و  ــوالن مشــکل داری ــاب و ذهــاب معل ای
ــام  ــاختمان  ها انج ــازی س ــوز مناسب س هن
ــر  ــرد روی ویلچ ــک ف ــوز ی ــود. هن نمی ش
ــان و ادارات  ــی در خیاب ــه راحت ــد ب نمی توان
و اماکــن عمومــی رفــت و آمــد کنــد. 
ــراد  ــن اف ــد مشــکالت ای ــانه  ها می توانن رس
را منعکــس کننــد و از مســووالن بخواهنــد 
کــه بــه ایــن مســائل بپردازنــد. مــا قانــون 
کــم نداریــم. قانــون داریــم کــه اتوبوس  هــا 

ــاختمان  ها  ــوند، س ــازی ش ــد مناسب س بای
بایــد رمــپ داشــته باشــند، ولــی در عمــل 
ــوند.  ــام نمی ش ــا انج ــن کار ه ــی از ای خیل
ــانه  ها در  ــش رس ــن نق ــر م ــه نظ ــر: ب اکب
ــه  ــوالن منحصــر شــده اســت ب حــوزه معل
ــای  ــه در روز ه ــی ک ــری برنامه های ــک س ی
ــبت روز  ــه مناس ــل دوازده آذر ب ــاص مث خ
جهانــی معلــوالن نشــان داده می شــود و یــا 
ــاه  ــاه عســل کــه در م ــی مثــل م برنامه های
ــا  ــن روز ه ــود. در ای ــش می ش ــان پخ رمض
مســووالن در صداوســیما حاضــر می شــوند 
و  می دهنــد  قول هایــی  ســری  یــک  و 
می رونــد. مــا قانون  هــای زیــادی بــرای 
ــرا  ــن اج ــن قوانی ــی ای ــم ول ــوالن داری معل
در  فقــط  نبایــد  صداوســیما  نمی شــود. 
روز هــای خاصــی بــه مســایل معلــوالن 

ــردازد. بپ

معلولیت  دارای  دوستان  به  شما  توصیه 
چیست؟

ــد  ــو: دوســتان دارای معلولیــت بای ــاه بان م
ــان  ــرای خودش ــد ب ــاور کنن ــان را ب خودش
اهدافــی در نظــر بگیرنــد و بــه دنبــال 
ــن اهــداف باشــند. بچه  هــا  ــه ای رســیدن ب
بایــد خودشــان را بــاال بکشــند. امــروز عصر 
ــق  ــد از طری ــا بای ــت بچه  ه ــات اس ارتباط
ــازی  ــبکه  های مج ــت، ش ــانه ها، اینترن رس
خودشــان را ارتقــا بدهنــد. اآلن امکان درس 
ــازی  ــگاه  های مج ــق دانش ــدن از طری خوان
ــد  ــان بای ــا خودش ــود دارد. بچه  ه ــم وج ه

ــال حــق و حقوقشــان باشــند.  ــه دنب ب
دارنــد،  معلولیــت  کــه  افــرادی  اکبــر: 
خودشــان را از مــردم جــدا نکننــد. بــا 
همیــن اوضــاع و شــرایط کنونــی بایــد 
خودشــان را وفــق بدهنــد، بایــد از خانه  هــا 
بیــرون بیاینــد، تــا دیده شــوند و مســووالن 
بــه فکــر آن هــا بیافتنــد. ایــن بچه  هــا بایــد 
درس بخواننــد، تفریــح کننــد و مثــل ســایر 
افــراد جامعــه بایــد خودشــان به دنبــال 
گرفتــن حقوقشــان باشــند. منتظــر نباشــند 
ــد.  ــد و کاری برایشــان بکن ــه کســی بیای ک
ــدن  ــرون نیام ــتن و بی ــه نشس ــا در خان ب
ــور  ــود. حض ــل نمی ش ــان ح ــکلی از آن مش
آنــان در جامعــه و دیــده شــدن آن هــا 

باشــد.  چاره ســاز  می توا نــد 

بچه  ها نباید از این که ممکن است روزی 
طالق بگیرند، ازدواج نکند. 
طالق پدیده ای است که

 ممکن است برای همه اقشار جامعه
 اتفاق بیافتد، چه این فرد معلول باشد و 

چه نباشد
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سعید محمودی

چون رخت خواهم بستن از این روزگار  
قصه سودای تو آرم به لب

چون به  کف خواهم سپردن جان همی
جلوۀ واالی تو آرم به  لب

دوش  کز  جان   دیده   بربندم   فرو
وان زمان نجوای تو آرم به لب

باد   کندر    صبحدم   خیزد   صبا
تا بر آن مشکای تو آرم به لب

نیست   پندارم   گرم   یاد  آوری
کز زبان شکوای تو آرم به لب

ساقیا  ده  در  قدح می  تا   بدان 
صورت شکوای تو آرم به لب

جوشد هردم عارض اندر وصف تو
تا دمی نجوای تو ارم به لب

میــرود  از   نظــر  مــرا   قامــت  دلربــای  تــو         چشــم مرا ربــوده خوش دیدۀ دل گشــای تو
بــا کــه تــوان ز روی تــو گفت مرا ســخن ولــی         چند ز چهــره ات توان چند تــوان  ثنای تو
چهرتــو بــر خیل کشــم روی مرا چه در کشــی       چشــم فکنــده ام به ره بر گــذری  به پای تو
جــور تــوام به چشــم لطــف  قهر توام نوازشــی       بر نکشــم زکــوی تو روی به صــد جفای تو
بر همه عمر گشــته ام نیســت دگر نشــانه ئی        درهمه دیرجســته ام نیســت جزازســرای تو
عــارض اگربــه کــس نگفــت رازتومیبردبــه دل      بــاد کــه بــر  هزاره ئی بر  کشــدم  هــوای تو

زمــزمه
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﹜﹠﹋ ︀﹠ ﹙︀ف ︗️ آب︫  ︋︀ز ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛︠ 
ــه  ــی ب ــی عجیب ــرد. بی خواب ــش نمی ب خواب
ــد در  ــد ش ــش بلن ــود. از جای ســرش زده ب
تاریكــی صندلــی اش را پیــدا كــرد و روی آن 
ــز  ــه كنــدی روی می نشســت. دســتش را ب
پیــش می بــرد مثــل اینكــه بــه دنبــال 
چیــزی می گشــت. دكمــه چــراغ مطالعــه را 
فشــار داد و اتــاق روشــن شــد. چنــد لحظه 
چشــمانش را بــه هــم زد تــا بــه نــور پــس از 
تاریكــی عــادت كنــد. دســتش را بــه ســوی 
جامــدادی روی میــز دراز كــرد تــا خــودكار 
ــت  ــالت دس ــی عض ــا گرفتگ ــردارد ام را ب
ــد.  ــن كار را بكن ــی داد ای ــازه نم ــه او اج ب
چنــد لحظــه بی حركــت مانــد. یــك دفعــه 
دســتش را بــا شــتاب بــه ســوی جامــدادی 
شــتاب زده  چنــان  را  خــودكار  و  بــرد 
برداشــت كــه تمامــی خودكار هــا روی میــز 
ریخــت و ســكوت اتــاق را در هــم شكســت. 
لبــش را گاز گرفــت. خــدا خــدا كــرد كســی 
از خــواب نپریــده باشــد. بعــد از چنــد لحظه 
ســكوت، نفــس راحتــی كشــید. خــودكار را 
ــوش آن را  ــرد و درپ ــش ب ــوی دهان ــه س ب
ــا ر هــا كــردن درپــوش  برداشــت. همــراه ب
خــودكار آب دهانــش ریخــت. نگاهــش بــه 
ــود. نگاهــی  ــاد، ١٢/٣٠ شــب ب ســاعت افت
بــه تقویــم انداخــت كــه ٣١ شــهریور را 
نشــان مــی داد برگــی از آن را كنــد و مچالــه 
كــرد خــم شــد تــا كاغــذ را در ســطل 
آشــغال زیرمیــزش بینــدازد امــا دوبــاره آب 
ــر خــودكار را در  ــار دیگ دهانــش ریخــت. ب
دســت گرفــت كاغــذ ســفیدی برداشــت و 

ــام خــدا. ــه ن ــاالی آن نوشــت: ب ب
ــد  ــرو مــی رود... دســتش را بلن ــه فكــر ف ب
می كنــد اســتاد در حالــی كــه بــه ســویش 
ــد، می گویــد: بفرماییــد؟ دانشــجویان  می آی

دســتپاچگی  بــا  می كننــد.  ســكوت 
ــش  ــتاد حرف ــه اس ــا ن ــد ام ــزی می گوی چی
را می فهمــد و نــه دانشــجویان. اســتاد 
هــول  بنویــس،  را  حرفــت  می گویــد 
امــا  بنویســد  می خواهــد  می شــود. 
ــدید  ــدر ش ــتانش آنق ــی دس ــركات اضاف ح
ــش روی  ــودكار و كاغذهای ــه خ ــود ك می ش
زمیــن می ریزنــد. دانشــجویان وســایلش 
ــزی  ــرانجام چی ــد و او س ــه او می دهن را ب
می نویســد. هركســی نوشــته اش را طــوری 
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــن ن ــا گفت ــد و او ب می خوان
دقــت بیشــتر در خوانــدن دعــوت می كنــد. 
ــوند... ــور او می ش ــه منظ ــرانجام متوج س
ــد و  ــم ش ــز خ ــد. روی می ــودش آم ــه خ ب
ــا نوشــتن كمــی  ــا ب ســعی كــرد بنویســد ت
آرام بگیــرد و بتوانــد بخوابــد. چنــد خطــی 
نوشــت: امــا پــس از كمــی مكــث روی 
تمامــی آن هــا خــط كشــید. بــه صندلــی اش 
ــاره بــه فكــر فــرو رفــت... تكیــه داد و دوب
ــن  وارد غذاخــوری دانشــگاه می شــود همی
را  غذایــش  تــا  می رســد  او  نوبــت  كــه 
بگیــرد دانشــجوی پشــت ســرش ژتــون 
و ظــرف را از او می گیــرد و آن هــا را بــا 
ــذا  ــوول غ ــه مس ــود، ب ــون خ ــرف و ژت ظ
می دهــد. دانشــجو وقتــی ظــرف را تحویــل 
ــینی؟ و  ــا می نش ــد: كج ــرد، می پرس می گی
ــن جــای ناهارخــوری را نشــان  او خلوت تری
ــر كســی متوجــه  می دهــد جایــی كــه كمت
ــجو  ــود. دانش ــوردن او می ش ــوه غذاخ نح
ظــرف را روی همــان میــز می گــذارد و 
بــا پرســیدن این كــه كاری نــداری جــدا 
می شــود. تنهــا شــروع بــه غذاخــوردن 
می كنــد و دانشــجویان را می بینــد كــه 
ــا  دســته دســته دور میز هــا نشســته اند و ب

ــد... ــذا می خورن ــوخی غ ــده و ش خن
از ناراحتــی تــه خــودكارش را جویــد. از 
ــه  ــكالت را ب ــن مش ــد ای ــه نمی توان این ك
ــاق قــدم  ــود. در ات ــه ب ــر بكشــد كالف تصوی
زد و بعــد روی تختــش دراز كشــید. بــه 
انصــراف از تحصیــل فكــر كــرد امــا بــه یــاد 
ــول  ــك معل ــه ی ــاد ك ــتش افت ــرف دوس ح
تحصیل كــرده از یــك معلــول بی ســواد بهتــر 
اســت. بــا خــود گفــت: كــی می دونــه مــن 
چــه می كشــم؟ همــه می گــن آدم  هــای 
ســالم پشــت كنكورنــد و تــو بــا ایــن وضــع 
ــور  ــد چط ــدی؛ نمی دونن ــگاه ش وارد دانش
ــم،  ــنا می كن ــت آب ش ــالف جه دارم برخ
یــه تــرم رفتــه ام امــا بــه انــدازه چندســال 
ــو چــی كار  ــو بگ ــا ت خســته شــده ام. خدای
ــت  ــه مش ــون ی ــدم می ــی ش ــم؟ زندون كن
حرفمــو  هیچكــس  كــه  غیرمعلــول  آدم 
نمی فهمــه، احساســاتمو، مشــكالتمو... 
ــن  ــر می كن ــه فك ــدم هم ــراف ب ــه انص اگ
كــم آوردم... ولــی خدایــا تــو كــه می دونــی 
مــن درســم خوبــه! تــو كــه می دونــی مــن 
كاش  ای  كــه  می فهمــم  رو  چــی  همــه 
نمی فهمیــدم! خدایــا بــه كــی بگــم چقــدر 
ــه و  ــته باش ــدرد نداش ــه آدم هم ــخته ك س

ــه؟ كســی دردشــو نفهم
بغضــی گلویــش را گرفــت. ناگهــان صــدای 
اذان مــوذن زاده اردبیلــی در فضــا پیچیــد... 
قطــرات اشــك بــر گونه هایــش جــاری 
ــودش  ــش وج ــی آرام ــرای لحظات ــد. ب ش
ــم  ــت: بازه ــود گف ــه خ ــت و ب ــرا گرف را ف
ــم!  می خواهــم خــالف جهــت آب شــنا كن

ــدد! ــی م ــا عل ی

از كتاب: شكفتن در كویر 

سیدمحسن حسینی طاها
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مشاهير داراى معلوليت

ــزك  ــال ١٨٥٣م. در تروی ــف در س ــیلیویچ کوبلک ــکالی واس نی
روســیه متولــد شــد. وی چهاردهمیــن فرزنــد از والدینــی کامال 
ســالم بــود. بچه  هــای دیگــر خانــواده نیــز همــه ســالم بودنــد، 
ولــی نیــکال بــدون دســت و پــا از مــادر بــه دنیــا آمــد. در آغــاز 
ــی داد  ــازه نم ــود و اج ــت ب ــیار ناراح ــدن او بس ــادرش از دی م
هیــچ کــس او را ببینــد ولــی باالخــره مجبــور شــد او را بیــرون 
ــدون  ــه ب ــن بچ ــی ای ــتاییان خرافات ــه روس ــی ک ــرد، هنگام بب
دســت و پــا را دیدنــد، از وحشــت بــر ســینه صلیــب کشــیدند 
امــا بعــد از گذشــت چندیــن ســال او جوانــی قــوی و بــا اراده 

شــد.
ــود  ــی وج ــای کوچک ــط زائده  ه ــای او فق در محــل دســت و پ
ــا آمــوزش و تمریــن و پشــتکار  ــا ایــن حــال ب داشــت، ولــی ب
ــت  ــا نهای ــن زائده  ه ــری از ای ــور موث ــه ط ــد ب ــادر ش ــیار ق بس
اســتفاده را بکنــد. در ســال ١٨٧٠ زمانــی کــه در صحنــه تئاتــر 
کشــور های اروپــای غربــی ظاهــر شــد، نمایــش مهیــج و 
فرامــوش نشــدنی از قــدرت بدنــی خــود بــه تماشــاچیان عرضــه 

کــرد.
ــه  ــتش ک ــت راس ــده ی دس ــف از زائ ــش کوبلک ــن نمای در ای
ــتفاده  ــری اس ــور مؤث ــه ط ــود، ب ــانتیمتر ب ــت س ــدود بیس ح
ــا دندانــش از زمیــن برمی داشــت و ســپس  کــرد. او اشــیا را ب
ــانه هایش  ــا و ش ــه، گونه  ه ــه چان ــده ب ــن زائ ــباندن ای ــا چس ب

می گرفــت. را  آن 
ــر ممکــن  ــر غی ــود. کوبلکــف ه ــی ب ــدرت و توانای ــر ق او مظه
ــا اســتعداد و  ــته و ب ــدی شایس ــود. او هنرمن ــن می نم را ممک
ــاال  ــر ب ــرده ســن تئات ــود، هنگامــی کــه پ ــه نفــس ب متکــی ب
می رفــت، کوبلکــف در جلــوی میــزی کــه روی آن پــر از اشــیای 

ــده می شــد. ــود، دی ــش ب ــورد اســتفاده در نمای م
ــا دندان هایــش، آن  هــا را  ــم ب ــد کــردن دســته یــک قل ــا بلن ب
بیــن زائــده دســت راســت و گونه هایــش قــرار مــی داد و ســپس 
آن را داخــل شیشــه جوهــر می کــرد و بــا خطــی زیبــا نامــش 
را بــر روی صفحــه کاغــذ می نوشــت و بــه تماشــاچیان نشــان 
مــی داد. ســپس قلــم مــوی نقاشــی را بــر می داشــت و چیــزی 

روی کاغــذ می کشــید. نقاشــی او بســیار خــوب بــود. 
ــی از جیــب در مــی آورد و  ــه تنهای ــری خــود را ب ســاعت زنجی
ــا  ــه تن ه ــود! ن ــر ب ــز ماه ــدازی نی ــرد. در تیران ــوک می ک ک
ــز می گذاشــت  ــه نی تفنــگ را بلنــد می کــرد، بلکــه در آن گلول
و ماشــه را می چکانــد و بــدون کمتریــن خطایــی شــعله شــمع 
را هــدف می گرفــت. در خانــه نیــز قــادر بــه انجــام هــر کاری 
ــخ  ــده دســتش ن ــا و زائ ــا لب  ه ــه ســوزن را ب ــان ک ــود، چن ب

ــرد.  ــازی می ک ــز ب ــات نی ــرد. اکروب می ک
ــال  ــود. در س ــودب ب ــوش و م ــیار باه ــردی بس ــف م کوبلک
١٨٧٦میــالدی هنگامــی کــه کوبلکــف بــه اتریــش ســفر 
می کــرد خانــم جوانــی بــه نــام آنــا ویلفــرت را مالقــات نمــود 
و بــه او دل بســت و در همــان ســال یکــی از غیــر عادی تریــن 
ــه طــرف کیــک  ازدواج  هــای جهــان انجــام گرفــت. عــروس ب
ــی کــه دامــاد را در آغــوش خــود حمــل  حرکــت کــرد در حال

می کــرد.
در پایــان مراســم ازدواج، دامــاد حلقــه را بــا دندان هایــش بــه 
دســت عــروس کــرد ولــی خــودش دســتی نداشــت کــه حلقــه 
را بــه انگشــتش کنــد. او آن را در یــک چــرم کوچــک پیچیــد و 
ــود و  ــز ب ــه گــردن آویخــت. ازدواج آن دو بســیار موفقیت آمی ب
ــد شــدند کــه همگــی  ــازده فرزن در طــول ســال ها، صاحــب ی
ــر  ــه رشــته تحری ــد. کوبلکــف خاطــرات خــود را ب ســالم بودن
ــاهان  ــام پادش ــل تم ــاند، او در مقاب ــاپ رس ــه چ درآورد و ب
اروپایــی نمایش هایــی اجــرا کــرد. مدتــی نیــز بــا گــروه نمایــش 

ســیار خــود مســافرت نمــود.
هنگامــی کــه در ســال ١٩٣٣ بــا زندگــی وداع کــرد، یــک گــروه 
ــا  ــن داشــت. اوت ــر» مرکــز ســرگرمی  های وی نمایشــی در «پرات
آخریــن لحظــه از کار و فعالیــت دســت بــر نداشــت و مــردم او را 

الگــوی تــالش و فعالیــت و خالقیــت می دانســتند. 

منبع: افراد استثنایی نوابغ و مشاهیر معلول جهان
گردآورنده:منصور برجیان 

كوبلكف نیكالی واسیلیویچ
(١٨٥٣-١٩٣٣م)

﹨﹠ـ︣ ︑ــ︀︑︣
﹢︱︻ ︬﹆﹡
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سالمت

برایــان تریســی حــدود دو مــاه پیــش کتــاب 
جنجالــی جدیــدی بــه نــام قورباغــه را 
ــاب  ــن کت ــرد. ای ــده! را عرضــه ک ــورت ب ق
کــه ســال ۲۰۱۲ توســط برایــان و دختــرش 
کریســتینا نوشــته شــد، دربــاره روش  هــای 
و  منفــی  احساســات  گذاشــتن  کنــار 
با انگیــزه  و  شــاد  شــخصیتی  داشــتن 
ــه ۱۲  ــاب ب ــن کت ــد. در ای ــت می کن صحب
روش خارق العــاده بــرای تبدیــل شــرایط 
ــد  ــت و مفی ــرایط مثب ــه ش ــایند ب ناخوش

ــت: ــده اس ــاره ش اش
در  بســزایی  نقــش  جســمانی،  رژیــم 
ــما  ــرژی ش ــش ان ــالمت و افزای ــزان س می
دارد. بــا خــوردن خوراکی  هــای متنــوع، 
ــاب از  ــت و اجتن ــا کیفی ــالم و ب ــازه، س ت
بیشــتری  انــرژی  مضــر،  خوراکی  هــای 
خواهیــد داشــت، مقاومــت عمومــی بدنتان 
می یابــد،  افزایــش  بیماری  هــا  برابــر  در 
ــالمتی و  ــاس س ــد و احس ــر می خوابی بهت

می کنیــد.  بیشــتری  شــادمانی 
ــن  ــما، تعیی ــی ش ــم ذهن ــور رژی همین ط
ــام  ــا تم ــده شــخصیت، منــش و تقریب کنن
ــن را  ــر ذه ــت. اگ ــان اس ــات زندگیت اتفاق
ــاب ها،  ــالعات، کتــ ــاه ها، اطـ ــا دیدگـ بـ
گفــت و گــــو ها، برنــامـــه  های شنـــیداری 
کنیــد،  تغذیــه  مثبــت  و  اندیشــه  های 
ــرورش  ــری را پ ــر و موثرت شــخصیت مثبت ت
خواهیــد داد. تاثیرگــذاری و اســتدالل شــما 
ــس و  ــماد به نفـ ــابد و اعتــ ــود می یـ بهب

ــت.  ــد داش ــری خواهی ــاوری باالت خودب
ــد،  ــر ســروکار دارن ــا کامپیو ت افــرادی کــه ب
خروجــی  بــی ارزش،  ورودی  اصطــالح 
اســتفاده  را  می کنــد  تولیــد  بــی ارزش 
می کننــد. عکــس ایــن موضــوع نیــز صــدق 
ــوب  ــی خ ــوب، خروج ــد، ورودی خ می کن

ایجــاد می کنــد. 
وقتــی صریــح و شــفاف تصمیــم می گیریــد 
مســلط  کامــال  خــود  ذهــن  بــر  کــه 

شــوید، تفکــرات و احساســات منفــی و 
محدودکننــده را دور بریزیــد و شــخصی 
کامــال مثبت اندیــش شــوید. اینجاســت 
کــه می توانیــد شــخصیت خــود را متحــول 

ــد.  کنی

بهترین فرد ممکن باشید
تناســب ذهنــی هماننــد تناســب انــدام 
اســت. بــا آمــوزش و تمریــن می توانیــد 
خودبــاوری و نگــرش ذهنــی مثبــت بســیار 
ــرای  ــد. ب ــرورش دهی ــود پ ــی را در خ باالی
مثبت اندیشــی  کامــال  شــخص  این کــه 

ــود دارد: ــد وج ــت کلی ــوید هف ش

١ گفت و گوی درونی مثبت   
بــا خودتــان مثبــت صحبــت کنیــد و 
کنتــرل  را  خــود  درونــی  گفت و گو هــای 
کنیــد. از عبــارات تاکیــدی مثبــت، اول 

︑﹠︀︨︉ ذ﹨﹠﹩
 ️ ︡ام ︨ا ︉ ا﹡ ︀︨﹠︑ ︡﹠﹡︀ ﹝﹨

ــود  ــی را در خ ــت بســیار باالی ــی مثب ــرش ذهن ــاوری و نگ ــد خودب ــن می توانی ــوزش و تمری ــا آم ب
ــود دارد.  ــد وج ــت کلی ــال مثبت اندیشــی شــوید، هف ــه شــخص کام ــرای اینک ــد. ب ــرورش دهی پ
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شــخص و در زمــان حــال ماننــد مــن 
خــودم را دوســت دارم، مــن می توانــم! 
ــی دارم! و  ــاده خوب ــاس فوق الع ــن احس م
ــد.  ــتفاده کنی ــتم! اس ــوول هس ــن مس م
ــات  ــد احساس ــه ۹۵ درص ــم ک ــا معتقدی م
ــان،  ــی خودت ــای درون ــا گفت و گو ه ــما ب ش
در طــول روز شــکل می گیــرد. واقعیــت 
تلــخ ایــن اســت کــه اگــر عمــدا و آگاهانــه 
ــت  ــازنده صحب ــت و س ــان، مثب ــا خودت ب
چیز هــای  بــه  ناخــودآگاه  نکنیــد، 
و  نگرانــی  باعــث  کــه  ناراحت کننــده 
می کنیــد.  فکــر  می شــود،  عصبانیــت 
همانطــور کــه قبــال گفتــه شــد، ذهن شــما 
ــر در آن گل  ــت، اگ ــه اس ــک باغچ ــل ی مث
نکاریــد و از آن مراقبــت نکنیــد، علف  هــای 
هــرز بــدون هیــچ تالشــی رشــد می کننــد. 

٢ تجسم مثبت
شــاید قدرتمند تریــن توانایــی شــما، توانایــی 
تجســم و دیــدن اهدافتــان اســت، بــه 
ــه تحقــق  ــگار همیــن االن ب طــوری کــه ان

رســیده اند. 
ــز و واضــح از اهــداف  ــری هیجان انگی تصوی
و زندگــی ایده آلتــان بســازید و بار  هــا و 
ــام  ــد. تم ــرور کنی ــن م ــا آن را در ذه بار  ه
ــا بهبــود  پیشــرفت  های شــما در زندگــی، ب
ــروع  ــی ش ــای ذهن ــه تصویر ه ــیدن ب بخش
ــان  ــود را در درونت ــه خ ــر چ ــوند. ه می ش
ببینیــد، در دنیــای خــارج   همــان خواهیــد 

بــود. 

٣ افراد مثبت اندیش
ــا  ــا آن  ه ــه ب ــانی ک ــت کس ــاب درس انتخ
ــل  ــد و تعام ــد، کار می کنی ــی می کنی زندگ
دیگــری  عامــل  هــر  از  بیشــتر  داریــد، 
بــر احساســات و موفقیــت شــما تاثیــر 
ــد  می گــذارد. همیــن امــروز تصمیــم بگیری
کــه بــا افــراد برنــده، مثبــت، شــاد، 
خوشــبین و کســانی کــه در زندگــی اهــداف 

ــد.  ــرت کنی ــد معاش ــی دارن بزرگ
بــه هــر قیمتــی از افــراد منفــی دوری کنید. 
ایــن افــراد، سرچشــمه اصلــی بیشــتر 
ناراحتی  هــای زندگــی هســتند. مصمــم 
ــراد  ــر اف ــون، دیگ ــم اکن ــه از ه ــوید ک ش
ــان راه  ــه زندگیت منفــی و اضطــراب آور را ب

ــد.  ندهی

 خوراک ذهنی مثبت
٤

ــداری  ــه   همــان مق ــا ب ســالمتی شــما دقیق
ــد و  ــالم بخوری ــی س ــواد غذای ــه م ــت ک اس
ــور ســالمت  ــید. همین ط ــان برس ــه خودت ب
ــداز ه ای  ــه   همــان ان ــی شــما ب ــی و روان ذهن

 عادت  های سالمتی مفید
٦

حداکثــر  خــود  جســمانی  ســالمت  از 
مراقبــت را بکنیــد. همیــن امــروز تصمیــم 
ــا حتــی ۱۰۰  ــا ســن ۸۰، ۹۰ ی بگیریــد کــه ت
ســالگی زندگــی کنیــد و حتــی در آن ســن 

ــید.  ــرک باش ــاد و پرتح ــم ش ه
غذا هــای خــوب، ســالم و مغــذی بخوریــد. 
رژیــم  یــک  بخوریــد.  متعــادل  و  کــم 
غذایــی عالــی، تاثیــری مثبــت و فــوری 
ــد  ــما خواه ــرات ش ــات و تفک ــر احساس ب

داشــت. 
ــم ورزش  ــور منظ ــه ط ــد ب ــم بگیری تصمی
کنیــد. حداقــل ۲۰۰ دقیقــه در هفتــه را بــه 
ــا  ــواری ی ــنا، دوچرخه س ــاده روی، دو، ش پی
کار بــا دســتگاه  های ورزشــی بپردازیــد. 
وقتــی بــا برنامــه و منظــم ورزش می کنیــد، 
ــتری  ــالمتی بیش ــادمانی و س ــاس ش احس
داریــد و نســبت بــه فــردی کــه تمــام 
و  می نشــیند  کاناپــه  روی  را  بعدازظهــر 
و  خســتگی  می کنــد،  تماشــا  تلویزیــون 
ــت.  ــد داش ــری خواهی ــی کمت ــار روان فش

کنیــد.  اســتراحت  کافــی،  انــدازه  بــه 
ــژه در  ــم و به وی ــور منظ ــه ط ــت ب الزم اس
زمان هایــی کــه زیــر فشــار روانــی و ســختی 
هســتید، باتری  هــای انــرژی خــود را شــارژ 
می گویــد:  لومبــاردی  وینــس  کنیــد. 
ــد.  ــو می کن ــا را ترس ــه م ــتگی، هم خس
ــات  ــاز احساس ــه س ــل زمین ــی از عوام یک
ســالمتی،  مضــر  عادت  هــای  منفــی، 
ــالش  ــردن و کار و ت ــش نک ــتگی، نرم خس
بی رویــه اســت. در زندگــی بــه دنبــال 

ــید.  ــادل باش تع

٧ انتظارات مثبت
از  یکــی  مثبــت  انتظــارات  داشــتن 
کــه  اســت  قــوی  بســیار  تکنیک  هــای 
شــخصی  می توانیــد  آن  به کارگیــری  بــا 
ــر و  ــی مثبت ت ــوید و زندگ ــش ش مثبت اندی

بهتــری را تضمیــن کنیــد. 
ــما از  ــگویی  های ش ــما، پیش ــارات ش انتظ
آینــده خودتــان اســت. یعنــی آنچــه شــما با 
اطمینــان منتظــرش هســتید، بــه احتمــال 

ــد.  ــاد به دســت خواهــد آم زی
از آنجــا کــه خودتــان انتظــارات را انتخــاب 
می کنیــد، همیشــه بهترین  هــا را بخواهیــد 
و انتظــار موفقیــت داشــته باشــید. هنــگام 
مالقــات بــا افــراد جدیــد، انتظــار محبوبیت 
داشــته باشــید. انتظار دســتیابی بــه اهداف 
ــرای  ــی شــگفت انگ یز ب ــق زندگ ــی و خل عال
ــی پیوســته در  ــان داشته باشــید. وقت خودت
انتظــار اتفاقــات خــوب باشــید، بــه نــدرت 

ــوید.  ــد می ش ناامی

www.bartarinha.ir

جــای  بــه  را  خــود  ذهــن  کــه  اســت 
پروتئین  هــای  بــا  ذهنــی،  شــیرینی  های 

ــد.  ــه کنی ــی تغذی ذهن
کتاب هــا، مجــالت و مقــاالت آموزنــده، 
ــد.  ــده بخوانی ــزه دهن ــش و انگی ــام بخ اله
ذهــن را بــا اطالعــات و ایده هایــی کــه 
موجــب تعالــی و شــادمانی می شــوند و 
ــان  ــود و آرزو هایت ــه خ ــبت ب ــما را نس ش

مطمئــن می ســازند، تغذیــه کنیــد. 
ــنیداری  ــب ش ــه مطال ــی ب ــگام رانندگ هن
ــد. پیوســته  ــوش دهی ــت گ ــازنده و مثب س
بــه ذهــن پیام  هــای مثبــت وارد کنیــد کــه 
ــر  ــر بیندیشــید و بهت ــوند بهت باعــث می ش
عمــل کنیــد و در رشــته کاری خــود توانا تــر 

ــید.  ــر باش و کارآمد ت
ــی  ــی آموزش ــای تلویزیون ــا و برنامه  ه فیلم  ه
دوره  هــای  ودر  کنیــد  تماشــا  مثبــت  و 
آنالیــن شــرکت کنیــد و مطالبــی بخوانیــد 
کــه بــه دانشــتان بیفزایــد و بــه شــما حــس 
بهتــری نســبت بــه خــود و زندگــی بدهــد. 

٥ آموزش و پیشرفت درست
تقریبــا در جامعــه مــا همــه بــا منابــع 
محــدود و گاهــی هــم بــدون ســرمایه، 
دســت بــه کار می شــوند. تقریبــا تمــام 
ــات  ــروش خدم ــا ف ــدا ب ــراد، ابت ــد اف درآم
ــرادی  شــخصی حاصــل می شــود. تمــام اف
کــه امــروزه در اوج هســتند، زمانــی در 
بار  هــا  و  بوده انــد  جایــگاه  پایین تریــن 
بــه  و  خورده انــد  شکســت  بار  هــا  و 
کرده انــد.  نــزول  پایین تــر  جایگاه  هــای 
شــخصی  پیشــرفت  و  آمــوزش  معجــزه 
درازمــدت ایــن اســت کــه شــما را از فــرش 
بــه عــرش، از فقــر بــه ثــروت و ازشکســت 
بــه موفقیــت و اســتقالل مالــی می رســاند. 
می گویــد:  ران  جیــم  همانطورکــه 
ــرار  ــد ام ــالت رســمی کمــک می کن تحصی
معــاش کنیــد، ولــی آموزش  هــای شــخصی 
ــود  ــی خ ــد. وقت ــد می کن ــما را ثروتمن ش
ــدن در  ــر ش ــد، بهت ــری، رش ــه یادگی را ب
می کنیــد،  متعهــد  فعالیت  هــا  و  افــکار 
ــر زندگــی خــود مســلط می شــوید  کامــال ب
و ســرعت رســیدن بــه اوج را بــه طــور قابــل 

مالحظــه ای افزایــش می دهیــد. 

تحصیالت رسمی کمک می کند
 امرار معاش کنید، ولی آموزش  های 
شخصی شما را ثروتمند می کند
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  چه زمانی چای سبز بخورید 
اگــر تصمیــم داریــد بــا مصــرف چــای ســبز 
ــرای  ــد ب ــد، بای ــش دهی ــود را کاه وزن خ
برنامه ریــزی  روز  طــول  در  آن  مصــرف 
داشــته باشــید و از مصــرف ایــن نوشــیدنی 

ــد.  ــز کنی ــه پرهی ــدون برنام گیاهــی ب
بهتریــن زمــان بــرای نوشــیدن چــای ســبز 
بــه منظــور کاهــش وزن، ۲ ســاعت پــس از 
ــی اســت.  ــای غذای ــذا در وعده  ه صــرف غ
ــه از  ــر آنک ــالوه ب ــب شــما ع ــن ترتی ــه ای ب
ــرای کاهــش وزن  خــواص درمانــی چــای ب
ــذب  ــزان ج ــی در می ــد، خلل ــره می بری به
ــای  ــرا چ ــد؛ زی ــود نمی آوری ــه وج ــن ب آه
ســبز هماننــد چــای ســیاه موجــب کاهــش 
ــود.  ــذا می ش ــود در غ ــن موج ــذب آه ج

 چای سبز به تنهایی کافی نیست 
ــا  ــد تنه ــور می کنن ــردم تص ــیاری از م بس
ــول روز  ــی در ط ــای گیاه ــیدن چ ــا نوش ب
می تواننــد بــه هــدف بزرگــی مثــل کاهــش 

ــه  ــد، در حالی ک ــدا کنن ــی پی وزن دسترس
ایــن دیــدگاه بــه هیــچ وجــه صحیــح 

ــت.  نیس
ــت  ــار رعای ــی در کن ــای گیاه ــیدن چ نوش
و  بدنــی  فعالیت  هــای  غذایــی،  رژیــم 
ــرعت  ــری را س ــد الغ ــد رون ورزش می توان
ــا بهبــود ســوخت وســاز بــدن  ببخشــد و ب
میــزان کاهــش وزن را در طــول هفتــه 
قابــل مالحظــه کنــد، بنابرایــن افــرادی کــه 
تصــور می کننــد بــدون رعایــت هیــچ یــک 
ــا نوشــیدن  ــا ب ــر شــده و تنه ــکات ذک از ن
چــای ســبز می تواننــد اضافــه وزن خــود را 
آن هــم بــه شــکل کامــال محســوس درمــان 

ــتباهند.  ــخت در اش ــد، س کنن

 از پرخوری  های عصبی پیشگیری کنید 
ــبز  ــای س ــای چ ــر از خاصیت  ه ــی دیگ یک
ــه  ــت ک ــی آن اس ــش بخش ــت آرام خاصی
بــه پیشــگیری از پرخوری  هــای عصبــی کــه 
ــه اضافــه وزن و در نهایــت چاقــی  منجــر ب

ــادی  ــراد زی ــد. اف ــک می کن ــود، کم می ش
وجــود دارنــد کــه بــه محــض دریافت فشــار 
ــای ناشــی از  ــا تنش  ه ــی، اســترس ی عصب
کار روزانــه مشــغول بــه خــوردن می شــوند 
ــن  ــه ای ــد ک ــواری روی می آورن ــه ریزه خ و ب
مســئله بــه مــرور بــه عــادت آن هــا تبدیــل 
ــن  ــروز ای ــگیری از ب ــرای پیش ــود. ب می ش
ــوان  ــا درمــان آن، می ت عــادت نامناســب ی
ــیدن  ــرد. نوش ــتفاده ک ــبز اس ــای س از چ
ایــن چــای بــه شــما کمــک می کنــد تــا از 
خاصیــت آرامــش بخشــی ایــن گیــاه دارویی 
خــود  عصبــی  سیســتم  تقویــت  بــرای 
ــع  ــب مان ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــتفاده کنی اس
ــترس  ها  ــی از اس ــتهای کاذب ناش ــروز اش ب

ــوید.  ــره ش ــای روزم ــا تنش  ه ی

 چای سبز؛ چای چربی سوز طبیعی 
ــای  ــیدن چ ــه نوش ــادت ب ــه ع ــرادی ک اف
ســبز دارنــد بــا کمــک ایــن نوشــیدنی 
ســاز  و  ســوخت  افزایــش  بــه  گیاهــی 

حتمــا تــا امــروز بــا تبلیغــات وســیعی کــه دربــاره خــواص درمانــی چــای ســبز در کاهــش وزن در جامعــه، 
رســانه  ها و اینترنــت وجــود دارد، روبــه رو شــده ایــد و شــاید بــا انگیــزه کاهــش وزن و درمــان چاقــی خود 
یکــی از ایــن محصــوالت را ســفارش داده و بــا انگیــزه الغــر شــدن آن را مصــرف کــرده و نتیجــه مطلــوب 
را دریافــت نکرده ایــد. اگــر شــما نیــز بــا اتــکا بــه تبلیغاتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد و بــا هــدف 
الغــری ســریع و آســان ســراغ چــای ســبز رفته ایــد، بایــد بدانیــد ســخت در اشــتباهید، بنابرایــن بــه 
شــما پیشــنهاد می کنیــم تــا انتهــای ایــن مطلــب مــا را همراهــی کنیــد تــا بــا جزئیــات بیشــتر خــواص 
چــای ســبز بــه منظــور درمــان چاقــی، اضافــه وزن و پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن عارضــه آشــنا شــوید. 

︀ی ︨︊︤ 
در 

﹋︀﹨︩ وزن

︣︐︋﹟ روش ا︨︐﹀︀ده از 
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 قرص چای یا چای سبز؟ 
تبلیغــات زیــادی دربــاره الغــری ســریع 
بــا قــرص یــا کپســول چــای ســبز در 
ســایت  های اینترنتــی و برخــی از مراکــز 
ــود  ــده می ش ــی دی ــان داروی ــروش گیاه ف
بــا  می دهنــد  وعــده  مــردم  بــه  کــه 
قرص  هــای چــای ســبز می تواننــد در مــدت 
زمــان بســیار کوتاهــی وزن کــم کننــد. 
ایــن قرص  هــا در صورتــی کــه تنهــا حــاوی 
ــان  ــا هم ــند، دقیق ــبز باش ــای س ــاه چ گی
خاصیــت چــای ســبز را دارنــد و می تواننــد 
بــه افزایــش متابولیســم بــدن کمــک کــرده 
و رونــد جــذب چربی  هــا را در بــدن کاهــش 
ــد  ــز مانن ــا نی ــن قرص  ه ــد. مصــرف ای دهن
چــای ســبز بایــد بــر اســاس قاعــده باشــد، 
زیــرا زیــاده روی در مصــرف ایــن قــرص 
ــی اســت  ــی و طبیع ــه گیاه ــود آنک ــا وج ب
ــبز را  ــای س ــوارض چ ــان ع ــد هم می توان

ــد.  ــته باش داش

 عوارض احتمالی چای سبز را بشناسید 
ــای  افزایــش بیــش از حــد دمنــــوش چــ
سبـــــز،کپسول  ها و قرص هایــی کــه از ایــن 
گیــاه دارویــی وجــــود دارد، عــوارض جانبی 
متعــددی را بــه همــراه دارد. ســوء مصــرف 
ایــن گیــاه دارویــی ممکــن اســت عوارضــی 
عملکــرد  در  اختــالل  ســردرد،  ماننــد 
ــه  ــوع را ب ــهال و ته ــوارش، اس ــتگاه گ دس
همــراه داشــته باشــد کــه بــا اصــالح شــیوه 

ــا  ــود. ام ــع می ش ــرور مرتف ــه م ــرف، ب مص
ــرات  ــی افزایــش فشــار خــون، تغیی از طرف
خلقــی و تحریــک پذیــری، بی قــراری و 
نامنظــم شــدن ضربــان قلــب نیــز از جملــه 
ــدازه  ــش از ان ــرف بی ــی مص ــوارض جانب ع
ایــن گیــاه دارویــی در طــول روز اســت 
ــاهده آن  ــس از مش ــه پ ــد بالفاصل ــه بای ک
بــرای بررســی و پیشــگیری از شــدت آن بــا 

ــود.  ــورت ش ــا پزشــک مش متخصــص ی

  با خواص دیگر چای سبز آشنا شوید 
ــم  ــرای کاهــش وزن و تنظی ــه ب ــرادی ک اف
ســوخت وســاز بدنشــان از چــای ســبز 
ــر بهره منــدی  ــد، عــالوه ب اســتفاده می کنن
از خــواص ایــن گیــاه دارویــی بــرای درمــان 
ــرای  ــد آن ب ــد از فوای ــی خــود می توانن چاق
کاهــش فشــار خــون، کاهــش قنــد خــون، 
ــف  ــدن و تخفی ــی ب ــتم ایمن ــت سیس تقوی
ــد  ــی مانن ــانه  های بیماری های ــم و نش عالئ
ــی  ــاری مفصل ــر و بیم ــون، آلزایم پارکینس
اســتخوانی ماننــد آرتریــت روماتوئیــد بهــره 
ببرنــد. عــالوه بــر ایــن، در تحقیقــات 
ــه  ــه اشــاره شــده ک ــن نکت ــه ای ــف ب مختل
مصــرف چــای ســبز می توانــد تاثیــر بســیار 
چشــم گیری در کاهــش بیماری  هــای قلبــی 
ــرطان هایی  ــروز س ــگیری از ب ــی، پیش عروق
ماننــد ســرطان کولــون و تخفیــف عالئــم و 

ــد.  ــته باش ــردگی داش ــانه  های افس نش
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ــد  ــادت دارن ــاه ع ــن گی ــای ای ــر فرآورده  ه ــا دیگ ــبز ی ــای س ــه نوشــیدن چ ــه ب ــرادی ک اف
ــه منظــور  ــرای بهره منــدی از خــواص درمانــی ایــن گیــاه دارویــی ب ــه ایــن معنــی کــه ب ب
پیشــگیری از اضافــه وزن روزانــه از ایــن گیــاه مصــرف می کننــد ممکــن اســت در صــورت 
عــدم مصــرف ایــن گیــاه دارویــی بــا عوارضــی ماننــد ســردرد، عصبانیــت یــا افزایــش میــزان 

تحریــک پذیــری روبــه رو شــوند، بنابرایــن توصیــه شــده کــه بــرای 
مصــرف هدفمنــد از ایــن گیــاه دارویــی بــا قصــد درمان، 

ــب  ــص ط ــا متخص ــک ی ــا پزش ــت ب ــر اس بهت
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــورت ش ــنتی مش س

تجویــز ایــن گیــاه بــه هــر صورتــی بــرای 
خانم  هــای بــاردار، مــادران شــیرده و 
ــان پیــش از ســن  ــودکان و نوجوان ک

بلــوغ توصیــه نشــده اســت. 

بدنشــان کمــک می کننــد. در حقیقــت 
چــای ســبز بــه دلیــل داشــتن مــاده ای بــه 
ــش  ــه افزای ــد ب ــول» می توان ــی فن ــام «پل ن
ــه  ــرده و ب ــک ک ــدن کم ــی ب ــرارت درون ح
ایــن ترتیــب میــزان ســوخت انــرژی موجــود 
ــد و  ــش ده ــی را افزای ــلول  های چرب در س
ــی  ــد چاق ــر رون ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب تاثی
افــراد داشــته باشــد. بــه شــرطی کــه افــراد 
ــم  ــد رژی ــا دارای اضافــه وزن در رون چــاق ی
غذایــی خــود و مقــدار کالــری روزانــه ای کــه 
ــد.  ــر کنن ــز تجدیدنظ ــد نی ــت می کنن دریاف
این گونــه نیســت کــه مــا هــر میــزان کالــری 
ــانیم و  ــدن برس ــه ب ــم ب ــت داری ــه دوس ک
توقــع داشــته باشــیم بــا نوشــیدن یــک تــا 
۲ لیــوان چــای ســبز در روز الغــر شــویم و 

ــوزانیم.  ــری بس کال

 چند لیوان چای بنوشید 
ــدن  ــاز ب ــوخت وس ــش س ــرای افزای ــر ب اگ
قصــد داریــد چــای ســبز را بــه برنامــه 
ــه  ــد توج ــد، بای ــه کنی ــود اضاف ــه خ روزان
ــوان  ــا ۴ لی ــیدن ۳ ت ــید نوش ــته باش داش
چــای ســبز در طــول روز می توانــد بــه 
ــور  ــن تص ــد. ای ــک کن ــوع کم ــن موض ای
کــه نوشــیدن چــای ســبز در دفعــات زیــاد 
ــدن  ــوزی در ب ــری س ــزان کال ــد می می توان
ــت،  ــتباهی اس ــده اش ــد، ای ــش ده را افزای
زیــرا بــا نوشــیدن بیــش از حــد چــای ســبز 
ــا  ــه ب ــر آنک ــالوه ب ــدن ع ــول روز، ب در ط
ــی  ــای عصب ــری پایانه  ه ــکل تحریک پذی مش
ــع آب و  ــالل دف ــا اخت ــود، ب ــه رو می ش روب
الکترولیت  هــای بــدن مواجــه می شــود. 
ــد در  ــه بای ــور ک ــب همان ط ــن ترتی ــه ای ب
ــای الزم  ــی پرهیز ه ــای معمول ــیدن چ نوش
را رعایــت کنیــد، توصیــه شــده کــه در 
ــد.  ــراط نکنی ــز اف نوشــیدن چــای ســبز نی

 پیشگیری از چاقی ناشی از افزایش سن 
افــرادی کــه در آســتانه میانســالی بــا 
باالرفتــن ســن دچــار اضافــه وزن و چاقــی 
می شــوند نیــز می تواننــد از چــای ســبز 
بــرای پیشــگیری از ایــن بحــران کمــک 
ــه  ــرف روزان ــه مص ــرط آنک ــه ش ــد. ب بگیرن
چــای ســبز را از ۳۰ ســالگی در برنامــه 
غذایــی روزانــه خــود بگنجاننــد. چــای ســبز 
ــری  ــد پی ــدی رون ــه کن ــه ب ــر آنک ــالوه ب ع
بــدن  مختلــف  اندام  هــای  در  ســلول  ها 
کمــک می کنــد بــه ایــن افــراد کمــک 
ــا در میانســالی حداقــل افزایــش  می کنــد ت
وزن را تجربــه کننــد، زیــرا چــای ســبز بــه 
آن هــا کمــک می کنــد کمتریــن میــزان 
ــول  ــد را در ط ــواد زائ ــی و م ــره چرب ذخی
ســال  های جوانــی و میانســالی در بــدن 

ــند.  ــته باش داش

 ︡︣﹫﹍ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ را ︗︡ی︋ 
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معرفى كتاب

ازطریق خود درمانی سالمت خود را حفظ کنید و بیماری های خودرا معالجه کنید 
کتــاب حاضــر دارای دومقدمــه، یکــی درمــورد زندگــی نویســنده و دیگــری دربــاره علــم خــود درمانــی اســت. ایــن کتــاب در ســه 
فصــل تدویــن شده اســت. در فصــل اول دربــاره خــود درمانــی توضیحاتــی داده شــده و گفتــه کــه ایــن واژه عبــارت اســت از؛ 
بســیج نیروهــای نهفتــه انســان در درمــان بیماری هــا. در ایــن فصــل هم چنیــن درمــورد تــرس، حســادت، افســردگی و علــل 

آن توضیــح داده اســت و تســت های ارزشــیابی را در مــورد تــرس و افســردگی ارائــه داده اســت. 
در بخشــی از کتــاب در تعریــف خــود درمانــی آمــده اســت: امــروزه بی شــک همــه متخصصــان علــوم پزشــکی اذعــان دارنــد کــه 

منشــأ بســیاری از بیماری هــا نــه دالیــل بیولوژیــک، بلکــه دالیــل روحــی و روانــی اســت.
ــه آســم، زخــم، خــارش، اسپاســم،اضافه وزن، افســردگی،  در فصــل دوم توضیحاتــی در مــورد تعــدادی از بیماری هــا از جمل
بی خوابــی، بــی اشــتهایی، بیمــاری قنــد ، تشــنج و... گیاهــان دارویــی موثــر بــر درمــان آنهــا بــه همــراه اطالعاتــی در مــورد 

ــدن آمده اســت.  ــای ب ارگان ه
ــرای حفــظ  در فصــل ســوم در مــورد رژیم هــای غذایــی و خــواص غذایــی بعضــی از مــواد خوراکــی ورهنمودهــای مناســب ب
ســالمت و بهبــود بیماری هــا توضیحاتــی ارائــه شــده اســت. کــه از جملــه مــواد غذایــی مــی تــوان بــه اســفناج، انجیــر، برنــج 

بــه دانــه، پرتقــال، پســته، تــرب، جعفــری، زردآلــو، ســیب، شــلغم، گشــنیز، مــوز و هندوانــه را نــام بــرد.
دربخــش دیگــر ایــن فصــل نیــز توصیه هایــی در مــورد درمــان چاقــی، رماتیســم، آرتــروز، نقــرس بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی 

ارائه شــده اســت.
ــه  ــار مکتــوب نویســنده پرداخته اســت. ازجمل ــه معرفــی دیگــر آث ایــن کتــاب هم چنیــن دارای یــک ضمیمــه می باشــد کــه ب
ایــن کتاب هــا می تــوان بــه مبانــی و اصــول تعلیــم و تربیــت، فرازهایــی از علــم تربیــت، فرزنــدان درآینــه تربیــت، علــل پیدایــش 

و روش پیشــگیری از افســردگی، زندگــی بــدون تــرس، در آن ســوی پندارهــا، اشــاره کــرد. 

نام کتاب:خود درمانی 
نویسنده: مجید پیرمرادی 

چاپ اول: ١٣٩٠
 انتشارات نسل نواندیش

کتابکتابمعرفیمعرفی
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کتاب درآمدی بر مطالعات معلولیت با رویکرد جامعه شناسی منتشر شد
ــا رویکــرد جامعه شناســی» نوشــته و ترجمــه نگیــن حســینی توســط انتشــارات  ــر مطالعــات معلولیــت ب کتــاب «درآمــدی ب

ســیمای شــرق منتشــر و روانــه بــازار نشــر شــد.
ایــن کتــاب نخســتین مرجــع مطالعــات معلولیــت بــه زبــان فارســی بــه حســاب می آیــد کــه چهــار مقالــۀ اصلــی بــا رویکــرد 

ــرار داده اســت. ــار پژوهشــگران ایــن حــوزه ق جامعه شناســی را در اختی
«مطالعــات معلولیــت» بــه عنــوان یــک رشــتۀ علمــی و دانشــگاهی، ســال های زیــادی اســت کــه در دانشــگاه های آمریــکا، 
کانــادا، اســترالیا و انگلســتان، در ســطح فــوق لیســانس و دکتــرا ارائــه می شــود و رویکــرد چنــد رشــته ای یــا بیــن رشــته ای 

دارد. 
در ایــن کتــاب، «مطالعــات جهانــی معلولیــت» و «مطالعــات جامعه  شــناختی معلولیت» نوشــتۀ دنیــل گودلی؛ «جامعه  شناســی 
معلولیــت» نوشــتۀ نانســی جــی کاتنــر و «نظریه  پــردازی معلولیــت» نوشــتۀ گــرت ویلیامــز در کنــار دو پیشــگفتار از پروفســور 

دنیــل گودلــی و دکتــر محمــد کمالــی ارائــه شــده اســت.
همچنین مخاطب در بخش پایانی این کتاب نیز با رشته دانشگاهی مطالعات معلولیت آشنا می شود. 

نگیــن حســینی، روزنامه نــگار و پژوهشــگر ارتباطــات و مطالعــات معلولیــت، نزدیــک بــه دو دهــه از زندگــی حرفــه ای و علمــی 
ــه زبان هــای  ــاالت متعــددی در حــوزۀ مطالعــات معلولیــت ب ــه حــوزۀ معلولیــت اختصــاص داده اســت. او کــه مق خــود را ب
ــال بین المللــی مطالعــات معلولیــت در  ــورد تخصصــی ژورن ــا ترجمــه کــرده، هم اکنــون عضــو ب فارســی و انگلیســی نوشــته ی

دانشــگاه هاوایــی آمریکاســت.
کتــاب درآمــدی بــر مطالعــات معلولیــت بــا رویکــرد جامعه شناســی در ۱۵۸ صفحــه و بــا قیمــت ۱۷۵٫۰۰۰ ریــال در اختیــار عمــوم 

قــرار گرفته اســت. 
عالقمنــدان بــه ایــن کتــاب می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت prshop.ir یــا تمــاس تلفنــی بــا شــماره ۸۸۹۱۳۳۶۴ نســبت بــه 

تهیــه آن اقــدام نماینــد. 

مطالعات  بر  درآمدی  کتاب  کتاب:  نام 
معلولیت با رویکرد جامعه شناسی 

نوشته و ترجمه: نگین حسینی 
 انتشارات سیمای شرق

کتابکتابمعرفیمعرفی
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خبــر

در رعد چه خبر؟

برگزارى همايش بزرگ روز جهانى معلوالن

مديران محك از رعد بازديد كردند

بــه مناســبت روز جهانــی معلــول 
ــران و ۱۵  ــت شــهرداری ته ــا محوری ب
انجمــن فعــال در حــوزه معلــوالن 
همایــش بــزرگ روز جهانــی معلــوالن 
فرهنگســرای  در  آذر   ۸ شــنبه  روز 

ــد. ــن برگزارش بهم
در ایــن مراســم کــه افــراد دارای 
معلولیــت از سراســر شــهر تهــران در 
ــره  ــد چه ــتند، از چن ــور داش آن حض
برتــر حــوزه معلــوالن قدردانــی شــد. 
گفتنی ســت مجتمــع رعــد الغدیــر 
مســؤولیت دبیــری ایــن مراســم را بــر 
ــی  ــع آموزش ــت و مجتم ــده داش عه
ــوان یکــی از  ــه عن ــد ب ــوکاری رع نیک
ــن  ــزاری ای ــکار در برگ ــات هم مؤسس

ــور داشــت.  مراســم حض

در آســتانه ١٢ آذر و روز جهانــی معلــول كــه بــا ســی امین ســالگرد 
فعالیــت مجتمــع آموزشــی نیكــوكاری رعــد مصــادف شــده بــود، 
ــه حمایــت از كــودكان مبتــال  ــران مؤسســه خیری جمعــی از مدی
ــر آراســب  ــد ودكت ــد كردن ــد بازدی ــرطان ( محــك )  از رع ــه س ب
ــك ١٢ آذر و  ــن تبری ــك ضم ــه مح ــل مؤسس ــان مدیرعام احمدی
ــای  ــه  همكاری ه ــود زمین ــه وج ــاره ب ــول و اش ــی معل روز جهان
مشــترك،  اظهــار امیــدواری كــرد  در آینــده نزدیــك برنامه هــای 
مشــترك طراحــی شــود تــا ایــن ٢ مؤسســه خیریــه بــا ســابقه در 

كنــار هــم تــالش هدفمنــدی را بــه اجــرا بگذارنــد.

بــه دعــوت فریــدن قاســم زاده مدیــر عامــل شــرکت افرانــت گروهــی 
از مدیــران مجتمــع رعــد بــرای آشــنایی بــا خدمــات و فعالیت هــای 
ــد  ــه بازدی ــن مجموع ــف ای ــای مختل ــور از بخش ه ــرکت  مذک ش

كردنــد. 
ــود  ــل، محم ــور بین المل ــر ام ــهدی مدی ــر ش ــد  اصغ ــن بازدی در ای
ــتغالی و  ــؤول خوداش ــیان مس ــال دادش ــوزش، لی ــر آم ــلی مدی توس
نگیــن موســوی کارشــناس خیریــه رعــد حضــور داشــتند، فریــدون 
قاســم زاده مدیــر عامــل شــرکت افرانــت ضمــن خیرمقــدم در مــورد 
مالکیــت و زمینــه فعالیــت شــرکت توضیحاتــی ارایــه کــرد و بــرای 

همــکاری بــا مجتمــع اعــالم آمادگــی کــرد.
 در ادامــه ایــن دیــدار اصغــر شــهدی مدیــر امــور بیــن الملــل، خیریه 
ــروزه  ــزود: ام ــت، اف ــی از دعــوت شــرکت افران رعــد ضمــن قدردان
ــردم  ــازمان های م ــت از س ــا حمای ــع ب ــان صنای ــرکت ها و صاحب ش
ــی  ــازمان های اجتماع ــازی س ــه توانمندس ــک ب ــن کم ــاد ضم نه
اجتماعــی  مســؤولیت  فرهنــگ  ترویــج  موجــب  عام المنفعــه 

می شــوند.
 ســپس محمــود توســلی مدیــر آمــوزش مجتمــع رعــد، بــا اشــاره 
بــه تاریخچــه  و نحــوه تأســیس خیریــه رعــد، افــزود: اهــداف ایــن 
مؤسســه  آمــوزش منجــر بــه اشــتغال کارآمــوزان و هنرجویان اســت.
ــتغالی  ــون خوداش ــح پیرام ــا توضی ــیان ب ــال داداش ــن لی  همچنی
ــی و  ــد محصــوالت فرهنگ ــدف از تولی ــزود: ه ــد، اف ــوزان رع کارآم
صنایــع دســتی در ایــن بخــش، تقویــت حس خودبــاوری و اســتقالل 

ــراد دارای معلولیــت اســت. اجتماعــی اف
ــی  ــن قدردان ــت ضم ــرکت افران ــل ش ــی مدیرعام ــمت پایان  در قس
از تالش هایــی كــه طــی ســال   های گذشــته بــرای حمایــت از 
توانمند ســازی جامعــه معلــوالن انجــام شــده اســت،  افــزود: شــرکت 

ــوالن کشــور اســت. ــه مجتمــع و معل ــاده کمــک ب ــت آم ــرا ن اف
ــدف  ــا ه ــت  از ســال ١٣٧٦ ب ــر اســت، شــرکت افران ــایان ذك   ش
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــک در زمین ــارت الکترونی ــت و تج ــعه اینترن توس

ــد. ــت می کن ــی فعالی ــرعت اختصاص ــد پرس ــای بان پهن

مديران مجتمع رعد از شركت افرا نت بازديد كردند
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مجتمع رعد مهمان غرفه روزنامه شهروند 

دومين حراج آثار هنرهاى تجسمى خيريه رعد ركوردى از همدلى ثبت كرد

ــی  ــزاری بیســتمین دوره از نمایشــگاه بین الملل ــا برگ ــان ب همزم
ــأت  ــس هی ــران، رئی ــالی ته ــا در مص ــات و خبرگزاری ه مطبوع
ــه  ــه روزنام ــد در غرف ــع رع ــوزان مجتم ــران و کارآم مدیره،مدی
ــد،  ــخ گفتن ــردم پاس ــواالت م ــه س ــدند و ب ــر ش ــهروند حاض ش
همچنیــن هنرجویــان رعــد بــا نمایــش تعــدادی از محصوالتشــان 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــود را ب ــای خ ــه ای از توانمندی ه گوش
ــویق  ــانه ای و تش ــکاری رس ــرای هم ــی ب ــد توافقات ــن بازدی در ای
ــوزش  ــز آم ــل در مرک ــه تحصی ــه ادام ــت ب ــراد دارای معلولی اف

ــد. ــل آم ــد به عم ــردی رع ــی کارب علم

بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان، مســؤوالن مراکــز و ســازمان های 
فرهنگــی و دوســتداران آثــار هنــری، دومیــن حــراج آثــار هنرهــای 
تجســمی خیریــه رعــد در ســالن همایــش ایــن مجتمــع برگــزار شــد.
ــد و پخــش  ــالوت کالم ا... مجی ــس از ت ــم  پ ــن مراس ــدای ای  ابت
ســرود جمهــوری اســالمی، صدیقــه اکبــری مدیــر عامــل مجتمــع 
ــش  ــور امیدبخ ــی از حض ــن  قدردان ــاه ضم ــخنانی کوت ــد درس رع
مــردم هنردوســت، افــزود: حمایت هــای شــما ایــن امــکان را 
ــرای توانمندســازی  ــن مؤسســه آموزشــی ب ــا ای ــم می ســازد ت فراه
کارآمــوزان، هنرجویــان و دانشــجویان از بهتریــن امکانــات اســتفاده 
ــدار،  ــه اشــتغال پای ــا رســیدن ب ــا را ت ــان آنه ــا کمک هایت ــد و ب کن

ــرار دهــد.  ــورد توجــه ق م
در ادامــه طوفــان گرکانــی مجــری مراســم در جایــگاه حاضــر شــد 
ــه توضیحاتــی در مــورد  ــار هنرمنــدان و ارای و معرفــی تــک تــک آث
ــار  ــدگان آث ــوابق پدیدآورن ــر و س ــای اث ــد، ویژگی ه ــبک هنرمن س

ــرد. ــراج آماده ک ــار در ح ــرکت حض ــرای ش ــه را ب زمین
 در ایــن دوره ٧٥ تابلــو و مجســمه از هنرمنــدان سرشــناس کشــور 
بــه حــراج گذاشــته شــد کــه ۵۵ اثــر بــه مبلــغ ۵۰۰ میلیــون تومــان 
بــه نفــع فعالیت هــای آموزشــی، توانبخشــی خیریــه رعــد بــه فــروش 

. سید ر
ــه ســوم بهمــن  ــه رعــد جمع ــار هنرهــای تجســمی خیری حــراج آث
پــس از یــک هفتــه نمایــش آثــار حــدود ۳ ســاعت ادامــه یافــت و 
ــر هنــری هنرمنــدان  ــا دقــت ۷۵ اث ــار هنــری ب عالقه منــدان بــه آث
صاحــب عنــوان کشــور شــامل: تابلــوی نقاشــی، عکــس، مجســمه 
ــار مــورد  ــه یــک مشــاهده و آث ــی را یــک ب ــو بافته  هــای محل و تابل

ــد. ــداری کردن نظرشــان را خری

آســا براتــی مدیــر اجرایــی حــراج در گفــت و گــوی کوتاهــی ضمــن 
ابــراز رضایــت از برگــزاری موفــق دومیــن حــراج خیریــه رعــد از تمــام 
مــردم هنــر دوســتی کــه طی یــک هفتــه زمــان نمایشــگاه و مراســم 
ــد،  ــت کردن ــا حضــور و نظراتشــان موسســه رعــد را حمای حــراج ب
ــئول  ــد مس ــان عالقه بن ــن رحم ــرد، همچنی ــکر ک ــه تش صمیمان
ــه  اســتقبال چشــمگیر مــردم از  ــا اشــاره ب ــری حــراج ب ــروژه گال پ
ــژه وزارت  ــه وی ایــن برنامــه فرهنگــی، گفــت: از تمــام مســؤوالن ب
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کــه خیریــه رعــد را بــرای اجــرای ایــن 
ــده  ــد در آین ــم و موسســه رع ــد، تشــکر می کن ــراج کمــک کردن ح
ــزاری ســایر برنامه هــای  ــوکار و برگ ــدان نیک ــرای حضــور هنرمن پذی

فرهنگــی خواهــد بــود.
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همزمان با روز جهانی معلوالن و گرامی داشت سی امین سالگرد 
نخستین  برگزیدگان  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع  فعالیت 
معرفی  توان یاب  توانمندی های  فرهنگی  و  علمی  ملی  جشنواره 

شدند.
این جشنواره با هدف شناخت و معرفی استعدادها و توانائی های 
افراد دارای معلولیت و فعاالن این حوزه در ٣ محور، فرهنگی ـ 
هنری (نقاشی) علمی در رشته ایده های نو و نوآوری (اختراعات) 
انجمن های  و  مؤسسات  مدیران  برای  مدیریتی  موفق  تجربیات  و 
فعال در حوزه معلولیت، برگزار شد ویژگی های منحصر به فردی 
داشت که واگذاری داوری آثار به هنرمندان توان یاب یکی از این 

ویژگی ها بود.
سال قبل در رقابت بین المللی پاراآرت توکیو ٢٠١٣ چند هنرمند 
توان یاب مقام برتر کسب کردند که داوری هنری جشنواره به آنها واگذار 
شد. در بخش داوری اختراعات نیز چند نفر از مسؤوالن فدراسیون 
بین  کرسی های  آسیایی  انتخابات  در  تازگی  به  که  ایران  اختراعات 

المللی را کسب کردند، عهده دار مسؤولیت داوری شدند.
پیش از اهدا جوایز بخش هنری در رشته نقاشی مرجان محمدی، 
در  هنری  بخش  داوران  جهان پناه  رضا  حمید  و  بارز  رزقی  آرش 
جایگاه حضور یافتند و مرجان محمدی به عنوان سخنگوی داوران 
ضمن قدردانی از مجتمع رعد برای برگزاری این جشنواره مهم، 
افزود: آثار ارسالی بسیار زیبا و باکیفیت بود و همین مطلب کار 
به  داوران  هیأت  نهایت  در  اما  بود  کرده  سخت  بسیار  را  داوری 
صورت غیر حضوری نفرات برتر را انتخاب و معرفی کرد. در این 
بخش  سیما محمدیان مقام اول، نسیم محنتی مقام دوم و سمیه 

شجاعی مقام سوم را از آن خود کردند.
مهندس  و  یافت  اختصاص  اختراعات  به  جوایز  علمی  بخش  در 
مسعود شفقی مخترع برتر جهان در سال ۲۰۱۳ به عنوان دبیر با 
بیان این نکته که برای داوران این بخش از چهره های سرشناس 
با  افزود:  شد،  همکاری  به  دعوت  کشور  خارج  و  داخل  ایرانی 
موفقیتی که گروه اعزامی ایران در این دوره از انتخابات فدراسیون 
جهانی کسب کرد و کرسی های معتبری به مسؤوالن ایرانی رسید، 
ما می توانیم برای سال آینده این بخش از جشنواره را به  صورت 
بین المللی برگزار کنیم. وی افزود: استعداد جوانان ایرانی تحسین 
شد،  برگزار  جنوبی  کره  کشور  در  که  نشستی  در  و  است  برانگیز 
فدراسیون مخترعان کشورهای روسیه و کرواسی گواهینامه ها  و 
نشان های افتخار خود را به برندگان این بخش از جشنواره اهدا 
کردند. در این بخش قدرت اهللا دانایی با اختراع دستگاه توان برای 
مناسب سازی خودروی جانبازان و معلوالن، ابراهیم خوانین زاده 
با اختراع ماتریکس هوشمند دندان و سوگل برجیان برای اختراع 
تشکچه مواج (باال رونده ویژه افراد معلول) به عنوان نفرات اول تا 
خود را از  جوایز  توانمندی های توان یاب معرفی و  سوم جشنواره 

دست مخترع برتر جهان دریافت کردند.

در 30 سالگى مجتمع رعد 
برگزيدگان جشنواره توانمندى هاى توان ياب معرفى شدند
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در سومین بخش این جشنواره تقدیر از تجربه های موفق مدیریتی 
در حوزه تشکل های حامی معلوالن بود از یک عمر تالش سازنده 
ژنتیک،  مرکز  تأسیس  برای  کریمی نژاد  حسین  محمد  پروفسور 
پیشگیری از معلولیت و مجتمع رعد کرمان، دکتر محمد کمالی 
به عنوان پیشگام در استفاده از فن آوری نو به خصوص فعالیت در 
فضای مجازی، اطالع رسانی و آموزش حوزه معلوالن با تأسیس 
نخستین سایت و وبالگ توانبخشی و مهندس حمید میرزاآقایی 
افراد  ویژه  مشورتی  تخصصی  اپلیکیشن  تولید  در  مدیریت  برای 
آسیب نخاعی به عنوان اولین نرم افزار تلفن همراه حوزه معلوالن، 

تقدیر به عمل آمد.
مدیره  هیأت  رییس  میرزاخانی  احمد  مهندس  مراسم  ادامه   در 
افزود:  رعد،  مجتمع  فعالیت  دهه   ٣ تشریح  ضمن  رعد  مجتمع 
در موفقیت هایی که طی این دوران نصیب کاراموزان و هنرجویان 
رعد شده تک تک شهروندان نیکوکار سهیم بوده و هستند اما باید 
توجه داشته باشیم تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله غیر قابل 

انکاری وجود دارد.
 وی افزود: حال که به دهه چهارم حیات رعد قدم می گذاریم، بسیار 
امیدوارم هم گام با توان و استعداد جوانان پر تالش توان یاب، رعد 
نقش حساس و حمایت گر خود را برای خلق فرصت های برابر ایفا کند.
 سپس  انیمیشن «ماسوله» ساخته ی استاد بهرام عظیمی برای 
حاضران پخش شد که این فیلم کوتاه بسیار مورد توجه حاضران 
قرار گرفت، همچنین گروه موسیقی سنتی رعد با سرپرستی استاد 
رضا  حمید  همتیان،  امیر  توان یابان  همخوانی  و  خدایی  یاشار 
براتی،  آرزو  احمدی،  فرناز  نوازندگی  و  بین  جهان  فرناز  رجبی، 
موسیقی  از  قطعاتی  کریمی  مریم  و  کوهی  فدیا  دیانت،  مرضیه 

سنتی را اجرا کردند. 
در ادامه محمد مقدم نماینده سازمان ملل متحد در ایران پیام 
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را قرائت کرد که  بر «توسعه 

پایدار: نوید فن آوری» تأکید داشت.
 پس از بریدن کیک سی امین سالگرد فعالیت رعد توسط اعضای 
جایزه  کسب  خاطر  به  میرزاخانی  مریم  پروفسور  از  مدیره  هیأت 
نخستین  به عنوان  خاطر  به  عامری  محمود  جهان،  ریاضیات 
دارندگان  و  بارز  رزقی  آرش  احمدی  خان  مهسا  رعد،  مدیرعامل 
طراحی  رشته های  در   ٢٠١١ ابیلیمپیک   رقابت  های  سوم  مقام 
آموخته  دانش   فرد  مشایخی  محسن  دکتر  نقاشی،  و  شخصیت 
ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه به خاطر موفقت در تحصیل و 
مصطفی زکریا پور به عنوان نخستین کارآموخته رعد که به دوران 
در  رعد  مجتمع  تاریخ-سازان  عنوان  با  است  رسیده  بازنشستگی 

سه دهه گذشته، تجلیل شد.
و  پیروزام  محمد  سرپرستی  به  توان یاب  شورایی  تئاتر  اجرای   
کارگردانی محمد بیاتی به روش بداهه پایان بخش این مراسم بود. 
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بــه دعــوت روابــط بین الملــل ســازمان بهزیســتی كشــور، هیأتــی از 
فعــاالن حــوزه معلــوالن كشــور فنالنــد بــه ریاســت «كالــه كان كوال» 
ضمــن حضــور در مجتمــع رعــد و مالقــات بــا توان یابــان، از 

ــد. ــد كردن ــن مؤسســه بازدی ــف ای بخش هــای مختل
ــأت  ــای هی ــور اعض ــا حض ــتی ب ــد، نشس ــن بازدی ــیه ای  در حاش
مدیــره مجتمــع رعــد برگــزار شــد كــه مهنــدس احمــد میرزاخانــی 
ــه ای از  ــدی، تاریخچ ــروه فنالن ــه گ ــدم ب ــر مق ــرض خی ــن ع ضم
نحــوه تأســیس خیریــه رعــد بیــان كــرد و افــزود:  آمــوزش یكــی از 
ــت  ــراد دارای معلولی ــن روش هــای افزایــش توانمند هــای اف مؤثرتری
اســت و مؤسســه رعــد ۳۰ ســال پیــش بــا همیــن رویكــرد در ایــن 

ــیر گام گذاشــت.  مس
ــر از  ــد نف ــا چن ــدی ب ــأت فنالن ــت هی ــن نشس ــمتی از ای  در قس
توان یابانــی كــه پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوره هــای آموزشــی، 
در بخش هــای اداری و آموزشــی مجتمــع رعــد فعالیــت می کننــد، 
دالیــل  آشــنایی،  نحــوه  مــورد  در  ســؤاالتی  و  شــدند  آشــنا 
ــز  ــن مؤسســه و نی ــی شــده ای ــدی، تســهیالت پیــش بین عالقه من
ــده  ــداف آین ــی و اه ــی و مهارت ــدارك تحصیل ــالت، م ــزان تحصی می

ــد. ــه كردن ــا توج ــخ های آنه ــه پاس ــرح و ب ــا مط آنه
 شــایان ذكــر اســت ، كالــه كان كــوال ،یكــی از شــهروندان برجســته 
ــد  ــور متول ــن كش ــالدی در ای ــال ۱۹۵۰ می ــه س ــدی ســت ك فنالن

ــوده اســت اســت، وی از  ــت ب ــار معلولی ــد دچ ــدو تول ــده و از ب ش
ســال ۱۹۸۳ تــا ۱۹۸۷ بــه عضویــت پارلمــان فنالنــد انتخــاب شــد 
و در حــال حاضــر رئیــس جامعــه ســبز آن كشــور اســت کــه پــروژه  
هــای زیســت محیطــی مشــترکی بــا ســایر کشــورها اجــرا می کننــد.
 ایــن سیاســتمدار فنالنــدی در شــورای كنیــز كــه ۱۶۰۰ نفــر عضــو 
ــه  ــوالن ب ــی معل ــرای دسترس ــعبه دارد، ب ــد ش ــهر فنالن و در ۵ ش

ــد. ــت می  كن ــهروند فعالی ــوق ش ــق حق ــر و تحق ــی بهت زندگ

بازار هنرى خيريه رعد برگزار شد

فعاالن حوزه معلوالن كشور فنالند از رعد بازديد كردند

ــای  ــت از فعالیت ه ــدف حمای ــا ه ــد ب ــه رع ــری خیری ــازار هن ب
آموزشــی، توانبخشــی، کارآفرینــی و تحصیــالت دانشــگاهی افــراد 

ــا شــد. دارای معلولیــت مجتمــع رعــد برپ
ــه  ــه ســهمی در زمین ــد ک ــار ۵۰ هنرمن ــری آث ــازار هن ــن  ب در ای
و  نــوری،  مجســمه های  دست ســاز،  زیــورآالت  مجســمه، 
کوبه هــای مــدرن و ســنتی جمــع آوری و بــه نمایش گذاشــته شــد 
کــه بخشــی از درآمــد حاصــل از فــروش ایــن بــازار بــه مجتمــع 

رعــد اهــدا شــد. 
در ایــن بــازار آثــاری از بیتــا فیاضــی، امیــر معبــد، عادلــه 
ــی و گروهــی  ــد بنای ــی، رخســاره و امی ــن در، ســعید لزرجان فرزی
ــار تجســمی کشــور در معــرض نمایــش و  دیگــر از هنرمنــدان آث

ــد. ــته ش ــروش گذاش ف
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ــه  ــه ب ــان ک ــی توان ی ــی خانوادگ ــی اتومبیلران ــت ورزش ــتین رقاب نخس
ــع  ــت مجتم ــال فعالی ــوالن و ۳۰ س ــی معل ــبت ۱۲ آذر روز جهان مناس
آموزشــی نیکــوکاری رعــد برگــزار شــد یــک مهمــان ویــژه داشــت، دکتــر 
علــی ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه پیــش از ایــن نیــز 
ــا حضــور در مراســم  تعلــق خاطــر حــود را بــه افــراد دارای معلولیــت ب
و برنامه هــای آنهــا ثابــت کــرده بــود بــا حضــور در پیســت اتومبیلرانــی 
ــا را  ــزه آنه ــه و انگی ــرکت کنندگان، روحی ــا ش ــش ب آزادی و خــوش و ب
افزایــش داد و بــا بــه حرکــت در آوردن پرچــم جمهــوری اســالمی ایــران 
در ســاعت ۹ و ۳۰ دقیقــه صبــح جمعــه ۱۴ آذر رســمًا ایــن دوره از 

مســابقات را آغــاز کــرد.
ــی  ــی ربیع ــر عل ــان، دکت ــی توان یاب ــی خانوادگ ــزاری رال در حاشــیه برگ
ــت  ــراد دارای معلولی ــام اف ــه تم ــول ب ــی معل ــک روز جهان ــن تبری ضم
ــرای معرفــی  ــر تالش هــای فراوانــی ب کشــور، افــزود: در ســال های اخی
توانایی هــای افــراد دارای معلولیــت اجــرا شــده اســت امــا ایــن 
ــام  ــدارد و تم ــب ن ــان تناس ــروه از هموطن ــن گ ــاز ای ــا نی ــا ب فعالیت ه
مؤسســات، افــراد نیکــوکار و دســتگاه های دولتــی مســؤول بایــد توجــه 
ویــژه بــه حضــور اجتماعــی ایــن افــراد داشــته باشــند تــا آنهــا از حقــوق 

ــوند. ــد ش ــتی بهره من ــه درس ــود ب ــهروندی خ ــی و ش طبیع
ــرای حــل  ــف مشــخصی ب ــه وزارت کار وظای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه خــود  ــت: وظیف ــده دارد، گف ــر عه ــت ب ــراد دارای معلولی مســایل اف
ــراد دارای معلولیــت  ــوق اف ــه تحقــق حق ــه ب ــی ک ــم از برنامه های می دان
کمــک می کنــد، حمایــت کنــم و از ایــن رو امــروز در بیــن ورزشــکاران 
حاضــر شــدم تــا بــه آنهــا بگویــم بــه فکرشــان هســتم و از هیچ کوششــی 

بــرای حــل مسایلشــان کوتاهــی نخواهــم کــرد.
ــم  ــب ۴۵ تی ــه خوان در قال ــده و نقش ــابقه ورزشــی ۹۹ رانن ــن مس در ای
ــر در نقــاط  ــا خودرو هــای مناسب ســازی مســافتی حــدود ۱۰۰ کیلومت ب
مختلــف شــهر تهــران طــی کردنــد و بــا رســیدن بــه محــل ســاختمان 

خیریــه رعــد بــه ایــن رقابــت خاتمــه دادنــد.
ــه ایــن گــزارش در رالــی خانوادگــی افــراد دارای معلولیــت کــه  ــر پای  ب
بــه مــدت ۳ ســاعت بــه طــول انجامیــد، راننــدگان از جــاده مخصــوص، 
شــهرک اکباتــان، اتوبــان همــت، آبشــار، شــهرک گلســتان در منطقــه 
ــدود ۳  ــی ح ــران در مدت ــرق ته ــمتی از ش ــاد و  قس ــعادت آب ۲۲، س

ســاعت طــی کردنــد و ســاعت ۱۳ بــه خــط پایــان رســیدند.
ــای  ــه داوران مســابقه تیم ه ــج توســط کمیت ــالم نتای ــا اع ــت ب  در نهای

برتــر بــه شــرح زیــر معرفــی شــدند: 
- تیم مهرداد و فرزاد فراهانی مقام اول 

- تیم مهری ذاکری و بهمن اشکوریان مقام دوم 
ــر  ــام و مه ــاد و بهن ــی دلش ــا نجف ــاس زاده، رض ــه عب ــای راحل - تیم ه

ــور مقــام ســوم مشــترک  علــی حســین پ
شــایان ذکــر اســت رالــی خانوادگــی افــراد دارای معلولیــت بــه همــت 
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعد و همکاری فدراســیون موتور ســواری و 
اتومبیلرانــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا هــدف معرفــی توانمندی هــای 
توان یابــان و همزمــان بــا روز جهانــی معلــول، برگــزار  شــد و عــالوه بــر 
اهــدا جوایــز نفــس نقــدی کــه شــرکت رایــن خــودرو حامــی ایــن دوره 
از مســابقات تأمیــن شــده بــود، کارت عضویــت یــک ســاله فدراســیون 

اتومبیلرانــی تقدیــم شــد.

وزير تعاون، كار و امور اجتماعی، در افتتاحیه رالی خانوادگی توان یابان:

بايد به توانايى هاى افراد داراى معلوليت توجه ويژه شود
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ــه پیشــنهاد و  ــا آغــاز دهــه فجــر انقــالب اســالمی ب همزمــان ب
همــت ســازمان میــراث فرهنگــی،  صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان تهــران آییــن گلریــزان مؤسســات خیریــه بــه نفــع 
كار آمــوزان و هنر جویــان مجتمــع آموزشــی نیكــوكاری رعــد 

ــزار شــد. برگ
در ایــن مراســم كــه جمعــی از نیكــوكاران و شــهروندان حضــور 
داشــتند، مهنــدس احمــد میرزاخانــی رئیــس هیــأت مدیــره بــا 
اشــاره بــه ابتــكار پســندیده ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان تهــران بــرای حمایــت از مؤسســات 
خیریــه، افــزود: از آنجــا كــه بهبــود كیفیــت زندگــی افــراد دارای 
معلولیــت اصلی تریــن رســالت مؤسســه رعــد محســوب می شــود 
و ســازمان میــراث فرهنگــی حمایــت از هنرمنــدان ناشــناخته و 
ــان  ــع دســتی را مــد نظــر دارد،  هنر جوی ــق صنای ــه رون كمــك ب
رعــد می تواننــد بــا اســتعداد قابــل تحســین خــود ضمــن تولیــد 

محصــوالت هنــری مــورد توجــه ایــن ســازمان قــرار بگیرنــد. 
وی بــا بیــان فرصت هــای همــكاری مشــترک بــا ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری،  افــزود: اختصــاص  غرفه 
صنایــع دســتی در نمایشــگاه های آن ســازمان و نیــز پیش بینــی 
ــراد دارای  ــرای اف ــگری ب ــدت گردش ــد م ــای بلن ــرای دوره ه اج

معلولیــت نمونــه ای از ایــن همکاری هــای مشــترک اســت..
ــادی مشــاور رئیــس ســازمان  ــی خســرو آب ــه رجــب عل  در ادام
میــراث فرهنگــی،  صنایــع دســتی و گردشــگری و مدیــركل 
ــر  ــه فج ــام ده ــیدن ای ــرا رس ــك ف ــن تبری ــران ضم ــتان ته اس
ــه  ــم ك ــرا داری ــال اج ــی در ح ــزود: طرح ــالمی، اف ــالب اس انق
ــای  ــران در ٥ نقطــه شــهر بازارچه ه ــكاری شــهرداری ته ــا هم ب
دائمــی صنایــع دســتی افتتــاح كنیــم و چنانچــه ایــن طــرح اجــرا 
ــاب  ــدان توان ی ــه هنرمن ــا ب ــه ه ــدادی از غرف ــًا تع ــود، قطع ش

ــت. ــد یاف اختصــاص خواه
در  دیگــران  ازكار  گره گشــایی  فضیلــت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــر و  ــم كار خی ــا حج ــگ م ــزود: در فرهن ــی، اف ــای دین آموزه ه
نیكــوكاری مهــم نیســت در مقابــل مشــی نیكــوكار و فرهنــگ كار 
خیــر بســیار اهمیــت دارد از ایــن رو نیكــوكاری یكــی از مهم تریــن 
ــا  ــان محســوب می شــود. ایشــان ب ــی ایرانی ــای فرهنگ میراث ه
ــأت  اســتقبال از پیشــنهادهای مطــرح شــده توســط رئیــس هی
مدیــره مجتمــع رعــد، افــزود:  اداره كل اســتان تهــران آمادگــی 
ــه  ــر گون ــت ه ــراد دارای معلولی ــه توانمند ســازی اف دارد در زمین

ــه الزم باشــد، انجــام ددهــد. همــكاری ك
در ادامــه ایــن مراســم گــروه موســیقی همنــوا بــا اجــرای چنــد 
قطعــه از آثــار موســیقی ســنتی گوشــه ای از فعالیت هــای هنــری 
ــركت  ــدادی از ش ــان تع ــت و در پای ــش گذاش ــه نمای ــود را ب خ

ــد. ــه رعــد اهــدا كردن ــه خیری ــدگان كمك هــای خــود را ب كنن

برگزارى جشن گلريزان به نفع توان يابان رعد خبــر
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در رعد چه خبر؟

ــر  ــوکاری كاشــانه مه ــا مؤسســه نیک ــاط بیشــتر ب ــور ارتب ــه منظ ب
ــن مؤسســه،گروهی از اعضــای  كاشــان و آگاهــی از فعالیت هــای ای
ــه  ــد ب ــوكاری رع ــی نیك ــع آموزش ــران مجتم ــره و مدی ــأت مدی هی

ــد. شهرســتان كاشــان ســفر كردن
مهنــدس احمــد میرزاخانــی رئیــس هیــأت مدیــره، صدیقــه اكبــری 
ــوزش  ــز آم ــس مرك ــد رئی ــه بن ــین عالق ــر حس ــل، دكت مدیرعام
ــی و مهنــدس  ــد میرخان ــر ســید مجی ــردی رعــد، دكت علمــی كارب
قاســم لواســانی اعضــای هیــأت مدیــره بــه اتفــاق معــاون و مدیــران 
بخش هــای هماهنگــی امــور مراكــز، آمــوزش و روابــط عمومــی بــه 
كاشــان ســفر كردنــد و از نزدیــك در جریــان فعالیت هــای آموزشــی 

ــد. ــرار گرفتن ــز ق ــن مرك ــان ای ــازی توان یاب و توانمندس
در ایــن بازدیــد كالس هــای آمــوزش كامپیوتــر،  ســواد آموزی، ســرود 
ــی  ــی و نقاش ــم زن ــی، قل ــای خیاط ــار كارگاه ه ــی در كن و همخوان

مشــاهده و بــا کارآمــوزان مذاکــره شــد. 
 در ادامــه از ســاختمان در حــال احــداث كاشــانه مهــر كاشــان كــه 
ــا امــروز مبلــغ ٤ میلیــارد تومــان بــرای احــداث آن هزینــه شــده  ت
اســت، بازدیــد شــد و در پایــان نشســت مشــتركی برگــزار شــد تــا 
راه هــای همــكاری  مشــترك مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گیــرد 
در پایــان طرفیــن توافــق كردنــد در زمینــه فعالیت هــای آموزشــی، 
ــس  ــیس پردی ــدت، تأس ــاه م ــی كوت ــای آموزش ــزاری كارگاه ه برگ
مركــز آمــوزش علمــی كاربــردی رعــد در كاشــان،  تأســیس انجمــن 
حمایــت از نخبــگان معلــول، اســتفاده از ظرفیــت ســالن همایــش 
ــه  ــاران ضایع ــت از بیم ــایت حمای ــدازی س ــد، راه ان ــع رع مجتم
نخاعــی دركاشــان، ارایــه خدمــات كار آفرینــی بــه توان یابــان كاشــان 
ــه در  ــرای ارای و مشــاركت در تولیــد محصــوالت فرهنگــی هنــری ب

فروشــگاه دایمــی مشــهد اردهــال همــكاری كننــد.

مسابقات ورزشى توان يابان رعد برگزار شد

  انجمن نخبگان حامى توان يابان در رعد تأسيس مى شود

همزمــان بــا دهــه فجــر مســابقات ورزشــی کارآمــوزان، هنرجویان 
ــاب در مجتمــع آموزشــی، نیکــوکاری رعــد  و دانشــجویان توان ی
بــا همــکاری منطقــه ٢ شــهرداری تهــران و فدراســیون ورزش های 

همگانــی و حضــور پرشــور ورزشــکاران برگــزار شــد.
ــج ورزش  ــدف تروی ــا ه ــه ب ــی ک ــابقات ورزش ــن دوره از مس ای
همگانــی میــان افــراد دارای معلولیــت در ٥ رشــته ورزشــی پینگ 
پنــگ، دارت، ایــردارت، فوتبــال دســتی، شــوت پنالتــی و طنــاب 
ــوزان و  ــر کارآم ــش از ١٠٠ نف ــور بی ــه حض ــد ک ــزار ش کشــی برگ
ــل  ــابقات قاب ــن دوره از مس ــد در ای ــع رع ــگان مجتم کارآموخت

توجــه بــود.
در پایــان ایــن مراســم دکتــر محمــود ایــزدی معــاون مرکــز علمی 
کاربــردی رعــد و حســن محمــود آبــادی مدیــر گــروه ورزش رعــد 

جوایــز  برگزیــدگان هــر رشــته را اهــدا کردنــد.

اسامی برگزیدگان
 رشــته تنیــس روی میــز :محســن قهرمانــی / مقــام اول، احســان 

چلبــی /مقــام دوم، محمــد آقاجانــی/ مقام ســوم 
رشــته دارت:بهنــام حســین پــور / مقــام اول، محســن مرتضــوی 

/ مقــام دوم، محمــد جــواد رحمانــی/  مقــام ســوم
رشــته ایردارت:محســن گــودرزی / مقــام اول، مصطفــی محمــد 

زاده / مقــام دوم، ســمیه صادقــی / مقــام ســوم
ــد  ــام اول، جاوی ــوی / مق ــن مرتض ــاب پنالتی:محس ــته پرت  رش

ــوم ــام س ــتوم / مق ــه دس ــام دوم،عطال ــعیدی / مق س
 رشــته پرتــاب پنالتی:زهــره عســگری / مقــام اول، لیــدا تهرانــی /

مقــام دوم، ســتاره خلیــل نــژاد / مقــام ســوم

ــر  ــی ب ــن نشســت مشــترك مهنــدس احمــد میزاخان ــزاری ای ــال برگ ــه دنب ب
ــد  ــه تأکی ــت نخب ــراد دارای معلولی ــژه اف ــه  وی ــگان ب ــه نخب ــه جامع توجــه ب
ــت از  ــرای حمای ــان را روشــی ب ــی توان یاب ــگان حام ــن نخب و تأســیس انجم

ــرد. ــداد ک ــوالن قلم ــوزه معل ــردی در ح ــای كارب ــات و پژوهش ه مطالع

همكارى هاى مشترك رعد مركز و كاشان

خبــر
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تفاوت های فیزیکی مالک سنجش قرار نگیرد
دکتــر حســین خنیفــر عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــن اســالم،  ــر وجــه اقتصــادی دی ــد ب ــا تأکی ــران ب ته
ــن اســالم  ــن مبی ــه در دی ــرد: همان طــور ک اعــالم ک
ــر عقــل او  بار هــا مطــرح شــده جســم انســان در براب
ارزشــی نــدارد و توانایی هــای عقلــی و شــعوری انســان 

ــازد. ــت وی را می س هوی
ــری  ــت خودآغازگ ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــر ب ــر خنیف دکت
ــتر  ــس بیش ــی (ع) هرک ــام عل ــه ام ــه گفت ــزود: ب اف
بیاندیشــد بــر زندگــی ســوار اســت و کارآفرینــی 
اجتماعــی نیــز بــر آغازگــری و واگــذاری مبتنــی اســت 
ــه  ــت در نتیج ــمی اس ــای جس ــارغ از ویژگی ه ــه ف ک
لــزوم فعالیــت در راســتای ایــن مفهــوم وظیفــه همه ی 

انســان  ها اســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران افــزود: در حــال حاضــر نــگاه ترحم آمیــز بــه افــراد 
معلــول بســیار قوی تــر از ایجــاد فرصــت بــرای اشــتغال آنهاســت ایــن درحالــی اســت کــه 
ــتند  ــق هس ــیار موف ــود بس ــدید در کار خ ــای ش ــود معلولیت ه ــا وج ــراد ب ــیاری از اف بس
ــر از  ــت درک بهت ــه عل ــد و ب ــراد عــادی رحیم تران ــه اف ــراد دارای معلولیــت نســبت ب و اف
ــی  ــان بســیار موفق ــی برخــوردار باشــند، کارآفرین ــات کاف ــر از امکان ــوالن اگ شــرایط معل

می شــوند.

﹎︤ارش ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ﹝﹙﹩
 ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹢زه ﹝︺﹙﹢﹜︀ن

وزیر تعاون، کار و رفاره اجتماعی: 

ا︮﹙︀ح ﹇︀﹡﹢ن 
︀﹝️ از ﹆﹢ق ﹝︺﹙﹢﹜︀ن 
در ︀ل ا︑﹞︀م ا︨️

کنفرانــس ملــی کارآفرینــی اجتماعــی 
در حــوزه معلولیــت کــه بــه منظــور 
شناســایی فرصت  هــای کارآفرینــی 
شــناخت  معلــوالن،  حــوزه  در 
ــای  ــی و راهکار ه ــان اجتماع کارآفرین
حمایــت از ایــن پدیــده اجتماعــی در 
ســی مهــر نــود و ســه برگــزار ش ــد 
بــا ســخنرانی شــخصیت های علمــی 
ســازمان های  موفــق  مدیــران  و 
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــاد ب ــردم نه م
ــر  ــه، دکت ــم اختتامی داد و در مراس
ــاون، کار و  ــر تع ــی وزی ــی ربیع عل
ــر  رفــاره اجتماعــی از کارآفرینــان برت

ــرد.  ــل ک ــی تجلی اجتماع

گــزارش
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گــزارش

کارآفرینی اجتماعی زمین های برای کارآفرینی اقتصادی است
ــل  ــان مدیرعام ــور برجی منص
در  همــگام  تــوان  شــرکت 
ــی  ــی کارآفرین ــس مل «کنفران
ــوزه  ــی در حــــ اجتـــماعــ
بــه  اشــاره  بــا  معلولیــت» 
ــرکت  ــای تأســیس ش انگیزه ه
ــی  ــت: زمان ــگام گف ــوان هم ت
ــدم،  ــت ش ــار معلولی ــه دچ ک
ــد بیشــتر  ــردم بای احســاس ک
داشــته  فعالیــت  پیــش  از 
باشــم، ارتبــاط مــن بــا دیگــر 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــوالن منج معل
عــالوه  کــه  شــد  شــرکتی 
ــورد  ــزات م ــد تجهی ــر تولی ب

نیــاز افــراد دارای معلولیــت، بــه گــروه هــدف اشــتغال ایــن افــراد 
نیــز تبدیــل شــد و ســال ۵۹ شــرکت تأســیس شــد، وقــوع جنــگ 
تحمیلــی تقاضــا بــرای تولیــدات شــرکت را افزایــش داد و در همــان 
ســال ها بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بــا توجــه بــه کمبــود ارز ایــن 
تولیــدات میتوانــد از خــروج ارز جلوگیــری و نیــاز کشــور را تأمیــن 
ــه  کنــد، ایــن مســئله نشــان داد، کارآفرینــی اجتماعــی میتوانــد ب

ــود. ــل ش ــادی تبدی ــی اقتص کارآفرین
 وی بــا تأکیــد برلــزوم تعهــد در جامعــه گفــت: پویایــی هــر جامعه ای 
بــه تعهــد متقابــل اعضــای آن و همچنیــن مشــارکت در انجــام ایــن 

تعهد وابســته اســت.
مؤســس فدراســیون ورزش هــای معلــوالن پــس از پیــروزی انقــالب 
ــران در  اســالمی گفــت: ایجــاد فدراســیون ورزش هــای معلــوالن ای
ســال ۵۷ و همچنیــن تأســیس جامعــه معلــوالن ایــران باعــث شــد 
ــدا  ــاور پی ــان ب ــای آن ــا و خالقیت ه ــه توانایی ه ــتر ب ــه بیش هرچ

کنیــم.

حرفه ای شدن بهترین راهکار غلبه بر محدودیت است 
ــتاد  ــتا اس ــد روس ــر احم دکت
بهشــتی  شــهید  دانشــگاه 
ــس  ــتین کنفران ــه در نخس ک
ملــی کارآفرینــی اجتماعــی 
در حــوزه معلولیــت ســخن 
بــه  اشــاره  بــا   می گفــت 
ــکار  ــب ترین راه ــه مناس این ک
بــرای غلبــه بــر محدودیــت در 
بــازار کار و اشــتغال، حرفــه ای 
ــه  ــزود: ریش شــدن اســت، اف
محدودیــت  در  خالقیــت 
اســت و افــرادی کــه دارای 
ــًا  ــتند عمدت ــت هس محدودی

افــراد خالقــی هســتند.
 وی بــا بیــان این کــه محدودیــت مانــع پیشــرفت نیســت بــر 
ــرد و  ــد ک ــود تأکی ــرایط خ ــت از ش ــراد دارای معلولی ــناخت اف ش
افــزود: ایــن افــراد بــا پذیــرش محدودیت هــای جســمی و شــناخت 
آن می تواننــد موفقیت هــای خوبــی کســب نماینــد و بــا تشــخیص، 
تعریــف، دســته بنــدی و شــناخت محدودیــت و مدیریــت آن 

ــد. ــدا کنن ــت پی ــرفت دس ــر پیش ــه عنص ــد ب می توانن
ایــن مــدرس دانشــگاه، کارآفرینــی و بازاریابــی را دو روی یــک ســکه 
ــده و  ــه پدی ــده، ب ــک ای ــدل ی ــن م ــار داشــت: در ای ــد و اظه خوان
ســپس بــه نتیجــه تبدیــل می شــود و فایــده ای مــادی و معنــوی را 

بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت.

دکتــر روســتا مدیریــت ارتبــاط فراگیــر را عامــل مهمــی در پیشــبرد 
ــرد  ــوان ک ــر عن ــای معاص ــتغال در دنی ــعه ی اش ــداف کار و توس اه
ــر  ــار عنص ــت چه ــت و مطلوبی ــت، خالقی ــت، مزی ــزود: مدیری و اف

ــد. ــت موثران ــع محدودی ــه در رف اساســی اســت ک

میز گرد نقش اسناد باال دستی، قانون گذاران و دولت در کارآفرینی 
اجتماعی

در بخــش دوم کنفرانــس میــز 
گــرد نقش اســناد باال دســتی، 
ــت در  ــزاران و دولــ ــون گ قان
بــا  اجتماعــی  کــــارآفرینی 
ــر از صاحــب  ــد نف حضــور چن
و  اجتماعــی  امــور  نظــران 

کارآفرینــی برگــزار شــد.
ــز  ــر مرک ــی مدی منصــوره پناه
کارآفرینــی و توانبخشــی میســا 
ــژه افــراد دارای معلولیــت)  (وی
از  گفــت:  ســوئد  کشــور  در 
ــال  ــی ۲۳ س ــال ۱۹۹۲ یعن س
ــی  ــؤولیت کارآفرین ــش مس پی

اجتماعــی در کشــور ســوئد از دولــت بــه مــردم واگــذار شــده اســت 
و مــردم بــرای دادن فرصــت کاری بــه افــراد دارای معلولیــت، ســراغ 

ــد. ــون نمی رون ــت و قان دول
یــک فــرد و کارفرمــا یکدیگــر را محــک می زننــد و در صورتــی کــه 
ــوند.  ــن می ش ــا و قوانی ــوق، مزای ــوع حق ــند وارد موض ــی باش راض
ایــن کــه دولتمــردان را پیــدا کنیــم و ایــن مســؤولیت رابــه گــردن 
آن هــا بیاندازیــم، اشــتباه اســت ایــن مســؤولیت بــر عهــده خــود مــا 
و افرادی ســت کــه مــی خواهنــد در ایــن مــورد کاری انجــام دهنــد.
ــران گفــت:  ــری عضــو شــورای اســالمی شــهر ته ــی صاب ــر عل دکت
ــم در  ــم و مــی توانی ــوالن را داری ــت از معل ــون جامــع حمای ــا قان م
تمامــی مــوارد بــر آن اســتناد کنیــم، مشــکل در ایــن اســت کــه از 
رویکرد هــای ســنتی اخــالق محــور و ّخیــر محــور پیــروی می کنیــم 

ــده ایم. ــور نش ــق مح و ح
ــد  ــردی رع ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــدرس مرک ــلم خانی م ــر مس دکت
گفــت: جامعــه مــا شــناخت دقیقــی از معلولیــت نــدارد. در بحــث 
کســب و کار مثــًال افــراد ناشــنوا در محیــط کار پرســر و صــدا بهــره 
کاری بیشــتری نســبت بــه یــک فــرد ســالم دارنــد. ایــن کنفرانــس 
مــی توانــد حداقــل فرهنگ مشــاغل تخصصی معلــوالن را اســتخراج 

و اطــالع رســانی کنــد. 

محرومیت ملزوم محدودیت های جسمانی نیست
مدیرعامــل  صابــر  فیــرزوه 
بنیــاد توســعه کارآفرینــی زنــان 
و جوانــان گفــت: معلــوالن 
محدودیت هایشــان  بخاطــر 
همــواره بــه ســمت محرومیــت 
ــا  ــد ام ــتر می رون ــر بیش و فق
ایــن  بدانــد  بایــد  جامعــه 
ــت  ــزوم معلولی ــت مل محرومی
نیــز  افــراد  ایــن  و  نیســت 
و  مالــی  رفــاه  از  می تواننــد 
ــند. ــوردار باش ــی برخ اجتماع
اعــالم  بــا  صابــر   فیــرزوه 
اینکــه، بیــش از ۳ میلیــون 

معلــول شــدید و متوســط در کشــور وجــود دارد، افــزود: ســازمان 
ــر هــم  ــات ایــن ســازمان ۱۰ براب بهزیســتی اعــالم کــرده اگــر امکان
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شــود، همچنــان قــادر بــه پاســخگویی نیاز هــای جامعــه معلــوالن 
ــت. نیس

ــی،  ــای مدن ــبکه نهاد ه ــکل گیری ش ــزوم ش ــر ل ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــی  ــاری اجتماع ــک معم ــوان ی ــه عن ــبکه ها ب ــن ش ــه داد: ای ادام
توســعه  باعــث  عضــو  ســازمان های  اســتقالل  حفــظ  ضمــن 
ــای  ــن راه ه ــن یافت ــات و همچنی ــارکت در اطالع ــات و مش ارتباط
ــرای فعالیــت هرچــه  ــا کانون هــای قــدرت می شــود و ب ــی ب چانه زن
ــم  ــا ه ــی عضــو، ب ــای مدن ــن شــبکه ها الزم اســت نهاد ه ــر ای بهت
تعامــل داشــته، نیاز هــا و اهــداف مشــترک خــود را تعریــف کــرده و 

ــد. ــل وضــع موجــود بپردازن ــه تحلی پــس از آن ب
ــه  ــی و تقاضــای جامع ــع دولت ــان مناب ــر، کاهــش شــکاف می  صاب
کارآفرینــان  و  مدنــی  نهاد هــای  ائتــالف  موجــب  را  معلــوالن 

ــت. ــی دانس اجتماع

 بازدهی کاری افراد معلول بیشتر از افراد تندرست است
موســوی  محمــد  ســید 
ــا  ــروز ب ــل شــرکت فی مدیرعام
تاکیــد بــر لــزوم اجــرای قوانین 
حمایــت از اشــتغال معلــوالن، 
بیــکاری  مشــکل  گفــت: 
معلــوالن بــا فعالیــت خیریه هــا 
ــع  ــرای رف ــود و ب ــل نمی ش ح
این مشــکل بــه اجــرای قوانین 
وضــع شــده توســط دولــت نیاز 
داریــم، زیــرا بخــش خصوصــی 
صرفــًا بــه دنبــال منافــع مالــی 
اســت و نبایــد انتظــار داشــت 
فــدای  را  ســودآوری اش 
مســؤولیت اجتماعــی اش کند.

ــول  ــروز معل ــه فی ــران کارخان ــد کارگ ــش از ۹۰ درص ــزود: بی وی اف
ــام  ــرده و تم ــتقبال نک ــیون اس ــا از اتوماس ــرکت م ــتند و ش هس
بخش هایــی کــه می شــود بــا دســت کار انجــام شــود بــه معلــوالن 
ســپرده ایم و امــروز ۳۱ نفــر نابینــا در شــرکت فیــروز اشــتغال دارنــد 
امــا ایــن ایســتگاه های شــغلی مطابــق بــا توانایی هــای افــراد اســت.
 موســوی یــادآوری کــرد: چنــدی پیــش دانشــگاه همــدان مقالــه ای 
ــه  ــود ک ــته ب ــرد و در آن نوش ــه ک ــروز تهی ــرکت فی در خصــوص ش
کارگــران نابینــای شــرکت فیــروز ۲۰ درصــد بیشــتر از افــراد عــادی 
ــراد  ــرت کاری اف ــان دهنده غی ــأله نش ــن مس ــد و ای ــی دارن بازده

ــت اســت. دارای معلولی

مدرسه سازی از زیرساخت های توسعه پایدار کشور است
محمدرضا حافظی رئیس جامعه  
خیریــن مدرسه ســاز در خصــوص 
ــی در  لزوم مشارکت اجتـــماعــ
بهبـــــود زیرســاخت های علمــی 
مدرسه ســازی  گفــت:  کشــور 
از  یکــی  مــدارس  نوســازی  و 
زیرســاخت های  اصلی تریــن 
توســعه پایــدار کشــور اســت کــه 
موفــق  مدرسه ســاز  خیریــن 
ــه ســاخت بیــش از ۳۰ درصــد  ب
ــده اند  ــور ش ــی کش ــدارس فعل م
ــاز در  ــن مدرسه س ــداد خیری و تع
کشــور بــه ۵۳۰ هــزار نفر رســیده 

ــت. اس
در مراســم اختتامیــه کنفرانــس دکتــر علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، 

ــزاری  ــرای برگ ــد ب ــع رع ــر از مجتم ــا تقدی ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
ایــن کنفرانــس گفــت: اصــالح قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن 
ــی در  ــب نهای ــس از تصوی ــه زودی پ ــه ب ــت ک ــام اس ــال اتم در ح
کمیســیون اجتماعــی دولــت، بــه هیــأت وزیــران ارایــه خواهــد شــد 
کــه در بخش هایــی از ایــن اصالحــات، موضــوع مســکن و اشــتغال 

معلــوالن را پیــش بینــی کردهایــم.
 وی در ادامــه گفــت: دولــت دکتــر روحانــی توســعه متــوازن 
و متعــادل و حتــی تبعیــض مثبــت را پیگیــری می کنــد، ایــن 
ــدادی  ــد، تع ــرای مــردم می دان دولــت سیاســت رفاهــی را حقــی ب
ــل ســاختار های  ــه دلی ــا ب ــل ژنتیکــی و ی ــه دالی ــه ب ــوالن ک از معل
ــح دچــار  ــی برنامه ریزی هــای ناصحی ــا حت نامناســب اجتماعــی و ی

معلولیــت شــده اند را صاحــب حــق می دانــد.
 ربیعــی کارآفرینــی را ایده پــردازی خالقانــه بــرای مشــارکت معلــوالن 
ــی  ــی اجتماع ــت: کارآفرین ــرد و گف ــر ک ــی ذک ــه اجتماع در عرص
میتوانــد مشــارکت اجتماعــی گروه هــای مختلــف را در جامعــه 

ایجــاد کنــد.
ــان را موجــب  ــور توانیاب ــی حض ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
ــالش  ــی در ت ــای زندگ ــزود: زیبایی ه ــه دانســت و اف ــف جامع تلطی
مددجویــان بــرای حضــور مؤثــر در جامعــه، دیــده می شــود و حضــور 
پرثمــر آن هــا در عرصه هــای گوناگــون، نشــاط و امیــد را در جامعــه 

تســری خواهــد داد.
 در بخشــی از اختتامیــه، دبیــر کل مجمــع خیــران ســالمت و 
محمدمهــدی عســگرپور مدیرعامــل خانــه ســینما طــی ســخنانی بــر 
ضــرورت توجــه بــه مســأیل معلــوالن بــه ویــژه اشــتغال آن هــا تأکیــد 

کردنــد.
ــه  ــد ب ــع رع ــوزان مجتم ــای کارآم ــی از توانمندی ه ــه کلیپ  در ادام

نمایــش درآمــد.
ــا حضــور دکتــر ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار  در پایــان ایــن مراســم ب
و رفــاه اجتماعــی، صدیقــه اکبــری مدیــر عامــل مجتمــع آموزشــی 
نیکــوکاری رعــد، دکتــر طایــی معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دکتــر زالــی رییــس دانشــکده 
ــینما از  ــه س ــل خان ــگرپور مدیرعام ــدی عس ــی و محمدمه کارافرین

ــد. ــل ش ــی تجلی ــی اجتماع ــای کارآفرین برترین  ه
 اســامی کارآفرینــی اجتماعی برتــر عبــارت اســت از: «ســعید 
ضــروری» مدیرآموزشــگاه مجــازی وافــل، «علیرضــا رضایــی عــارف» 
مدیرعامــل شــرکت جوینــده یابنــده، «محمــد موســوی» مدیرعامــل 
شــرکت گــروه بهداشــتی فیــروز، «مازیــار میــری» کارگــردان فیلــم 
ــر  ــره دفت ــت مدی ــس هیئ ــوری» رئی ــد ن ــی، «محم ــوض نقاش ح
ــع  ــل مجتم ــی» مدیرعام ــم هدای ــم، «ابراهی ــن ق ــگ معلولی فرهن
آموزشــی نیکــوکاری توانیابــان مشــهد، «اعظــم گلدانــی» مؤســس 
ــر کارگاه  ــی» مدی ــارا راغب ــا، «س ــد آری ــران جاوی ــرکت تحلیلگ ش
ــان»  ــور برجی ــد، «منص ــوان بیرجن ــتان پرت ــی دس ــدی حمایت تولی
مدیــر عامــل انجمــن علمــی و آفرینش  هــای هنــری معلــوالن ایــران، 

ــذای پاســارگاد. ــی غ ــادی» مدیرعامــل تعاون ــن فیروزآب «فرزی
همچنیــن در ایــن کنفرانــس لــوح سپاســی توســط دانشــکده 
کارآفرینــی دانشــگاه تهــران بــه رســم یادبــود و تجلیــل از ســیدرضا 

ــد. ــدا ش ــی اه ــن اجتماع ــوت ترین کارآفری ــری پیشکس نی
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می گوینــد نیمــا یوشــیج در جشــن تولــد یک ســالگی فرزنــدش نوشــت: «پســرم! 
ــس  ــن پ ــدی! از ای ــتان را دی ــک زمس ــز و ی ــک پایی ــتان، ی ــک تابس ــار، ی ــک به ی

ــی». ــز مهربان ــراری اســت ج ــان تک ــز جه همه چی
و ایــن اتفاقــی اســت کــه بــرای همــه مــا در آغــاز تمامــی  ســال ها رخ می دهــد؛ 
پــس بیاییــم درعــوض شــمردن ســال های سپری شــده، یــاد بگیریــم مهربانی هایمــان 
را بشــماریم. هنــگام ســال تحویــل به جــای اینکــه بگوییــم «آغــاز ســال ١٣٩٤» بایــد 
جملــه «آغــاز یــک مهربانــی جدیــد» را بــر زبــان بیاوریــم؛ چــرا کــه ســال ها هماننــد 
ــتان و  ــش تابس ــه دنبال ــد و ب ــار می آی ــتان ها، به ــه زمس ــس از هم ــد و پ یکدیگرن
پاییــز و دوبــاره زمســتان! اگــر تنهــا بــه تکــرار بچســبیم، چیــزی جــز بازگشــتن بــر 
ــا چرخشــی  ــر م ــرار اســت ســال های عم ــر ق ــان نمی شــود. اگ ســرخانه اول نصیبم
ــد.  ــاق بیفت ــر چرخــش، اوجــی اتف ــه در ه ــم ک ــد کاری کنی ــند، بای ــراری باش و تک
ــا هــر تکــرار،  ــد ب ــاال باشــند و بای ــا مارپیچــی و روبه ب ــد چرخش هــای تکــراری م بای
چیزهایــی کــه دوســت داریــم به وجــود مــا اضافــه و چیزهایــی کــه دوســت نداریــم، 
از مــا کســر شــوند. مهربانــی، دوســتی و محبــت، اضافه هایــی هســتند کــه در هــر 
تکــرار بایــد در وجــود مــا بیشــتر شــوند. نامهربانــی، نفــرت و بی مهــری هــم آن دســته 

از کاســتنی هایند کــه در هــر دور ، بایــد از مــا جــدا و دور شــوند.
در بهــار جدیــدی کــه پیــش روی ماســت، به جــای شــمارش شــمردنی ها، 
ــود  ــم. از خ ــع آوری کنی ــمردنی  اند، جم ــه ناش ــمندی را ک ــای ارزش ــد کیفیت ه بیایی
بپرســیم در ســال قبــل چقــدر خوب بــودن را تجربــه کردیــم؟ تــا چــه انــدازه در مقابــل 
بدی هــا گذشــت کردیــم و بدکرداری هــا را نادیــده گرفتیــم؟ هرچــه در روزهایــی کــه 
گذشــت اندوختــه مهربانــی مــا بیشــتر شــود، دل هایمــان بــه همــان نســبت وســیع تر 
می شــوند و نگاه هایمــان افق هــای دورتــری را می بیننــد. هرچــه در تکرار هــای 
ــای پیشــین در  ــه چرخه ه ــر شــده باشــند، نســبت ب ــان فزون ت ــی، مثبت هایم زندگ
ارتفاعــی باالتــر از آگاهــی و آرامــش قــرار می گیریــم. درســت ماننــد جــاده مارپیچــی 
رو بــه قلــه کــه هرچنــد در هــر دورزدنــی به ظاهــر یــک افــق ثابــت مقابلمــان ظاهــر 
می شــود امــا در حقیقــت در هــر چرخــش، مــا افق هــا را از ارتفاعــی باالتــر بــه نظــاره 

می نشــینیم.
بهــار جدیــد فرارســید. طــراوت و لطافــت آن را می تــوان همیــن حــاال احســاس 
کــرد. کافــی اســت پنجره هــا را بــاز کنیــم و بــه نســیم جان بخــش بهــاری اجــازه ورود 
ــه خــود و اندوخته هایمــان  بدهیــم. در ایــن همــه تازگــی و طــراوت بیاییــد کمــی  ب
بیندیشــیم . بــه ایــن فکــر کنیــم کــه در چهــار فصلــی کــه مثــل بــاد بــر مــا گذشــت 
ــیار الزم  ــن کار بس ــت؟ ای ــی یافته اس ــدر فزون ــان چق ــت و مهربانی م ــه محب اندوخت
ــا  ــی بهاره ــار ، تمام ــن به ــد از اولی ــیج، بع ــا یوش ــول نیم ــه ق ــه ب ــرا ک ــت؛ چ اس
تکراری انــد و تنهــا تفــاوت آن هــا، میــزان مهربانی هایــی اســت کــه در هــر تکــرار در 
ــا از ســال های گذشــته و  ــی م ــی حقیق ــا دارای ــن تنه ــم. ای ــع می کنی دل خــود جم

تنهــا ســرمایه واقعــی مــا بــرای آینــده پیــش روســت.
ــی  ــم، افزون ــان کنی ــم تقدیمت ــه می توانی ــی ک ــا آرزوی ــو تنه ــال ن ــاز س در آغ

مهربانی هایتــان اســت و باقــی حرف هــا همگــی تکــراری بیــش نیســتند!
www.movafaghiat.com

اندوخته مهربانی تان فزون تر باد!



68

شماره 55،   بهار 1394

نوروزنامه

﹡﹢روز در ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
ــم،  ــیار قدی ــای بس ــل از دوران  ه ــردم باب م
روز اول ســال را، عمومــًا در اعتــدال بهــاری 
ایــن  می گرفتنــد.  جشــن  مــارس)   ۲۱)
ــو اســت،  ــاز فصــل ن ــار و آغ ــان اول به زم
ــتانی  ــواب زمس ــت از خ ــه طبیع ــی ک زمان
ــال  ــاز س ــت آغ ــود، در حقیق ــدار می ش بی
ــد  ــر می آی ــن ب ــا چنی ــود. از لوحه  ه ــو ب ن
کــه ایــن جشــن تقریبــًا از ۲۳۴۰ ســال 

ــود. ــده ب ــناخته ش ــالد، ش ــش از می پی

﹇︡﹝️ ﹡﹢روز در ا︣ان
آرتــور کریستن ســن، ایرانشــناس نــام دار 
دانمارکــی نوشته اســت: ســال ایرانیــان 
در  را  آن  کــه  صورتــی  بــه  باســتان، 
در  بــزرگ  داریــوش  سنگ نوشــته  های 
بیســتون می یابیــم، در پاییــز آغــاز می شــد 
و جشــن بســیار معــروف مهــرگان (بگیــاد)، 

ایرانیــان  ســال  اول  جشــن  اصــل  در 
بوده اســت. از جشــن نــوروز در اوســتا و 
ــده ،  ــام برده نش ــچ ن ــتایی هی ــات اوس ادبی
چنــان کــه از مهــرگان نیــز اشــارتی نیســت. 
در اواخــر فرمانروایــی داریــوش بــزرگ، 
ــدن آســیای  ــر تم ــه تحــت تأثی ــان ک ایرانی
ــرار  ــر و ســرزمین  های مدیتران هــای ق صغی
گرفتــه بودنــد، تقویــم مصــری را پذیرفتنــد 
کــه بــر طبــق آن ســال بــه دوازده مــاه ســی 
ــه  ــی (پنج ــج روز اضاف ــه پن ــه اضاف روزه، ب
دزدیــده یا خمســه مســترقه) تقســیم شــده 
ــد.  ــاز می ش ــاری آغ ــدال به ــود و در اعت ب
ایــن ســال، یعنــی ســال اوســتایی جدیــد، 
ــروز  ــا ام ــی زرتشــتی گشــت و ت ســال دین
گردیده اســت.  حفــظ  پارســیان  نــزد  در 
اول  بهــاری،  اعتــدال  در  ســال  اول  روز 
اســتاد  اســت  نــوروز  عیــد  فروردیــن، 
ــد  ــری عی ــه وام گی ــا نظری ــار ب ــرداد به مه

نــوروز ایرانیــان از بین النهریــن، موافــق 
هــزار  ســه  از  دارد،؛  عقیــده  و  نیســت 
ــی  ــیای غرب ــالد، در آس ــش از می ــال پی س
ــد آفرینــش  ــد رواج داشته اســت، عی دو عی
در اوایــل پاییــز و عیــد رســتاخیزی، کــه در 
ــا  ــت. بعد ه ــزار می شده اس ــار برگ ــاز به آغ
ــد  ــک عی ــه ی ــاری ب ــزی و به ــد پایی دو عی
ــه  ــن گرفت ــار جش ــده و در به ــل گردی تبدی
مهــرداد  اعتقــاد  بــه  می شده اســت. 
ــل  ــه قب ــران ک ــوروز در ای ــاًال ن ــار، احتم به
ــتا  ــته، در اوس ــود داش ــیان وج از هخامنش
ــی  ــد مل مطــرح نمی شــود، چــون یــک عی
ــاب  ــک کت ــتا ی ــده و اوس ــوب می ش محس
دینــی اســت و جشــن  های خــاص خــودش 
ــرانجام  ــان، س ــت زم ــد از گذش را دارد. بع
دیــن زرتشــت، هــم جشــن مهــرگان را کــه 
در آغــاز یــک عیــد بومــی بــوده و هم نــوروز 

می پذیــرد. را 

︻﹫︡ ﹡﹢روز ︋︀︨︐︀﹡﹩ ا︣ان
﹨﹞﹥ ﹫︤ در︋︀ره



69پـــــــــرونده

13
94 

هار
5،   ب

ره 5
شما

︗︪﹟ زر︑︪︐﹩ ﹁︣ورد﹎︀ن
جشــن فــروردگان یــا جشــن همســپمیدیه 
ــی  ــوان عیــد اصل ــه عن در دوران باســتان ب
جشــن  ایــن  می شــد.  گرفتــه  جشــن 
ــگام ده  ــرًا در آن هن ــود و ظاه ــا ب فروهر  ه
ــا،  ــد. فروهر ه ــزار می ش ــب برگ روز و ده ش
همــان ارواح مردگاننــد. نــام فروردیــن 
ــام  ــه از ن ــت، برگرفت ــار اس ــاز به ــه آغ ک
آمــده  فروردین یشــت  در  فروهرهاســت. 
ــروردگان  ــن ف ــدت جش ــه؛ در م ــت ک اس
اقامتگاه  هــای  از  مؤمنــان  فروهر هــای 
ــار  ــب در کن ــدت ده ش ــد و م ــود می آین خ
ــه  ــوط ب ــن جشــن مرب ــد. ای مــردم می مانن
بازگشــت مــردگان بــود. زمــان ایــن جشــن 
ــج  ــروزی، پن ــمار های ام ــاب گاه ش ــه حس ب
روز آخــر اســفند و پنــج روز اول فروردیــن، 
به حســاب می آمــد. از زمانــی کــه آغــاز 
ــد،  ــن گردی ــاری تعیی ــدال به ــال در اعت س
ــت  ــن گش ــن جش ــمین روز ای ــوروز شش ن
ــن  ــد. بدی ــزوده ش ــروردگان اف ــه ف ــه ب ک
ترتیــب اندیشــه شــکوه و پــر اهمیــت بــودن 
ــن  ــو در ذه ــال ن ــن س ــمین روز جش شش
ایرانیــان، از قبــل وجــود داشــته و در زمــان 

ــد. ــظ گردی ــم حف ــانی ه ساس

﹉﹢﹋ روز﹢﹡
ــه  ــوروز عام ــاه، ن ــن م ــت فروردی روز نخس
یــا نــوروز کوچــک یــا نــوروز صغیــر خوانــده 
می شــد. پنــج روز اول فروردیــن جشــن 
و  داشــته  همگانــی  ،گون هــای  نــوروز 
عمــوم مردمــان بــه اجــرای مراســم و ســرور 
و شــادمانی مــی گذرانیده انــد، از ایــن رو آن 

ــد. ــه نامیده ان ــوروز عام را ن
نوروز بزرگ در ششمین روز فروردین

ــتان،  ــران باس ــتی ای ــماری زرتش در گاه ش
ــاه ســوم  ــاه شمســی و م روز ششــم هــر م
هــر ســال خورشــیدی، به نــام خــرداد 
می باشــد. نــوروز بــزرگ یــا خــردادروز 
ــران  ــام ششــمین روز فروردیــن مــاه در ای ن
خردادامشاســپند  بوده اســت.  باســتان 
بــدو  روز  ایــن  و  اســت  آب  بــر  مــوکل 
منســوب می باشــد. ایــن روز در میــان 
ــتان  ــران باس ــراوان ای ــاد ف ــن  ها و اعی جش
بــه ویــژه دوران ساســانیان از اهمیــت و 
ارزش و تقــدس خاصــی بهــره داشته اســت. 
بســیاری از حــوادث مهــم بــه موجــب آن در 
چنیــن روزی واقع شــده از جمله زرتشــتیان 
بــدان بــاور دارنــد کــه تولــد زرتشــت نیــز در 
چنیــن روزی اســت بعد هــا وقتــی ایرانیــان 
اســالم و تقویــم عــرب را پذیرفتنــد، جشــن 
زرتشــتی فــروردگان و نــوروز بــزرگ، در 
ششــمین روز مــاه فروردیــن، از بیــن رفــت.

.مراسم ایرانیان باستان در نوروز
آداب و رســوم نــوروزی همــه سرچشــم های 
دانــش  گاه  نظــر  از  و  دارنــد  کهــن 
ــرای  ــه ب ــب توج ــیار جال ــی بس مردم شناس

مطالعــه هســتند. ایرانیــان عقیــده داشــتند 
ــان در ســالی  ــه سرنوشــت انســان و جه ک
کــه در پیــش اســت، در نــوروز تعییــن 
ــرای  ــا ب ــن روز نیکبختی  ه ــود و در ای می ش
مردمــان زمیــن، تقســیم می گــردد و از 
ــد  ــان آن را روز امی ــه ایرانی ــن روســت ک ای

ــد. نامن

︠﹢ان ﹡﹢روزی
ایرانیــان عقیــده داشــتند کــه در ایــام نوروز 
ارواح درگذشــتگان از جایــگاه آســمانی خود 
ــاز  ــش ب ــای خوی ــه خانه  ه ــن و ب ــه زمی ب
ــی از  ــرای پذیرای ــدگان ب ــد. بازمان می گردن
آن هــا ســفر های رنگیــن می گســتراندند 
و انــواع خوراک  هــا و نوشــاک  ها را در آن 
می نهادنــد تــا ارواح درگذشــتگان از پذیرایی 
و صفــا و پاکیزگــی بازمانــدگان، دل خــوش 
ــن  ــد. ای ــا کنن ــت عط ــان را برک ــده و آن ش
ــت  ــا هف ــوروزی ی ــفره ن ــه س ــم توجی رس
ــورداود هفــت ســین  ســین شــد. اســتاد پ
را همــان خوانــی کــه جهــت درگذشــتگان 

می دانــد. می گســتردند، 

﹋︀︫️ ︊﹢︋︀ت ︗️ ︑﹀︀ل زدن
یکــی از آیین  هــای کــه پیــش از نــوروز 
پــروردن  بــوده،  مرســوم  آن  تــدارک 
روایتــی  موجــب  بــه  می باشــد.  ســبزه 
ــد،  ــش از عی ــج روز پی ــن، بیســت و پن که
اطــراف  خــام  خشــت  از  ســتون هایی 
حیــاط دربــار برپــا می کردنــد و بــر فــراز هــر 
ســتونی نوعــی دانــه از حبوبات می کاشــتند 
و خوبــی و بــدی رویــش غــالت را در ســالی 
کــه در پیــش بــود، از چگونگــی روییــدن آن 
ــه  ــود ب ــول ب ــد. معم ــی می کردن پیش بین
رشــد ایــن دانه  هــا نگریســته و هــر یــک از 
دانه هایــی کــه بهتــر بــار آمــده بــود، تفــال 
می زدنــد کــه آن محصــول در ســال بیشــتر 
ــروف  ــز در ظ ــا نی ــود. در خانه  ه ــد ب خواه
ــر  ــد. ه ــل می آوردن ــه عم ــبزه ب ــژه س وی
کــدام از مردمــان در ظرفــی یا چیــزی مانند 
آن اقالمــی از دانه  هــا از قبیــل گنــدم، جــو، 
برنــج، لوبیــا، عــدس، ارزن، نخــود، کنجد، 

باقــال، ذرت، و مــاش می کاشــتند.

︗︪﹟ و ﹝︣ا︨﹛ آب ︎︀︫﹩
ــه مراســم بســیار مشــهور و ســنتی  از جمل
ــد،  ــام می ش ــوروز انج ــه در ن ــری ک معتب
رســوم آبریــزگان یــا شســت و شــو و غســل 
و آب پاشــیدن بــه یکدیگــر بــوده اســت. در 
جشــن آبریــزگان و بــه کار بــردن آب، بــرای 
ــاران  ــان یافتــن از ب ــرای اطمین ــر و ب تطهی
کافــی بــوده اســت. ابوریحــان بیرونــی 
ــن  ــگام ســپیده دم ای ــد مردمــان هن می گوی
ــا  ــتند و در آب کاریز ه ــود را می شس روز، خ
و آبگیرهــا، غوطــه ور می شــدند. در ایــن روز 
مردمــان بــه یکدیگــر آب می پاشــیدند، بــه 
ــتند و  ــود را می شس ــه خ ــی ک ــان دلیل هم
ــال اســت. برخــی  ــان اغتس ســبب آن هم
گفته انــد کــه علــت ایــن اســت که در کشــور 
ایــران دیرگاهــی بــاران نباریــد، ناگهــان بــه 
ایــران ســخت بباریــد و مــردم بــه ایــن باران 
ــر  ــه یکدیگ ــن آب ب ــتند و از ای ــرک جس تب
پاشــیدند و ایــن کار همیــن طــور در ایــران 

مرســوم بمانــد.
ــزگان اصلــی  ــه نظــر می رســد جشــن آبری ب
ــارت  ــوروز عب ــرگان باشــد و در ن ــان تی هم
بوده اســت از غســل و شســت و شــو و 
آمــاده شــدن از لحــاظ ســنن دینــی جهــت 

ــو. حلــول ســال ن

﹨︡ا︀ی ﹡﹢روزی
کــه  بــود  رســم  مهــرگان  و  نــوروز  در 
نماینــدگان و بــزرگان و فرمانروایــان ایــاالت 
و اشــراف و عامــه مــردم هــر یــک بــه 
توانایــی و اســتطاعت، هدایایــی را بــه دربــار 

می کردنــد. اهــدا 
در نــوروز مــردم به یکدیگــر شــیرینی هدیــه 
ــن رســم در دوران ساســانی  ــد ، ای می دادن
همگانــی بوده اســت. در نــوروز بــزرگ، 
ــه ســخن گشــودن، شــکر  ــب ب پیــش از ل
می خورنــد و بــر خــود روغــن می مالنــد 
تــا از انــواع بالیــا در طــول ســال، در امــان 

باشــند.
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︗︪﹟ ︨﹢ری ︀︎︀ن ︨︀ل
ــش مرســوم جشــن  ــی از جشــن  های آت یک
ــن  ــن جش ــود. ای ــال ب ــان س ــوری پای س
ــه  ــال ک ــر س ــب آخ ــد ش ــی از چن در یک
ــزار  ــت برگ ــوده اس ــنبه نب ــلمًا چهارش مس
فــروردگان  جشــن  در  می شده اســت. 
مــردم پیــش از عیــد نــوروز بــر روی پشــت 
اگــر  برمی افروختنــد،  آتــش  بام هــا، 
چنیــن می کردنــد تصــور بــر ایــن بــود 
ــور  ــه ط ــردگان) ب ــا (ارواح م ــه فروهر  ه ک
گروهــی بازگشــته و ماننــد یــک ســپاه 
ــرد. در  ــد ک ــک خواهن ــدگان کم ــه بازمان ب
نتیجــه جنگ  هــای خیلــی مهــم، را ســعی 
ــد چــون  ــاز کنن ــار آغ ــه در به ــد ک می کردن
ــدگان  ــاری بازمان ــه ی ــار ب ــا، در به فروهر ه

ینــد. می آ

﹟﹫︪﹡︣  ︋﹤︨﹢﹋
ــار جشــن.  ــا به مراســم کوســه برنشــین ی
ابوریحــان بیرونــی شــرح ایــن رســم را آورده 
اســت کــه در اولیــن روز بهــار مــرد کوســه را 
ــه دســتی کالغ  ــه ب ــر خــر می نشــاندند ک ب
ــود را  ــه خ ــادزن ک ــتی ب ــه دس داشــت و ب
مرتــب بــاد مــی زد اشــعاری می خوانــد 
ــرما  ــتان و س ــا زمس ــی از وداع ب ــه حاک ک
ــار  ــه ســکه و دین ــزی ب ــردم چی ــود و از م ب
می گرفــت. آن چــه از مــردم می ســتاند، 
ــه و  ــت خزان ــه جه ــروز ب ــا نیم ــداد ت از بام
شــاه بــود و آن چــه از نیمــروز تــا عصــر اخــذ 
می کــرد، تعلــق بــه خــودش داشــت. آنــگاه 
اگــر از عصــر وی را مــی دیدنــد، مــورد آزار و 
شــتم قــرار می دادنــد. ایــن رســم در روزگار 
ساســانی و دوره اســالمی، توســط غالمــان 
ســیاه اجــرا می شــده کــه ملبــس بــه 
لباس  هــای رنگارنــگ شــده و بــا آرایــش ویژه 
و لهجــه شکســته و خاصــی کــه داشــتند، 
ــوروزی  ــد و ترانه  هــای ن ــره می زدن دف و دای
ــروزی  ــای ام ــی فیروز  ه ــد. حاج می خواندن
ــوی و  ــو در ک ــوروز و ســال ن ــارن ن ــه مق ک
بــرزن مــردم را بــه طــرب در می آورنــد، 
ــن  ــا ای ــن اســت. ب ــای آن رســم که از بقای
تفــاوت کــه امــروزه چــون غــالم و ســیاهانی 
نیســتند کــه چنیــن کننــد، دیگــران خــود 
ــته و  ــان آراس ــه زی آن ــرده و ب ــیاه ک را س

تقلیدشــان می کننــد.

﹝﹫︣ ﹡﹢روزی
ــوروز  ــد ن ــام عی ــود در ای ــم ب ــران رس در ای
محــض تفریــح عمومــی و مضحکــه ، فــردی 
عامــی از میــان مــردم را بــه عنــوان پادشــاه 
یــا امیــر یــا حاکمــی موقتــی بــه نــام میــر 
ــک  ــرای ی ــد و ب ــاب می کردن ــوروزی انتخ ن
ــه  ــهری را ب ــور ش ــام ام ــد روز زم ــا چن ی
ــای  ــس از انقض ــپردند ، پ ــده اش می س عه
ــان  ــه پای ــز ب ــلطنت او نی ــن س ــام جش ای

ــز  ــه ج می رســیده اســت. واضــح اســت ک
تفریــح و خنــده و بــازی هیــچ منظــور 
ــی  ــوده اســت و احکام ــن نب ــری در بی دیگ
ــس از  ــرده پ ــادر می ک ــوروزی ص ــه میرن ک
ــده  ــده می ش ــال اول بازگردان ــه ح ــوروز ب ن
ــز  ــل نی ــن در باب ــن جش ــر ای ــت. نظی اس

ــود. مرســوم ب

︋︀ر ︻︀م ﹡﹢روزی
در زمــان هخامنشــیان، شــاه، نــوروز را 
از  می داشــت.  برپــا  جمشــید  تخــت  در 
ــزار  ــوروز برگ ــاهان در ن ــه ش ــم هایی ک رس
می کردنــد، یکــی ایــن بــود کــه شــاه 
جشــن نــوروز را افتتــاح می کــرد و بــه 
مردمــان اعــالم می داشــت کــه وی آنــان را 
ــار خواهــد داد و بــه آنــان نیکــی خواهــد  ب
ــن کســان  ــد پایه تری ــرد. دومیــن روز، بلن ک
ــان و اعضــای  ــی دهقان ــار مــی داد، یعن را ب
ــه  ــد پای ــراف بلن ــزرگ (اش ــای ب خاندان  ه
روز،  ســومین  ویســپوهران).  موروثــی، 
را  موبــدان  پایه تریــن  بلنــد  و  اســوران 
خانــواده  روز،  چهارمیــن  مــی داد.  بــار 
ــان  ــان و درباری ــکان و خویش ــود ، نزدی خ
را بــار مــی داد و پنجمیــن روز، فرزنــدان 
ــن  ــی داد. بدی ــار م ــود را ب ــزاران خ و کارگ
ــی را  ــه و اکرام ــدام رتب ــر ک ــه ه ــب ب ترتی
ــت  ــی می داش ــود ارزان ــته آن ب ــه شایس ک
چــون روز ششــم فــرا می رســید، شــاه کــه 
ــام  ــان انج ــه آن ــبت ب ــود را نس ــف خ وظای
داده بــود، نــوروز را بــرای خــود و در خلــوت 

می گرفــت. جشــن 
مهــرگان  و  نــوروز  بــزرگ  جشــن  دو  در 
، تظلــم و دادخواهــی و بــار عــام شــاه 
بســیار  پیش کش  هــا  اهــدای  رســوم  و 
ــراوان  ــریفات ف ــا تش ــت و ب ــت داش اهمی
ــار  ــوروز رســمی در درب ــرا می شــد. در ن اج
ــان نقــش بنــدگان را  ــود کــه ارباب جــاری ب

برعکــس.  و  می گرفتنــد  برعهــده 
خواجــه نظام الملــک طوســی وزیــر مشــهور 
ــاره  ســالطین ســلجوقی نکتــه دیگــری درب
ــط  ــان ساســانیان ضب ــوروز در زم جشــن ن

کرده اســت.
رســم ملــکان عجــم چنــان بــوده اســت کــه 
روز نــوروز و مهــرگان پادشــاه اجــازه دیــدار 
عامــه مــردم را می داده اســت و هیــچ کــس 
ــت.  ــاه نبوده اس ــا ش ــدار ب ــی از دی را مانع
هــر کــس قصــه خویــش نوشــته و شــکایت 
ــا و  ــاه نامه  ه ــرد و ش ــاده می ک ــود را آم خ
ــک، بررســی  ــه ی ــردم را یــک ب شــکایات م
ــد،  ــکایتی می ش ــاه ش ــر از ش ــرد. اگ می ک
ــرار داده و شــاه  ــدان را قاضــی ق ــد موب موب
از تخــت بــه زیــر آمــدی و پیــش موبــد بــه 
ــدون  ــت "ب ــی گف ــو می نشســت و م دو زان
ــا بیــن مــن و ایــن مــرد داوری کــن.  محاب
هیــچ گناهــی نیســت نزدیــک ایــزد تعالــی، 
بزرگتــر از گنــاه پادشــاهان چــون شــاه 

بیدادگــر باشــد، لشــکر همــه بیدادگــر 
شــوند و خــدای عزوعجــل را فرامــوش 
کننــد و کفــران نعمــت آرنــد." پــس موبــد 
ــه  ــرده و داد ب ــیدگی ک ــردم، رس ــه داد م ب
ــک،  ــر مل ــی ب ــر کس ــتاند و اگ ــی بس تمام
دعــوی باطــل کــرده بــود، عقوبتــی بــزرگ 
ــزای  ــن س ــت «ای ــی گف ــی داد و م ــه او م ب
آن کــس اســت کــه بــر شــاه و مملکــت وی 
عیــب جویــد.» در نــوروز هــر کــه ضعیف تــر 
ــانی  ــود و کس ــاه ب ــه ش ــر ب ــود، نزدیک ت ب
ــاه  ــر از ش ــد دورت ــد، بای ــر بودن ــه قوی ت ک
جــای می گرفتنــد. از زمــان اردشــیر تــا 
ــم  ــن رس ــم)، ای ــر (یک ــرد بزه گ ــان یزدگ زم
ــود. یزدگــرد روش  هــای پــدران را  ــر جــا ب ب

ــد. بگردانی
یزدگــرد  طوســی،  نظام الملــک  خواجــه 
یکــم را بــه عنــوان پادشــاهی کــه این رســم 
ــی در  ــت ول ــی کرده اس ــه، معرف را برانداخت
واقــع ایــن رســم توســط یزدگــرد دوم، لغــو 

شده اســت.

﹫︀﹝︊ــ︣ ا︨ــ﹙︀م در ﹝ــ﹢رد  روا︐ــ﹩ از︎ 
﹡﹢روز

ــی،  ــا قزوین ــته زکری در کیهان شناســی نوش
آمده اســت  اســالم،  پیامبــر  از  روایتــی 
ــن  ــول عبدالصمــد ب ــه ق ــا اســتناد ب کــه ب
علــی کــه از قــول پدربزرگــش، عبــداهللا 
کرده اســت،  نقــل  را  آن  عبــاس  بــن 
جامــی ســیمین محتــوی شــیرینی بــه 
ــر پرســید «ایــن  ــه شــد. پیامب ــر هدی پیامب
«این  هــا  دادنــد  پاســخ  چیســت؟» 
شــیرینی نــوروز اســت». وی گفــت «نــوروز 
ــدی  ــن عی ــد «ای ــخ دادن ــت؟» پاس چیس
بــزرگ بــرای ایرانیــان اســت.» گفــت «ایــن 
روزی اســت کــه در آن خــدا ســپاه را دوبــاره 
ــده کــرد.» پرســیدند «کــدام ســپاه، ای  زن
پیامبــر خــدا؟» پاســخ داد «ســپاه کســانی 
ــرگ  ــرس م ــود از ت ــای خ ــه از اقامتگاه  ه ک
بیــرون آمدنــد و هــزاران بودنــد و خــدا بــه 
آنــان گفــت، بمیریــد و بعــد آنــان را آن 
ــان  ــه آن ــرد و روان هایشــان را ب ــده ک روز زن
ــه  ــان داد ک ــمان فرم ــه آس ــد و ب بازگردانی
بارانــی بــر آنــان ببــارد، از ایــن روســت کــه 
ــن  ــه در ای ــد ک ــن رســم را دارن ــان ای مردم
ــداری از آن  روز آب می پاشــند.» ســپس مق
شــیرینی را خــورد و محتــوای جــام را میــان 
اصحــاب خــود تقســیم کــرد. ایــن روایــت 
ــه  ــار الباقی ــز در آث ــی نی ــان بیرون را ابوریح

ــت.  آورده اس
www.right-skin.com
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◢ In the name of the Holly Friend, an article by 
Hossein Hosseini Taha

◢ We are hopeful that we will let the authorities 
know about the true needs of people with 
disabilities with the cooperation of the media

A report of the meeting between Tehran’s center 
for people with disabilities and the media with 
regard to the role of the media in developing 
culture with regard to disability

◢ When working doesn’t require showing up at 
a specific place

Conversing with Alireza Nemati, the managing 
director of the company “Yekta Web”; this company 
renders electronic services to universities and 
governmental and charity entities, he believes 
that people with disabilities’ good command of 
these systems will lead to their employment

◢ Our goal is to introduce elite people with 
disabilities to the world

Conversing with Mohammed and Ali Nouri, the 
managing director and the deputy of the office for 
people with disabilities’ culture; this office is active 
in publishing religious and university books in 
Braille and is also active in recruiting elite people 
with disabilities and having them introduced to 
the world

◢ When physical defect is marginalized

Conversing with the successful couple 
“Mahmoodi” and “Rahimi”, about their married life

◢ I will bid farewell to this earthly existence

Murmur

◢ I want to once again swim against the stream

Murmur

◢ Along with people with disabilities luminaries

Introduction

◢ Mental fitness is just like physical fitness

Health

◢ The best way to use green tea

Health

◢ Introducing books

In the media

◢ All you need to know about “Eid Norouz”

◢ Raad news



72

شماره 55،   بهار 1394
◢ Leading article

◢ The role of the media in changing viewpoints-
conversing with doctor Mohammed Kamali

Conversing with doctor Kamali, professor and 
member of the scientific board of the University of 
Rehabilitation Sciences about the role of the media 
in changing people’s viewpoints toward people with 
disabilities

◢ I’m mostly sensitive about those who have been 
forgotten

Conversing with Pouran Derakhshandeh, a 
filmmaker who has made several films with regard 
to people who are living in the society but have been 
overlooked and forgotten

◢ The absence of the subject of disability is still felt 
in the media

Conversing with Reza Abdollahi, a person with 
disability who happens to be a reporter for Etila’at 
newspaper and who established in this newspaper 
the first page specific to people with disabilities

◢ Making documentaries is a good setting for 
developing culture

Conversing with Mohammed Pirouzram, a filmmaker 
who makes documentaries with regard to issues 
surrounding people with disabilities; he has made a 
lot of documentaries about people with disabilities 

and believes that this will change the society’s view 
on them

◢ Disability in the media; dos and don’ts

An article by Saeed Zaroori, a reporter on disability

◢ Media is the missing link in developing culture for 
the sake of disability

Conversing with Majid Entezari, a person with 
disability who happens to be a reporter for ISNA 
news agency; after undergoing Raad’s trainings he 
is presently working in ISNA as a typist and is also 
working as a journalist in the economic section of this 
news agency

◢ As long as these fellows are around, so am I

Conversing with Majid Zeynalzadeh, a photographer 
of people with disabilities’ sports; he is working in the 
federation of people with disabilities and is present in 
all respective competitions both domestic and abroad 
and by no means is he willing to trade his field of 
activity for any other


