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ــای  ــکل گیری نیازه ــه ش ــر ب ــهری منج ــای ش ــترش فضاه ــعه و گس ــد، توس رش
ــا، ســلیقه ها  ــا، توانایی ه ــوِع ویژگی ه ــن انســان ها شده اســت.  تن ــط بی ــدی در رواب جدی
ــا و  ــن تفاوت ه ــدن ای ــده ش ــرورت دی ــزرگ و ض ــهر ب ــک ش ــردم در ی ــای م و دیدگاه ه
نیازهــا، و برنامه ریــزی بــر مبنــای ایــن تفاوت هــا ضرورتــی بــرای رفــاه حــال شــهروندان 
و اداره بهتــر شــهر اســت. وظیفــه دولتمــردان فراهــم کــردن مناســب ترین شــرایط بــرای 
زندگــی شــهروندان خــود و آســایش ذهنــی و جســمی آنــان اســت، در ایــن شــرایط اســت 
کــه  شــهروندان هــم بــه رشــد و توســعه فــردی رســیده و گام هــای مفیــدی را در جامعــه 
ــاری هــم از  ــر جامعــه اســت ب ــاری ب ــدازه ای کــه ب ــه ان ــد و هرکــس حداقــل ب برمی دارن
ــر  ــدون در نظ ــرا، ب ــه و تکثرگ ــزی مناســب، عادالن ــد داشــت. برنامه ری ــه برخواهن جامع
گرفتــن نظــرات و عقایــد مختلــف ممکــن نمی شــود، و از همیــن رو توجــه بــه نیازهــای 
گروه هــای مختلــف و متفــاوت مــردم در برنامه ریزی هــا ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
از دیگــر ســو نیازهــای افــراِد بــا شــرایط خــاص تــا زمانــی کــه بیــان نشــود دیــده نخواهــد 
ــا ضــروری  ــا، طــرح و شــنیده شــدن نظــرات و نیازه ــر تفاوت ه ــرای درک بهت شــد و ب
اســت. گفتمــان بیــن گروه هــای مختلــف، فضــای تــک بعــدی و یــک ســوگرایانه را بــه 
فضایــی بــا اشــتراک بیشــتر تبدیــل کــرده و اجتمــاع را بــه ســوی همگرایــی و هم افزایــی 

بیشــتری خواهدبــرد.
در همیــن راســتا مفهــوم مطالبه گــری اجتماعــی بــرای بیــان و دیده شــدن نیازهــا و 

تفاوت هــا در ادبیــات معاصــر شــکل گرفــت.
ــازمان ها و  ــردن س ــد ک ــرای متقاع ــی ب ــدام مردم ــی اراده و  اق ــری اجتماع مطالبه گ
نهادهــای اجتماعــی بــه منظــور احقــاق حقــوق شهروندیشــان اســت، ایــن امــر نــه تنهــا 
زمینــه عدالــت اجتماعــی گســترده را فراهــم می کنــد، بلکــه بــر ســالمت روان و احســاس 
بهبــودی شــهروندان تأثیــر مســتقیم دارد.  مطالبه گــری اجتماعــی بــه معنــای رویارویــی 
ــای  ــان دادن اولویت ه ــازی و نش ــای آگاه س ــه معن ــه ب ــت بلک ــی نیس ــام اجتماع ــا نظ ب
ــهروندی  ــوق ش ــی از حق ــود بخش ــه خ ــت ک ــهری اس ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری سیاس

اســت.
ــه حقوقشــان اســت  گام مهــم مطالبه گــری اجتماعــی آگاهــی شــهروندان نســبت ب
ــی  ــه عموم ــاد در عرص ــر نق ــد تفک ــازنده و رش ــوی س ــتر گفت و گ ــی در بس ــن آگاه و ای
ــی در عرصــه  ــری اجتماع ــه مطالبه گ ــوط ب ــای مرب ــد شــد. در بحث ه ــر خواه امکان پذی
معلولیــت و افــراد دارای معلولیــت شــناخت نیازهــای عمومــی، حقــوق فــردی و اجتماعی 
ــه  ــژه ای برخــوردار اســت. آگاهــی نســبت ب توســط افــراد دارای معلولیــت از اهمیــت وی
ایــن نیازهــا و حقــوق فــردی، مقدمــه ای بــرای مطالبــه حقــوق شــهروندی اســت. فــرد 

سرمقاله

    



3

13
96 

ییز
،   پا

65 
ماره

ش

تندرســت درکــی از مشــکالت تــردد افــراد دارای معلولیــت در شــهر نــدارد و تــا زمانی که 
افــراد یــا نهادهــای مرتبــط بــا معلولیــت ایــن نیازهــا را بیــان نکننــد، غفلت هــای موجود 
ــزی روشــنی  ــی کــه ایــن مشــکالت ادراک نشــوند، برنامه ری ــا زمان ادراک نمی شــود و ت

بــرای رفــع آن نخواهــد شــد. 
ــور  ــروز و ظه ــر ســازمانی ب ــا غی ــه صــورت ســازمانی و ی ــری اجتماعــی ب مطالبه گ
پیــدا خواهــد کــرد. در عرصــه ســازمانی احــزاب، ســمن ها، رســانه ها، شــوراهای شــهر 
ــد. در عرصــه  ــه آن می پردازن ــئولیت اجتماعی ب ــب مس ــا شــرکت ها در قال ــتا و ی و روس

غیرســازمانی بــه صــورت فــردی یــا گروهــی و خودجــوش تظاهــر پیــدا می کنــد. 
ســطوح مطالبه گــری اجتماعــی از ســطح تجریــدی و اولیــه تــا ســطوح انتزاعــی در 
جوامــع مختلــف دیــده می شــود. در ســطوح ابتدایــی مطالبه گــری نیازهــای فیزیولوژیــک 
در اولویــت قــرار دارد، ماننــد ســهمیه بنزیــن، نــان، .... و  در ســطوح انتزاعــی امــکان 
تحصیــل، انتظــار رفتــار مناســب، ســالمت آب و هــوا. در جوامــع رشــدیافته در کنــار 
مطالبــه، احســاس مســئولیت اجتماعــی هــم در شــهروندان وجــود دارد و شــهروندان 
ــه از  ــک طرف ــیری ی ــد و مس ــود می دانن ــای خ ــن نیازه ــئول تأمی ــم مس ــود را ه خ
دولتمــردان را قائــل نیســتند. بــه عنــوان مثــال جمــع آوری زبالــه کــه در همــه شــهرهای 
بــزرگ یــک مســئله پــر هزینــه و بــاری ســنگین بــر دوش شهرداری هاســت، بــا احســاس 
مســئولیت شــهروندان و مشــارکت آنــان در کار و ارائــه برنامه هــای مناســب مشــارکتی 
ــوازن بیــن مســئولیت پذیری  ــد. رشــد مت ــدا کن ــری پی ــاد بســیار کوچک ت ــد ابع می توان
اجتماعــی و مطالبه گــری اجتماعــی راه برون رفــت از مشــکالت اجتماعــی کشــور خواهــد 
بــود. در شــرایط غیرمتــوازن انتظــارات مــردم از دولــت بســیار فراتــر از امکانــات دولــت 
و ایــده آل گرایانــه مطــرح می شــود. در ایــن شــرایط دولتمــردان هــم ناچیزتریــن حقــوق 
ــرایط،  ــن ش ــه در ای ــرده و در نتیج ــود درک ک ــه خ ــدی علی ــا تهدی ــی و ی را زیاده خواه
گفتمــان شــکل نمی گیــرد و تــا زمانــی کــه گفتمــان منطقــی بیــن مــردم و مســئوالن 
ــی  ــت و رفتارهای ــد گرف ــم شــکل نخواه ــری ه ــی مطالبه گ ــد منطق ــرد رش شــکل نگی
افــراط و تفریطــی را شــاهد خواهیــم بــود. اعتــراض بــه کاســتی ها و انتظــار رفــع یــک 
ــردم و  ــره ای از مشــکالت م ــی گ شــبه همــه مشــکالت و شــکل گیری فضــای مقصریاب
ــد در راه  ــی بلن ــتا گام ــرد. شــکل گیری شــوراهای شــهر و روس ــد ک ــاز نخواه ــت ب دول
تحقــق مطالبه گــری اجتماعــی بــوده اســت. ایــن شــوراها واســطه ای بیــن مــردم و دولت 
هســتند و در صورتــی در کارکــرد خــود موفــق خواهنــد شــد کــه ایــن واســطه گری را 
ــوع را در  ــف و متن ــای مختل ــای گروه ه ــرار داده و نیازه ــود ق ــداف خ ــرلوحه اه در س

ــد. ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــود م ــای خ برنامه ریزی ه
سردبیر
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خانم دکتر، نشریه توانیاب به دلیل آغاز به 
مطالبات  دارد  قصد  پنجم  شهر  شورای  کار 
افراد دارای معلولیت را که بزرگ ترین اقلیت 
طریق  از  را  هستند  شهر  ساکن  جمعیتی 
شورای شهر جدید دنبال کند. شما به عنوان 
که  موانعی  به  نسبت  چقدر  شورا  این  عضو 
دارد  وجود  شهر  در  اقشار  این  زندگی  برای 

احساس مسئولیت می کنید؟
ــا در یــک مجموعــه شــهری زندگــی  م
ــارغ از  ــاکنان آن ف ــه س ــه هم ــم ک می  کنی
اینکه تندرســت باشــیم یــا معلولیت داشــته 
باشــیم، زن باشــیم یــا مــرد، جــوان باشــیم 
ــی  ــام تفاوت  های ــارغ از تم ــالمند و ف ــا س ی
کــه داریــم در ایــن شــهر زندگــی می  کنیــم. 
شــهری کــه بــه دالیــل تاریخــی، فرهنگــی 
ــای  ــوز نتوانســته ظرفیت ه ــی هن و اجتماع
همــه  عادالنــه  بهره بــرداری  بــرای  الزم 
ســاکنینش را فراهــم کنــد. بخشــی از ایــن 
و  اجتماعــی  فرهنــگ  بــه  بی توجهی هــا 
بخشــی از آن هــم بــه باورهــا و رویکردهــای 
افــراد اعــم از مــردم کوچــه و بــازار و 

مســئوالن برمی  گــردد.
زمانـی در دنیـا معلولیـت به عنـوان یک 
فـرد  کـه  انـگار  می  شـد.  محسـوب  عیـب 
دارای معلولیـت خطای بزرگی مرتکب شـده 
و مـورد غضـب الهـی قـرار گرفتـه اسـت. به 
کسـانی کـه معلولیـت داشـتند، بـا ترحـم 

درمانـده ای  افـراد  را  آنهـا  و  می  شـد  نـگاه 
ترحـم  و  کمـک  بـه  نیـاز  کـه  می  دانسـتند 
دارد. ایـن دوره گذشـت و دوره ای رسـید که 
معلولیـت را به عنـوان یـک بیمـاری العـالج 
تلقـی می کردنـد. آنهـا را افـرادی جدا شـده 
اگـر  می  گفتنـد  و  می  دانسـتند  جامعـه  از 
کسـی معلولیـت دارد یـا باید در خانـه بماند 
و یـا بـه مراکـز نگهداری سـپرده شـود. نگاه 
وجـود  دوره  ایـن  در  هـم  هنـوز  ترحم آمیـز 
داشـت ولـی آن نـگاه غضـب الهی کـم رنگ 

. شد
ــدی در  ــی ج ــه تحول ــدی ک ــع بع مقط
ــد از  ــرد، بع ــاد ک ــت ایج ــه معلولی ــگاه ب ن
جنــگ جهانــی دوم بــود. ایــن دوره یکــی از 
سرشــاخه  های اصلــی بــرای تعریــف حقــوق 
معلــوالن و بــاور بــه حقــوق ایــن افــراد بود.
ــداد  ــی دوم تع ــگ جهان ــان جن در جری
ــدند.  ــت ش ــار معلولی ــراد دچ ــادی از اف زی
ــن شــد  ــه ای ــروه منجــر ب ــن گ نیازهــای ای
ــه  ــبت ب ــل نس ــازمان مل ــرد س ــه رویک ک
معلــوالن و جانبــازان تغییــر معنــادار کنــد.

ــراث دار  ــروزه بســیاری ازکشــورها می ام
معلولیــت ناشــی از جنگ هایشــان هســتند. 
ــی هشــت  ــد از جنــگ تحمیل ــا بع خــود م
ســاله شــاهد ســیصد تــا چهارصدهــزار 
افــراد  این هــا  بودیــم.  جنگــی  معلــول 
توانمنــدی بودنــد کــه در اثــر جنــگ دچــار 

ــد.  ــده بودن ــت ش معلولی
ــرن  ــل ق ــرن بیســتم و اوای ــر ق در اواخ
ــگاه بــه معلولیــت تغییــر  بیســت و یــک، ن
ــز و جداســازی و  ــگاه ترحــم آمی کــرد و از ن
حمایتــی خــارج شــد و از آنهــا نیــز انتظــار 
ــا  ــارغ از تفاوت  ه ــی ف ــان متعال ــک انس ی

ایجــاد شــد.
در کشــورهای پیشــرفته بــه تدریــج 
ــان در  ــی انس ــرای زندگ ــهر ب ــای ش فضاه
هــر شــرایطی دســترس پذیرشــدند. در ایــن 
ــرای  ــت ب ــوان اس ــه نات ــی ک ــورها کس کش
ــدی،  ــا فشــار دادن کلی ــان ب ــور از خیاب عب
چــراغ راهنمایــی را بــرای عبــور ماشــین ها 
ــت از  ــاس امنی ــا احس ــد و ب ــز می کن قرم
خیابــان عبــور کنــد. عــرض خیابان  هــا 
ــت  ــرد دارای معلولی ــک ف ــت و ی ــم اس ک
می توانــد بــه راحتــی خــودش را بــه طــرف 
دیگــر خیابــان برســاند. بنابرایــن در دنیــای 
مــدرن و در شــهرهای مــدرن بــاور بــه 
ــه عملــی شــدن  ــوالن منجــر ب حقــوق معل
ایــن حقــوق در زندگــی روزمــره آنهــا شــد و 
عینیــت پیــدا کــرد. امیدواریــم بتوانیــم بــا 
همــت نماینــدگان شــورای شــهر پنجــم و با 
تکیــه بــر قانــون جامــع حمایــت از حقــوق 
ــرای  ــهر را ب ــم ش ــم بتوانی ــا ه ــوالن م معل
همــه شــهروندانش دســترس پذیــر کنیــم . 
شــاید اگــر دوســتان مــا در شــهرداری 

ــورای  ــد ش ــو جدی ــرام، عض ــرا نژادبه زه
ــی را  ــوم سیاس ــرای عل ــدرک دکت ــهر م ش
دارد. او ســوابق آموزشــی، مدیریتــی و اجرایــی 
ــا رای  ــاال ب ــده و ح ــر گذران ــیاری را از س بس
ــهر  ــورای ش ــی ش ــه نمایندگ ــران ب ــردم ته م
ــود  ــا وج ــه ب ــم رسیده اســت. شــهری ک پنج
فــراز و نشــیب هایی کــه گذرانــده هنــوز بــرای 
همــه شــهروندانش آمــاده زندگــی نیســت. بــا 
ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــورا ب ــو ش ــن عض ای

  تالش می  کنیم آنچه می  گوییم را عملی نماییم 
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معلــوالن  تخصصــی  انجمن  هــای  بــا 
هماهنــگ باشــند نــه تنهــا نیازهــای افــراد 
تندرســت بلکــه نیازهــای افــراد کــم تــوان و 

ــود. ــرآورده  ش ــم ب ــت ه دارای معلولی

در شهرداری تهران ستاد مناسب سازی قبًال 
فعالیتی  چه  ستاد  این  است.  شده  ایجاد 

دارد؟
دارد  وجــود  ســتادی  چنیــن  بلــه 
ــد در آن دقــت نشــده  ــی آنطــور کــه بای ول
اســت. ایــن در حالیســت کــه گاهــی 
دغدغه  هایشــان  خاطــر  بــه  ســمن  ها 
ــه  ــران ب ــه دیگ ــد ک ــی را می  دانن چیزهای
حــوزه  بــا  مــن  نمی کننــد.  توجــه  آن 
غیردولتــی  تشــکل  های  توانمندســازی 
ســمن  ها  هســتم.  آشــنا  ســمن  ها  و 
ــا  ــراد ی ــن اف ــد؟ ای ــه شــکل می  گیرن چگون
ــرادی در  ــا اف ــد ی خودشــان معلولیــت دارن
خانواده شــان دچــار معلولیــت هســتند 
و یــا کــه دغدغه هــای انســانی دارنــد. 
ــد  ــر بخواهن ــازی اگ ــتاد  های مناسب س س
بایــد  باشــند  نزدیــک  واقعیت  هــا  بــه 
ارتبــاط خــود را بــا تشــکل  های غیردولتــی 
ایــن  بخواهیــم  اگــر  کننــد.  نزدیک تــر 
ــد  ــم بای ــش ببری ــتی پی ــه درس ــیر را ب مس
شــهرداری و ســتاد مناسب ســازی را بــا 
چنیــن  اگــر  کنیــم.  متصــل  ســمن  ها 
ــی  ــا فرصت  هــای خوب ــد یقین اتفاقــی بیافت

می شــود.  ایجــاد 

و  شهرداری  در  مناسب سازی  ستاد  ما 
فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن را در 
کار  ولی  داشتیم.  اسالمی  شورای  مجلس 
علت  شما  نظر  به  نگرفت.  صورت  چندانی 

چه بود؟
گاه کارهایــی به صورت شــکلی و نمادین 
ــای  ــم کاره ــی ه ــوند و زمان ــرح می ش مط
به صــورت واقعــی شــکل می گیرنــد. تــالش 
ــی باشــد.  ــم واقع ــم آنچــه می  گویی می  کنی
مــن در کمیســیون شهرســازی شــورای 
شــهر تهــران هســتم و مهم تریــن کاری کــه 
مناسب ســازی  کنــم،  دنبــال  می  توانــم 
فضاهــای شــهری اســت. خــوب اســت یک 
ــه دیگــری خیابان  هــای  ــار دیگــر و از زاوی ب
شــهرمان را نــگاه کنیــم. خــوب اســت کــه 
ســمن  ها در کنــار دغدغه هــای دیگرشــان، 
نقشــه مناطــق حســاس شــهری و معابــر را 
ــن  ــه ای ــد ک ــد و مشــخص کنن ــه کنن تهی
ــه بازســازی  ــاز ب ــر در چــه نقاطــی نی معاب
ــه  ها  ــن نقش ــد و ای ــازی دارن ــا مناسب س ی
را در اختیــار شــورای شــهر قــرار دهنــد تــا 
ــرای درخواســت از شــهرداری  دســت مــا ب
پــر باشــد. نظــارت بــر انجــام کار هــم بایــد 
عــالوه بــر شــورا، برعهــده ســمن ها باشــد 
کــه پــس از انجــام کار ببینیــم آیــا کار 

درســت انجــام شــده اســت یــا نــه؟

ایجــاد ایــن ارتبــاط خیلــی مهم اســت. 
ایــن ارتبــاط از طریــق تالشــی کــه از طــرف 
ســمن  ها صــورت می گیــرد و وظیفــه ای 
کــه برگــردن شــورای شــهر اســت، منجــر 
ــه  ــن عرص ــت در ای ــت مثب ــک حرک ــه ی ب
ــن اســت  ــم اســت ای ــه مه ــود. آنچ می ش
کــه معلولیــت را یــک بیمــاری ندانیــم 
ــن  ــه ای ــم بلک ــه نکنی ــراد را ایزول ــن اف و ای
ــه  ــه ب ــتند ک ــا هس ــهروندان م ــراد از ش اف
ــه  ــادرزادی و چ ــه م ــددی چ ــل متع دالی
ــر حــوادث و جنــگ دچــار مشــکالت  در اث
جســمی حرکتــی شــده اند. ایــن افــراد 
بایــد بتواننــد زندگــی طبیعــی خــود را 

ــد.  ــه دهن ادام
ــت  ــه ای اس ــه پردامن ــت چرخ معلولی
کــه ممکــن اســت درکنــار هــر کــدام از مــا 
قــرار بگیــرد. هیچکــدام از مــا نمی توانیــم 
بگوییــم کــه چــه موقــع و چگونــه ممکــن 
اســت دچــار معلولیــت شــویم. ســالمندی 
هــم یــک نــوع محدودیــت و یــا معلولیــت 

ــود.  ــوب می ش محس

دارای  افراد  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
معلولیت عالوه بر موانع شهری، حمل ونقل 
جامعه  در  آنها  حضور  از  مانع  که  است 

می شود؟
ــه   امیدواریــم کــه در آینــده بتوانیــم ب
تمــام ایــن مــوارد رســیدگی کنیــم. در 
ــا مســئوالن مرکــز رعــد و  جلســه ای کــه ب
آقــای دکتــر کمالــی داشــتیم، قــرار شــد که 
پیوســت  هایی از درخواســت  های  ایشــان 
معلــوالن تهیــه   کننــد و در اختیــار مــا قــرار 
الیه  هــای  خواســت  ها  در  ایــن   دهنــد. 
مختلفــی دارد. در خواســت  های مربــوط بــه 
ــازی  ــیون شهرس ــه کمیس ــازی ب مناسب س
ــل  ــه حمل ونق ــوط ب و درخواســت  های مرب
بــه کمیســیون حمل ونقــل ارجــاع خواهــد 
شــد. شــورای شــهر مصوبــات زیــادی دارد 
ولــی اینکــه ایــن مصوبــات عملیاتــی شــوند 

مهــم اســت.
اگــر افــراد دارای معلولیــت هــر منطقــه 
ــه  ــه ب ــهری را منطق ــع ش ــمن  ها موان و س
منطقــه شناســایی کننــد و در اختیــار 
ــه  ــن اطالعــات را ب ــا ای ــد م ــرار دهن ــا ق م
خدمــات  معاونــت  و  عمرانــی  معاونــت 

گاهــی  می  کنیــم.  منتقــل  شــهری 
طرح  هایــی در ذهــن خــود افــراد دارای 
معلولیــت وجــود دارد کــه شــاید بــه فکــر 
خیلــی از مســئوالن و مدیــران نرســد. 
ــا مشــکالت  چــون ایــن افــراد خودشــان ب
از نزدیــک دســت و پنجــه نــرم می  کننــد و 
دنبــال راه چــاره ای بــرای حــل کــردن ایــن 
ــی  ــا و ایده  های ــتند. طرح  ه ــکالت هس مش
ــرح  ــت مط ــراد دارای معلولی ــود اف ــه خ ک
ــد  ــده بده ــا ای ــه م ــد ب ــد، می  توان می کنن

ــد. ــص کمــک کن ــع نواق ــه رف و ب

طبق آن چه در کنوانسیون حقوق معلوالن 
خودشان  که  مایلند  معلوالن  است  آمده 
تصمیم گیری  های  و  گذاری  ها  سیاست  در 
مربوط به خود شرکت داشته باشند. آیا این 
جدید  شهر  شورای  که  دارد  وجود  امکان 
این  خود  حضور  با  مشورتی  کارگروه  یک 
افراد ایجاد شود که مصوبات شورای شهر را 

ببینند و نظر بدهند؟
برنامه ریــزی  کارش  شــهر  شــورای 
کارش  شــهرداری  و  اســت  نظــارت  و 
کارگروهــی  چنیــن  وجــود  اجراســت. 
بایــد در شــهرداری ایجــاد شــود چــون 
ــت.  ــهر نیس ــورای ش ــوب کار ش در چارچ
ولــی شــورای شــهر می  توانــد ایــن را از 
شــهرداری بخواهــد. مــا بایــد آنچــه را 
ــج ســاله دوم شــهرداری  ــه پن ــه در برنام ک
نســبت بــه مســائل معلــوالن دیــده شــده 
ــان  ــال انجامش ــهرداری در قب ــت و ش اس

تکلیــف دارد را فعــال کنیــم.
چقــدر خــوب اســت کــه مرکــزی مثــل 
رعــد خــودش ایــن وظیفــه را برعهــده 
بگیــرد و افــراد صاحــب فکــر و تخصــص را 
بــه مــا معرفــی کنــد. مــا می توانیــم هــر از 
چنــد گاهــی از ایــن افــراد دعــوت بــه عمل 
آورده تــا کــه بــا نماینــدگان کمیســیون  های 
ــزار  ــاتی برگ ــهر جلس ــورای ش ــف ش مختل
ــا ایــن افــراد دیدگاه  هــای خــود را  کنیــم ت
مطــرح کننــد و بــا هــم تبــادل نظر داشــته 
باشــیم. می شــود ایــن جلســات را درخــود 
مرکــز رعــد کــه مناسب ســازی شــده اســت 

هــم برگــزار کنیــم.

آینده،  در  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا 
خود  از  تهران  از  مناطقی  شهردارهای 
افراد توانمند متخصص که خودشان دارای 

معلولیت هم باشند انتخاب شود؟
بایــد بــه ایــن مســئله فکــر کــرد. وقتی 
ــد و  ــته باش ــود داش ــبی وج ــای مناس فض
نــگاه و باورهــا نســبت بــه معلولیــت تغییــر 
ــواردی را  ــن م ــار چنی ــد انتظ ــد می  توان کن
هــم داشــت. ولــی چنیــن درخواســتی در 
ــد.  ــوز زود باش ــاید هن ــی ش ــرایط کنون ش
ولــی انشــااهللا در آینــده ایــن امــکان حتمــًا 

وجــود خواهــد داشــت. 

من در کمیسیون شهرسازی شورای 
شهر تهران هستم و مهم ترین کاری 
که می  توانم دنبال کنم، مناسب سازی 

شهری است 
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 آقای دکتر! شما در چهارمین انتخابات شورای 
شهر از مردم شهر تهران رای آوردید و یکی 
از اعضای این شورا شدید. با توجه به حوزه 
تخصصی تان که حقوق است، در حوزه معلوالن 

در این چهار سال چه کارهایی انجام دادید؟
تعریفــی کــه مــن در مــورد افــراد دارای 
ــودم  ــرای خ ــهر ب ــورای ش ــت در ش معلولی
ــا  ــود. یکــی از آنه داشــتم در ســه حــوزه ب
رســیدگی بــه درخواســت های شــخصی 
کــه  همان طــور  بــود.  مراجعه کننــدگان 
معلمــان، کارگــران، رزمنــدگان و... وقتــی 
داشــتند  شــهر  شــورای  در  نماینــده ای 
ــردم  ــعی ک ــتند، س ــا داش ــی از آنه انتظارات
ــاس  ــم احس ــت ه ــراد دارای معلولی ــه اف ک
کننــد کــه نماینــده ای در شــورا دارنــد 
می شــود.  پیگیــری  خواسته هایشــان  و 
ــت  ــی می   خواس ــرد دارای معلولیت ــًال ف مث
بــرای منزلــش جــواز بگیــرد یــا یــک طبقــه 
ــان کار از شــهرداری  ــا پای ــازد ی ــی بس اضاف
می   خواســت و از ایــن قبیــل درخواســت ها. 
ــر  ــه ب ــرم همیش ــودم در دفت ــعی کرده ب س
روی افــرادی کــه معلولیــت دارنــد بــاز 
ــه  ــم ک ــی ه ــای مردم ــد. در مالقات ه باش
هــر هفتــه انجــام می   شــد، مــن همیشــه در 
ــردم.  ــه شــرکت می   ک ــهردار منطق ــار ش کن
اطالع رســانی   هــم از طریــق صفحــه خــودم 
ــق  ــم از طری ــهر و ه ــورای ش ــال ش در پرت

ــد.  ــام می ش ــوالن انج ــون معل ــایت کان س
اعــالم می   شــد که ایــن هفتــه در شــهرداری 
ــای  ــن مالقات ه ــتم. ای ــه هس ــدام منطق ک
مردمــی کــه اکثــرًا بیــان مســائل شــخصی 
ــت.  ــی داش ــای خوب ــود بازخورده ــراد ب اف
ایــن درخواســت ها گاه می   توانســت قانونــی 
ــا نباشــد. گاهــی هــم خواســته ای  باشــد ی
ــت  ــل درخواس ــتند. مث ــی داش غیرمتعارف
کاری  حــوزه  در  کــه  می کردنــد  شــغل 
شــورای شــهر نبــود. ولــی درخواســت هایی 
ــرار  ــورد بررســی ق ــود، م ــر ب ــه امکان پذی ک

می   گرفــت. 
ــودن  ــاس ب ــن، حس ــوزه دوم کار م ح

بــه  نســبت  شــورا  مصوبــات  مــورد  در 
ــای  ــر فضاه ــًال اگ ــود. مث ــوان ب ــراد کم ت اف
زیرســطحی مثل متــرو را تعریــف می   کردند و 
یــا مصوبــه ای بــرای ایمنــی متــرو می   دادنــد 
و یــا مــواردی شــبیه بــا ایــن، تــالش 
دســترس پذیری  بحــث  کــه  می کــردم 
بــرای افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان و 
کــودکان و همــه اقشــار جامعــه هــم در ایــن 

دیده شــود.  مصوبــه 
مســائل  مــورد  در  ســوم،  حــوزه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــوط ب ــژه مرب وی
بــود. مثــًال اگــر قــرار بــود پــارک یــا 
ــه  ــًا ب ــود، حتم ــی ساخته ش ــکان عموم م
دســترس پذیری و مناسب ســازی آن هــم 
ــن  ــازمان میادی ــورد س ــود. در م ــه ش توج
ــه در  ــود ک ــن ب ــرم ای ــار نظ ــوه و تره ب می
جهــت اشــتغال افــراد دارای معلولیــت، 
ــا  ــرای آنه ــه  ب ــاره غرف ــرای اج ــی ب امتیازات
در نظــر گرفتــه شــود. البتــه باوجــود اینکــه 
ــردازی  ــارکت درایده پ ــار مش ــه انتظ همیش
ــتم  ــمن ها را داش ــرف س ــنهاد از ط و پیش
ــی از  ــی متاســفانه هیچ وقــت طــرح خوب ول
ــری  ــید. یکس ــتم نرس ــه دس ــا ب ــرف آنه ط
از ســمن ها می   خواســتند غرفــه  بگیرنــد 
ــای  ــن اعض ــا را بی ــل از آن ه ــود حاص و س
خــود تقســیم کننــد! بــا توجــه بــه فضایــی 
ــت و  ــم اس ــمن ها حاک ــتر س ــه در بیش ک

ــهر  ــورای ش ــری در ش ــی صاب ــر عل دکت
ــمن های  ــرف س ــی از ط ــه نمایندگ ــارم، ب چه
وکیــل  کــه  او  شــد.  انتخــاب  معلــوالن 
دادگســتری اســت بــه دلیــل حمایت نشــدن از 
طــرف لیســت امیــد در شــورای شــهر پنجــم، 
از شــرکت در انتخابــات ایــن دوره انصــراف داد. 
بــا او در مــورد تجربیاتــش در شــورای چهــارم 

ــد. ــه می خوانی ــتیم ک ــو نشس ــه گفت وگ ب

متاسفانه هنوز دسترس پذیری با مناسب سازی 
اشتباه گرفته می شود!

علی صابری، نماینده شورای شهر چهارم 

دسترس پذیری 
یک واژه مفهومی است که 

سعی کردیم آن را وارد 
ادبیات مدیریت شهری

 کنیم 
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ــفافیت  ــا ش ــدودی از آنه ــداد مح ــا تع تنه
ــق  ــن کار مواف ــا ای ــن ب ــتند، م ــی داش مال
ــه  ــرای هم ــی ب ــن امکان ــر چنی ــودم. اگ نب
ــد،  ــود می آم ــت به وج ــراد دارای معلولی اف

ــت.  ــکال نداش اش

عمًال در این مدت چهارساله شما چه طرحی 
را پیگیری کردید و به نتیجه رساندید؟ 

حــوزه  ایــن  در  کــه  طرح هایــی  از 
ــاغ  ــم، ایجــاد ب ــه آن اشــاره کن ــم ب می   توان
ــرح در  ــن ط ــود. ای ــان ب ــرای نابینای گل ب
ــد  ــرار ش ــد و ق ــب ش ــهر تصوی ــورای ش ش
در بوســتان ویــژه جانبــازان و معلــوالن 
ــه  ــود. بودج ــی ش ــج، اجرای ــه پن در منطق
ــه  ــی ازآنجاک ــم ول ــن کردی الزم را هــم تعیی
ــی  ــی طوالن ــص، راه ــا تخصی ــب ت از تصوی
ــا ایــن طــرح  وجــود دارد، نمی دانــم کــه آی
ــه؟ ــا ن ــه اجــرا رســید ی ــه مرحل باالخــره ب
ایــن ســه مــورد، حــوزه کاری بــود کــه 
مــن بــرای خــودم در شــورای شــهر تعریــف 
ــر  ــن اگ ــر م ــه نظ ــه ب ــودم . البت ــرده ب ک
کســی بخوا   هــد حــوزه معلــوالن را پیگیــری 
کنــد، دلیلــی نــدارد کــه حتمــًا خــودش هم 
ــهر  ــورای ش ــد. در ش ــت داشته باش معلولی
پنجــم نماینــده ای از معلــوالن نداریــم ولــی 
بایــد امیــدوار باشــیم کــه نماینــدگان جدید 
ــراد دارای  ــه اف ــوط ب ــائل مرب ــه مس دغدغ

معلولیــت را داشته باشــند.

با توجه به تجاربی که در این چهار سال پیدا 
کردید، با چه آسیب هایی  در این سه حوزه 

روبه رو بودید؟
 حــوزه اول آسیب شناســی چندانــی 
نداشــت. چــون همــان توقعاتــی کــه ســایر 
ــه  ــه ب ــهر چ ــورای ش ــای ش ــردم از اعض م
ــراد دارای  ــا حق داشــتند، اف ــه ن ــا ب  حــق ی
توقعــات  همین گونــه  نیــز  معلولیــت 
را داشــتند. البتــه بودنــد افــرادی کــه 
می   خواســتند چندیــن بــار کمــک بگیرنــد. 
ــه  ــم ب ــمن ها ه ــورد س ــائل در م ــن مس ای
از  مــن  چــون  ولــی  بــود.  همین گونــه 
جامعــه معلــوالن بــودم و از آن هــا شــناخت 
داشــتم، جلــوی ایــن مســائل را می   گرفتــم. 
در حــوزه دوم، ایــن کــه اعضــای شــورا 
ــود.  ــد، مطــرح نب ــد همــکاری کنن نخواهن
ولــی مســئله ایــن بــود کــه دســترس پذیری 
یــک واژه مفهومــی اســت و من خیلی ســعی 
ــت شــهری  ــات مدیری ــردم آن را وارد ادبی ک
کنــم. البتــه به نظــرم در ایــن چهار ســال در 
ایــن زمینــه ازنظــر ادبیــات نوشــتاری موفق 
بــودم. ولــی هنــوز مفهــوم دســترس پذیری 
در ذهــن بســیاری از همــکاران جــا نیفتــاده 
و اکثــرًا آن را بــا مناسب ســازی  اشــتباه 
بــه  نیــاز  زمینــه،  ایــن  در  می  گیرنــد. 
آگاهی رســانی بیشــتری وجــود دارد. در ایــن 
حــوزه آفــت دخالت هــای افــرادی کــه غیــر 

ــوزه  ــن ح ــتند وارد ای کارشناســی می   خواس
ــاد بــود. البتــه در مــورد اعضــای  شــوند زی
شــورای شــهر چــون تعــداد افــراد محــدود 
و قابل کنتــرل بــود، مســئله خاصــی پیــش 
نیامــد. در حــوزه ســوم هــم مشــکلی نبــود 
ــرف  ــی از ط ــه و علم ــای پخت ــی طرح ه ول
ســمن ها بــه دســتم نرســید. گاهــی حضــور 
ــد،  ــو کنن ــتند هیاه ــه می   خواس ــانی ک کس
کار را ســخت می کــرد. بــه  نظرمــن اعضــای 
ــد حواسشــان باشــد کــه  شــورای شــهر بای
چــه کاری درســت اســت و چــه کاری درســت 
نیســت. مخصوصــًا اگــر نســبت بــه مســائل 
معلــوالن شناختشــان کلی باشــد. چــون در 
ایــن حــوزه تشــخیص ســره از ناســره خیلــی 

راحــت نیســت.

چهارساله   تجربه  به  توجه  با  توصیه ای  چه 
فعلی  شهر  شورای  اعضای  به  می   توانید 

داشته باشید؟
ــه  ــا آن دســت ب ــه شــهر ب مشــکلی ک
ــی  ــئله فیزیک ــط مس ــت، فق ــان اس گریب
ــک  ــه ی ــترس پذیری اســت ک نیســت، دس
ــی  ــت. یعن ــوی اس ــری و معن ــوم فک مفه
ــد  ــام دهی ــد انج ــه می   خواهی ــر کاری ک ه
ــه ای  ــد به گون حتــی کارهــای مجــازی، بای
ــه  ــراد منجمل ــه اف ــرای هم ــه ب ــد ک باش
دســترس  در  معلولیــت،  دارای  افــراد 
ــن  ــازید ای ــگاهی می   س ــر فروش ــد. اگ باش
گرفتــه  نظــر  در  بایــد  دســترس پذیری 
شــود.  چیزهایــی فیزیکــی نیســتند، مثــل 
داشــتن همــراه در فروشــگاه شــهروند 
ــث  ــن بح ــود. ای ــرا می ش ــون اج ــه اکن ک
ــر فروشــگاهی در  ــی نیســت و در ه فیزیک
ــًال  ــود دارد. مث ــرفته وج ــورهای پیش کش
کســی کــه روی ویلچــر نشســته اســت 
ــه در  ــوری ک ــه خیارش ــه شیش ــتش ب دس
قفســه ای بــا ارتفــاع یــک متــر و نیــم قــرار 
دارد نمی رســد. فــرد نابینــا هــم کــه 
اصــًال آن را نمی بینــد و نمی دانــد کــه 

در کجــا قــرار دارد. در حالــت عــادی بایــد 
شــرایط جامعــه  طــوری فراهــم باشــد کــه 
فــردی کــه معلولیــت دارد بتوانــد به طــور 
ــواده  ــد و خان ــا کمــک فرزن ــه ب مســتقل ن
ــورهای  ــکان در کش ــن ام ــد. ای ــد کن خری
پیشــرفته دیده شــده کــه در فروشــگاه های 
دارای  فــرد  کنــار  همــراه  یــک  بــزرگ 
اگــر  بنابرایــن  دارد.  وجــود  معلولیــت 
فکــری  ازنظــر  دســترس پذیری  بحــث 
بــرای حتــی یــک نفــر از اعضــای شــورای 
ــد  ــان تر خواه ــد، کار آس ــا بیافت ــهر ج ش
ــد آن  ــد بتوان ــرد بای ــن ف ــه ای ــد. البت ش
ــه  ــدازد ک ــا بیان ــم ج ــران ه ــرای دیگ را ب

ــت!  ــم نیس ــی ه ــًال کار راحت اص

با  را  خود  ارتباط  که  هستید  مایل  شما  آیا 
شورای شهر جدید حفظ کنید؟

ــاط  ــن ارتب ــدارم و از ای مــن مشــکلی ن
ــد  ــای جدی ــی اعض ــم. ول ــتقبال می   کن اس
شــورای شــهر هســتند کــه بایــد بــه ایجــاد 
ــًا  ــند. اتفاق ــل داشته باش ــاط تمای ــن ارتب ای
جدیــد  اعضــای  بــا  کــه  جلســاتی  در 
ــث را  ــن مباح ــتیم ای ــهر داش ــورای ش ش
مطــرح کردیــم. یکســری مباحــث عمومــی 
مطــرح شــد مثــل مباحــث حقوقــی کــه در 
تخصــص مــن بــود و یکســری هــم مباحــث 
ــوالن. مــن در  ــه معل ــوط ب اختصاصــی مرب
ــم  ــردم و گفت ــت ک ــات آن صحب ــورد کلی م
کــه اگــر هرکــدام از اعضــای شــورای شــهر 
معلــوالن  حــوزه  در  کار  بــه  عالقه منــد 
باشــند، الزم اســت جلســات ویــژه ای در این 
مــورد بگذاریــم. گفتــن ایــن مباحــث بــرای 
هــر بیســت ویک نفــر ضــرورت نــدارد چــون 
در حــد کلیــات باقــی می   مانــد. مــن باخانم 
دکتــر نژادبهــرام عضــو جدیــد شــورای 
شــهر، در ایــن رابطــه صحبــت کــرده ام 
ــاط  ــکاری و ارتب ــن هم ــه ای ــدوارم ک و امی

ــد. ــدا کن ــه پی ادام

مناسب سازی   حوزه  در  که  می   رسد  نظر  به 
باوجود هزینه های زیادی که تخصیص یافته 
انجام نشده است.  اصولی  کار  هیچ  هنوز 
به طوری که یک فرد با ویلچر هرگز نمی تواند 
از خانه خود تا مکان دیگری به طور مستقل 

حرکت کند؟
دلیــل آن ایــن اســت که مناسب ســازی 
به صــورت نهادینــه و کارشناســی شــده 
در کشــور انجام نشــده اســت. کارهایــی 
چــه  و  خــوب  چــه  انجام شــده  کــه 
ــا  ــه ب ــوی، چ ــه ق ــف و چ ــه ضعی ــد، چ ب
ــورت  ــه، به ص ــدون بودج ــه ب ــه و چ بودج
یکســان و یکپارچــه دیــده نشده اســت. 
ــره ای  ــورت جزی ــا به ص ــه کاره ــی هم یعن
ریاســت  قبلــی  دوره  در  بــوده  اســت. 
جمهــوری آقــای روحانــی، ســتاد ملــی 
مناسب ســازی باالخــره در وزارت کشــور 

  باوجود اینکه
 همیشه انتظار مشارکت 
درایده پردازی و پیشنهاد 

از طرف سمن ها را داشتم 
ولی متاسفانه هیچ وقت 
طرح خوبی از طرف آنها

 آماده نشد! 
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تشــکیل شــد و ایــن قانــون به صــورت 
ــم  ــی شــد. در شــهرداری ه شــکلی اجرای
معابــر  و  فضاهــا  مناسب ســازی  ســتاد 
ــال ۸۴  ــه س ــه مصوب ــر پای ــه ب ــهری ک ش
ــه خاطــر  ــی ب شــورا تشــکیل شــده بود ول
ــاره  ــود، دوب ــده ب ــات مســکوت مان انتخاب
احیــا شــد. ولــی مشــکلی کــه وجــوددارد 
و امیدواریــم کــه شــورای شــهر پنجــم آن 
ــه بودجــه ای  ــن اســت ک ــد، ای را حــل کن
مناسب ســازی  بــه  می   خواهنــد  کــه  را 
تخصیــص دهنــد، در اختیاریــک نهــاد 
ــازی  ــتاد مناسب س ــًال س ــرد. مث ــرار گی ق
بودجه هــای  زیرمجموعــه  یــا  و  باشــد 
ــرد و از  ــرار بگی ــران مناطــق ق ــاری عم ج

ــود.  ــه ش ــق هزین ــن طری ای
مــا ایــن مشــکل را در شــورای چهــارم 
در  مــن  همــکاران  اینکــه  وجــود  بــا 
کمیســیون بودجــه  خیلی همــکاری کردند، 
ــمن ها  ــون س ــم. چ ــل کنی ــتیم ح نتوانس
ــد و  ــال می کردن هــر کــدام مســیری را دنب
ســالیق خــود را اجرایــی می کردنــد. یعنــی 
عملیاتشــان را بــا هماهنگــی شــورای شــهر 
انجــام نمی دانــد. بــه  نظرمــن تــا وقتی کــه 
ــاد  ــی ایج ــم درون ــک نظ ــان ی ــا خودم م
نمی افتــد.  اتفاقــی  بیــرون  در  نکنیــم، 
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه اصــوًال 
مقامــات  اول  اولویــت  مناسب ســازی 
مســئول در کشــور مــا نیســت. وقتــی 
ــفانه  ــد، متأس ــه آن می   پردازن ــه ب ــم ک ه
ــام  ــه انج ــر نهادین ــی و غی ــر کارشناس غی

می شــود.
کار بایــد تحــت یــک مدیریت شــبکه ای 
شــکل بگیــرد کــه هــر قســمت آن در ادامــه 
ــه  ــت، ب ــد و در کلی ــرش باش قســمت دیگ
ــل  ــگان تبدی ــترس هم ــهر در دس ــک ش ی

شــود

پس باید منتظر باشیم و ببینیم که شورای 
و  مناسب سازی  حوزه  در  جدید  شهر 

دسترس پذیری چه کاری انجام می دهد؟
واژه  موضــوع،  ادبیــات  ازلحــاظ 
بودجــه  دو  تبصــره  در  دســترس پذیری 
ســنواتی شــهرداری به عنــوان پیوســت 
پروژه هــای شــهری مثــل پیوســت پدافنــد 
ــی  ــی فرهنگ ــل و اجتماع ــل و غیرعام عام
کامــًال  نظــری  جهــت  از  آمده اســت. 
ــا  ــود. ام ــًال نب ــون قب ــت چ ــرفت اس پیش
اینکــه عمــًال در پروژه هــا چــه اتفاقــی 

ــت.  ــم اس ــاد مه ــد افت خواه

در  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  اآلن 
چه مرحله ای است؟ شما درمصاحبه قبلی 
گفتید که اگر این قانون در مجلس با همه 
ایراداتش تصویب شود، بهتر از این است که 

تصویب نشود.
ــون به صــورت الیحــه  ــون اکن ــن قان ای

ــن  ــل ای در مجلــس اســت. در مجلــس قب
ــه  ــی آن جــوری ک ــب شــد ول ــون تصوی قان
قبــل  مجلــس  در  نبــود.  می   خواســتیم 
اتفاقــی کــه افتــاد این بــود که هم ســازمان 
بهزیســتی و هــم بعضــی از ســمن ها بــرای 
اینکــه بتواننــد اصالحاتی را که مدنظرشــان 
بــود را در قانــون اعمــال کننــد، مثــل 
ــای  ــای مجتمع ه ــورد پروژه ه ــه در م هزین
ــاری  ــای تج ــذ امتیازه ــا اخ ــبانه روزی ی ش
بــه  مربــوط  ســاختمان های  بــرای 
ــت  ــه دس ــد ک ــث ش ــوالن و... ، باع معل
ــود.  ــاه ش ــترک کوت ــیون مش ــا از کمیس م
ــون  ــن قان ــم همی ــترک ه ــیون مش کمیس
را به صــورت آزمایشــی یعنــی به صــورت 
اصــل ۸۵، بــدون اینکــه بــه صحــن بیایــد 
تصویــب کــرد و آن را بــه شــورای نگهبــان 
فرســتاد. شــورای نگهبان هــم ایــراد گرفــت 
کــه ایــن اصالحیــه قانون اســت و ضــرورت 
ــورت اصــل  ــت و به ص ــا فوری ــه ب ــدارد ک ن
۸۵ تصویــب شــود. ضمــن اینکــه بــه یــک 
ــده  ــه آن اضافه ش ــه ب ــوادی ک ــری از م س
بــود هــم ایــراد گرفــت و آن را بــه مجلــس 
ــد  ــد. مجلــس دهــم هــم بای دهــم برگردان
ــب  ــددا تصوی ــالح و مج ــواد را اص ــن م ای

کنــد.
الیحــه  ایــن  کار  مــن  نظــر  بــه 
بســیار کنــد پیــش مــی رود. تــا آنجــا 
از  حمایــت  فراکســیون  می   دانــم  کــه 
ــد هــم  ــوآلن  در مجلــس جدی ــوق معل حق
بــا  کــه  امیــدوارم  و  شکل گرفته اســت 
کوشــش ایــن فراکســیون، از قانــون جامــع 
حقــوق معلــوالن کــه اآلن بــه کمیســیون 
اجتماعــی ارجــاع شــده رفــع ایــراد شــود و 
بــرای تصویــب بــه صحــن مجلــس بیایــد. 
ــی اســت. ســال  ــع خوب به نظــرم اآلن موق
اول کار مجلــس، بــه بحــث برنامــه ششــم 
و بودجــه گذشــته اســت و ســال ســوم و 

چهــارم هــم بــه بحــث انتخابــات نزدیــک 
بــرای  موقــع  بهتریــن  اآلن  می شــود. 

ــت.  ــون اس ــن قان ــب ای تصوی

آمده  این  معلوالن  حقوق  کنوانسیون  در 
به  مربوط  سیاست گذاری های  در  باید  که 
معلوالن خودشان باید حضور فعال داشته 
امکانی  چنین  شهر  شورای  در  آیا  باشند. 

وجود دارد؟
عضــوی  جدیــد،  شــهر  شــورای  در 
نشــد.  انتخــاب  معلــوالن  جامعــه  از 
از  دوره  ایــن  در  مربوطــه  ســمن های 
فعالیت هــای  شــهر  شــورای  انتخابــات 
خوبــی کردنــد و از هــر دو جنــاح سیاســی 
خواســتند کــه در لیســت خــود از افــرادی 
دارای معلولیــت اســتفاده کنند. در لیســت 
اصولگــران آقــای شــاکری بــود کــه لیســت 
آنهــا رای نیــاورد و در لیســت اصالح طلبــان 
ــت  ــراد دارای معلولی ــی از اف ــه کس ــم ک ه
نبــود. شــهردار ســابق تهــران، یک شــورای 
مشــورتی بــه نــام شــهر دســترس پذیر 
(شــهر بــدون مانــع) را تشــکیل داد و ســه 
نفــر از افــراد دارای معلولیــت را انتخاب کرد 
کــه عمــًال دو نفرشــان همــکاری نکردنــد. 
ایــن افــراد به عنــوان مشــاور شــهردار 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــهردار در ام ــه ش ــد ک بودن
ــا مشــورت می کــرد. مــن  ــا آنه ــوالن ب معل
امیــدوارم شــهردار جدیــد حداقــل یــک نفر 
ــاب  ــورد انتخ ــن م ــورت در ای ــرای مش را ب
ــه  دارد و  ــن نهــاد اکنــون دبیرخان ــد. ای کن
ــن  ــکیل ای ــت. تش ــخص اس ــش مش جای
ــدی از  ــروه مشــورتی به نوعــی اجــرای بن گ
کنوانســیون اســت کــه شــما بــه آن اشــاره 

ــد.  کردی

حوزه ای  چه  در  معلولیت  دارای  افراد 
داشته  انتظار  شهر  شورای  از  می   توانند 
باشند. آیا در بحث اشتغال هم شورای شهر 

می   تواند نقشی داشته باشد؟
ــد  ــراد می   توانن ــن اف ــه ای ــاری ک انتظ
از شــورای شــهر داشــته باشــند، فقــط در 
دســترس پذیری  و  مناسب ســازی  حــوزه 
ــه حمل ونقــل  محیــط شــهری اســت. البت
ــت شــهری اســت  ــه مدیری  هــم زیرمجموع
ــد.  ــا باش ــارات آن ه ــز انتظ ــد ج و می توان
در مــورد اشــتغال هــم شــورای شــهر 
در  کــه  اســتخدام هایی  روی  می   توانــد 
ــه آن  ــد ک ــارت کن شــهرداری می شــود نظ
ــی  ســهمیه ۳ در صــدی رعایــت شــود. ول
شــورای شــهر در ایجــاد اشــتغال مســتقیمًا 
نمی توانــد بــرای افــراد دارای معلولیــت 

ــد. کاری کن
ــهرجدید  ــورای ش ــه در ش ــدوارم ک امی
بیشــتر از قبــل روی دســترس پذیری شــهر، 
ــا همــه شــهروندان شــهر از آن  کار شــود ت

ــوند. ــد ش بهره من

در شورای شهر پنجم 
نماینده ای از افراد دارای معلولیت 
نداریم ولی باید امیدوار باشیم که 

نمایندگان جدید 
دغدغه مسائل مربوط به
 افراد دارای معلولیت را 

داشته باشند
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دکتـرای  دانش آموختـه  امیرمحمدخانـی،   
معمـاری از کشـور ایتالیا اسـت. او عـالوه بر تدریس 

در دانشـگاه به فعالیت هـای مدیریتی در حوزه شهرسـازی 
در شـهرداری تهـران هم اشـتغال دارد. دکتـر محمدخانی 
سـرفصل  کـه  اسـالمی  انقـالب  معمـاری  بنیـاد  رئیـس 
فعالیتـش، پیگیـری فرامین مقـام معظم رهبـری در حوزه 
معمـاری شـهری اسـت می باشـد. فعالیـت ایـن بنیـاد، 
هدایـت فضـای معماری شـهری بـه سمت وسـویی جدید 
اسـت. دکتـر محمدخانی بـا نگرانـی در مورد آسـیب های 
مخـرب بـه معمـاری شـهر می گویـد: در حوزه معمـاری و 
شهرسـازی متاسـفانه در آغـاز بحـران نیسـتیم، بلکه در 
متـن بحـران قـرار داریـم! ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقد 
اسـت: اگـر بـه همین منـوال ادامـه دهیم، در سـال  های 
آتـی با یک فاجعه شـهری و انسـانی روبه رو خواهیم شـد.

مشکل ما نبود قانون نیست، مشکل اجرای آن است! 
امیر محمدخانی، رئیس بنیاد معماری انقالب اسالمی

آقای دکتر، در آستانه شروع به کار شورای 
جدید  شهردار  کار  به  آغاز  و  شهر  جدید 
و  شهرسازی  در  بحران  از  شما  هستیم. 
معماری شهری در شهرهای کشور ما صحبت 
مدیریت  به  که  است  حوزه ای  این  و  کردید 
شهر،  شورای  اعضای  و  شهردار  که  شهری 
نمایندگانش هستند برمی گردد. لطفا در این 
ما  شهرهای  شما،  قول  به  که  بحرانی  مورد 

با آن روبه رو هستند بیشتر توضیح دهید؟
ــاری را  ــی از معم ــد تعریف ــدا بای در ابت
ــاخت و  ــد س ــاری فراین ــم. معم ــان کن بی
ــت  ــی اس ــه فضاهای ــی هم ــد و طراح تولی
کــه انســان در آن حضــور دارد، اعــم از 
شــهر، روســتا، خانــه و مدرســه. درگذشــته 
ــف مشــخصی  ــا تعری معمــاری در کشــور م
داشــت. تعریــف معمــاری، طراحــی زندگــی 
ــه طراحــی ســاختمان  ها!  ــود ن انســان ها ب
ــن  ــد ای ــام می ده ــاری انج ــه معم کاری ک
ــی  ــاختمان  ها و فضاهای ــا س ــه ب ــت ک اس
کــه طراحــی می کنــد، زندگــی افــراد را بــه 
ــا منفــی تغییــر می  دهــد.  ســمت مثبــت ی
ایــن از تاثیــرات فضاســت. هــر مکانــی ایــن 
قابلیــت را دارد کــه شــکل و فرم  هــای 

خــودش را بــه لحــاظ روحــی و روانــی 
ــه  ــد و وقتی ک ــا کن ــه مخاطــب خــود الق ب
فــرد در ایــن فضــا به صــورت مســتمر 
ــی از  ــرات، جزئ ــن تأثی ــرد ای ــرار می  گی ق
شــخصیت او می شــود. یعنــی اگــر فضــای 
آشــفته ای بســازیم، ایــن آشــفتگی بــه 
ــد  ــده و بع ــرد ش ــج وارد شــخصیت ف تدری
از دوره ای باعــث آشــفتگی در شــخصیت او 

ــق و  ــیار عمی ــرات بس ــن تاثی ــود. ای می ش
ــادل و  ــر فضــای متع ــدگار هســتند. اگ مان
ــر  ــن تأثی ــد، ای ــه باش ــی شــکل گرفت مثبت
ــا مخــرب  ــر فض ــود و اگ ــد ب ــت خواه مثب
و منفــی باشــد بــه همــان میــزان موجــب 
اجتماعــی  و  شــخصی  ناهنجاری  هــای 

می شــود.
در تاثیــرات طراحــی محیــط گفتــه 
ــه از  ــده ای ازآنچ ــش عم ــه بخ ــود ک می ش
مــردم به عنــوان رفتــار بــروز می کنــد، 
ــی  ــه در آن زندگ ــت ک ــی اس ــده فضای زایی
ــه  می  کنــد. اگــر مــردم بی رحــم هســتند ب
ــا  ــا آن ه ــط ب ــه محی ــن اســت ک خاطــر ای
ــان  ــر مهرب ــرده و اگ ــار ک ــه رفت بی رحمان
ــی را  ــان مهربان ــط زندگیش ــند، محی باش
ترویــج کرده اســت. بــه گفتــه دانشــمندان، 
شــخصیت انســان حاصــل ســه عامــل 
ــر  ــط اســت و تأثی ــک و محی ــت، ژنتی تربی
ــق  ــا عمی ــر ژن ه ــدازه تأثی ــه ان ــط ب محی
و موثــر اســت. هویــت انســان وابســته 
بــه محیطــی اســت کــه در آن زندگــی 
محیــط  در  انســان ها  چــون  می کننــد. 
ــرات  ــن خاط ــوند و ای ــره می  ش دارای خاط

 شخصیت انسان 
حاصل سه عامل تربیت، ژنتیک و 

محیط است و تأثیر محیط به اندازه 
تأثیر ژن ها عمیق و موثر است. هویت 
انسان وابسته به محیطی است که در 

آن زندگی می کند
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ــان  ــتگی می ــق و وابس ــاد تعل موجــب ایج
می  شــود.  زندگیــش  محیــط  و  انســان 
خاطــرات و احســاس تعلــق، بخــش جــدی 
از هویــت مــا را تشــکیل می  دهنــد. تمــدن 
آن وجــه نمادیــن، کالبــدی، جســمانی 
ــگ  ــون فرهن ــت چ ــگ اس ــی فرهن و تجل
نادیدنــی و از جنــس ذهنیــات اســت ولــی 
ــس  ــت. پ ــات اس ــس عینی ــدن از جن تم
مــی تــوان گفــت تمــدن جســمانیت یافتــه 

ــگ اســت.  فرهن

جامعه  و  تمدن  در  معماری  نقش  مورد  در 
بیشتر توضیح دهید؟

معمــاری حوزه  هــای فکــری را تبدیــل 
شــکلی  و  جســمانی  حوزه  هــای  بــه 
هســتند  ناگزیــر  انســان ها  و  می کنــد 
ــد.  ــی کنن ــکلی، زندگ ــوزه ش ــن ح در ای
ــبک  ــاخت س ــت س ــاری قابلی ــس معم پ
ــت  ــتوانه آن اس ــه پش ــی را دارد و ب زندگ
کــه فرهنــگ شــکل می  گیــرد. یعنــی 
اگــر بخواهیــم مــردم شــهر یــا کشــوری را 
بشناســیم می  توانیــم بــه شــکل زندگــی و 
شــکل معمــاری  جایــی کــه در آن زندگــی 
ــه  ــم ک ــم و بفهمی ــه کنی ــد مراجع می کنن
ایــن افــراد  چگونــه فکــر می  کننــد. یعنــی 
ــات  ــورات و ذهنی ــرات و تص ــه تفک ترجم
یــک فــرد ، جایــی اســت کــه در آن زندگــی 
ــران  ــا حرکــت در شــهر ته ــا ب ــد. م می کن
ــردم  ــه م ــم ک ــخیص بدهی ــم تش می  توانی
ــدون  ــتند، ب ــی هس ــه مردم ــران چگون ته
اینکــه بــا خودشــان مواجــه مســتقیم 
تفکــرات  می  توانیــم  باشــیم.  داشــته 
ــه  ــردم را از شــکل و شــمایل شــهری ک م

در آن زندگــی می  کننــد، بشناســیم.
ــوزه  ــی ح ــداف اصل ــی از اه ــس یک پ
و  اســت  انســان   ، شــهری  معمــاری 
اســت  چیــزی  همــان  دقیقــا  انســان 
ــی  ــه آن بی توجه ــا ب ــهرهای م ــه در ش ک

ســت. ه ا شد
ــه  ــزی ک ــت. چی ــت اس ــًال درس کام
می  کنیــم،  یــاد  شــهر  به عنــوان  آن  از 
فضاهــا و مکان  هایــی اســت کــه بــرای 
حضــور و ظهــور انســان خلق شــده اند.
در دوران مدرنیتــه گفتــه می  شــد کــه 
ــین  ها  ــهرها ماش ــکل گیری ش ــداف ش اه
یــک  به عنــوان  ماشینیســم  و  هســتند 
ــوزه انســان گرایی  ــه ح اصــل خــودش را ب
در شــهرها تحمیــل کــرد. ایــن اتفــاق 
غیــر  و  آشــفته   ، ناقــص  به صــورت 
اصیــل بــه شــهری مثــل تهــران هــم 
ــم  ــم بگویی ــه نمی توانی ــت. البت رسیده اس
ــران  ــدرن اســت. ته ــک شــهر م ــران ی ته

جایــی بیــن ســنت و مدرنیتــه گیرکــرده  و 
ــران  ــد! در ته ــن مان ــه ای ــد و ن ــه آن ش ن
ــال  ــران، درصــد س ــد ای ــهرهای جدی و ش
اخیــر تحولــی ایجــاد شــد. در ایــن شــهرها 
ــد  ــه بگیرن ــته فاصل ــد از گذش ســعی کردن
ولــی نمی دانســتند بــه کجــا بایــد برســند. 
از  را  ســنت  هایمان  مدرنیتــه،  دوران  در 
ــی هــم نرســیدیم.  ــم و به جای دســت دادی

به نظر شما علت این آشفتگی چه بود؟
بایــد دید چــه کســانی و چــه چیزهایی 
باعــث شــکل کنونــی شــهر شــده اند. 
مهم تریــن چیــزی کــه می  تــوان بــه آن 
اشــاره کــرد وجــود آدم  هایــی هســتند کــه 
بحــران  و  بی هویتــی  دچــار  خودشــان 
هویــت درصــد ســال اخیــر هســتند. 
همیــن افــراد بودنــد کــه شــروع بــه 
ســاختن شــهرها کردند. مســئله شــهرهای 
مــا مســئله انســان اســت. مــا درگذشــته 
مثــًال  داشــتیم.  خاصــی  فرهنگ  هــای 
ــه  ــتیم ک ــر را داش ــه غی ــر ب ــگ خی فرهن
یــک فرهنــگ اصیــل ســنتی بــود. زمانــی 
ــاندید  ــانی می  رس ــه کس ــری را ب ــما خی ش
ــد  کــه شــاید هیچ وقــت آن هــا را نمی دیدی
و آنهــا را نمی شــناختید. مــا ایــن فرهنــگ 
ــه را داشــتیم. کارهایــی  اصیــل و ایثارگران
انجــام می  شــد کــه اثراتــش بــرای همــان 
وقــت نبــود، بــرای آینــدگان بــود. از 
ــار مســئوالنه  ــه رفت ــاد ب طرفــی هــم اعتق
و متعهدانــه و تــوأم بــا احتــرام بــه انســان 
وجودداشــت. فضاهــای شــهری بــه نحــوی 
شــکل می  گرفــت کــه وقتــی به عنــوان 
یــک شــهروند در یــک شــهر یــا روســتا راه 
می  رفتیــم، بــا فضــا احســاس همبســتگی 
کــه  نمی کردیــم  احســاس  می  کردیــم. 
قیــام  کرده انــد.  محصورمــان  فضاهــا 
کــردن ســاختمان  ها علیــه انســان حاصــل 

ــت  ــن اس ــرب زمی ــه در مغ دوران مدرنیت
ــًال  ــود و عم ــکل گرفته ب ــه ش ــه ناآگاهان ک
موجــب جــدا شــدن محیط زیســت انســان 
از محیــط طبیعــت شــد و کار به جایــی 
رســید کــه محیط زیســت انســان از خــود 
انســان هــم جــدا شــد. بعــد ایــن نتیجــه 
حاصــل شــد کــه اصالــت بــا ماشــین 
اســت نــه بــا انســان. پــس همــه شــهر بــه 
تســخیر ماشــین در آمــد و انســان در کنــار 
ماشــین زندگــی کــرد. بنابرایــن تکنولوژی، 
و  می شــود  اصــل  ماشــین  و  صنعــت 
مهم تریــن انســان، انســانی اســت کــه 
ــان  ــی انس ــد. یعن ــق می کن ــا را خل آن ه
ــرد. اآلن  ــرار می گی ــین ق ــت ماش در خدم
ــن مســئله شــهر تهــران، ترافیــک  مهم تری
اســت. مــا گاهــی تعهدات خــود را وابســته 
بــه ماشــین می  کنیــم مثــًال می  گوییــم 
ــرد  ــدا ک ــکل پی ــن مش ــین م ــون ماش چ
ــتم  ــن نتوانس ــود، م ــته ب ــان بس ــا خیاب ی
ــن  ــد خــودم در رأس ســاعت معی ــه تعه ب
ــد. در  ــه کنی ــا توج ــه پیاده روه ــم. ب برس
ــود  ــاده رو وج ــًال پی ــهرها اص ــی از ش بعض
ــگاه  ــن ن ــا ای ــرب ب ــال غ ــدارد. به هرح ن
حرکــت کــرد و حــدود چهــل ســال پیــش 
ــگاه  ــن ن ــه ای ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

اشــتباه اســت. 
امــا مــا هنــوز در هشــتاد ســال قبــل 
غــرب زندگــی می  کنیــم. وقتــی متفکــری 
از غــرب بــه ایــران می  آیــد، می  گویــد: 
مــا ماشینیســم را از دهــه چهــل میــالدی 
کنــار گذاشــته ایم ولــی شــما هنــوز در 
می  کنیــد.  زندگــی  آن  از  قبــل  دوران 
ــت. در  ــی نیس ــدن ایران ــده تم ــن زیبن ای
می  ســازیم،  کــه  جدیــدی  شــهرهای 
ــین  ها را  ــیر ماش ــد مس ــان و بع اول خیاب
ــای  ــه بلوک  ه ــد ب ــم، بع مشــخص می  کنی
ســاختمان می  رســیم و آخــر ســر بــه 
خانــه و آخریــن جایــی کــه در مســیر 
طراحــی بــه آن می  رســیم، اتــاق نشــیمن 
آن  در  می  خواهــد  خانــواده  کــه  اســت 
ــک  ــد. ی ــو کن ــم گفت وگ ــیند و باه بنش
چنیــن نــگاه ضــد انســانی و ضــد خانــواده 
در شــهرهای مــا وجــود دارد. پــس شــهر 
مــا یــک شــهر غیرانســانی و در تقابــل بــا 

مفاهیــم انســانی شــکل گرفته اســت. 

چه  انسانی  غیر  شهرهای  چنین  ایجاد 
را  عوارضی  چه  و  داشت  خواهد  عواقبی 
به خصوص برای کسانی که محدودیت های 

جسمانی دارند به دنبال خواهد داشت؟
در چنیــن شــهری همــه ســاکنینش با 
ــی  ــی آن های ــد ول ــی می کنن ــختی زندگ س

در شهرهای بزرگ همه شهروندانش 
با سختی زندگی می کنند ولی آن هایی 
که دچار مشکالت جسمانی هستند، 

با سختی های بیشتری دست به 
گریبانند، چون آنها در انتهای لیست 

اهمیت قرار می  گیرند! 

پـــــــــرونده 10

شماره 65،   پاییز 1396



مسئوالن در هر مسندی که قرار 
دارند، از شورای شهر گرفته تا 

شهرداری و مدیران شهری باید 
همیشه تابلویی جلوی چشمشان 

باشد تا به آنها توجه به حقوق افراد 
دارای معلولیت را یادآوری کند

ــتند  ــمانی هس ــکالت جس ــار مش ــه دچ ک
یــا معلولیــت دارنــد و بــا ســختی های 
بیشــتری دســت بــه گریباننــد، در انتهــای 
لیســت اهمیــت قــرار می  گیرنــد. ایــن 
ارزش  کــه  شــکل گرفته  چنــان  پروســه 
ماشــین بــه لحــاظ فیزیکــی، چندیــن 
ــه  ــت. ب ــان اس ــر از ارزش انس ــر مهم ت براب
ــی  ــاظ فیزیک ــه از لح ــانی ک ــوص انس خص
ــه در گذشــته  ــی ک ــت دارد. در حال معلولی
ــه   ــود. در جامع ــس ب ــوع برعک ــن موض ای
ــردم  ــر م ــای پیامب ــق توصیه ه ــر طب ــا ب م
بــه افــراد کم تــوان کمــک می کردنــد و 
ــروردگار  ــنودی پ ــب خش ــن کار را موج ای
می دانســتند. خداونــد از حــق خــودش 
ــر انســان می  گــذرد ولــی از حــق انســان  ب
نمی گــذرد.  حق النــاس  یــا  انســان  بــر 
ــر همیــن اســتوار  ــز ب ــا نی ــه ائمــه م توصی
ــدر  ــه ق ــد ک ــان می  ده ــن نش ــت و ای اس
ــدر اهمیــت دارد.  ــا چق ــن م انســان در دی
ــه  ــا هیچ گون ــهرهای م ــفانه ش ــی متاس ول
ــدارد. امــروزه  ــن ویژگی هــا ن ــا ای قرابتــی ب
در بســیاری از شــهرهای جهــان، همــه 
جــا دســتورالعمل هایی بــه خــط بریــل 
نصب شــده  اســت. اگــر بــه پــارک یــا 
در  کــه  می  بینیــد  می  رویــد  مــوزه ای 
کنــار نقشــه آن پــارک یــا مــوزه، یــک 
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــدی ه ــه  بع ــه س نقش
نابینایــان می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. 
اتوبوس  هــای شــهری مناسب ســازی شــده 
ــدون  ــت ب ــراد دارای معلولی ــتند و اف هس
کمــک دیگــران می تواننــد از آنهــا اســتفاده 
ــازی ها  ــام مناسب س ــواع و اقس ــد. ان کنن

ــده اســت.  ــت ش ــهر رعای در ش
 وقتــی شــما وارد یــک کالبــد شــهری 
می  شــوید و می  بینیــد کــه بــرای افــراد 
دارای معلولیــت خــود چنیــن خدماتــی 
بــه  طریــق  ایــن  از  و  می شــود  ارائــه 
اهمیتــی کــه بــرای انســانیت قائل هســتند 

پــی می بریــد. 
بــه شــهر تهــران برگردیــم. وقتــی 
ــگاه  ــهر ن ــن ش ــود در ای ــع موج ــه موان ب
می  کنیــم شــهر را بــه پــادگان نظامــی 
ــهر  ــن ش ــم. در ای ــبیه می  بینی ــتر ش بیش
چنان چــه یــک فــرد دارای معلولیــت یــک 
ــالمت  ــه س ــری را ب ــد کیلومت ــیر چن مس
طــی کنــد، تعجــب دارد. شــهرداری تهــران 
ســال  های  در  انجمن  هــا  و  نهادهــا  و 
ــا  ــا ب ــد ت ــادی کرده ان ــعی زی ــته س گذش
روش هــای مختلــف موانــع موجــود در 
ــه افــراد دارای  شــهر را در جهــت کمــک ب
ولــی  برســانند  حداقــل  بــه  معلولیــت 
ــادی  ــالم راه زی ــهر س ــه ش ــیدن ب ــا رس ت

ــراد دارای  ــه اف ــود دارد. آســیب زدن ب وج
ــه در  ــده ای اســت ک ــده زنن ــت پدی معلولی
ــام  ــی انج ــن کار به راحت ــا ای ــهرهای م ش
ــی  ــن آوردن کولرهای ــًال پایی ــود. مث می ش
ــود  ــب می ش ــان نص ــاده رو خیاب ــه در پی ک
یــا نصــب عناصــر زائــد روی دیوارهــا، 
عبــور  بــرای  معابــر  نامناســب  عــرض 
پیاده رو  هــا  در  موانعــی  نصــب  ویلچــر، 
به منظــور جلوگیــری از ورود موتورســیکلت 
و غیــره از مثال  هــای بــارز آســیب زدن 
بــه کســانی کــه معلولیــت دارنــد محســوب 
می شــود. در بعضــی از خیابان  هــای اصلــی 
ســعی در بــر طــرف کــردن موانــع شــده اما 
ــائل  ــن مس ــه ای ــی ب ــای فرع در خیابان  ه

نشده اســت.  توجهــی 

شما به عنوان یک معمار شهری چه انتظاری 
از نمایندگان شورای جدید شهر دارید؟

قوانیــن و مقــررات حقــوق معلــوالن در 
حــوزه معمــاری و شهرســازی، سال  هاســت 
ــه  ــازمان برنام ــده  و در س ــوب ش ــه مص ک
دســتورالعمل  بــه  تبدیــل  بودجــه  و 
شــورای عالی  شده اســت.  جــدی  هــای 
شهرســازی و شــهرداری هــم ضوابــط کامًال 
ــه  ــد. ب ــالغ کرده ان ــاره اب مشــخصی دراین ب
ــز وجــود  ــه چی ــا هم ــی تقریب لحــاظ قانون
دارد. ولــی مشــکل ما نبــود قانون نیســت، 
مســئله اجــرای آن اســت. شــهرداری  ها در 
مرحلــه اول خودشــان ضامــن اجــرای ایــن 
قوانیــن هســتند و در مرحلــه دوم، مــردم و 
در مرحلــه بعــدی ما دانشــگاهیان هســتیم 
ــن  ــگاهی ای ــای دانش ــد در فضاه ــه بای ک
موضــوع را بــه دانشــجویان آمــوزش دهیم. 
ــود دارد در  ــه وج ــه پل ــا ک ــر ج ــه؛ ه اینک
کنــارش بایــد رمــپ هــم ایجــاد شــود، اگــر 
یــک طبقــه از همکــف باالتــر رفتیــد، نیــاز 
بــه آسانســور یــا حداقــل یــک باالبــر داریــد 
و آمــوزش ایــن نــکات ضــروری اســت. 
دانشــگاه  ها بایــد ایــن آموزش هــا را بــه 
معمــاران جــوان یــاد دهنــد. بایــد رعایــت 
ــنوایی،  ــه در ش ــرادی ک ــوق اف ــق  وحق ح
بینایــی و انــدام جســمی و حرکتــی مشــکل 
دارنــد را بــه آن هــا آمــوزش دهیــم و یــادآور 
ــه ســاخته می شــود  ــی ک ــه فضای شــویم ک
ــروه مناسب ســازی  ــرای هــر ســه گ ــد ب بای

شــود.
مــن بــا اعضــای شــورای شــهر صحبت 
ــیار  ــان ها بس ــه انس ــم ک ــرده ام و می بین ک
وارســته و شــریفی هســتند و بــرای حقــوق 
قائــل  احتــرام  معلولیــت  دارای  افــراد 
هســتند و حتــی در مــواردی شــخصًا هــم 
از آنهــا حمایــت می  کننــد ولــی وقتــی 
ــا  ــینند ی ــهر می  نش ــورای ش ــند ش در مس
پشــت صندلــی شــهرداری قــرار می  گیرنــد 
کــه  می  شــوند  کار  در  غــرق  آن چنــان 
ــراد  ــکالت اف ــه مش ــه ب ــود توج خودبه خ
دارای معلولیــت فراموششــان می شــود. 
کــه  مســندی  هــر  در  مــا  مســئوالن 
گرفتــه  شــورای شــهر  قــرار دارنــد، از 
تــا شــهرداری و مدیــران شــهری بایــد 
چشمشــان  جلــوی  تابلویــی  همیشــه 
باشــد تــا بــه آنهــا توجــه بــه حقــوق افــراد 
ــدام  ــد. م ــادآوری کن ــت را ی دارای معلولی
ــه  ــه هرچ ــد ک ــر دهن ــان تذک ــه خودش ب
مسئولیتشــان باالتــر مــی رود، تکلیف شــان 
ــراد دارای معلولیــت بیشــتر  ــه اف نســبت ب

می شــود. 
مــن در هــر فضایــی کــه در آن کار 
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ــم  ــن مســاله توجــه می  کن ــه ای ــم ب می  کن
ــا  ــتم، آی ــت داش ــودم معلولی ــر خ ــه اگ ک
اســتفاده  مــکان  ایــن  از  می  توانســتم 
کــه  می  گویــم  قاطــع  به طــور  کنــم؟ 
ــا  ــا ب ــهری م ــازی ش ــد فضاس ــود درص ن
ــت.  ــازی نشده اس ــدف مناسب س ــن ه ای
همیــن خطوطــی را کــه در پیاده روهــا 
ــان تعبیه شــده را در  ــرای حرکــت نابینای ب
نظــر بگیریــد، خیلــی اوقــات وقتــی ایــن 
ــتونی  ــه س ــد ب ــال می  کنی ــیر را دنب مس
ــیر  ــن مس ــًا روی ای ــه دقیق ــید ک می  رس
ــه  ــی ک ــا پیاده روی ــت! ی ــده اس ساخته ش
ــر مناسب ســازی شــده  ــور ویلچ ــرای عب ب
ــور  ــرای عب ــی ب ــه پل ــی می  رســد ک به جای
ــه در  ــی ک ــدارد! زمان ــوی آب ن از روی ج
ــار مســیر  ــدم، یک ب ــا درس می  خوان ایتالی
ــر  ــت کیلومت ــدود هش ــه ح ــی را ک طوالن
بــود را پیــاده  طــی کــردم و متوجــه شــدم 
کــه در طــول ایــن مســیر حتــی یــک نقطه 
بحرانــی بــرای حرکــت ویلچــر وجــود 
ــا می خواســت در  ــک نابین ــر ی ــدارد. اگ ن
ــر  ــرای تغیی ــد، ب ــاده روی کن ــیری پی مس
ــا  ــازی پیاده روه ــر کف س ــا تغیی ــیر ب مس
از فاصلــه یــک و نیــم متــری بــه او اعــالم 
هشــدار می شــد و ایــن الگــو در همــه 
جــای شــهر یکســان بــود. در تهــران 
الگــوی مناسب ســازی پیــاده رو هــا در 
ــا منطقــه دیگــر  هــر منطقــه شــهرداری ب
ــا  ــرد نابین ــر ف ــی اگ ــاوت اســت. یعن متف
دیگــر  به طــرف  خیابــان  ازیک طــرف 
بــرود بــا ســنگفرش متفاوتــی روبــه رو 
ــم  ــن اســت راهــش را گ می شــود و ممک
 کنــد. وقتــی هــم کــه اعتــراض می شــود 
ــوض  ــه ع ــن منطق ــهردار ای ــد ش می  گوین
ــدن  ــوض ش ــه ع ــت! درصورتی ک شده اس
ــدارد.  ــهروندان ن ــه ش ــی ب ــهردار ربط ش

ــورای  ــی ش ــش نظارت ــه نق ــت ک اینجاس
ــورای  ــر ش ــود. اگ ــخص می ش ــهر مش ش
خــود  بــرای  ابتــدا  همــان  از  شــهر 
ــدادی  ــه کارگروهــی از تع ــد ک تکلیــف کن
کارشــناس و مشــاور تشــکیل دهــد و ایــن 
افــراد به عنــوان گــروه پایــش شــهری 
ــه  ــی ک ــه کارهای ــه هم موظــف باشــند ک
در شهرســازی، معمــاری و شــورای شــهر 
بــه  را  می  افتــد  اتفــاق  شــهرداری  و 
شــورای شــهر گــزارش دهــد و بــر اجــرای 
قوانینــی کــه توســط شــورای شــهر وضــع 
می شــود نظــارت کنــد و نظراتــش بــر 
عملکردهــا اعمــال شــود، بــه تدریــج 
ــر  ــه ســمت دســترس پذی محیــط شــهر ب
ــش  ــهروندانش پی ــه ش ــرای هم ــودن ب ب
و  انجمن  هــا  از  می  تــوان  مــی رود. 

ســمن  های معلــوالن در ایجــاد چنیــن 
کارگروهــی اســتفاده کــرد. شــورای شــهر 
ــکایات  ــرح ش ــرای ط ــی ب ــوان کانال می ت
معلولیــت  دارای  افــراد  پیشــنهادات  و 
ایجــاد کنــد تــا اگــر جایــی نیــاز بــه 
مناسب ســازی داشــت اطــالع دهنــد. 
شــورای شــهر می  توانــد از مــردم هــم 
ــه  ــد ک ــارکت بخواه ــوارد مش ــن م در ای
اگــر بــا مناسب ســازی نبــودن جایــی 
مواجــه شــدند آن را اطــالع دهنــد. ایــن 
اقــدام، نوعــی فرهنگ ســازی اســت. اگــر 
ــه  ــری ک ــه کول ــوند ک ــه ش ــردم توجی م
ــد ممکــن اســت  ــرار داده ان ــاده رو ق در پی
ــن کار  ــران خطرســاز شــود، ای ــرای دیگ ب
ــه  ــد هزین را نمی کننــد. شــورای شــهر بای
ــردم را در ســطح شــهر  ــد و آگاهــی م کن

ــرد.  ــاال بب ب

شهر  شورای  جدید  اعضای  با  صحبتی  چه 
دارید؟

 بـه همه افـرادی که مسـئولیتی دارند 
روزی  می  گویـم  هسـتند  شـهرداری  در  یـا 
تردیـدی  هیـچ  بـدون  کـه  رسـید  خواهـد 
پـروردگار مـا را در مورد وظایفی که نسـبت 
بـه افـراد کم تـوان داریـم مـورد این سـؤال 
قـرار خواهد داد. در زمانی که می  توانسـتی 
چـه  دهـی،  انجـام  کم توانـان  بـرای  کاری 
کاری انجـام دادی؟ اگر به رسـیدن این روز 
ایمـان داشـته باشـیم، بـه مسـائل مربوط 
بـه کسـانی کـه معلولیـت دارنـد، به عنوان 
نـگاه  غیرضـروری  و  تجملـی  مسـاله  یـک 
نمی کنیـم. امیـدوارم روزی برسـد که همه 
شـهروندان شـهر مـا بـا هـر نـوع توانایـی 
جسـمی بتوانند بـه راحتی و بـدون نگرانی 
زندگـی کننـد و مـا هـم یـک شـهر مهربان 

باشیم. داشـته 

مسئولین  در هر مسندی که قرار 
دارند،  از شورای شهر گرفته تا 

شهرداری و مدیران شهری باید 
همیشه تابلویی جلوی چشمشان 

باشد تا به آنها توجه به حقوق افراد 
دارای معلولیت را یادآوری کند
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احســان فیاضــی، دانشــجوی دکتــرای معماری 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی و عض
واحــد تهــران جنــوب اســت. او معــاون توســعه 
عمرانــی شــرکت توســعه گردشــگری کاروانســرای 
پــارس هــم هســت. بــا او کــه در زمینــه معمــاری 
شــهری تخصــص دارد و بــه دلیــل معلولیتــش بــا 
ــکالت  ــران مش ــده ته ــازی نش ــهر مناسب س ش
ــا  ــو نشســتیم ت ــه گفت وگ ــرده ب ــدا ک ــادی پی زی
انتظــارات او از شــورای شــهر جدیــد  را بشــنویم. 

شهر باید برای زندگی همه ساکنانش 
دسترس پذیر باشد

احسان فیاضی، متخصص شهرسازی

به زودی شهرداری و شورای شهر جدید آغاز 
فردی  به عنوان  شما  کرد.  خواهند  کار  به 
هستید  روبه رو  معلولیت  مشکل  با  هم  که 
و درعین حال، متخصص در امور شهرسازی 
نهاد  دو  این  از  انتظاری  چه  هستید  هم 

دارید؟
ــورای  ــوان از ش ــژه می ت ــار وی دو انتظ
ــه  ــی اینک ــت. یک ــهرداری داش ــهر و ش ش
ــازی ها  ــورد مناسب س ــه در م ــاتی ک جلس
علمی تــر  و  تخصصی تــر  می گذارنــد، 
وقــت  اســرع  در  اینکــه  دوم  باشــد. 
برنامه هــای کوتــاه مــدت، میان مــدت و 
ــد از  ــد. بع ــه کنن ــود را ارائ ــدت خ بلندم
ایــن، فقــط افــراد دارای معلولیــت نیســتند 
کــه در زندگــی در شــهر بــا مشــکل روبــه رو 
ــش  ــده افزای ــال آین ــد س ــا چن ــتند. ت هس
ــن مشــکل  ــالمندان، بزرگ تری ــت س جمعی
شــهرهای مــا خواهــد شــد. پــس الزم 
اســت مناسب ســازی و قابلیــت دسترســی 
ــوه  ــن می ــل میادی ــی مث ــای عموم مکان ه
ــوس  ــرو و اتوب ــتگاه های مت ــار، ایس و تره ب
و ســایر اماکــن و معابــر شــهری موردتوجــه 
ــای  ــه بیماری ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار گی ق

شــایعی کــه در ســطح کشــور داریــم مثــل؛ 
ــکالت  ــوان و مش ــتخوان در بان ــی اس پوک
ــر زمیــن خــوردن اتفــاق  رایجــی کــه در اث
ــات  ــه خدم ــاز ب ــراد نی ــن اف ــد، ای می افت
ــد.  ــتری دارن ــداری بیش ــی و نگه توانبخش
در  افــراد  بازتوانــی  این کــه  خصوصــًا 
ــد.  ــاق می افت ــه ســختی اتف ــاال ب ســنین ب
ــه ایــن معضــالت، نماینــدگان  ــا توجــه ب ب

شــورای شــهر و شــهردار جدیــد، بایــد 
ــد  ــن کنن ــی را تدوی ــق و کامل ــه دقی برنام
تــا شــهر عــالوه بــر ایجــاد شــرایط مطلــوب 
معلولیــت،  دارای  افــراد  زندگــی  بــرای 

ــد.  ــم باش ــالمندان ه ــرای س پذی
ــراد  ــکالت اف ــن مش ــی از بزرگ تری یک
ــه،  ــه جامع ــرای ورود ب ــت ب دارای معلولی
نقلیــه  وســایل  و  شــهر  در  رفت وآمــد 
عمومــی اســت. هنــوز هــم مــن و هــم بقیه 
دوســتان دارای معلولیــت، بــه ســختی 
ــتفاده  ــوس اس ــا اتوب ــرو ی ــم از مت می توانی
ــرای  ــین هایی را ب ــهرداری ماش ــم. ش کنی
رفت وآمــد معلــوالن اختصــاص داده اســت 
کــه کار مثبتــی اســت ولــی کافــی نیســت. 
جــدی  به صــورت  بایــد  شــهر  شــورای 
ــه  ــد مرحل معضــل مناسب ســازی را در چن
ــه  ــه نتیج ــرد و ب ــو بب ــزی جل ــا برنامه ری ب
برســاند. بایــد بتوانــد از شــهرداری و تیمــی 
ــرای  ــوند، اج ــتقر می ش ــه زودی مس ــه ب ک
صحیــح ایــن مســئله را مطالبــه کنــد. 
ــد  ــهر می توان ــورای ش ــه ش ــری ک کار دیگ
مکان هایــی  در  بازنگــری  دهــد  انجــام 
شــده اند.  مناسب ســازی  قبــًال  اســت 

خوب است در سازمان ها و نهادهای 
دولتی یک دفتر حفاظت از حقوق 

معلوالن و جانبازان ایجاد شود تا آنها 
بتوانند در صورت تضییع حقوقشان 
به آنجا مراجعه کرده و حقوق خود را 

پیگیری کنند

13پـــــــــرونده

13
96 

ییز
،   پا

65 
ماره

ش



معلــوالن  بــرای  فقــط  مناسب ســازی 
ــان،  ــت، کم بینای ــی نیس ــمی و حرکت جس
ناشــنوایان  و  کم شــنوایان  نابینایــان، 
مناسب ســازی  بــه  نیــاز  هــم  مطلــق 
اماکــن دارنــد. ایــن افــراد ازلحــاظ فیزیکی 
کــه  اســت  الزم  ولــی  هســتند  ســالم 
بتواننــد در شــهر حضورداشــته باشــند و در 
ــد.  مکان هــای مختلــف آن رفت وآمــد کنن
ــی  ــاران ذهن ــورد بیم ــوع در م ــن موض ای
شــهر  دارد.  اهمیــت  هــم  شــناختی  و 
ــاکنانش در  ــه س ــی هم ــرای زندگ ــد ب بای

ــد.  ــترس باش دس
در مدیریــت بحــران هــم همانطــور 
ــر  ــه فک ــراد تندرســت جامع ــرای اف ــه ب ک
ــران  ــت بح ــرای مدیری ــد ب ــود، بای می ش
افــراد ســالمند و دارای معلولیــت  هــم  فکر 
ــهر  ــطح ش ــر در س ــال حاض ــود. در ح ش
شــهروندان  اســکان  بــرای  ســوله هایی 
ساخته شــده  اضطــراری  شــرایط  در 
اســت ولــی امکانــات ویــژه ای درآنهــا 
ــده  ــاص دی ــورت خ ــوالن به ص ــرای معل ب
ــی  ــر هــم دیده شــده، خیل نشده اســت. اگ
ــراری از  ــروج اضط ــت. در خ ــدود اس مح
ــا تخریــب  ســاختمانی کــه دچــار حریــق ی
شــده بــرای افــرادی کــه معلولیــت دارنــد 
در  یعنــی  نشده اســت.  فکــری  هیــچ 
ســاختمان های جدیــد چندطبقــه ای که در 
شــهر ساخته شــده، در زمــان آتش ســوزی 
ــا هــر مشــکل دیگــری، هیــچ  ــه ی ــا زلزل ی
امکانــی بــرای خروج کســانی کــه معلولیت 

دارنــد، دیــده نشده اســت. 

دسترس پذیری  یا  مناسب سازی  موضوع 
مطرح  سال هاست  که  است  موضوعی 
شده و کارهایی هم توسط شهرداری انجام  
گرفته است ولی این تغییرات چون اصولی 
نبوده اند منجر به افزایش تردد افراد دارای 
توجهاتی  چه   نشده اند!  شهر  در  معلولیت 
چنین  جدید  دوره  در  که  داشت  باید 

اتفاقاتی تکرار نشود؟
تحقیقاتــی  گــروه  یــک  اســت  الزم 
مکان هــای  تــا  شــوند  موظــف 
مناسب ســازی شــده را بازنگــری کننــد 
و ایراداتــش را شناســایی کننــد تــا در 
ــرار  ــتباهات تک ــن اش ــدی ای ــرات بع تغیی

نشــود. 
ــکاری را از  ــای پیمان ــهرداری کاره ش
طریــق مناقصــه یا اســتعالم بــه پیمانکاران 
از  قبــل  اســت  الزم  می کنــد.  واگــذار 
شــروع هــر پــروژه ای بــه آنهــا آموزش هــای 
ــد  ــا بداننــد ایــن کار بای تخصصــی  دهــد ت
ــود.  ــام ش ــی انج ــی  خاص ــه ویژگ ــا چ ب
از  مــورد  ایــن  در  می توانــد  شــهرداری 

ــرار  ــه ق ــی ک ــراد دارای معلولیت ــود اف خ
ــد  ــتفاده کنن ــا اس ــن مکان ه ــت از ای اس

به عنــوان ناظــر، کمــک بگیــرد.
بــرای  دنیــا  در  چک لیســت هایی 
افــراد دارای معلولیــت وجــود دارد کــه 
آنهــا  براســاس  می تواننــد  پیمانــکاران 
براســاس  هــم  شــهرداری  و  کننــد  کار 
ــه  ــت ها ب ــک لیس ــن چ ــه ای ــدی ب پایبن

آنهــا پرداختــی داشــته باشــد.

یک نهاد  به عنوان  شهر  شورای  برای  شما 
مدنی چه جایگاهی قائل هستید؟

ــر  ــای دکت ــی آق ــهر قبل ــورای ش در ش
ــراد  ــده اف ــوان نماین ــه عن ــه ب ــری ک صاب

داشــتند،  حضــور  معلولیــت  دارای 
متاســفانه امــکان مقابلــه بــا مســائل 
و  نکردنــد  پیــدا  را  شــهرداری  جانبــی 

نتوانســتند تاثیــر گــذار باشــند.
در شــورای شــهر جدیــد ازآنجاکــه 
قاطبــه افــراد آن تحصیل کــرده و متخصص 
یک نهــاد  به عنــوان  می تــوان  هســتند 
مدنــی از آن هــا درخواســت هایی را مطــرح 
ــه جلســات کارشناســی  ــی این ک ــرد. یک ک
ــور  ــال در ام ــمن های فع ــور س ــا حض را ب
ــان و  ــای نابینای ــل؛ انجمن ه ــوالن مث معل
ناشــنوایان و جســمی حرکتــی کــه فعاالنــه 
در حــوزه تخصصــی خــود کار می کننــد 
برقــرار کنــد و اجــازه دهنــد آنهــا گزارشــی 
ــی  ــد. یعن ــه کنن از شــرایط موجــود را ارائ
کمیســیون های  بــرای  گروه هــا  ایــن 
شــورای شــهر تولیــد محتــوا انجــام دهند. 
ــه  ــد فعاالن ــان بای ــوالن خودم ــا معل م
بخشــی از کار را بــر عهــده بگیریــم و از 
ورود  حــوزه  ایــن  در  ســمن ها  طریــق 
کنیــم. شــورای شــهر آن قــدر مســائل 
فرعــی دارد کــه دغدغــه ای بــرای معلــوالن 
اگــر  کــه  حالیســت  در  ایــن  نــدارد. 
ــروه  ــک گ ــالمندان را در ی ــوالن و س معل
قــرار دهیــم، تــا ده ســال آینــده جمعیــت 
ــه را  ــد جامع ــاالی ۴۰ درص ــروه ب ــن گ ای
ــزی  ــه ری ــا برنام ــد داد. ب ــکیل خواهن تش
جــدی بــرای شــهر، در آینــده شــهر بهتری 
خواهیــم داشــت. اصــوًال تــا زمانــی کــه ما 
ــم  ــت نتوانی ــراد دارای معلولی ــوان اف به عن
بــه خاطــر حقوقــی کــه از مــا ضایــع 
می شــود شــکایتی کنیــم و بــه نتیجــه 
فرهنگ ســازی  فراینــد  ایــن  نرســیم، 

ــد. ــد ش نخواه

پس به نظر شما تشکیل کارگروهی از افراد 
دارای معلولیت در کنار شورای شهر جدید 
می تواند به شهر امن تری برای همه ساکنان 

شهر منجر شود.
بلــه. شــورای شــهر ایــن تــوان را 
در  کــه  هزینه هایــی  کنــار  در  کــه  دارد 
شــهرداری می شــود، هزینــه ای را هــم 
بــرای تشــکیل چنیــن کار گروهــی در نظــر 
ــه  ــد انتظــار داشــت ک ــه نبای ــرد. البت بگی
کننــد.  همــکاری  داوطلبانــه  ســمن ها 
یــک ســمن اگــر بتواننــد خــودش را اداره 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــی کرده اس ــد، کار بزرگ کن
مــن الزم اســت شــهرداری بودجــه ای را به 
ــان  ــامل متخصص ــی ش ــکیل کارگروه تش
روانشناســی،  چــون  حوزه هایــی  در 
جامعه شناســی و شهرســازی اختصــاص 
جامعــه  بــرای  افــراد  ایــن  تــا  دهــد 

ــد.  ــری کنن ــوالن فک معل

نمایندگان شورای شهر و 
شهردار جدید، باید برنامه دقیق و 

کاملی را تدوین کنند 
تا شهر عالوه بر ایجاد شرایط مطلوب 

برای زندگی افراد دارای معلولیت، 
پذیرای سالمندان هم باشد

پـــــــــرونده 14

شماره 65،   پاییز 1396



نظر  در  پیشرفته  کشورهای  از  الگویی  چه 
دسترس پذیری  با  توانسته اند  که  دارید 
از  را  خود  معلولیت  دارای  افراد  شهری 

خانه ها بیرون بیاورند؟
ــورها  ــیاری از کش ــا در بس ــن الگوه ای
ــی  ــاده شده اســت. در کشــورهای اروپای پی
ــازی  ــه، مناسب س ــی ترکی ــکا و حت و آمری
ایــن  در  البتــه  نهادینــه  شده اســت. 
کشــورها بــا وضــع قوانیــن و مقــررات 
ســنگین،  جریمه هــای  تخصیــص  و 
در  کرده انــد.  ایجــاد  را  شــرایط  ایــن 
ــورت  ــات به ص ــن اتفاق ــوری ای ــچ کش هی
یعنــی  نیافتاده اســت.  خودجــوش 
ــه  ــر آن حادث ــده و در اث ــه ای پیش آم حادث
بــه ایــن موضــوع فکــر شــده و برنامه ریــزی 
ــا ســال گذشــته  ــا ت انجام شــده اســت. م
نداشــتیم.  بین المللــی  معلولیــت  کارت 
ــای  ــه ج ــم در هم ــن کارت می توانی ــا ای ب
عمومــی  حمل ونقــل  سیســتم  از  دنیــا 
ــژه برخــوردار شــویم.  ــا یــک تخفیــف وی ب
ــت  ــط دول ــد توس ــی بای ــوارد این چنین م
ــفانه  ــران متأس ــه در ای ــود ک ــری ش پیگی
دولــت به تنهایــی پیگیــر موضــوع نیســت. 
قــدر  آن  معلــوالن  هــم  انجمن هــای 
بــه  کــه  دارنــد  متفرقــه  دغدغه هــای 
چنیــن مســائلی نمی رســند. همیــن قــدر 
کــه بتواننــد یــک فــرد دارای معلولیــت را 
ــی  ــند و در مجتمع ــرون بکش ــه بی از خان
ــی وا دار  ــت آموزش ــه فعالی ــد ب ــل رع مث

کننــد، کار بزرگــی کرده انــد! 
 دولــت حتــی از ارائــه یــک آمــار 
ــت  ــراد دارای معلولی ــداد اف ــاالنه از تع س
ســال  سرشــماری  در  مــی رود.  طفــره 
درخواســت  معلــوالن  انجمن هــای   ،۹۵
کردنــد کــه مــاده ای بــرای سرشــماری 
ــه  ــد. ب ــود داشته باش ــم وج ــوالن ه معل

ــام  ــد و انج ــی ش ــم توجه ــئله ک ــن مس ای
نگرفــت. یعنــی هیــچ آمــار رســمی از 
ــه  ــا و درج ــوع معلولیت ه ــوالن و از ن معل
ــدارد. آمــاری از اینکــه  معلولیــت وجــود ن
ــات  ــر تصادف ــدادی در اث در ســال چــه تع
معلــول می شــوند، چــه تعــداد در اثــر 
بیماری هــای مــادرزادی معلولیــت دارنــد و 
اینکــه معلولیــت هــر کــدام از ایــن افــراد از 
چــه نوعــی اســت وجــود نــدارد ؟ بنابرایــن 
به طــور رســمی آمــار قابــل اســتنادی 

ــم.  نداری

و سخن آخر..... :
از شــورای جدیــد شــهر تهــران انتظــار 
دارم کــه یــک کارگــروه از متخصصــان 
زمینــه  در  آن هــا  از  و  دهنــد  تشــکیل 
مشــکالت دســت بــه گریبــان افــراد دارای 
حتمــًا  بخواهنــد.  مشــورت  معلولیــت 
ــت  ــراد معلولی ــن اف ــه ای ــد هم ــم نبای ه
ــر  ــراد صاحب نظ ــد از اف ــند. بای داشته باش

در ایــن کارگروه اســتفاده شــود. بــرای این 
ــد از افــرادی مثــل مــا کــه  هــدف می توان
ــتفاده  ــد اس ــه کاری  دارن تخصــص و تجرب
کننــد. حتــی می شــود یکــی از شــهرداران 
مناطــق را از افــراد دارای معلولیــت یــا 
ــهری  ــائل ش ــه مس ــه در زمین ــاز ک جانب

ــود.  ــتفاده ش ــص دارد اس تخص
عملکــرد  تهــران  شــهرداری  البتــه 
ــی  ــت. مکان های ــته اس ــم داش ــی ه مثبت
مثــل بــرج میــالد و اماکــن تفریحــی 
ــت.  ــرده اس ــازی ک ــدی را مناسب س جدی
ولــی الزم اســت کــه خــود شــهرداری بــه 
ــارک  نیروهایــش آمــوزش دهــد. مســاله پ
ــر  ــد جدی ت ــهر بای ــطح ش ــوالن در س معل
ــس را  ــد پلی ــهرداری بای ــود. ش ــه ش گرفت
ــنگین تری  ــه س ــه جریم ــد ک ــاب کن مج
بــرای افــرادی کــه در محل پــارک معلوالن 
در  بگیــرد.  نظــر  در  می کننــد  پــارک 
ــای  ــه پارکینگ ه ــاری ک ــای تج مجتمع ه
می شــود،  تعبیــه  معلــوالن  مخصــوص 
ایــن پارکینگ هــا بایــد نزدیــک آسانســور و 
قابــل دســترس باشــند. ولــی متأســفانه از 
ایــن پارکینگ هــا افــراد دیگــری اســتفاده 
شــهرداری  کــه  دیگــری  کار  می کننــد. 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــام ده ــد انج می توان
ســامانه ای ویــژه معلــوالن را تعریــف کننــد 
کــه اگــر فــرد دارای معلولیتــی درجایــی یــا 
در مــکان عمومــی دچــار مشــکل شــد، بــا 
ــکایت  ــد و ش ــاس بگیرن ــامانه تم ــن س ای
ــود  ــوان از خ ــامانه می ت ــن س ــد. در ای کن
افــراد دارای معلولیــت هــم بــه کار گرفتــه 
شــوند کــه به طــور ملمــوس بــا ایــن 

ــتند.  ــنا هس ــائل آش مس
ــاکنان  ــه س ــه هم ــد روزی ک ــه امی ب
ــی  ــی در آن زندگ ــه راحت ــد ب ــهر بتوانن ش

ــد. کنن

تا چند سال آینده افزایش جمعیت 
سالمندان بزرگ ترین مشکل شهرها 

خواهد شد. الزم است مناسب سازی 
و قابلیت دسترسی مکان های 

عمومی مثل میادین میوه و تره بار، 
ایستگاه های مترو و اتوبوس و سایر 

اماکن و معابر شهری موردتوجه جدی 
قرار گیرد
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
من سـحر تهرانـی فرد متولد سـال ۱۳۶۶ 
در شـهر تهـران هسـتم. در دوران کودکـی به 
بیمـاری R.P ، یکـی از شـایع ترین بیماری هـا 
کـه منجـر بـه نابینایی می شـود، دچار شـدم 
و پزشـکان پیش بینـی کردنـد کـه به تدریـج 
بینایـی ام کمتـر  شـود. بـه همیـن دلیـل پدر 
و مـادرم از اول دبسـتان مـن را بـه مدرسـه 

فرسـتادند.  نابینایان 
تــا چهــارم دبســتان را در مجتمــع 
در  و  خوانــدم  عبدالعظیــم  نابیناییــان 
ــان  ــه زب ــی را ب ــم ریاض ــط و عالئ ــا خ آنج
ــم. از پنجــم دبســتان وارد  ــاد گرفت ــل ی بری
مدرســه عــادی شــدم و به صــورت تلفیقــی 
درســم را ادامــه دادم. بــه ایــن ترتیــب کــه 
ــی از ســازمان  ــه  یــک مرب ــار در هفت یــک ب
ــه مدرســه مــا  آموزش وپــرورش اســتثنایی ب
به صــورت  کــه  را  برگه هایــی  و  می  آمــد 
ــط  ــه خ ــل ب ــودم را تبدی ــته ب ــل نوش بری
ــا را  ــد آنه ــم بتوان ــا معلم ــرد ت ــادی می  ک ع
تصحیــح کنــد. از کالس دوم راهنمایــی، 
ــردم  ــروع ک ــی را ش ــان انگلیس ــدن زب خوان
ــان  ــون زب ــتان دوره کان ــوم دبیرس ــا س و ت
ــان  ــرفته زب ــردم و وارد دوره پیش ــام ک را تم
دانشــگاه  طــرف  از  کــه  دوره ای  شــدم. 
ــد  ــد. بع ــزار می  ش ــران برگ ــج در ای کمبری
ــک  ــل نزدی ــه دلی ــن دوره، ب ــدن ای از گذران

ــار  ــان را کن ــوزش زب ــور، آم ــه کنک شــدن ب
ــر  ــه هن ــان در خان ــن زم گذاشــتم. در همی
ــو را  ــن پیان ــیما، آموخت ــات صداوس و ادبی
شــروع کــردم و شــش ســال پیانو کالســیک 
  کار کــردم. شــنا را از پنجــم دبســتان شــروع 
کرده بــودم و از دوم راهنمایــی، وارد تیــم 
شــنای قهرمانــی شــدم و در مســابقات 
ــرکت  ــال ۸۲ ش ــا س ــددی ت ــوری متع کش
کــردم و یــازده مــدال طــالی کشــوری 
ــه ۱۰۸  ــا رتب گرفتــم. در کنکــور ســال ۸۳ ب
در رشــته حقــوق دانشــگاه تهــران پذیرفتــه 
شــدم. بعــد از دریافــت مــدرک کارشناســی  
در ســال ۸۷ ، بــرای دریافــت پروانــه وکالــت 
امتحــان دادم و بــا رتبــه ۲۷ پذیرفتــه شــدم. 
ــع کارشناســی ارشــد  در ســال ۸۸ در مقط
امتحــان دادم و بــا رتبــه ۴۰ در رشــته 
حقــوق مالکیــت فکــری در دانشــگاه تهــران 
پذیرفتــه شــدم و حــاال هــم در دفتــر وکالــت 

ــتم. ــه کار هس ــغول ب ــود مش خ

لطفًا کمی در مورد حقوق مالکیت فکری که 
رشته تحصیلی شما هست توضیح دهید؟

منظــور حمایــت از یک ســری مــوارد 
عالئــم  کپی رایــت،  مثــل؛  غیرملمــوس 
ــت  ــت. در مالکی ــات اس ــاری و اختراع تج
فکــری، فکــر اســت کــه اهمیــت دارد. 
می نویســد،  را  کتابــی  وقتــی  نویســنده 

ــه  ــه نوشــته و آنچــه ک مالکیــت آنچــه را ک
خلــق کرده اســت، اعــم از اینکــه روی کاغــذ 
ــد،  ــک باش ــورت الکترونی ــا به ص ــد و ی باش
ــدارد  ــق ن ــی ح ــت و کس ــه اوس ــق ب متعل
بــدون اطــالع او از آن بهــره ببــرد. مالکیــت 
ــر،  ــک کامپیوت ــا ی ــی ی ــک صندل ــن، ی زمی
فکــری  مالکیــت  ولــی  اســت  فیزیکــی 

غیرملمــوس اســت. 

چرا چنین رشته ای را انتخاب کردید؟
 دربــاره ایــن رشــته تحقیــق کــردم 
ــه  ــون زمین ــدم. چ ــد ش ــه آن عالقه من و ب
جــذاب  بســیار  و  دارد  گســترده ای  کاری 
اســت. مثــًال حمایــت از فولکلــور یــا رقــص 
محلــی، آوازهــای محلــی، همــه این هــا 
ــا هــم در  ــد. کشــور م ــوق خاصــی دارن حق
ــرفت  ــری پیش ــت فک ــوق مالکی ــوزه حق ح
خوبــی دارد. در این رشــته از عالئــم تجاری، 
حمایــت  کپی رایــت  حــق  و  اختراعــات 

می  شــود.
مــا بــه کنوانســیون بین المللــی در مورد 
ــات، پیوســته ایم و  ــم تجــاری و اختراع عالئ
از آن هــا حمایــت می  کنیــم ولــی هنــوز بــه 
در  نپیوســته ایم.  کپی رایــت  کنوانســیون  
ایــن مــورد فقــط درصورتــی کــه اثــری بــرای 
نخســتین بــار در ایــران نشــر شــود، قانــون 

ــد. ــت می کن از آن حمای

ــال ۱۳۶۶  ــد س ــرد متول ــی ف ــحر تهران س
ــت.  ــتری اس ــل دادگس ــون وکی ــت. او اکن اس
ــاری  ــه بیم ــال ب ــل ابت ــه دلی ــی ب ســحر در کودک
ــی  ــج بیناییــش را از دســت داد ول ــه تدری R.P ب
ــه موفقیــت او  ــرای رســیدن ب نابینایــی مانعــی ب
در زندگــی نشــد و بــا تــالش بیشــتر توانســت بــه 
آرزوهایــش دســت پیــدا کنــد. ســحر ورزش شــنا 
ــو را در حــد  ــی پیان ــی، نوازندگ را در حــد قهرمان
پیشــرفته و زبــان انگلیســی و فرانســه را در حــد 
ــی  ــدرک کارشناس ــا م ــاال ب ــت و ح ــل آموخ کام
ارشــد در رشــته حقــوق در دفتــر خــود، وکالــت 
ــهردار  ــش از ش ــورد انتظارات ــا او در م ــد. ب می کن
و نماینــدگان جدیــد شــورا در مــورد شــهری کــه 
ــتیم  ــو نشس ــه گفت وگ ــد ب ــی می کن در آن زندگ

ــد.  ــه می خوانی ک

 با مناسب سازی های شهری چه برای افراد دارای 
معلولیت و چه برای نابینایان، فاصله زیادی داریم 
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آیا حوزه کاری شما ربطی به حقوق افرادی که 
معلولیت دارند هم پیدا می کند؟

ــورد  ــادی درم ــکالت زی ــفانه مش متأس
حقــوق کســانی کــه معلولیــت دارنــد، وجود 
ــه  ــترس پذیری ب ــث دس ــًال در بح دارد. مث
آثــاری کــه شــامل کپی رایــت می شــود، 
بخشــی از آن منابع درســی اســت کــه تکثیر 
آن بــر عهــده آمــوزش  و پــرورش اســت. ایــن 
ــتفاده ای  ــل اس ــکل های قاب ــد ش دروس بای
ــد.  ــته باش ــا داش ــای نابین ــرای بچه ه را ب
مثــال می زنــم: مــن اصــًال بــه رشــته 
ــل  ــتم و مای ــه ای نداش ــانی عالق ــوم انس عل
بــودم کــه در رشــته ریاضــی و فیزیــک درس 
بخوانــم و حتــی بــه المپیــاد فیزیک هــم راه 
ــه مــن  ــودم. ولــی مشــاورم ب ــدا کــرده ب پی
گفــت: خــالف جهــت آب شــنا نکــن، چــون 
بایــد تمــام نیرویــت را بــرای دسترســی بــه 
کتاب هایــی کــه بچه هــای بینــا از آنهــا 
اســتفاده می کننــد، صــرف کنــی. در آن 
زمــان کتاب هــای درســی در رشــته ریاضــی 
ــود نداشــت  ــل وج ــک به صــورت بری و فیزی
ــدارد).  ــود ن ــم وج ــم اآلن ه ــر می  کن (فک

اســتثنایی  آموزش وپــرورش  ســازمان 
از کتاب هــای درســی در رشــته ریاضــی 
و فیزیــک در مــدارس تلفیقــی حمایتــی 
را  اســتثنایی  مــدارس  اول  نمی کنــد. 
ــه  ــد، ب ــه آم ــر اضاف ــد، اگ ــش می  ده پوش
مــدارس تلفیقــی کتــاب می  دهــد. ایــن 
یــک نقــص در حقــوق افــراد نابینــا در ایــن 
حــوزه اســت. در اصالحیــه ۶۶ قانــون جامع 
حمایــت از حقــوق معلــوالن کــه به صــورت 
ــود  ــی وج ــه، بحث ــس رفت ــه مجل ــه ب الیح
ــی از  ــایل توان بخش ــن وس ــر تامی ــی ب مبن
طــرف بهزیســتی کــه بــر اســاس ایــن قانــون 
بهزیســتی موظف اســت ایــن وســایل را برای 
اقشــار دارای معلولیــت چــه از داخــل کشــور 
و چــه از خــارج تأمیــن کنــد. اآلن دســتگاه 
ــل  ــل، برای ــت بری ــه عالم ــته ب ــل نوش تبدی
دیســپلی، هــم در داخــل تولیــد می شــود و 
هــم خارجــی آن وجــود دارد، ولــی به دلیــل 
گرانــی قابــل  دســترس بــرای همــه نیســت. 
ــری خــط  ــه یادگی ــن می شــود ک نتیجــه ای
ــه  ــل ب ــا تبدی ــای نابین ــرای بچه ه ــل ب بری
یــک کابــوس بشــود. اکثــر بچه هــای نابینــا 
خــط بریــل را بلــد نیســتند. مطالــب درســی 
را یــا از طریــق گــوش کــردن یــاد می گیرنــد 
یــا تایــپ می  کننــد. در صورتــی اگــر کســی 
نتوانــد، بخوانــد بی ســواد اســت. بریــل 
ــد  ــم می توانن ــا آن ه ــه ب ــت ک ــی اس خط

ــد و هــم بنویســند.  بخوانن

آموزش  بریل  خط  نابینایان  مدارس  در  مگر 
داده نمی شود؟

ــوزش  ــل آم ــط بری ــدارس خ ــن م در ای
ــد  ــی روی آن تأکی ــی خیل ــود ول داده می ش

ــوش دادن  ــد برگ ــتر تأکی ــود و بیش نمی ش
اســت. حتــی در داخــل مــدارس نابینایــان 
هــم منشــی می  دهنــد کــه کار بســیار 
غلطــی اســت. وقتــی معلــم توانمنــدی ایــن 
ــد و  ــح کن ــل را تصحی ــه بری ــه برگ را دارد ک
ــت می شــوند، چــه  ــه ســؤال ها پرین وقتی ک
نیــازی اســت کــه منشــی ســؤال ها را بــرای 
ضعف هایــی  این هــا  بخوانــد؟  بچه هــا 

ــدارس وجــود دارد.  ــن م ــه در ای اســت ک
مــن چــون از پنجــم دبســتان وارد 
مدرســه عــادی شــدم مجبــور شــدم ماننــد 
بقیــه بچه هــای کالس، هــم بخوانــم و هــم 
ــل  ــه بری ــد ک ــث ش ــن باع ــم و همی بنویس
ــی ام قــوی شــد. اآلن  ــل خوان نویســی و بری
اگــر مــن از پشــت تلفــن از روی خــط 
بریــل متنــی را بخوانــم کســی متوجــه 
ــه  ــی ک ــتم. زمان ــا هس ــه نابین ــود ک نمی ش
درس  ســؤاالت  فقــط  مــی  دادم  کنکــور 
ــی  ــود ول ــده ب ــل ش ــی بری ــی و انگلیس عرب
ــن  ــل می شــوند. م ــه ســؤاالت بری اآلن هم
از کســانی بــودم کــه در کنکــور بــه منشــی 
نیــاز نداشــتم. منشــی فقــط، پاســخنامه را 
ــت  ــن قابلی ــرد. ای ــر می  ک ــن پ ــرف م از ط
بایــد در بچه هــای نابینــا تقویــت شــود. 
نمی خواهــم بگویــم منشــی بــد اســت 
ــن  ــًال م ــی الزم اســت. مث ــا در جاهای حتم
در دادگاه  بــرای کار وکالــت نیــاز بــه منشــی 
ــتن در  ــدن و نوش ــی خوان ــی توانای دارم. ول
ــت و  ــی اس ــیار الزام ــا بس ــای نابین بچه ه
نیــاز بــه برنامه ریــزی دارد تــا تقویــت شــود. 
ــرکت  ــرا ش ــور دکت ــه درکنک ــال ک امس
کــردم، کل ســؤاالت دو دفترچــه به صــورت 
بریــل بــود و منشــی فقــط برگــه پاســخنامه 

را بــرای مــن پــر   کــرد. 

افراد  با  کارتان  در  دارید.  وکالت  دفتر  شما 
دارای معلولیتی که در حوزه ی تخصصی شما، 
هم  داشته باشند  حقوقی  مشاوره  به  نیاز 

ارتباط دارید؟
 حــوزه کاری  مــن حقــوق مالکیــت 
ــای  ــوزه فض ــون در ح ــت و اکن ــری اس فک
ــن  ــم. در ای ــی کار می  کن ــارت الکترونیک تج
ــادی در کار  ــه مشــکالت زی حــوزه خــودم ب

برخــورد می کنــم.

ــف در درگاه   ــایت های مختل ــال در س مث
ــود  ــی وج ــر امنیت ــک تصوی ــا، ی پرداخت ه
ــا  ــدد ی ــد ع ــا چن ــک ی ــامل ی ــه ش دارد ک
ــد.  ــد آن را تایــپ کنی حــرف اســت کــه بای
ــت. در  ــایت اس ــی س ــع، درگاه امنیت درواق
ــر  ــن تصوی ــار ای ــی در کن ــایت های خارج س
امنیتــی یــک دگمــه وجــود دارد کــه وقتــی 
فــرد نابینــا آن را می  زنــد یــک محیط شــلوغ 
و پرهمهمــه  پخــش می شــود و یــک ســری 
ــده  ــد خوان ــدای بلن ــا ص ــروف ب ــدد و ح ع
می شــود و فــرد نابینــا بایــد آنچــه می  شــنود 
را تــاپ کنــد. ولــی متأســفانه در ایــران 
ــای  ــام درگاه ه ــی تم ــه نیســت. یعن این گون
پرداختــی در ایــران بــرای اســتفاده نابینایــان 
مشــکل دارند و اگــر مــن بخواهــم از طریــق 
درگاه بانک هــا، وارد شــوم حتمــًا بایــد یــک 
ــد.  ــم بخوان ــداد را برای ــر آن حــروف و اع نف
ــازار  مــن به عنــوان مشــاور حقوقــی کافــه ب
در حــوزه تجــارت الکترونیــک کار می  کنــم. 
ــرم  ــه ن ــالش دارد ک ــی ت ــازار خیل ــه ب کاف
افزارهایــی را کــه بــرای نابینایــان وجــود دارد 
را دســترس پذیر کنــد و در ایــن مــورد از مــن 
هــم خیلــی راهنمایــی خواسته اســت. مــن 
ــه  ــرکت را از جمل ــی ش ــای حقوق تمام کاره
ــک  ــورت الکترونی ــا را به ص ــد قرارداده عق
انجــام می دهــم. ایــن بــرای مســئوالن 
کافــه بــازار خیلــی جالــب بــود کــه مــن بــا 
ــم.  ــدر راحــت کار می  کن ــن ق ــر ای کامپیوت

شما عالوه بر وکالت با سایت کافه بازار هم 
همکاری می کنید. این همکاری چگونه برقرار 

شد؟
ــتم و از  ــه داش ــت، رزوم ــران تلن در ای
ــا مــن تمــاس گرفتنــد و مــرا  ــازار ب کافــه ب

ــد.  ــوت کردن ــه دع ــرای مصاحب ب
مــن بــه آن هــا نگفتــم کــه نابینا هســتم 
و تصمیــم گرفتــم کــه اصــًال بــرای مصاحبــه 
ــه به جــای  ــرای مصاحب ــًال ب ــروم چــون قب ن
دیگــری مراجعــه کرده بــودم ولــی بــه خاطــر 
ــه داخــل شــرکت راه  نابینایــی مــرا اصــًال ب
ندادنــد! باوجــود این کــه مــن هــم بــه زبــان 
انگلیســی و هــم  زبــان فرانســه مســلط بودم 
ــانم از  ــوق لیس ــم ف ــانس و ه ــم لیس و ه
دانشــگاه تهــران بــود، فقــط به دلیــل نابینــا 

بــودن مــرا بــه داخــل راه ندادنــد.
ــه  ــه ب ــرای مصاحب ــی ب ــه وقت درحالی ک
کافــه بــازار رفتــم مدیــر حقوقــی کــه بــا من 
ــه  ــی از مــن نپرســید ک ــرد حت ــه ک مصاحب
چگونــه بــه دادگاه مــی روم، خــودم توضیــح 
ــه دادگاه  ــراه ب ــک هم ــا ی ــن ب ــه م دادم ک
ــن  ــا م ــه اول، ب ــس از مصاحب ــی  روم. پ م
ــه کار شــدم.  ــغول ب ــد و مش ــاس گرفتن تم
جــا دارد از مدیــران کافــه بــازار تشــکر کنــم 
ــن  ــرای م ــه ب ــی ک ــای آرام ــر فض ــه خاط ب
فراهــم کردنــد و احترامــی کــه بــه کرامــت 

انســانی گذاشــتند.

 دردسترس پذیری به آثاری که شامل 
قانون کپی رایت می شود، مشکالت 

زیادی درمورد حقوق کسانی که 
معلولیت دارند وجود دارد
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مــن در آزمــون ســازمان ثبــت اســناد و 
امــالک کشــور شــرکت کــردم و جــزء ســه 
نفــر اول اســتان تهــران شــدم. این ســازمان 
یــک ارگان دولتــی اســت ولــی چــون نابینــا 
بــودم مــن را اســتخدام نکردنــد. فقــط رتبه 
یــک تــا ســه را بــه مصاحبــه دعــوت کــرده 
بودنــد و مــن جــزو ایــن ســه نفــر بــودم ولی 
قبولــم نکردنــد. بــه آنهــا گفتــم کــه هفــت 
ســال اســت کــه وکالــت می  کنــم و اکنــون 
ــا تخصصــم  می  خواهــم در رشــته مرتبــط ب
کــه مرتبــط بــا حمایــت از حقــوق عالیــم و 
اختراعــات اســت کارکنــم. حتــی مــرا پیش 
مدیــرکل اداره مالکیــت صنعتی فرســتادند. 
ایشــان انســان مثبتــی بــود و وقتــی بــا من 
در مــورد کنوانســیون ها و حقــوق و مســائل 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــه کردن ــه مصاحب مربوط
اینکــه بــه زبان انگلیســی و فرانســه مســلط 
ــع انســانی  ــه مناب ــودم، رســمًا نامــه ای ب ب
ــه  ــرو ک ــن نی ــه ای ــه ب ــد ک ــد و گفتن زدن
می  توانــد کار ســه نفــر را برایــم انجــام دهد، 
احتیــاج دارم. ولــی بــا ایــن همــه بــاز مــن 
را رد کردنــد! ایــن درحالی اســت کــه طبــق 
قوانیــن بایــد ســه درصــد از اســتخدام های 
کشــوری از معلــوالن بهزیســتی باشــد. البته 
ــه کار  ــازار را ب ــه ب ــخصا کار در کاف ــن ش م
در ســازمان ثبــت اســناد و امــالک ترجیــح 
مــی  دادم ولــی ایــن کار را انجــام دادم تــا راه 
بــرای افــراد نابینــای دیگــری کــه امتحــان 
ــن  ــال ای ــود. به هرح ــوار ش ــد هم می  دهن

تابــو بایــد روزی شکســته شــود.

 به نظر شما حقوق افراد دارای معلولیت در 
حوزه شهری چگونه است و شورای شهر در 

این حوزه چه وظایفی برعهده دارد؟
از مــواردی کــه شــورای شــهر می توانــد 
ــه آن رســیدگی کنــد، مناسب ســازی های  ب
ــهرداری  ــف ش ــه از وظای ــت ک ــهری اس ش

می باشــد.
بــا  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــرای  چــه  شــهری  مناسب ســازی های 
افــراد دارای معلولیــت و چه بــرای نابینایان، 
خیابان هــا  کال  داریــم.  زیــادی  فاصلــه 
باشــد.  آب  جــوی  کنارشــان  در  نبایــد 
ــل  ــن منتق ــه زیرزمی ــد ب ــی بای ــای آب راه ه
شــوند. ایــن ســاده ترین و شــاید نخســتین 
مســئله ای اســت کــه در مناسب ســازی 
خیابان هــا بایــد اجــرا شــود. حــاال برســیم 
ــرای  ــه ب ــا ک ــاختمان ها و پیاده روه ــه س ب
شــوند.  مناسب ســازی  بایــد  نابینایــان 
ــه  ــته ب ــای برجس ــتفاده از آجره ــال اس مث
درهــای  و  پله هــا  آسانســورها،  ســمت 
ورودی و تعبیــه موزاییک هــای برجســته 
مطابــق اســتاندارد در پیاده روهــا یــا دگمــه 
ــش  ــل روی ــد خــط بری ــه بای ــورها ک آسانس
باشــد. بــرای معلــوالن جســمی حرکتی هم 
ــا ایجــاد رمــپ و  ــه نحــو دیگــری ب ــد ب بای

آسانســور اســتاندارد، مناسب ســازی شــود. 
اینهــا حداقل هایــی اســت کــه بایــد حتمــًا 

ــود.  ــه ش ــه آن توج ب
چراغ هــای  پیشــرفته  کشــورهای  در 
راهنمایــی رانندگــی طوری مناســب ســازی 
شــده کــه وقتــی چــراغ بــرای عبــور عابریــن 
ــد  ــم می  زن ــوق ه ــود، ب ــبز می ش ــاده س پی
تــا فــرد نابینــا متوجــه شــود کــه می  توانــد 

از خیابــان عبــور کنــد.

رفت وآمد  چطور  شهر  در  شما  خود  اآلن 
می  کنید؟

 قبــًال گاهــی بــا وســایل عمومــی 
اصــًال  اآلن  ولــی  می  کــردم  رفت وآمــد 
نمی توانــم از ایــن طریــق رفــت و آمــد 
بودنــد  مهربان تــر  مــردم  قبــًال  کنــم. 
ــردم  ــانی  م ــاال کمک رس ــه ح ــی ک درصورت
کمتــر شده اســت. شــرایط خانوادگــی مــن 
به گونــه ای بــود کــه همیشــه افــراد خانــواده  
ــه  ــا خــودروی شــخصی در رفــت وآمــد ب ب
ــا  ــتر ب ــد. اآلن بیش ــک می کردن ــن کم م

می  کنــم. رفت وآمــد  آژانــس 

به نظر شما شهر تهران آمادگی این را دارد 
که یک فرد نابینا مستقال بتواند در آن تردد 

کند؟
بــه نظــر مــن نابیناهایــی کــه بــه 
اجبــار و بــه تنهایــی در شــهر رفــت و آمــد 
نیســت،  اســتقالل  اســمش  می کننــد، 
ــن  ــت گرفت ــار و خدم ــیم ب ــمش تقس اس
مجانــی از دیگــران اســت. بــرای یــک فــرد 
خیابــان  در  نیســت  امکان پذیــر  نابینــا 
ــر  ــد. مگ ــدا کن ــی را پی ــد و آدرس راه بیافت
اینکــه قبــًال بــا کســی ایــن مســیر را رفتــه 
ــد.  ــیر را بشناس ــدودی مس ــا ح ــد و ت باش
ولــی بــرای رد شــدن از خیابــان هــم بایــد 
حتمــًا از دیگــران کمــک بگیــرد. او مجبــور 
اســت ایــن کمــک را مجانــی از کســی بگیرد 
و از خیابــان رد  شــود. بــه  نظرمــن آن هایــی 
ــد  ــد هــم اســتقالل ندارن ــا می  رون ــه تنه ک
ــا  ــه آن ه ــه ب ــد ک ــی نباش ــر کس ــون اگ چ
کمــک کنــد، بایــد مدتهــا صبــر کننــد تــا 
کســی کمکشــان کنــد. شــهر اصــًال آمادگی 
تــردد افــراد دارای معلولیــت را نــدارد. 

مناسب ســازی های هــم کــه اتفــاق افتــاده 
ــر اســت.  ــی و در حــد صف ــیار جزئ بس

چه انتظاری از شورای شهر جدید می  توانید 
داشته باشید؟

مناسب ســازی های  مــن  نظــر  بــه 
کــه  اســت  زمان بــر  کار  یــک  شــهری 
نمی تــوان  ســاله  چنــد  دوره  یــک  بــا 
ــه  ــاز ب ــون نی ــت. چ ــزه  داش ــار معج انتظ
زیرســاختارهایی دارد کــه اکنــون در شــهرها 
وجــود نــدارد. اول بایــد ایــن زیرســاخت ها 
ــورای  ــل از ش ــع قب ــوند. در واق ــاد ش ایج
شــهر، یک ســری از دســتگاه های دولتــی و 
نظارتــی بایــد زیرســاخت ها را فراهــم کننــد 
تا براســاس آن شــهرداری بتوانــد کارهایی را 
ــا وقتــی ایــن زیرســاخت ها  انجــام دهــد. ت
ایجــاد نشــود نمی تــوان از شــورای شــهر یــا 
شــهرداری انتظــار خاصــی داشــت. به نظــر 
ــکل از  ــی متش ــم بزرگ ــد تی ــدا بای ــن ابت م
ــف  ــای مختل ــص در زمینه ه ــراد متخص اف
ــی تحلیــل  جمــع شــوند و از وضعیــت فعل
پــس ازآن  و  بدهنــد  ارائــه  را  درســتی 
انجــام  تطبیقــی  مطالعــات  یک ســری 
کــه  توســعه یافته  کشــورهای  دهنــد. 
ــد  ــی دارن ــات خوب ــر امکان ــال حاض در ح
قطعــًا زمانــی در وضعیــت کنونــی مــا قــرار 
ــه  ــود ک ــد بررســی ش ــس بای ــته اند، پ داش
ســیر تکاملــی در ایــن کشــورها چگونــه بوده 
و از کجــا شــروع کرده انــد و چــه مســیری را 
طــی کرده انــد. انجــام چنیــن کاری بســیار 
ــورای  ــم از ش ــی می  توانی ــر اســت ول زمان ب
شــهر انتظــار داشــته باشــیم کــه یــک کار 
ــس از  ــر پ ــا اگ ــد ت ــروع کنن ــی را ش علم
چهــار ســال ایــن افــراد در شــورا نبودنــد، 
نفــرات بعــدی بتواننــدآن را ادامــه دهنــد. 

و سخن آخر؟
 اگــر در تهــران به عنــوان پایتخــت 
ــه  ــود و ب ــروع ش ــات ش ــن اتفاق ــران ای ای
ثمــر بنشــیند،، هــم کشــور وجهــه خوبــی 
در فضــای بین المللــی کســب خواهــد کــرد 
ــی  ــش و راحت ــث آرام ــر از آن، باع و مهم ت
معلولیتــش  دارای  شــهروندان  زندگــی 
می شــود و می توانــد بــه الگویــی بــرای 
شــود.  تبدیــل  ایــران  شــهرهای  ســایر 
ــاد هســتند و  مشــکالت شــهری بســیار زی
ــه معلولیــت  ــرادی ک ــوق شــهروندی اف حق
دارنــد رعایــت نمی شــود ولــی اگــر مشــکل 
ــای شــهری  ــا در فضاه ــردد و حضــور آنه ت
ــائل  ــی از مس ــاید خیل ــود، ش ــهیل ش تس
دیگــر آنهــا حــل شــوند. پــس خــوب اســت 
کــه شــورای شــهر بخشــی از تــوان و انــرژی 
خــود را بــه بحــث مناســب ســازی ها 
ــروع  ــی ش ــد و کار را از جای ــاص ده اختص
کنــد، بــه امیــد اینکــه روزی ایــن کار را بــه 

ــر بنشــیند. ثم

من در آزمون سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور شرکت کردم و جزء 

سه نفر اول استان تهران شدم. این 
سازمان یک ارگان دولتی است ولی 

چون نابینا بودم من را استخدام 
نکردند
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بهنــاز رضایــی، وکیل دادگســتری اســت. او در 
ســال ۱۳۸۰ در امتحانــات کانــون وکال شــرکت کــرد 
ــا  ــرد. ام ــت ک ــول شــد و ده ســال هــم وکال و قب
ــه رانندگــی، از ناحیــه گــردن  در ســال ۹۰ در حادث
دچــار ضایعــه نخاعــی شــد و شــش ســال اســت 
ــن  ــا ای ــد. ب ــد می کن ــت و آم ــر رف ــا ویلچ ــه ب ک
ــه دلیــل عــدم مناســب  وکیــل دادگســتری کــه ب
ــادر نیســت در تخصــص خــود  ســازی دادگاه هــا ق
ــه گفت وگــو  ــه نشــین شده اســت ب کار کنــد و خان
نشســتیم و از انتظاراتــش از شــورای شــهر و 

ــد را پرســیدیم. شــهردار جدی

 قوانین ما ضمانت اجرایی الزم را ندارند!

 بهناز رضایی، وکیل دادگستری 

وکالت  حوزه  در  کار  سال  ده  سابقه  شما 
را دارید. بعد از اتفاقی که برای شما افتاد 

هنوز به کار وکالت می  پردازید؟
نمی کنــم.  کار  دیگــر  خیــر، 
مــن  مثــل  افــرادی  مشــکل  چــون 
هســتند  نخاعــی  ضایعــه  دچــار  کــه 
عمومــی  اماکــن  عدم مناسب ســازی 
ســاختمان   اکثــر  دادگاه هاســت.  مثــل 
پله هــای  هســتند،  قدیمــی  دادگاه هــا 
ــد و آسانسورهایشــان هــم  نامناســبی دارن
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــراب اس ــوًال خ معم
ــرادی  ــه اف ــه ب ــدودی در خان ــد مح در ح
ــی می شــوند، مشــاوره  ــه مــن معرف ــه ب ک
ضایعــه  انجمــن  را  کســانی  می دهــم. 
ــی  ــن معرف ــه م ــاوره ب ــرای مش ــی ب نخاع
می کنــد و یک ســری هــم افــرادی هســتند 
ــا مشــاوره  ــه نوشــتن دادخواســت ی کــه ب
نیــاز دارنــد کــه مــن بــه ایــن افــراد هــم 
کمــک می کنــم. افــرادی کــه بــا مــن 
خودشــان  معمــوًال  می گیرنــد،  تمــاس 
ــم  دچــار معلولیــت هســتند و مــن می  دان
ــه رو  ــکالتی روب ــه مش ــا چ ــدام ب ــه هرک ک
درآمــد  راه  ایــن  از  بنابرایــن  هســتند 
چندانــی نــدارم. در حــال حاضــر بــا بیمــه 

را  زندگیــم  وکال  کانــون  ازکارافتادگــی 
نــم. ا می گذر

دادگاه ها  و  عمومی  اماکن  شرایط  اگر 
قبل  مثل  می  توانید  باشند،  مناسب سازی 

کار کنید؟
 به دلیــل اینکــه از ناحیــه گــردن دچــار 
ضایعــه نخاعــی هســتم انگشــتانم حرکــت 

ــه دادگاه  ــم صورت جلس ــد و نمی توان ندارن
را امضــا کنــم و هم چنیــن بــرای ورق زدن 
پرونــده و ســرعت العمــل در دادگاه حتمــًا 
بایــد کســی همراهــم باشــد. ولــی افــرادی 
ــا  ــینه ی ــی از س ــه نخاع ــار ضایع ــه دچ ک
عمومــی  اماکــن  اگــر  هســتند،  کمــر 
بــه  می  تواننــد  باشــند،  مناسب ســازی 
فعالیــت روزمــره خــود مســتقًال ادامــه 

ــد. دهن

چگونه با رعد آشنا شدید و چه ارتباطی با 
این مرکز دارید؟

نخاعــی  ضایعــه  انجمــن  طریــق  از 
ــز رعــد آشــنا شــدم و از خدمــات  ــا مرک ب

می  کنــم. اســتفاده  توان بخشــی اش 

معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  با  چقدر 
آشنایی دارید؟

ــرده ام  ــه ک ــون را مطالع ــن قان  مــن ای
و بــا آن آشــنایی دارم. ایــن قانــون در 
ســال ۹۳ در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
ــری  ــل یک س ــی به دلی ــید ول ــب رس تصوی
داشــت،  وجــود  آن  در  کــه  مشــکالتی 
ــت و  ــرار گرف ــالح ق ــری و اص ــورد بازنگ م

نباید در ذهن فردی که دچار معلولیت 
است، نگرانی از آینده وجود داشته 
باشد. این امنیت خاطر باید از طرف 

نهادهای دولتی ایجاد شود و فرد 
مطمئن باشد که اگر به هر دلیلی 

معلولیتی دارد، نباید برای آینده اش 
دغدغه داشته باشد 
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ــد  ــد بع ــتاده ش ــس فرس ــه مجل ــاره ب دوب
هــم کــه بــه شــورای نگهبــان رفــت، بــرای 
ــده  ــه مجلــس برگردان اصالحــات بیشــتر ب
به صــورت  اکنــون  قانــون  ایــن  شــد. 
شده اســت  مطــرح  مجلــس  در  الیحــه 
کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر بــه تصویــب 

ــد.  برس

قانون  این  در  موجود  مشکل  شما  نظر  به 
چیست؟

در  اصلــی  مشــکل  مــن  نظــر  بــه 
ــا  ــن قانون ه ــت. بهتری ــون اس ــرای قان اج
در کشــور مــا بــه تصویــب می  رســند ولــی 
اوال بــه آنهــا بودجــه الزم تعلــق نمی گیــرد 
و دوم اینکــه ضمانــت اجرایــی ندارنــد. 
ــدارد  یعنــی احســاس مســئولیتی وجــود ن
ــا نهــادی بررســی کنــد و ببینــد قانونــی  ت
کــه تصویــب شــده تــا کجــا پیشــرفته و بــه 
کجــا رســیده اســت؟ در قانــون جامــع، ۳ 
ــراد  ــه اف ــی ب ــتخدام های دولت ــد اس درص
در  کــه  تعلق گرفته بــود  معلولیــت  دارای 
اصالحیــه جدیــد ایــن مقــدار بــه ۵ درصــد 
هــم افزایــش یافــت. درصورتــی کــه وقتــی 
ــی  ــه لزوم ــده، چ ــرا نش ــد اج ــه درص س
ــون  ــًال در قان ــا مث ــود؟ ی ــه افزایــش آن ب ب
اماکــن  همــه  کــه  گفته شــده  جامــع 
ــا  ــد ت ــرکت ها بای ــا و ش ــی، ارگان ه دولت
شــوند،  مناسب ســازی  آینــده  ســال   ۵
مگــر مناسب ســازی کــردن اماکــن چقــدر 
ــر  ــده در ه ــرار ش ــه ق ــاز دارد ک ــان نی زم
مناسب ســازی  کار  درصــد  ســی  ســال 
در هــر ارگانــی پیــش بــرود؟ بــه نظــر 
ــه  ــائل دغدغ ــن مس ــه حــل ای می رســد ک
کســی نیســت و بــرای اجــرای ایــن قوانیــن 

تالشــی صــورت نمی گیــرد.

از نظر قانون حقوق شهروندی، حقوق افراد 
دارای معلولیت شامل چه مواردی است؟

ــت،  ــت اس ــار معلولی ــه دچ ــردی ک ف
چــه در اثــر حادثــه دچــار معلولیــت شــود 
معلولیــت  مــادرزادی  به صــورت  چــه  و 
داشته باشــد، بــه هــر حــال شــهروند ایــن 
کشــور اســت. اولیــن چیــزی کــه حــق هــر 
ــر  ــت خاط ــتن امنی ــت، داش ــهروند اس ش
اســت. در افــراد دارای معلولیــت، نیــاز 
بــه امنیــت خاطــر بیشــتر اســت. نبایــد در 
ذهــن ایــن افــراد نگرانــی از آینــده وجــود 
ــد  ــت خاطــر بای ــن امنی داشــته باشــد. ای
ــود  ــاد ش ــی ایج ــای دولت ــرف نهاده از ط
ــر  ــه ه ــر ب ــه اگ ــد ک ــن باش ــرد مطمئ و ف
دلیلــی معلولیتــی داشــت، نبایــد دغدغــه 

ــد.  ــده اش داشته باش ــرای آین ــری ب فک

در  می  توانند  چگونه  دولتی  ارگان های 
کاهش این دغدغه فکری اقدام کنند؟ 

می توانــد  کــه  کاری  نخســتین 

ــا و  ــه خانواده ه ــوزش ب ــد، آم ــام ده انج
دارای  شــخص  بــه  افــراد  نزدیک تریــن 
ــی را  ــادر جوان ــدر و م ــت اســت. پ معلولی
ــد دارای  ــک فرزن ــه ی ــد ک ــر بگیری در نظ
از  بایــد  دارنــد.  مــادرزادی  معلولیــت 
ــن  ــه ای ــای الزم ب ــدا آموزش ه ــان ابت هم
پــدر و مــادر داده شــود کــه بداننــد چگونــه 
ــد  ــدا کننــد؟ بای ــا ایــن شــرایط وفــق پی ب
لحــاظ  هــر  از  را  فرزندشــان  نیازهــای 
بشناســند. مســئله اصلــی ایــن اســت 
ــه  کــه اکثریــت مــردم شــناختی نســبت ب
ــل  ــا قب ــن ت ــود م ــد. خ ــت ندارن معلولی
ــی  ــر کس ــردم اگ ــر می  ک ــم فک از معلولیت
روی ویلچــر نشســته اســت فقــط مشــکل 
کــه  نمی دانســتم  و  اســت  پاهایــش  در 
ــن  ــم ممک ــدن او ه ــه ب ــاال تن ــمت ب قس
ــد  ــادل نداشــته باشــد و نمی توان اســت تع
بنشــیند! فکــر می  کــردم مشــکلی کــه 
ــر حــل  ــا ویلچ ــود دارد ب ــای او وج در پاه
می شــود. درحالی کــه نداشــتن تعــادل 
ــی  ــی از معضــالت بزرگ ــه یک ــه تن در ناحی
نخاعــی  ضایعــه  بچه هــای  کــه  اســت 
و دیگــر افــراد دارای معلولیــت ممکــن 
ــا  ــوند. خانواده ه ــه رو  ش ــا آن روب ــت ب اس
هــم نســبت بــه معلولیــت آگاهــی چندانــی 
ــه جامعــه بخشــی  ندارنــد. آگاهــی دادن ب
از وظایــف صداوســیما اســت. صداوســیما 
ــن  ــدت، ای ــای بلندم ــی برنامه ه ــد ط بای
ــن  ــد. بنابرای ــردم بده ــه م ــا را ب آگاهی ه
ــن  ــی در ای ــاز عموم ــگ س ــه فرهن ــاز ب نی
حــوزه وجــود دارد. آمــوزش بــه جامعــه و 
ــری  ــای فک ــراد دغدغه ه ــن اف ــواده ای خان
آنهــا را از بیــن می  بــرد و تــا حــدودی 
امنیــت خاطــر بــرای آنهــا ایجــاد می کنــد. 
مســئله دوم، مناسب ســازی داخــل 
ــازل اســت. محیــط زندگــی یــک فــرد  من
ــر راه  ــا واک ــه ب ــردی ک ــا ف ــر ی روی ویلچ
مــی رود بایــد به صورتــی باشــد کــه بــدون 

ــد.  ــی کنن ــد زندگ ــران بتوان ــه دیگ ــاز ب نی
ــه  ــادی ب ــازل بودجــه زی مناسب ســازی من
خانــواده تحمیــل می کنــد و در اینجــا 
ــا امــور  ــد ارگان هــای دولتــی مرتبــط ب بای
ــق  ــن کار تعل ــه ای ــه ای ب ــوالن بودج معل
ــم  ــئله ه ــن مس ــفانه ای ــه متأس ــد ک دهن

ــود. ــام نمی ش ــد انج ــه بای ــور ک آن ط
ــهرداری  ــد ش ــن جدی ــاس قوانی براس
منازلــی کــه جدیــدا ســاخته می  شــوند 
ــند و  ــته باش ــر داش ــا باالب ــپ ی ــد رم بای
در  دســترس پذیری  اصــول  از  یک ســری 
از  بســیاری  شده باشــد.  رعایــت  آن هــا 
پیمانــکاران بــرای دریافــت پایــان کار از 
ــد  ــپ می  گذارن ــا رم ــر ی ــهرداری، باالب ش
ــر را  ــان کار، باالب ــی پــس از گرفتــن پای ول
ــد،  ــا رمــپ را خــراب می  کنن ــد ی برمی  دارن
چــون معتقدنــد زیبایــی ظاهــر ســاختمان 
ــد. ــی باش ــی م ــات رفاه ــر ازامکان مهم ت

ــگان  ــوزش رای ــق آم ــدی ح ــورد بع م
بــرای افــراد دارای معلولیــت اســت. در 
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن 
آموزش وپــرورش  کــه  اســت  گفته شــده 
از  معلولیــت  دارای  افــراد  بــرای 
ــن ســطح علمــی  ــا باالتری پیش دبســتانی ت
ــون در  ــن قان ــگان اســت. ای به صــورت رای
ــن  ــت و همچنی ــوب اس ــی خ ــر خیل ظاه
دولتــی  غیــر  دانشــگاههای  درپذیــرش 
ــرد دارای  ــد ف ــال بای ــد و عم ــدق میکن ص
معلولیــت را بــا همــان کارت معلولیــت 
ــرد را دچــار  ــن ف ــدر ای ــی آنق ــد، ول بپذیرن
کاغذبــازی وانجــام امــور اداری بیمارگونــه 
می  کننــد کــه از ادامــه تحصیــل پشــیمان 
ــهروندی  ــوق ش ــور حق ــود. در منش می ش
کــه ســال قبــل تهیــه شــد نیــز فقــط بــه 
یک ســری مــوارد کلــی اشاره شــده اســت. 
ــه  ــت ک ــده اس ــاده آن گفته ش ــد م در چن
مســتمری بگیران،  ازکارافتــاده،  افــراد 
ــه در  ــی ک ــالمندان از حقوق ــان و س ناتوان
ــود  ــهروندان وج ــرای ش ــورها ب ــه کش هم
داردمثــل حــق امنیــت، مســکن، آمــوزش 
و... برخــورد باشــند، ولــی بحــث ضمانــت 
ــت. ــده نشده اس ــفانه دی ــرای آن متأس اج

یکــی از مــوارد دیگــری کــه بایــد 
بــه آن توجــه شــود مناسب ســازی های 
فضاهــای شــهری اســت. در قانــون جامــع 
گفتــه شــده کــه معابــر و فضاهــای شــهری 
بایــد مناسب ســازی شــود. درحالی کــه 
افــرادی کــه بــا ویلچــر، واکــر یــا عصــا در 
ــراد  ــد و اف ــد می  کنن ســطح شــهر رفت وآم
کم بینــا و نابینــا در عبــور و مــرور در شــهر 
مشــکالت زیــادی دارنــد. یــک نمونــه 
ــار  ــای آب در کن ــود جوی ه ــاده آن وج س
ــل مناســبی  خیابان هاســت کــه معمــوًال پ
مدتــی  مــن  نــدارد.  وجــود  آنهــا  روی 
ــه کشــور آلمــان رفتــم در  ــرای درمــان ب ب
خیابان هــای ایــن کشــور هیــچ جــوی 

در مدارس ژاپن 
هر دانش آموز باید 

یک روز در ماه روی ویلچر بنشیند و 
همه کارهایش را با ویلچر انجام دهد 

و با ویلچر رفت وآمد کند. هدف از 
این آموزش ها آگاه سازی افراد جامعه 

نسبت به معلولیت است
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آبــی دیــده نمی شــد. جمــع آوری آب هــای 
ســطحی در ایــن کشــور به صــورت زیرگــذر 
بــود، به طور یکــه مــن بــه راحتــی در 
ــردد  ــه کســی ت ــاز ب ــدون نی کل شــهر و ب
و  جدول بنــدی  دیگــر  نمونــه  داشــتم. 
ــای ماســت.  ــذاری وســط خیابان ه نرده گ
پیشــرفته  شــهرهای  در  درحالی کــه 
در  مانعــی  یــا  جدول بنــدی  هیچگونــه 

ــدارد.  ــود ن ــا وج ــط خیابان ه وس
آن  بــه  بایــد  کــه  دیگــری  مــورد 
ــایل  ــتفاده از وس ــکان اس ــود ام ــه ش توج
ایــران  در  اســت.  عمومــی  حمل ونقــل 
ــتفاده  ــکان اس ــت ام ــراد دارای معلولی اف
ــون  ــد. در قان ــوس را ندارن ــرو و اتوب از مت
معلــوالن  حقــوق  از  حمایــت  جامــع 
ــرو  ــتفاده از مت ــه اس ــت ک ــده اس گفته ش
ــت  ــراد دارای معلولی ــرای اف ــوس ب و اتوب
رایــگان اســت، در حالــی کــه وقتــی 
ــرو  ــه مت ــی ب ــکان دسترس ــراد ام ــن اف ای
بــودن  مجانــی  ندارنــد،  را  اتوبــوس  و 
ایســتگاه  اســت؟  معنــی  چــه  بــه  آن 
ــن  ــت و م ــزل ماس ــک من ــوس نزدی اتوب
ــه  ــم ب ــان می  توان ــک خیاب ــور از ی ــا عب ب
آن دسترســی داشــته باشــم ولــی چطــور 
آن  وســط  کــه  خیابانــی  از  می  توانــم 
ــرف  ــوم و برط ــده رد ش ــیده ش ــرده کش ن
دیگــر خیابــان بــروم، حتــی اگــر بــه 
ــم  ــور می توان ــم، چط ــوس برس ــم اتوب ه
ســوارش شــوم؟ پــس رایــگان بــودن بــی 
ــه  معنــی اســت. مناسب ســازی شــهری ب
یــک برنامه ریــزی بلندمــدت نیــاز دارد 
ــی  ــود ول ــی نش ــی عمل ــه راحت ــاید ب و ش
ــط  ــی را در وس ــد محل ــهرداری می  توان ش
خیابــان بــرای عبــور ویلچــر بــاز بگــذارد. 
از طرفــی بــاز کــردن چنیــن معابــری 
بــرای  محلــی  ایــران  خیابان هــای  در 
موتورســیکلت ها  غیرقانونــی  رفت وآمــد 
همــان  اصلــی  بحــث  پــس  می شــود. 
کــه  اســت  فرهنگ ســازی  بحــث 
صداوســیما بایــد آن را برعهــده بگیــرد. در 
ــه صداوســیما  ــون گفته شــده اســت ک قان
ــراد  ــرای اف ــه ب ــاعت در هفت ــد دو س بای
ــه  ــد ک ــه داشته باش ــت برنام دارای معلولی
ــه  ــد بلک ــی نمی افت ــن اتفاق ــا چنی ــه تنه ن
در اکثــر فیلم هــا شــخصیت منفــی فیلــم، 
ــی مجــازات  ویلچــر نشــین می شــود، یعن
ــود.  ــول ش ــه او معل ــن اســت ک ــی ای اله
ــتانی  ــد از دوران پیش دبس ــازی بای آگاه س
و دوران کودکــی از مــدارس شــروع شــود. 
ــزده  ــا پان ــه ده ت ــود ک ــان ش ــد باورم بای
درصــد از جمعیــت دنیــا دچــار معلولیــت 
هســتند و هــر کــدام از افــراد جامعــه 
ــه  ــا معلولیــت فاصل ــد لحظــه ب فقــط چن
ــد. در مــدارس ژاپــن هــر دانش آمــوز  دارن
بایــد یــک روز در مــاه روی ویلچــر بنشــیند 
ــام  ــر انج ــا ویلچ ــش را ب ــه کارهای و هم

دهــد و بــا ویلچــر رفت وآمــد کنــد. هــدف 
افــراد  آگاه ســازی  آموزش هــا  ایــن  از 

ــت. ــت اس ــه معلولی ــبت ب ــه نس جامع
مــورد دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه 
شــود آگاه ســازی کادر پزشــکی نســبت بــه 
ــن  وضعیــت معلــوالن اســت. وقتــی م
ــه  ــتان مراجع ــه بیمارس ــان ب ــرای درم ب
می  کنــم انتظــار نــدارم کســی کــه در 
ــرد  ــک ف ــطح ی ــد در س ــا کار می کن آنج
ــکی  ــه کادر پزش ــل ب ــد. حداق ــی باش عام
ــود  ــوزش داده ش ــی و آم ــن آگاه ــد ای بای
انــواع  بــا  حــدودی  تــا  حداقــل  کــه 
ــرد  ــی ف ــوند وقت ــنا ش ــا آش ــت ه معلولی
ــه  ــه بیمارســتان مراجع ــی ب ــه نخاع ضایع
روی  از  بلندشــدن  توقــع  او  از  میکنــد 
ویلچــر و ایســتادن نداشــته باشــند. ایــن 

ــر  ــوزش فراگی ــه آم ــردد ب ــوارد برمی  گ م
کــه در مــورد کادر پزشــکی و بیمارســتانی 
بایــد بیشــتر مــد نظــر قــرار گیــرد. یکــی 
ــار  ــی دچ ــه نخاع ــتان دارای ضایع از دوس
شکســتگی در ناحیــه پــا شــده بــود و 
ــود.  ــرده ب ــه ک ــد مراجع ــر ارتوپ ــه دکت ب
ــع  ــت را جم ــود پای ــه ب ــه او گفت ــر ب دکت
ــه  ــبت ب ــد نس ــک ارتوپ ــی پزش ــن یعن ک
شــرایط یــک فــرد ضایعــه نخاعــی آگاهــی 

ــت! نداش

آیا  حقوقدان  یک  به عنوان  شما  نظر  به 
هیچکدام از نقض موارد حقوق شهروندی 

معلوالن قابل پیگیری است؟
بهزیســتی  ســازمان  قانــون،  در   
ــن  ــن قوانی ــر اجــرای ای ــر ب ــوان ناظ به عن
کــه  درصورتــی  شده اســت.  شــناخته 
ســازمان بهزیســتی خــودش یــک مجــری 
ــد  ــه بتوان ــدارد ک ــدرت آن را ن اســت و ق

روی ارگان هــای دیگــر نظــارت کنــد. 
وزارت بهداشــت، وزارت کار و امــور 
اجتماعــی یــا وزارت دادگســتری همــه 
در یــک ردیــف هســتند و هیچ کــدام از 
بنابرایــن  نمی گیرنــد.  دســتور  دیگــری 
ــد از یــک  ــر اجــرای قوانیــن بای نظــارت ب
ایــن  و  بگیــرد  صــورت  باالتــر  مرجــع 
جامــع  قانــون  در  کــه  اســت  چیــزی 
حمایــت از معلــوالن دیده شــده اســت 
ــی آن  ــب نهای ــا تصوی ــه ب ــم ک و امیدواری

ــود. ــی ش اجرای

حقوق  جهت  در  شهر  شورای  شما  نظر  به 
چه  معلولیت  دارای  افراد  شهروندی 

می  تواند بکند؟
شــورای  کــه  کاری  مهم تریــن 
ــری  ــد، پیگی ــام ده ــد انج ــهر می  توان ش
کــه  اســت  شــهری  مناسب ســازی های 
ــود.  ــام ش ــهرداری ها انج ــط ش ــد توس بای
ــیم  ــالت تقس ــق و مح ــه مناط ــهرها ب ش
منطقــه  هــر  شــهردار  کــه  می شــوند 
می  توانــد نســبت بــه محلــه و منطقــه 

خــود پیگیــری الزم را داشــته باشــد.
بحــث اشــتغال  هم بــرای افــراد دارای 
معلولیــت دغدغــه بزرگــی بــرای آنــان 
اســت. اکنــون در مراکــزی مثــل رعــد یــا 
ــی و  ــای فن ــه آموزش ه ــوط ب ــز مرب مراک
بــرای  زیــادی  آموزش هــای  حرفــه ای، 
ــود  ــزار می ش ــت برگ ــراد دارای معلولی اف
ــازار  ــال ب ــارت عم ــتن مه ــا داش ــی ب ول
ــون  ــدارد. در قان ــود ن ــان وج کاری برایش
از  می  تــوان  را  تلفنچی هــا  کــه  آمــده 
نابینایــان اســتخدام کــرد یــا بــرای کارهای 
دفتــری مثــل تایــپ و کارهــای کامپیوتری 
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــراد دارای معلولی از اف
ــت. شــورای  ــان کمــک گرف ــدی آن توانمن
ــه مراکــز  ــد در ایــن حــوزه ب شــهر می  توان

امیدوارم شورای شهر جدید با 
موضوعات شهروندی حقوق 

معلوالن فعال تر برخورد کند. در 
کشورهای پیشرفته کوچک ترین 

رستوران، کافی شاپ، سوپرمارکت 
یا مغازه حتمًا باید مناسب سازی 
شده باشند و حتمًا یک سرویس 

بهداشتی مناسب برای معلوالن در 
آنها وجود داشته باشد 
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محیــط زندگی یک فرد روی ویلچر 
یــا فردی که با واکر راه می رود باید 

نیاز  بدون  که  باشد  به صورتی 
به دیگــران بتواند زندگی کنند. 

زیادی  بودجه  منازل  مناسب سازی 
بــه خانواده تحمیل می کند و در 

اینجــا باید ارگان های دولتی مرتبط 
این  به  بودجه ای  معلوالن  امور  با 

دهند تعلق  کار 

ــراد دارای  ــه اف ــد ک ــف کن ــهرداری تکلی ش
ــد.  ــود به کارگیرن ــز خ ــت را در مراک معلولی
وقتــی یــک فــرد دارای معلولیــت خــودش 
و  اعتمادبه نفــس  باشــد  داشــته  درآمــد 
امنیــت خاطــر بیشــتری پیــدا می کنــد 
ولــی فــردی که کار نداشــته باشــد بــه مرور 
دچــار افســردگی و احســاس ســربار بــودن 
می کنــد. مــن نمی دانــم شــورای شــهر 
تــا چــه حــد می  توانــد در اشــتغال زایی 
ــد؟  ــا کن ــش ایف ــت نق ــراد دارای معلولی اف
ــهر در  ــورای ش ــه ش ــری ک ــائل دیگ از مس
ــد  ــته باش ــی داش ــش مهم ــد نق آن می توان
اســت.  معلــوالن  حمل ونقــل  ســامانه 
ــرای  اکنــون حــدود شــصت دســتگاه ون ب
ــدار  ــن مق ــه ای ــود دارد ک ــل وج حمل ونق
ــداد  ــود تع ــرار ب ــت. ق ــی نیس ــًال کاف اص
ــه فقــط در حــد  ــد ک ــدا کن آن افزایــش پی
حــرف باقی مانــد. قبــًال کرایــه ســامانه 
ــود  ــان ب ــزار توم ــدود دو ه ــل ح حمل ونق
ــه  ــغ ب ــن مبل ــش ای ــاه پی ــد م ــه از چن ک
چهــار هــزار و پانصــد تومــان افزایــش یافــت 
و گفتــه شــد کــه بــه دســتور شــورای شــهر 
ایــن افزایــش قیمــت اتفــاق افتــاده اســت، 
ــرای  ــی را ب ــغ اضاف ــر مبل ــال حاض و در ح

ــد. ــری دادن ــراه تس ــن دارای هم معلولی
مســئله  معلــوالن  دیگــر  مشــکل 
تشــکیل خانــواده اســت بــه هــر حــال حــق 
تشــکیل خانــواده جــزو حقــوق  شــهروندی 
همــه افــراد اســت و وجــود معلولیــت نبایــد 
ــم  ــواده شــود. نمی دان ــاد خان ــع از ایج مان
شــورای شــهر در ایــن موضــوع چقــدر 
می  توانــد  آیــا  باشــد  دخیــل  می  توانــد 
ــه  ــد ک ــوالن بیاندیش ــرای معل ــری ب تدابی
حداقــل یــک شــغل و یــک مســکن و یــک 
ــر  ــراد در نظ ــن اف ــرای ای ــه ای ب کمک هزین

ــود.  ــه ش گرفت

نخاعی  ضایعه  با  که  فردی  به عنوان  شما 
دست به گریبانید، چه انتظاری از نمایندگان 

جدید شورای شهر دارید؟
کــه  اســت  ایــن  انتظــارم  اولیــن 
ضمانــت اجرایــی قوانینــی را کــه قبــًال 
ــب  ــت تصوی ــرار اس ــا ق ــده و ی ــب ش تصوی
شــود را بــاال ببرنــد. قانــون و مجــری 
ــی مهــم نظــارت  ــم ول ــراوان داری ــون ف قان
بــر نحــوه انجــام کار اســت. شــهرداری 
ــی شــورای شــهر  ــون اســت ول مجــری قان
ــر نحــوه  ــاد ب ــوان یک نه ــد به عن ــد   بتوان بای
باشــد.  داشــته  نظــارت  شــهرداری  کار 

در مناســب ســازی هایی کــه شــهرداری 
از  می دهــد،  انجــام  شــهر  ســطح  در 
طــرف شــورای شــهر بــر بــه نحــوه انجــام 
ــورت  ــارت ص ــد نظ ــازی بای کارمناســب س
ــوق  ــادی در جهــت حق ــن زی ــرد. قوانی بگی
ــود  ــت وج ــراد دارای معلولی ــهروندی اف ش
ــرای  ــر اج ــی ب ــی  نظارت ــا وقت ــی ت دارد ول
باشــد،  نداشــته  وجــود  قوانیــن  ایــن 
ــات  ــه اقدام ــت ک ــار داش ــوان انتظ نمی ت
ــام شــوند. شــورای  ــی و درســت انج اصول
ــد  ــکیل ده ــادی را تش ــد نه ــهر می  توان ش
کــه نظــارت بــر امــور مربــوط بــه معلــوالن 
داشــته باشــد. شــورای شــهر می  تــوان 
ــتورالعملی  ــف دس ــای مختل ــرای ارگان ه ب
مــاه  شــش  از  پــس  و  کنــد  مشــخص 
بازرســی کنــد ببینیــد ایــن کار انجام شــده 

ــه؟ ــا ن اســت ی

 و سخن آخر؟
امیــدوارم شــورای شــهر جدیــد بــا 
ــوالن  ــوق معل ــهروندی حق ــات ش موضوع
فعال تــر برخــورد کنــد. بررســی و شــناخت 
کمبودهــا در حیطــه هــای مختلــف جامعــه 
معلــول  شــهروندان  بــرای  بخصــوص 
ــهر  ــورای ش ــه ش ــت ک ــت اس ــز اهمی حای
می توانــد ان را در راس کمــک بــه افــراد 
دارای معلولیــت قــرار داده و در نظــارت 
ــد.  ــر حــل مشــکالت جــدی برخــورد کن ب
کوچک تریــن  پیشــرفته  کشــورهای  در 
ــا  ــی شــاپ، ســوپرمارکت ی رســتوران، کاف
ــده  ــازی ش ــًا مناسب س ــد حتم ــازه بای مغ
ــک ســرویس بهداشــتی  ــًا ی باشــند و حتم
ــود  ــا وج ــوالن در آنه ــرای معل ــب ب مناس
ــه  ــا هــم ب ــدوارم روزی م داشته باشــد. امی

ــیم.  ــرایط برس ــن ش ای
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شـورای کارآمـوزان رعد شـورای تازه تاسیسـی 
اسـت که بعـد از گذرانـدن فـراز و نشـیب هایی فعالیتش 
را در سـال قبـل آغـاز کـرد. ایـده تشـکیل این شـورا به 
سـال های قبـل برمی گـردد امـا با حضـور خانـم منصوره 
پناهـی به عنـوان مدیر عامل رعـد و پیگیـری کارآموزان، 
ایـن شـورا باالخـره در اسـفند    ۹۵فعـال شـد. آقایان؛ 
سـید مهدی موسـوی، فـرزاد خلیلی، یزدان کاویـان پور و 
علیرضـا علی نقیـان و خانم ها؛ سـتاره خلیل نـژاد، اعظم 
رضایـی و عطیـه رنـج آزاد، هفت نماینده ای هسـتند که با 
رای اکثریـت کارآموزان رعد انتخاب شـدند. بـا نمایندگان 
شـورای کارآمـوزان در مرکز رعـد به گفت وگو نشسـتیم و 

از دالیـل راه انـدازی شـورا و اهدافش سـوال کردیم:

 جلب مشارکت، باعث همگرایی 
در میان کارآموزان می شود

 یک روز با نمایندگان شورای کارآموزان 

ســید مهــدی موســوی، دبیــر شــورای 
کارآمــوزان رعــد از ســال ۷۲ تــا ۷۷ در 
کارآمــوزی  رعــد  آموزشــی  کالس هــای 
ــد ســاله  ــه چن ــک فاصل ــد از ی ــرده و بع ک
ــی  ــگاه علم ــال ۹۴ در دانش ــاره از س دوب
ــه  ــابداری ب ــته حس ــد در رش ــردی رع کارب
تحصیــل مشــغول شده اســت. او در مــورد 
کارآمــوزان  شــورای  تشــکیل  چگونگــی 
علیرضــا  بــا   ۹۴ ســال  در  می گویــد: 
ــدم.  ــنا ش ــد آش ــز رع ــان در مرک علی نقی
ــده  ــد ای ــوزان رع ــورای کارآم ــکیل ش تش
ــت  ــرار داش ــی اص ــه خیل ــود ک ــان ب ایش
چنیــن شــورایی تشــکیل شــود. قبــًال 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــده بود ام ــورا تشــکیل ش ش
فعالیتــش ادامــه پیــدا نکــرد. باالخــره 
در اســفندماه ۹۵ بعــد از جلســاتی کــه بــا 
حضــور خانــم پناهــی و کارآمــوزان برگــزار 
ــی در  ــرای نمایندگ ــر ب ــزده نف ــم، پان کردی
شــورا نامــزد شــدند کــه طــی یــک هفتــه 
رای گیــری از همــه کارآمــوزان، در نهایــت 
هفــت نفــر از پانــزده نفــر بــرای نمایندگــی 

ــدند.  ــاب ش ــورا انتخ ش

ــه  ــال ۹۲ ب ــان از س ــا علی نقی علیرض

مرکــز رعــد پیوسته اســت. او می گویــد: 
ــل  ــا قب ــوی از مدت ه ــای موس ــن و آق م
ــم.  ــورایی بودی ــن ش ــاد چنی ــال ایج به دنب
او ادامــه می دهــد، علــت ادامــه پیــدا 
نکــردن شــورای قبلــی انتخــاب نمایندگانی 
بــود کــه بــا وجــود داشــتن انگیــزه کافــی 
امــا از نظــر جســمانی توانایــی کافــی بــرای 
فعالیــت نداشــتند. باالخــره در اســفندماه 
ــت  ــاب هف ــا انتخ ــورا ب ــن ش ــال ۹۵ ای س
ــوزان تشــکیل شــد. شــورای  ــر از کارآم نف

مختلفــی  کارگروه  هــای  از  کارآمــوزان 
منابــع  کارگــروه  تشکیل شده اســت. 
مالــی و انســانی بــر عهــده مــن، کارگــروه 
ــن و  ــده م ــر عه ــتغال ب ــی و اش کارآفرین
ــی  ــط عموم ــروه رواب ــی، کارگ ــم رضای خان
کاویان نــژاد  آقــای  برعهــده  فرهنگــی  و 
آمــوزش  کارگــروه  و  رنــج آزاد  خانــم   و 
عهــده  بــر  نیــز  درمــان  و  مــددکاری 
ــم  ــی و خان ــای خلیل ــی و آق ــم رضای خان
خلیل نــژاد  اســت. علی نقیــان در مــورد 
می گویــد:  شــورا  ایــن  تشــکیل  علــت 
دوســت  همیشــه  کارآمــوزان  و  بچه  هــا 
ــد در  ــز رع ــران مرک ــا مدی ــه ب ــتند ک داش
ارتبــاط نزدیــک باشــند و خواسته هایشــان 
ــغله  ــی مش ــد ول ــل کنن ــا منتق ــه آنه را ب
ــات  ــای هی ــل و اعض ــر عام ــراوان مدی ف
ــا  ــه آنه ــاط را ب ــن ارتب ــازه ای ــره اج مدی
ــود کــه تصمیــم گرفتیــم  نمــی داد. ایــن ب
ــوزان  ــا کارآم ــم ت ــکیل دهی ــورایی تش ش
مشــکالت خــود را در شــورا مطــرح کننــد 
و از طریــق شــورا بــه گــوش مدیریــت 
مجتمــع برســانند. اکنــون مــا هفــت نفــر، 
ــه  ــی جلس ــم پناه ــا خان ــار ب ــی یک ب ماه
ــا و پیشــنهادات  ــم و مشــکالت بچه ه داری

تصمیم گرفتیم 
شورایی تشکیل دهیم تا کارآموزان 

مشکالت خود را در شورا مطرح 
کنند و از طریق  آن به گوش مدیریت 

مجتمع برسانند 
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خــود را مطــرح می کنیــم. 

ــه  ــت ک ــال اس ــی، ۹ س ــم رضای اعظ
ــک دوره  ــت. او ی ــاط اس ــد درارتب ــا رع ب
نماینــده کارآمــوزان در رســتوران رعــد 
بــوده و دو ســال اســت کــه هــرروز در رعــد 
حضــور دارد. ایــن نماینــده قبــًال در کالس 
ــر شــرکت می کــرد و حــاال  ــر و تئات کامپیوت
بــه کالس ســفال و پتینــه و ســوخت چــوب 
مــی  رود. او می گویــد: مجتمــع رعــد بیــش 
ــه  ــدای هم ــوز دارد و ص ــت کارآم از دویس
ــید.  ــت نمی رس ــوش مدیری ــه گ ــا ب بچه  ه
و  علی نقیــان  آقایــان؛  کــه  بــود  ایــن 
همگــی  مجتمــع  مدیریــت  و  موســوی 
پیگیــر تشــکیل شــورای کارآمــوزان بودنــد. 
تشــکیل شــورا باعــث فعــال شــدن بچه  هــا 
و پیگیــری مشکالتشــان از جانب خودشــان 
ــورت  ــود به ص ــته های خ ــا خواس ــد. آنه ش
ــا  ــد، م ــه می  دهن ــورا ارائ ــه ش ــوب ب مکت
ســعی  و  می  خوانیــم  را  نامه  هــا  ایــن 
نتوانیــم  اگــر  می  کنیــم.  آنهــا  حــل  در 
بــا  کنیــم  حــل  را  مشــکل  خودمــان 
می گذاریــم.  میــان  در  مرکــز  مدیریــت 
او در پاســخ بــه نحــوه ارتبــاط اعضــای 
ــک  ــد، ی ــا می گوی ــه بچه ه ــا بقی ــورا ب ش
ــا  ــاط بچه هــا ب ــرای ارتب ــال تلگرامــی ب کان
ــا از  ــا آنه ــم ت ــورا راه انداخته ای ــای ش اعض
ــا در  ــا م ــق مشــکالت خــود را ب ــن طری ای
میــان بگذارنــد. او ادامــه می دهــد: البتــه 
از طریــق حضــوری هــم بــا بچه  هــا در 
ــان  ــان علی نقی ــًال اقای تمــاس هســتیم. مث
ــا  ــح ت و موســوی هــر روز از ســاعت ۸ صب
ــا  ــد، پاســخگوی بچه  ه ــر در رع ۴ بعدازظه

ــتند.  هس

ســال  اوایــل  از  کاویان پــور،  یــزدان 
او،  شده اســت.  آشــنا  رعــد  بــا   ۹۵
هــم دانشــجوی دانشــگاه رعــد اســت 
تئاتــر  و  معــرق  کالس هــای  در  هــم  و 
می گویــد:  یــزدان  می کنــد.  شــرکت 
مشخص شــده اند،  کارگروه  هــا  چــون 
ــکل  ــا مش ــوزه ای ب ــر ح ــی در ه ــر کس ه
همــان  مســئول  بــه  می شــود  روبــه رو 
او  می کنــد.  مراجعــه  شــورا  در  حــوزه 
ــه  ــکلی بالفاصل ــر مش ــد: ه ــه می ده ادام
اول  نمی شــود،  منتقــل  مدیریــت  بــه 
اعضــای  کمــک  بــا  می  کنیــم  ســعی 
ــا  شــورا مشــکل را بررســی کنیــم و بعــد ب
مســئول هــر بخــش و در نهایــت بــا خانــم 
پناهــی آن را مطــرح می کنیــم. کاویــان 
گــروه  کار  فعالیت هــای  مــورد  در  نــژاد 
ــا  ــد، م ــط عمومــی و فرهنگــی می گوی رواب
در مــدت کوتاهــی کــه شــورای کارآمــوزی 
در  کردیــم  ســعی  تشکیل شده اســت، 
می شــود  برپــا  رعــد  در  کــه  مراســمی 
داشته باشــیم.  فعال تــری  حضــور 

ــه  ــید ک ــول   کش ــی ط ــًا مدت ــه طبیعت البت
ــنا  ــا آش ــا م ــد ب ــف رع ــای مختل واحده
ــال  ــی در س ــد ول ــان کنن ــوند و قبولم ش
جدیــد کــه ایــن قضیــه جــدی شــد، شــورا 

شــد. موثرتــر  فعالیتــش  و  فعال تــر 

موســوی، دبیــر شــورای کارآمــوزان 
اساســنامه  تدویــن  چگونگــی  مــورد  در 
ــا  ــه را ب ــنامه اولی ــد: اساس ــورا می گوی ش
نوشــتیم.  شــورا  نماینــدگان  همفکــری 
ــروه  ــنامه گ ــه اساس ــا مطالع ــد ب ــی بع ول
بانــوان و گــروه جوانــان کــه خانــم پناهــی 
در اختیــار مــا قراردادنــد، اساســنامه را 
کامل تــر کردیــم و مجــددًا در اختیــار خانــم 
ــار  ــرای اظه ــری ب ــدس عام ــی و مهن پناه
ــه پیشــنهاد مهنــدس  نظــر قــرار دادیــم. ب
ــه اساســنامه  ــام اساســنامه را ب عامــری، ن
کارآمــوزان و کارآموختــگان مرکــز رعــد 
ادامــه  شــورا  دبیــر  دادیــم.  تغییــر 
ــیان  ــم داداش ــری خان ــا هم فک ــد: ب می ده
ــرای  ــاه ب ــدوق رف ــک صن ــم ی ــد داری قص
ــان  ــم. هدفم ــاد کنی ــد ایج ــوزان رع کارآم
ــی  ــن کمک های ــا گرفت ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــی را  ــوزان، صندوق ــد و کارآم ــز رع از مرک
راه انــدازی  بچه  هــا  بــه  دادن  وام  بــرای 
کنیــم. بچه  هــا می  تواننــد بــا عضویــت 
ــی را پرداخــت  ــه مبالغ ــدوق، ماهان در صن
ــا  ــرای رفــع نیازهــای مالــی ی ــا ب نماینــد ت
بــرای اشــتغال، بــه افــرادی کــه نیــاز دارند 
کمــک کنیــم. بــه گفتــه موســوی، یکــی از 
کارهــای دیگرمــان، نظرخواهــی از بچه  هــا 
ــه  ــی ک ــردن کالس های ــه ک ــورد اضاف در م
دوســت دارنــد در رعــد اضافــه شــود بــود. 
ــوی  ــم به نح ــعی می کنی ــا س ــدام از م هرک
مجتمــع  آموزشــی  وضعیــت  بهبــود  در 

ــم. ــک کنی کم

ــی عضــو  ــی و اعظــم رضای ــرزاد خلیل ف
کارگــروه آمــوزش و مــددکاری و فیزیوتراپــی 

هســتند. فــرزاد از ارتبــاط خوبــی کــه 
ــی  ــی و کاردرمان ــد فیزیوتراپ ــا واح ــورا ب ش
دارد می گویــد و ادامــه می دهــد؛ شــاید 
مجموعــه  بخش هــای  بهتریــن  از  یکــی 
رعــد، بخــش کاردرمانــی و فیزیوتراپــی 
ــاط  ــا بچه هــا ارتب ــم حقیقــی ب باشــد. خان
خــوب و شایســته ای دارنــد و تاکنــون هیــچ 
شــکایتی از ایشــان دریافــت نکرده ایــم. 
ــت  ــی دوس ــی را خیل ــم حقیق ــا خان بچه  ه
دارنــد و ایشــان هــم بــا بچه  هــا بــه خوبــی 

رفتــار می  کننــد. 

گــروه  کار  عضــو  رنــج آزاد،  عطیــه 
ــه  ــت ک ــال اس ــه س ــورا س ــددکاری ش م
دوره  او  اســت.  ارتبــاط  در  رعــد  بــا 
حــاال  و  گذرانــده   را  فتوشــاپ  و   ICDL
از هنرجویــان کالس خطاطــی و نقاشــی 
ــط  ــی رواب ــته کارشناس ــه رش ــت. عطی اس
ــردی  ــی کارب ــگاه علم ــی را در دانش عموم
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــد و مدت ــد می خوان رع
ــد.  ــکاری می کن ــد هم ــی رع ــط عموم رواب
ــک دوره  ــد ی ــون بای ــد: چ ــه می گوی عطی
کارآمــوزی را در ارتبــاط بــا رشــته تحصیلیم 
طــی می کــردم، ایــن دوره را در واحــد 
روابــط عمومــی رعــد گذرانــدم. اکنــون هم 
ــا ایــن بخــش حفــظ  همــکاری خــودم را ب
کــرده  و دو ســه روز در هفتــه در واحــد 
ــه  ــم. عطی ــت می کن ــط عمومــی فعالی رواب
ادامــه می دهــد: اگــر افــراد دارای معلولیــت 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــای مختلف در عرصه  ه
حضورداشته باشــند،  اســت  خودشــان 
ــکالت  ــد مش ــاده تر می  توانن ــر و س راحت ت
ــد و در  ــه خودشــان را حــل کنن ــوط ب مرب
ــاده تری را  ــای س ــوارد راه حل  ه ــی از م خیل
نســبت بــه فــردی کــه از بیــرون بــه مســئله 
راه حل  هــای  به دنبــال  و  می کنــد  نــگاه 
پیچیــده ای می گــردد، ارائــه می  دهنــد. 
مــن چــون خــودم در واحــد روابــط عمومی 
رعــد هســتم، تــالش می کنــم ارتبــاط 
شــورای کارآمــوزان را بــا واحــد روابــط 
ــیاری از  ــم و بس ــظ کن ــد حف ــی رع عموم

ــم.  ــری   کن ــات را پیگی اقدام

ــروه  ــو کارگ ــژاد، عض ــل ن ــتاره خلی س
مــددکاری شــورا از چگونگــی آشــناییش بــا 
رعــد می گویــد. او از طریــق شــهرام مبصــر 
ــی از  ــد ول ــنا ش ــد آش ــا رع ــال ۹۰ ب در س
مهرمــاه ۹۲ بــا شــرکت در کالس هــای 
ــتر  ــابداری ارتباطــش را بیش ــفال و حس س
کــرد و در ســال ۹۵ بــه پیشــنهاد علیرضــا 
ــورای  ــی ش ــدای نمایندگ ــان کاندی علی نقی
ــل  ــه دلی ــدا ب ــوزان شــد. ســتاره ابت کارآم
در  شــورا  انحــالل  از  کــه  خاطــره ای 
را  نمایندگــی  داشــت،  قبــل  ســال های 
قبــول نکــرد ولــی بــا اصــرار دوســتان 
و بعــد از کارگاهــی کــه توســط خانــم 

شدن  فعال  باعث  شورا  تشکیل 
بچه  ها و پیگیری مشکالتشــان از 

شد خودشان  طرف 
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ــرد  ــر ک ــر ش تغیی ــزار شــد، نظ پناهــی برگ
و از میــان پانــزده داوطلــب نمایندگــی 
ــرار  ــن ق ــر منتخبی ــت نف ــزو هف ــورا، ج ش
ــته ای در  ــراد شایس ــر او اف ــه نظ ــت. ب گرف
ــا  ــه آنه شــورا انتخــاب شــدند، چــون هم
ــان  ــد و دغدغه ش ــالش و فعالن ــی پرت خیل
اســت.  توانیابــان  شــرایط  بهبــود  هــم 
توانیابــان رعــد، مشــکالت خــود را بــا او و 
بقیــه نمایندگانــی کــه عضــو ایــن کارگــروه 
ــد.  ــان می  گذارن ــتند در می ــددکاری هس م
ــدا  ــم ابت ــعی می  کنی ــد: س ــتاره می گوی س
ــم  ــل کنی ــان ح ــط خودم ــکل را توس مش
اگــر نتوانســتیم بــا مســئول واحــد مربوطــه 
مطــرح می کنیــم و اگــر مشــکل حــل 
نشــد، آن را بــا مدیریــت مجتمــع درمیــان 
ــن کارگــروه ماهــی  ــم. اعضــای ای می گذاری
ــد.  ــه دارن ــی جلس ــم پناه ــا خان ــار ب یک ب

ــان  ــا علی نقی ــی و علیرض ــم رضای اعظ
فعالیــت  هــم  اشــتغال  گــروه  کار  در 
ــد:  ــه می گوی ــن رابط ــم در ای ــد. اعظ دارن
ــتی  ــای دس ــه کاره ــتند ک ــی هس بچه  های
ولــی  می  دهنــد  انجــام  معــرق  مثــل 
قــادر  جسمانیشــان  مشــکالت  به دلیــل 
ــا  ــا آنه ــه خــارج شــوند. م نیســتند از خان
ــه بخــش کارآفرینــی معرفــی می  کنیــم  را ب
نمایشــگاه  هایی  و  بازارچه  هــا  در  تــا 
ــه در  ــه ای ک ــود در غرف ــزار می ش ــه برگ ک
اختیارشــان قــرار می گیــرد، کارهــای خــود 
را بــه فــروش برســانند. علی نقیــان اضافــه 
ــد  ــی واح ــن وقت ــر ای ــالوه ب ــد، ع می کن
ــه  ــتغال ب ــرای اش ــانی را ب ــی کس کارآفرین
مراکــز مختلــف معرفــی می کنــد، مــن 
یــا آقــای موســوی بــا همراهــی خانــم 
رســتگار و داداشــیان بــه آن مرکــز رفتــه و 
ــر  ــه اگ ــم ک ــی می کنی ــط کار را بررس محی
ــب  ــا مناس ــرای بچه  ه ــی ب ــرایط محیط ش
ــال  ــم. مث ــان  کنی ــرای کار معرفیش ــود، ب ب
مــن بــه همــراه خانــم رســتگار دو جلســه 
بــه شــرکت میــراب رفتیــم و بــا توجــه بــه 
شــرایط کار و شــرایط محیــط، دو نفــر 
ــی  ــا معرف ــه آنج ــرای کار ب ــا را ب از بچه  ه
کردیــم. ســعی کرده ایــم در هــر قســمت از 

ــیم.  ــته باش ــر داش ــور موث ــد حض رع

اهــداف  از  یکــی  شــورا  نماینــدگان 
خــود را معرفــی هــر چــه بیشــتر رعــد بــه 
ــوی  ــد الگ ــد دارن ــد و قص ــه می دانن جامع
ــه ای  ــای خیری ــه انجمن ه ــه بقی ــد را ب رع
ــرزاد  ــد. . ف ــوکاری هــم تســری دهن و نیک
ــر  ــد: در نظ ــورد می گوی ــن م ــی در ای خلیل
ــوزان  ــورای کارآم ــاد ش ــه نه ــه ب ــم ک داری
رســمیت ببخشــیم تــا مؤسســات خیریــه ای 
دیگــر هــم، شــورایی متشــکل از گــروه 
هــدف خــود تشــکیل دهنــد. او ادامــه 
می دهــد: ایــن شــورا بــرای نخســتین 

ــا  ــت و ج ــدازی شده اس ــد راه ان ــار در رع ب
ــا  ــی ب ــر اســت ول ــادن آن کمــی زمان ب افت
حمایــت مدیــران مجتمــع قصــد ثبــت ایــن 

ــم.  ــاد را داری نه

ــری را  ــداف دیگ ــورا اه ــدگان ش نماین
هــم دنبــال می کننــد. آنهــا دوســت دارنــد 
توانیابــان رعــد مســئولیت های بیشــتری را 
بــه عنــوان شــغل در رعــد برعهــده بگیرنــد. 
ــی موســوی  ــد ســید عل ــردی مانن ــال ف مث
کــه رانندگــی می کنــد، بتوانــد بــه عنــوان 
ــد.  ــکاری داشته باش ــد هم ــا رع ــده ب رانن
کاویان نــژاد معتقــد اســت کــه باوجــود 
ــان در رعــد  ــم پناهــی، شــرایط توانیاب خان
ــان  ــون ایش ــود چ ــر می ش ــه روز بهت روز ب
درایــت بســیاری دارنــد و هدفشــان ارتقــای 

ــت.  ــا اس ــرایط بچه ه ش

مشــکل  بزرگ تریــن  علی نقیــان 
رعــد را کــم بــودن تبلیغاتــش می دانــد 
کنیــم  کاری  ســعی داریــم  می گویــد،  و 
ــغ  ــد تبلی ــرای رع ــوزان ب ــود کارآم ــه خ ک
ــنواره ای  ــد جش ــر در رع ــال اگ ــد، مث کنن
ــا  ــه  بچه  ه ــا را ب ــود تراکت  ه ــزار می ش برگ
بد  هیــم تــا در محله  هــای خــود پخــش 

ــد. کنن

جدیــدی  کار  می گویــد،  موســوی 
ــم پناهــی در حــال  ــی خان ــا راهنمای ــه ب ک
انجــام هســتیم ایــن اســت کــه ببینیــم هــر 
ــق  ــک از مناط ــا در کدامی ــدام از بچه  ه ک
تهــران زندگــی می کننــد تــا بــا ارتبــاط بــا 
ــکان  ــف ام ــق مختل ــهرداری های مناط ش
شــرکت آنهــا در شــوراهای محلــه و در 
کانــون معلــوالن محــالت را فراهــم کنیــم 
مناسب ســازی  های  خودشــان  آنهــا  تــا 
ــا  ــد. بچه  ه ــری کنن ــود را پیگی ــه خ محل
ــی  ــه زندگ ــه ای ک ــر محل ــد در ه می  توانن
ــاز  ــه نی ــی ک ــر و خیابان  های ــد معاب می  کنن

بــه مناسب ســازی دارد را شناســایی کننــد 
ــه شــوراهای محــالت معرفــی نماینــد.  و ب

ــو  ــن گفت وگ ــا در ای ــوال م ــن س آخری
ــورا از  ــدگان ش ــارات نماین ــورد انتظ در م
نماینــدگان جدیــد شــورای شــهر بــود. 
ــل  ــل و نق ــکالت حم ــه مش ــا ب ــه آنه هم
در  پذیــری  دســترس  عــدم  و  شــهری 

بــود. شــهر  جای جــای 

ــکالت  ــی از مش ــد: یک ــی می گوی رضای
ــل  ــامانه حمل ونق ــه س ــت ک ــن اس ــا ای م
بــه  رفت وآمــد  بــرای  فقــط  معلــوالن 
بــه  بیمارســتان ها  و  بهزیســتی  رعــد، 
ــر  ــی اگ ــد. یعن ــرویس می  ده ــوالن س معل
بچه  هــا بخواهنــد بــه دانشــگاه برونــد 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــن تفریحــی برون ــه اماک ــا ب ی
ادامــه  موســوی  نمی دهــد.  ســرویس 
از  کــه  انتظــاری  بیشــترین  می دهــد، 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــم ای شــورای شــهر داری
ــد  ــع کرده ان ــان وض ــه خودش ــی ک قوانین
عمــل کننــد. قوانیــن شــهرداری می  گویــد 
عمومــی  اماکــن  و  بیمارســتان  ها  کــه 
و  باشــند  شــده  مناسب ســازی  بایــد 
رمــپ داشــته باشــند. چــرا شــهرداری 
بــه ســاختمان  هایی کــه قوانیــن خــود 
ــان کار  ــد پای ــت نمی کن ــهرداری را رعای ش
از  پــس  می دهــد،  ادامــه  او  می  دهــد؟ 
پیگیری  هــای زیــاد توانســتیم   محــل پــارک 
ــت  ــراد دارای معلولی ــرای ماشــین های اف ب
اتومبیل هــای  همیشــه  ولــی  بگیــرم  را 
متفرقــه در آنجــا پــارک می  شــوند! شــکایت 
هــم کــه می کنیــم کســی جوابگــو نیســت. 
ــه  ــارک ب ــل پ ــک مح ــهرداری ی ــی ش وقت
ــد  ــت می  ده ــراد دارای معلولی ــین اف ماش
ــگ  ــی هماهن ــی و رانندگ ــا راهنمای ــد ب بای
باشــد. همانطــور کــه راهنمایــی و رانندگــی 
ــان  ــار خیاب ــف را از کن ــین  های متخل ماش
بــا جرثقیــل بلنــد می کنــد و می  بــرد، 
ــارک  ــل پ ــه در مح ــینی ک ــن ماش ــد ای بای
معلــوالن پــارک کــرده اســت را هــم ببرنــد.

ساختمان ســازی  قوانیــن  از  رضایــی 
می گویــد، کــه بناهــای جدیــدی که ســاخته 
می  شــوند، چــه اداری و چــه تفریحــی و 
ــند و  ــد دســترس پذیر باش ــی بای ــه عموم چ
ــز  ــده اند نی ــًال ساخته ش ــه قب ــی ک مکان  های
ــن  ــن قوانی ــه ای ــوند، ک ــازی ش مناسب س

ــود.  ــت نمی ش ــفانه رعای متاس

انتظــارات نماینــدگان شــورا کارآمــوزان 
ــه  ــیار اســت. ب ــهر بس ــورای ش ــد از ش رع
امیــد اینکــه شــورای جدید شــهر و شــهردار 
جدیــد در جهت شــهری ســالم و امــن برای 
همــه شــهروندانش اقدامــات جــدی کننــد.

هر مشــکلی بالفاصله به مدیریت 
سعی  اول  نمی شود،  منتقل 

شورا  اعضای  کمک  با  می  کنیم 
مشــکل را بررسی کنیم و بعد 
میان  در  بخش  هر  مسئول  با 

می گذاریــم و در نهایت با مدیریت 
می کنیم  مطرح  را  آن 

25پـــــــــرونده
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شما  کالس  هنرجویان  طالکوب،  خانم 
متفاوتی  قابلیت های  و  توانایی ها  از 
چگونه  را  بچه ها  این  با  کار  برخوردارند. 
شروع می  کنید و در این مدت چه ارزیابی از 

هنرآموزان این کالس دارید؟
ســفالگری  کالس  در  کــه  بچه  هایــی 
گــروه  چنــد  می  کننــد  شــرکت  رعــد 
هســتند. یــک ســری از بچه  هــا واقعــًا 
توانمنــد هســتند و در دانشــگاه هــم در 
ــازی  ــک، تصویرس ــل گرافی ــته هایی مث رش
ــن  ــا ای ــد. کار ب ــل کرده ان و نقاشــی تحصی
ــا کســانی کــه بــرای تفنــن  ــا کار ب افــراد ب
ــًال  ــد کام ــان می  آین ــا درم ــرگرمی و ی و س
ــا  ــن تفاوت ه ــاوت اســت. شــناخت ای متف
ــرای هــر کــدام از ایــن  باعــث شــده کــه ب
بچه هــا بــه صــورت منحصــر بــه فــرد 
ــه  ــی ک ــرای بچه  های ــود. ب ــزی ش برنامه ری
جدی تــر و پیگیرترنــد، تــالش می شــود 
کــه بــه ســمت آشــنایی باکارهــای موجــود 
ســطح  در  آشــنایی  حتــی  و  بــازار  در 
ــد.  ــری برون ــار هن ــد آث ــی و تولی بین الملل
ولــی بــرای کارآموزانــی کــه بــا هــدف 
درمــان بــه کالس می  آینــد بعــد از مشــورت 
بــا بخــش درمانــی مرکــز رعــد و بــا توجــه 
بــه نیازهــای درمانــی  برایشــان برنامه ریــزی 

می شــود. مثــًال اگــر الزم باشــد دســت 
ــدف  ــن ه ــا همی ــود ب ــر ش ــردی قوی ت ف
برایــش فعالیــت هنــری تعریــف می کنیــم و 
ــه او تمرین  هــا و کارهایــی می  دهیــم کــه  ب
بــه ایــن هــدف برســیم. یــا مثــال اگــر الزم 
ــز شــود،  ــد شــخصی متمرک ــه دی باشــد ک
ــرار می دهیــم کــه  ــارش ق طرحــی در اختی
ایــن هــدف را دنبــال کنــد. البتــه گروهــی 
از بچه  هــا هــم صرفــًا از روی عالقــه و 
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــه کالس می  آین ــی ب تفنن

ــم. ــوزش می دهی ــفالگری را آم ــم س ه

کالس  این  در  نفر  چند  حاضر  حال  در 
مشغول به آموزش هستند؟

ــزده  ــرم پان ــر ت ــط در ه ــور متوس به ط
ــه  ــم ک ــر شــرکت کننده داری ــا بیســت نف ت
ــه تفکیــک ســاعت  ها  ــداد ب ــن تع ــه ای البت
ــای  ــای کالس ه ــه برنامه  ه ــه ب ــا توج و ب
دیگــر  متفــاوت اســت. در مجمــوع در 
ــزار  ــفال گری برگ ــه روز کالس س ــه س هفت
می شــود کــه یــک روز بــرای بچه  هــای 
هــم  دیگــر  روز  دو  و  اســت  پیشــرفته 

ــت.  ــی اس ــای مقدمات کالس  ه

آیا کارآموزانی دارید که در رشته سفال گری 
به مهارت رسیده باشند؟

کارآمــوزان  از  ســری  یــک  بلــه. 
پیشــرفت خوبــی دارنــد و اکنــون از طریــق 
شــبکه  های  و  مجــازی  شــبکه  های 
اجتماعــی محصــوالت خــود را معرفــی 
در  یــا  و  می  فروشــند  و  می کننــد 
مختلــف  نمایشــگاه  های  و  بازارچه  هــا 
شــرکت می  کننــد و محصــوالت خــود را در 

می دهنــد.  قــرار  فــروش  معــرض 

محصوالت هنری کارآموزان رعد 
در طول سال در چندین بازارچه ی 
رعد عرضه می شود ولی سیاست 
جدید این است که یک قدم به جلو 
برداریم و در گالری  های دیگر هم 

حضورداشته باشیم

قدیمی تریــن  از  یکــی  ســفال  کالس 
کالس هــای هنــری در موسســه رعــد اســت کــه 
ــد دارد.  ــوزان رع ــن کارآم ــادی بی ــدان زی عالقمن
دل آرام طالکــوب چهــار ســال اســت کــه اســتاد 
ایــن کالس اســت و بــه هنرجویــان زیــادی آموزش 
ــتی  ــته صنایع دس ــد. او در رش ــفالگری می ده س
در گرایــش ســفال و ســرامیک مــدرک کارشناســی 
دارد و در رشــته پژوهــش هنــر کارشــناس ارشــد 
ــق  ــد از طری ــا موسســه رع ــنایی او ب اســت. آش
ــی  ــق مرب ــز از طری ــز و نی ــن مرک ــای ای بازارچه  ه
ــن کالس در رعــد صــورت گرفته اســت.  ــی ای قبل
ــفال  ــه کالس س ــتان ب ــای تابس ــی از روزه در یک
ــرات  ــتاد کالس و نظ ــا روش کار اس ــا ب ــم ت رفتی

ــان آشــنا شــویم.  هنرجوی

 ساختن، احساِس خلق و خودباوری 
به کارآموزان می دهد

گزارش از کالس سفال
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چندی پیش گالری علیها میزبان محصوالت 
هست  قرار  آیا  بود.  رعد  کارآموزان  هنری 
که کارهای هنری این بچه ها در گالری های 
محصوالت  یعنی  شوند؟  عرضه  هم  دیگر 
هنری کارآموزان رعد در حد رقابت با بقیه 

هنرمندان این رشته هست؟
رعــد  کــه  سیاســت هایی  طبــق   
تعریــف کــرده، قــرار اســت کــه کارآمــوزان 
ــد  ــع رع ــای مجتم ــور در فض ــه حض را ب
محــدود نکنیــم، بلکــه کیفیــت کارهــا بــه 
حــدی برســند کــه بتواننــد در گالری هــا و 
نمایشــگاه  های بیــرون از رعــد هــم عرضــه 
شــوند. محصــوالت هنــری کارآمــوزان رعد 
در طــول ســال در چندیــن بازارچــه ی رعد 
ــد  ــت جدی ــی سیاس ــود ول ــه می ش عرض
ایــن اســت کــه یک قــدم بــه جلــو برداریــم 
ــر هــم حضورداشــته  و در گالری  هــای دیگ
باشــیم تــا بچه هــا هــم بــه لحــاظ اعتبــار 
ــورد  ــوه برخ ــاظ نح ــه لح ــم ب ــری و ه هن
ــته  ــرفت داش ــران، پیش ــا دیگ ــار ب و رفت
باشــند. در ایــن راســتا بــا چندیــن گالــری 
صحبــت شــد و گالــری علیهــا قبــول کــرد 
کــه یک زمــان چنــد روزه را در اختیــار 
ــان  ــا کارهایش ــا بچه  ه ــد ت ــرار ده ــد ق رع
ــن  ــد. در ای ــه نمایــش بگذارن را در آنجــا ب
ــفال،  ــای س ــر کاره ــالوه ب ــگاه ع نمایش
ــی و  ــوب، نقاش ــوخت چ ــرق، س ــار مع آث

ــه شــد. خوشنویســی هــم ارائ

 

حضور  گالری  این  در  هم  بچه  ها  خود 
داشتند؟

ــی از  ــل خیل ــم مث ــا ه ــری علیه گال
اماکــن دیگــر در کشــور مــا مناسب ســازی 
نیســت و فقــط بچه  هایــی کــه در بــاال 
محدودیــت  پله  هــا  از  رفتــن  پاییــن  و 
نداشــتند توانســتند در ایــن نمایشــگاه 

ــد. ــرکت کنن ش

نمایشگاه  این  در  ارائه شده  کارهای  از   
قرار  آیا  و  رسید؟  فروش  به  هم  کارهایی 
منجر  بچه ها  برای  درآمدزایی  به  که  هست 

شود؟
ــم  ــای نقاشــی و ه ــم از کاره ــه. ه بل

داشــتیم.  فــروش  ســفال  ازکارهــای 
ــه  ــا ب ــن کالس  ه ــت ای ــرار اس ــوًال ق اص
اشــتغال زایی منجــر شــوند. بچه  هایــی 
کــه کارهــای خوبــی تولیــد می  کننــد، 
البتــه  می  فروشــند.  را  خــود  تولیــدات 
ــن محصــوالت در حــدی  ــوز فــروش ای هن
ــی  ــارج زندگ ــوی مخ ــه جوابگ ــت ک نیس
بــه  بچه هــا  از  تعــدادی  ولــی  باشــد. 
ــه   ــد در خان ــه بتوانن ــیده اند ک ــدی رس ح
ــا  هــم کار کننــد. آنهــا از طریــق تلگــرام ب
ــای  ــاس هســتند و راهنمایی  ه ــن در تم م
ــان را  ــت کارش ــد و درنهای الزم را می  گیرن

بــه فــروش می  رســانند.

ای  مرحله  به  شما  کالس  هنرجویان  آیا 
رسیده اند که بتوانند در کارگاهی مشترک 
با هم کار کنند و تولیداتشان را به فروش 

برسانند؟
ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  هنــوز   
موقعیــت زود اســت. ولــی بــا توجــه 
بــه شــناختی کــه از ایــن بچه  هــا دارم 
می  توانــم پیش بینــی کنــم کــه چنــد نفــر 
از آنهــا ایــن توانایــی رادارنــد کــه بتواننــد 
در آینــده کارگاه شــخصی داشــته باشــند.

مراحل  به  کالس  این  در  شما  آموزش های   
به جلو  نگاه  و  می رسند  هم  پیشرفته تری 
میکند،  طی  کالس  این  که  مسیری  دارد؟ 

قرار است این کالس  ها به اشتغال زایی 
هم منجر شوند. بچه  هایی که کارهای 

با کیفیت تولید می  کنند، تولیدات خود را 
به فروش می گذارند
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به چه صورت است؟
ــفالگری  ــدارد. کار س ــی ن ــر انتهای هن
ــار کوچــک شــروع می شــود  از ســاختن آث
خالقیــت  و  توانمنــدی  اســاس  بــر  و 
ــد.  ــدا می  کن ــش را پی ــا راه ــود بچه  ه خ
می کنیــم  شــروع  کوچــک  کارهــای  از 
ســاخت  بــه  پیشــرفته تر  مراحــل  در  و 
ــری از  ــا یکس ــیم. اآلن ب ــمه می  رس مجس
ــد  ــتری دارن ــدی بیش ــه توانمن ــا ک بچه  ه
فیگوراتیــو  مجســمه  های  ســاخت  بــه 
ــل  ــیده ایم. مراح ــو رس ــر فیگوراتی ــا غی ی
ریخته گــری  کار،  پیشــرفته تر  و  بعــدی 
بچه  هــای  کــه  اســت  قالب ســازی  و 
عالقمنــد و توانــا می تواننــد بــه ایــن 

ــند. ــم برس ــل ه مراح

آیا تمام مراحل کار سفالگری از ساخت تا 
انجام  محل  همین  در  رنگ آمیزی  و  پخت 

می شود؟
متأســفانه در مرکــز رعــد کــوره پخــت 
ــا  ــخصی ب ــک کارگاه ش ــی ی ــم. ول نداری
ــوره اش را در  ــد و ک ــکاری می کن ــد هم رع
اختیــار مــا قــرار داده اســت. کارهایــی کــه 
بچه  هــا می  ســازند پــس از خشــک شــدن 
بایــد در کــوره پختــه شــوند. بعــد از پخــت 
ــه هــم  ــزی اســت ک ــه رنگ آمی هــم مرحل
می  تــوان از رنگ  هایــی مثــل آکریلیــک 
اســتفاده کنیــم کــه نیــاز بــه پخــت نــدارد 
ــد  ــه بای ــاب اســتفاده می شــود ک ــا از لع ی
دوبــاره پخــت شــوند. بعضــی از کارهــا دو 

یــا ســه بــار نیــاز بــه پخــت دارنــد.

تولید  کارگاه  این  در  که  محصوالتی   
می شوند، از لحاظ کیفی قدرت رقابت در 

بازار را دارند؟
 محصــوالت تولیــد شــده کیفیت هــای 
ــا در  ــرفته م ــروه پیش ــد. گ ــی دارن مختلف
کــه  می کننــد  تولیــد  کارهایــی  کالس 
قابل رقابــت در بــازار هســتند و حتــی 
کیفیــت باالتــری هــم دارنــد. ولــی بعضــی 
ــطح  ــه در س ــتند ک ــم هس ــدات ه از تولی
بــازار نیســتند و فقــط در بازارچه  هــای 
دیــد  بــا  و  می شــوند  ارائــه  خیریــه 
ــه  ــند. البت ــروش می رس ــه ف ــه ای ب خیری

محصوالتــی کــه در گالــری علیهــا بــه 
نمایــش گذاشته شــد، در ســطح کیفــی 
بســیار باالیــی بودنــد تــا جایــی کــه 
ــگاه در  ــد از نمایش ــی در بازدی ــم پناه خان
ــل  ــر از قب ــه اگ ــد ک ــا گفتن ــری علیه گال
ــا  ــه این ه ــردم ک ــاور نمی ک ــتم ب نمی دانس
ــه  ــد. روی ــد باش ــز رع ــای مرک کار بچه  ه
ــی  ــه کارهای ــت ک ــن اس ــا همی ــدی م بع
ارائــه شــوند کــه نیــاز بــه معرفــی معلولیت 
ســازنده اش نباشــند بلکــه کیفیــت کارهــا 

ــود. ــرار داده  ش ــر ق موردنظ

تولید  کالس  در  بچه  ها  که  سفال هایی  آیا 
جنبه  یا  دارند  تزیینی  جنبه  فقط  می کنند 

کاربردی هم دارند؟
 هم کارهــای  تزیینــی و هم کارهــای 
ــقاب و  ــم. از بش ــد می کنی ــردی تولی کارب
کاســه تولیــد داریــم تــا شــمعدان و گلــدان 
ــان  ــم بیشــتر کارهایم و... .ســعی می  کنی
کاربــردی باشــند. اآلن فضــای خانه هــا 
ــی  ــایل تزیین ــه وس ــت ک ــه ای نیس به گون
زیــادی روی در ودیوارهــا بگذاریــم. بــا 
توجــه بــه محدودیــت جــا و مــکان در 
ــر  ــد اگ ــح می  دهن ــا مــردم ترجی آپارتمان  ه
چیــزی خریــداری می  کننــد عــالوه بــر 
ــًال  ــد. مث ــم  باش ــتفاده ه ــی قابل اس زیبای
اگــر قــرار اســت گلــدان قشــنگی روی میــز 
بگذارنــد بتواننــد چنــد شــاخه گل هــم در 

ــد. ــرار دهن آن ق

کارهای  تولیدکنندگان  سایر  از  شما  آیا 
سفالی هم ایده می  گیرید؟ مثل کارهایی که 

در الله جین همدان تولید می شوند؟
 مــا از تولیــدات کارگاه  هــای دیگــر هــم 
ــل  ــی مث ــی درجاهای ــم. ول ــده می  گیری ای
ــوه  ــد انب ــورت تولی ــن، کار به ص ــه جی الل
اســت و دیگــر از جنبــه هنــری خارج شــده 
ــا کارهــای تــک و  اســت. در اینجــا بچه  ه
خــاص انجــام می  دهنــد و کاری کــه تولیــد 
نمی شــود.  تکــرار  دوبــاره  می شــود، 
حتــی اگــر ســفارش هــم بگیرنــد کار دوم 
ــد  ــاوت خواه ــا کار اول متف ــواه ب خواه ناخ
بــود. مگــر اینکــه روش کار را تغییــر دهیــم 
کــه آن روش تولیــد انبــوه و کار بــا قالــب 
اســت. کار بــا قالــب بخــش دیگــری از کار 
ســفالگری اســت کــه در ادامــه رونــدی کــه 
آن را هــم آمــوزش می  دهیــم هســت ولــی 
ــاص  ــات خ ــرایط و امکان ــوه ش ــد انب تولی
ــه  ــًال در برنام ــه فع ــد ک ــود را می  خواه خ

کاری مــا نیســت.

چه چشم اندازی برای ادامه این کالس دارید؟
ــای کالس  ــه بچه  ه ــل ک ــن دلی ــه ای ب
می شــوند،  طبقه بنــدی  گــروه  دو  در 
ــزی  ــه چی ــان ب ــر کدامش ــت دارم ه دوس
کــه نیــازش را دارنــد برســند. دوســت دارم 
ــدی  ــان و توانمن ــرای درم ــه ب ــانی ک کس
آمده انــد شــرکت در ایــن کالس واقعــًا 
بــه  بتواننــد  و  باشــد  مفیــد  برایشــان 
ــی و اعتمادبه نفــس برســند.  آرامــش درون
ــه  ــا یک تک ــک ب ــای کوچ ــاختن چیزه س
ــاس  ــردن و احس ــق ک ــاس خل ِگل، احس
ــاوری را بــه بچه  هــا می  دهــد. بــرای  خودب
ــع  ــم توق ــرفته مان ه ــروه پیش ــای گ بچه  ه
ــتغالی  ــه خوداش ــا ب ــن بچه  ه ــه ای دارم ک
ــه  ــه ب ــدرام ک ــت ن ــه دوس ــند. البت برس
ــوه  ــد انب ــد. تولی ــوه برون ــد انب حــوزه تولی
ــواد  ــه س ــه ب ــی اســت ک ــک کار کارگاه ی
فقــط  و  نــدارد  نیــازی  بــاال  هنــری 
آمــوزش نحــوه کار کافــی اســت. مــن 
ترجیــح می  دهــم بچه  هــا دیــد هنــری 
ــدود  ــد و کارشــان مح ــدا کنن وســیعی پی
بــه ایــران نباشــد. خوشــبختانه بــا توجــه 
بــه امکاناتــی کــه از طریــق فضاهــای 
مجــازی وجــود دارد بچه  هــا می  تواننــد 
کارهایشــان را نه فقــط در ایــران بلکــه بــه 
همــه دنیــا نشــان دهنــد. بچه  هــا عــالوه 
بــر شــبکه  های اجتماعــی می  تواننــد از 
ســایت مجتمــع رعــد هــم اســتفاده کننــد 
ــرای فــروش عرضــه  ــدات خــود را ب و تولی
کننــد. اینکــه بچه  هــا بتواننــد کار خاصــی 
را تولیــد کننــد بــرای مــن خیلــی اهمیــت 
دارد و امیــدوارم بــه ایــن مرحلــه برســیم. 
قــرار اســت از کارهــای بــا کیفیــت بچه  هــا 
عکاســی شــود و در ســایت مجتمــع رعــد 

ــود. ــرار داده ش ــروش ق ــت ف جه

 ساختن چیزهای کوچک 
با یک تکه ِگل، 

احساس خلق کردن و خودباوری را 
به بچه  ها می  دهد
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از اینکه می توانم چیزی را درست کنم لذت می برم
فیــروزه ملــک مقــدم حــدود ده ســال اســت کــه در کالس  هــای مختلــف 
رعــد شــرکت می  کنــد. او در کالس  هــای کاشــی معــرق، ســفال، زیــورآالت 
ــفال  ــابقه  او در کار س ــه و س ــی تجرب ــرده ول ــرکت ک ــد ش ــی رع و قالیباف
بیشــتر اســت. او می گویــد: کار ســفال را به خوبــی یــاد گرفتــه ام و از اینکــه 
ــروزه دوســتان  ــرم. فی ــذت می  ب ــم ل ــم چیــزی را خــودم درســت کن می توان
ــدا کــرده و محیــط کالس را بســیار دوســت دارد.  خوبــی در ایــن کالس پی
می گویــد: از اینکــه درکنــار بچه  هــای ایــن کالس هســتم خیلــی خوشــحالم 
ــه  ــم. او ب ــم تشــکر می  کن ــای کالس ه ــایر بچه ه ــوب و س ــم طالک و از خان
ــته ام  ــن توانس ــد، م ــه می ده ــادی دارد و ادام ــگاه اقتص ــفالگری ن ــر س هن
تعــدادی از کارهایــم را در بازارچه  هــای خیریــه و نمایشــگاه  ها بفرو شــم 
ــته ام  ــوز نتوانس ــی هن ــم. ول ــب کن ــد کس ــر درآم ــن هن ــد دارم از ای و قص
ــام  ــکان انج ــه کار شــوم. او ام ــه در آن مشــغول ب ــم ک ــدا کن ــی پی کارگاه
ســفالگری در خانــه را نــدارد چــون ســفالگری نیــاز بــه  ابــزار دارد و امکانــش 
در خانــه مهیــا نیســت. البتــه او در خانــه بــی کار نمی مانــد و کار زیــورآالت 
را انجــام می  دهــد. امیــدوار اســت روزی بــه ایــن مرحلــه برســد کــه بتوانــد 

ــود. ــا ش ــی بچه  ه مرب

کار با گل و خاک آرامش خاصی به من می دهد
ــان کالس ســفالگری اســت. او  ــور یکــی دیگــر از هنرجوی زهــرا واعظی پ
ــد  ــردی رع ــع علمــی کارب ــدرک کارشناســی گرافیــک را از دانشــگاه جام م
گرفتــه و تابســتان  ها به صــورت تفننــی بــه کالس   ســفالگری می  آیــد. 
می گویــد: بــه کار ســفال عالقــه دارم و کار بــا گل و خــاک آرامــش خاصــی 
ــه  ــه مــن می دهــد و از وقتــی  کــه درســم تمام شــده وقــت بیشــتری را ب ب
ــگاه  ــر ن ــن هن ــه ای ــه ای ب ــم و به صــورت حرف ــفالگری اختصــاص می ده س
ــم  ــی ه ــه کالس نقاش ــفالگری ب ــر کارس ــالوه ب ــو ع ــن هنرج ــم. ای می کن
ــه  ــک ک ــا گرافی ــی ب ــفالگری و نقاش ــر س ــد هن ــاس می کن ــد و احس می  آی
رشــته تحصیلــی اش اســت نزدیکــی زیــادی دارد. او کارهــای هنــری زیــادی 
ــرار دارد. او  ــد ق ــرض دی ــفال در مع ــش در کالس س ــه نمونه های ــاخته  ک س
ــی  ــد  چندان ــری درآم ــای هن ــا کاره ــه م ــه در جامع ــا اینک ــد اســت ب معتق
ندارنــد ولــی همین کــه بشــود از طریــق کار هنــری در آمــدی کســب کــرد، 

ــود. ــزه  می ش ــش انگی ــث افزای باع

کارهایم را خودم از خودم می خرم! 
لیــدا تهرانــی هــم، در دانشــگاه علمــی کاربــردی رعــد تحصیــل می کنــد 
و هــم تابســتان  هایش را در کالس ســفال می  گذرانــد. او بــه کارهــای هنــری 
ــی،  ــای نقاش ــه کالس  ه ــفال ب ــر کار س ــالوه ب ــیاری دارد و ع ــه بس عالق
کاشــی معــرق و قالیبافــی هــم مــی رود. او کارهــای زیــادی انجــام داده  ولــی 
دوســت نــدارد کــه آنهــا را بــه فــروش برســاند. می گویــد: کارهایــم را خــودم 

ــا را داشته باشــم.  ــه آنه ــون دوســت دارم همیش ــرم چ می  خ

خانم طالکوب مربی بسیار خوب و با حوصله ای هستند 
محمــد دیگــر هنرجــوی کالس ســفال، دو ســال اســت کــه به ایــن کالس 
می  آیــد. او کــه مربــی بوچیــا در مرکــز رعــد اســت، کار ســفالگری را بســیار 
دوســت دارد. او می گویــد: خانــم طالکــوب مربــی خیلــی خــوب و باحوصله ای 
هســتند و مــن از زحمــات ایشــان بســیار تشــکر می  کنــم. مــن مربــی بوچیــا 

در مجتمــع رعــد هــم هســتم و بــه کالس ســفالگری هــم می  آیــم.

***
ــفال  ــه کالس س ــه ب ــت ک ــت اس ــی وق ــم خیل ــدی ه ــوگل محم س
می  آیــد. او کارهــای تزیینــی زیــادی مثــل گلــدان و جاشــمعی درســت کــرده 

ــه ای شــود..  ــر حرف ــن هن ــه در ای ــدوار اســت ک و امی

با کارآموزان کالس سفالگرى
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انسـان در طـول تاریخ همواره به دلیـل تفاوت های 
ظاهـری هم چـون نـژاد، رنگ پوسـت، جنسـیت، و یا 
اعتقـادات دینـی، شـرایط فیزیکی و جسـمی متفاوت 
همـواره مـورد تبعیـض یـا تحقیـر واقـع شده اسـت. 
احسـاس تفـاوت و برتـری فـرد یـا افـراد بـر دیگـری، 
برای ایجاد سـلطه و نشـان دادن قدرت، سـبب شـده 
تـا جنگ هـای فراوانی در طـول تاریخ به وجـود بیایند. 
ولـی سـرانجام با رشـد فکری بشـر و تـالش برای 
ایجـاد برابـری میـان انسـان ها، نهادهـای بین المللـی 
قوانینـی را وضـع نمودنـد تـا در روابـط بین انسـان ها 
نظـم ایجـاد شـده و زور بـر روابـط بیـن آنها مسـتولی 
نگـردد. بـا وضـع ایـن گونـه قوانیـن، حقـوق معنـا 
پیـدا کـرد و اولیـن حـق هـر انسـان، حـق حیـات او 
دانسته شـد. در همیـن راسـتا توجـه بـه حقـوق بشـر 
آغـاز   ۱۹۴۶ سـال  در  و  دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس 
گردیـد. فلسـفه حقـوق بشـر بـر اسـاس ایـن دو نکته 

گرفته اسـت: شـکل 
۱- حق حیات، انسان دارای ارزشی واال است.

۲- انسـان بایـد حـق تعییـن سرنوشـت خـود را 
داشته باشـد و ایـن حـق بایـد محتـرم شـمرده شـود
 در واقـع حقـوق بشـر، دفـاع از حیثیـت انسـان 
اسـت بـدان معنـا کـه هرکـس در ایـن جهـان زندگی 
می کنـد حق داشـتن یـک زندگی آزاد و بـدون تبعیض 
را داشته باشـد. در سـال های پـس از وضـع قوانیـن 
حقـوق بشـر، قطعنامه های متعددی به تصویب رسـید 
که به رسـمیت رسـیدن حقـوق افـراد دارای معلولیت 
یکـی از آنهـا بـود. از ایـن طریـق باورهـا و هنجارهای  
تـازه ای  در میـان  انسـان ها پدیـد آمـد و برخـورد افراد 
را نسـبت  بـه  پدیـده معلولیـت، دگرگـون  كـرد. اولین 
قـدم کـه اصلی تریـن هـم بـود، ایجـاد بسـتر فیزیکـی 
مناسـب بـود تـا امـکان حضـور افـراد دارای معلولیت 
در جامعـه فراهـم شـود و آنهـا از تسـهیالت الزم برای 
ادامـه زندگـی بهره منـد گردنـد. بر این اسـاس هر یک 
از اعضـای جامعـه، شـهروند آن جامعه به شـمار آمده 
و بـر اسـاس قابلیت هـا و موقعیت هایـی کـه دارند باید 
از حقـوق شـهروندی خـود بهره مند گردنـد. به همین 
دلیل شـهروندی، مجموعه گسـترده ای از فعالیت های 
فـردی و اجتماعـی اسـت کـه اگرچه فردی اسـت، اما 
برآینـد آنهـا بـه پیشـرفت وضعیـت اجتماعـی کمـک 
خواهد کرد. حقوق شـهروندی شـامل حقوق انسـانی، 

حقـوق سیاسـی، حقـوق اقتصـادی، حقـوق فرهنگی 
و حقـوق اجتماعـی اسـت. بـا نگـرش جدیـدی که در 
جوامـع پیشـرفته بوجـود آمـد، تعریـف معلولیـت تـا 
حـدود زیـادی تغییـر کرد و بدین جا رسـید کـه میزان 
معلولیـت یـک فـرد را محیـط تعییـن می نمایـد. این 
امر زمانی مشـخص می شـود که فـرد دارای معلولیت، 
از امکاناتـی کـه جامعـه در دسـترس عموم مـردم قرار 
داده محـروم اسـت یـا در برخـورداری از آن با مشـکل 
مواجـه می باشـد. آنچـه کـه امـروز در هـر جامعـه ای 
الزم اسـت به آن توجه شـود، دردسـترس پذیری همه 
ارکان محیـط زندگـی اسـت، تـا افرادی کـه معلولیت 

دارنـد هم شـهروند بـه حسـاب بیایند.
بـا نگاهـی ژرف تـر بـه مسـئله ناتوانـی و بررسـی 
توانایی هـای افـراد و ارتبـاط آن بـا تعریـف سـالمتی، 
می تـوان نتیجه گیـری کـرد کـه همـه افـراد جامعه در 
طـول زندگـی بـه نحـوی ناتوانـی را تجربـه می کننـد. 
چنیـن توصیفـی سـبب می شـود تا افـراد ناتـوان خود 
را کامـًال مجزا از جامعه نبینند و مرزهای سـاختگی ای 
کـه مانـع از ورود آزاد آنـان بـه جامعـه می شـود، خود 
بـه خـود از بیـن بـرود. بـرای ارتقـاء کیفیـت زندگـی 
افـراد کم تـوان، جامعـه و دولـت بایـد تـالش کننـد 
تـا بسـتر مناسـبی بـرای احقـاق حقـوق افـراد دارای 

معلولیـت مهیا شـود.
بـا وجـود این کـه در سـال های اخیر بـه تحصیل و 
آمـوزش افـراد دارای معلولیـت توجه شـده و نهادهای 
دولتـی امکاناتـی را بـرای تحصیـالت دانشـگاهی بـه 
صـورت رایـگان یـا نیمـه رایـگان بـرای آنهـا فراهـم 
کرده انـد، ولـی فرصت های اسـتخدامی كـه در اختیار 
آنهـا قـرار می گیـرد، بسـیار انـدك بـوده و بـا وجـود 
قوانینـی مبنی بر اسـتخدام ۳٪ افـراد دارای معلولیت 
الـزام  همینطـور  و  دولتـی  نهـاد  و  سـازمان  هـر  در 
كارفرمایـان جهـت اسـتفاده از افـراد دارای معلولیت، 
ایـن قوانین تاکنون رعایت نشـده و از بـه کار گیری این 
افراد در مشـاغلی که اسـتعداد و توانایی انجامشـان را 
دارنـد بـه خاطـر داشـتن ظاهـر متفـاوت، سـرباز زده 
می شـود. همیـن مسـئله رسـیدن بـه خودکفایـی و 
اسـتقالل افـراد دارای معلولیت را سـخت و گاهی غیر 

ممکـن می سـازد.
البتـه تـا زمانی کـه اماکـن عمومـی در شـهرها و 
معلولیـت  کـه  افـرادی  حضـور  امـکان  سـاختمان ها 

رعایت حقوق افراد دارای معلولیت؛
وظیفه دولت یا لطف و ترحم مســئوالن!

سروه شیخی، کارشناس ارشد معماری
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دارنـد را مهیـا نمی کننـد، چـه بسـا محرومیـت ایـن 
معیشـتی  مشـکالت  باعـث  کار  و  تحصیـل  از  قشـر 
فقـدان  همچنیـن  می شـود.  آنهـا  بـرای  فراوانـی 
امکانـات شـهری در دسترسـی بـه مراکز توانبخشـی، 
موجـب افزایـش مشـکالت جسـمی شـده و در عیـن 
حـال به دلیل نداشـتن مراودات اجتماعـی، اقتصادی 
و سیاسـی، بیماری هـای روحـی و افسـردگی را بـرای 
ایـن قشـر به دنبـال خواهـد داشـت کـه خـودش نیـز 

نوعـی معلولیـت خواهـد بـود. 
 کشـور ایـران یکـی از امضاکننـدگان کنوانسـیون 
حقـوق معلـوالن بوده که در آن قید شـده، دسترسـی 
به تمامی معابر، مجموعه های مسـكونی و شـبكه های 
حمـل و نقـل بایـد میسـر باشـد. تمامـی حـوزه هایی 
کـه بـه آنهـا اشـاره شـد، دارای ارتباطی درهـم تنیده 
بـا هـم هسـتند یعنـی اصالحـات انجـام شـده در هر 
کـدام از آنهـا بایـد در ارتبـاط بـا دیگر حوزه ها باشـد و 
نمی تـوان هـر بخـش را بـدون توجه به دیگـر بخش ها 
بهبـود بخشـید. در نتیجـه آن بخـش از جامعـه که به 
سـبب ناتوانـی جسـمی- حرکتـی، عمـًال از اسـتفاده 
نـه  را  علـت  شـده اند،  محـروم  شـهری  فضاهـای  از 
در معلـول بـودن خویـش کـه در معلـول بـودن شـهر 

جسـتجو مـی کنند!
بدیـن ترتیـب، زبـان معمـاری و طراحـی شـهر، 
حامـل تصاویـری از برخـورداری یـا محرومیت اسـت. 
طراحـی ”غیرمعلول گـرا“ دارای تاثیراتـی زیـان آور روی 
نمی تواننـد  کـه  محیط هایـی  اسـت.  افـراد  همـه ی 
افـراد دارای معلولیـت حسـی، حرکتـی و یادگیـری را 
به حسـاب آورنـد، تمایـل دارند محیط هایـی پیچیده و 

خسـته کننده بـرای هدایت کـردن افـراد باشـند. 
متاسـفانه در کشـور ایران برخـالف قوانین حقوق 
بشـر و احـکام و تعالیـم اسـالم مبنـی برتسـاوی بیـن 
انسـان ها، چنـدان تالش فراگیر و همـه جانبه ای برای 
حمایـت از حقـوق معلـوالن از جانـب دولـت صـورت 
نگرفتـه اسـت و افـرادی کـه معلولیـت دارند، شـرایط 
نابرابـری را تجربـه می کننـد و همچـون افـراد عـادی 
بهره منـد  عمومـی  خدمـات  از  نمی تواننـد  جامعـه 
گردنـد. علی رغـم تـالش در جهـت تدویـن و اجـرای 
ضوابـط و مقـررات، تصویـب قوانیـن و قطعنامه هـا و 
ابـالغ بخشـنامه ها و مصوبـات در جهت تاکیـد بر رفع 
موانـع محیطـی، همچنـان شـاهد نامناسـب بـودن 
بـرای  عمومـی  سـاختمان های  و  شـهری  فضاهـای 
تـردد افـراد دارای محدودیت حرکتی هسـتیم. ما می 
توانیـم خـوب بنویسـیم و قشـنگ حـرف بزنیـم ولـی 
قشـنگ حـرف زدن دردی را دوا نمـی کنـد. تـا وقتی 
کـه دولـت شـرایط اجـرای قوانیـن را مهیا نکنـد، این 
قوانیـن در حـد بخشـنامه باقـی می مانند. چـرا که در 
همـه قوانیـن موجـود، قیـد شـده کـه احیـای حقوق 
انسـانی و شـهروندی افـراد دارای معلولیـت مقیـد و 

مشـروط بـه وجـود اعتبـارات مالـی هسـتند. ولـی 
به نظـر می آیـد علـت اصلـی عـدم توجـه بـه نیازهـای 
حیاتـی افـراد دارای معلولیـت ایـن اسـت کـه هنـوز 
توانایی هـای چنیـن افـرادی ناشـناخته مانـده و تصور 
جامعـه نسـبت به آنهـا افرادی اسـت که فاقـد توانایی 
هسـتند. ایـن در حالیسـت کـه افـراد دارای معلولیت 
توانایی هایـی دارنـد کـه گاهـی اوقـات افراد تندرسـت 

در انجـام آن ناتـوان می باشـند.
 قوانیـن بـرای عملـی شـدن بـه تدبیـر و آگاهـی 
کافـی، همـراه بـا امکانـات و تعهـد انسـانی نیازمنـد 
هسـتند. به دلیل کمبـود نیـروی آگاه و متعهد امروزه 
شـاهد مناسـب سـازی هایی هسـتیم که نه تنها موانع 
گذشـته را برطـرف نکـرده کـه موانع جدیـدی را نیز بر 
سـر راه ایـن افـراد قـرار داده اسـت کـه علـت آن عدم 
آموزش هـای الزم در رعایـت اسـتانداردها و ضوابـط 
شهرسـازی اسـت. متاسـفانه متولیـان و مسـئوالن، آ 
موزش هـای الزم را در زمینـه ناتوانی و محدودیت افراد 
جامعـه کسـب نکرده انـد. اینجاسـت کـه در صـورت 
اعتـراض یـا انتقـاد از عملکـرد مسـئول یا مدیـری که 
متولـی حقـوق افـراد دارای معلولیت اسـت، پاسـخی 
مبنـی بـر ایـن کـه هنـوز دولـت برنامـه ای در جهـت 
بـرآورده نمودن خواسـته های افـراد دارای معلولیت در 
دسـتور کار خـود قـرار نـداده را می شـنویم و اینکـه تا 
همیـن اندازه امکاناتی که در شـهر بـرای افراد توانیاب 
وجود دارد، به دلیل لطف مسـئوالن و از روی ترحم و 
برای کسـب سـعادت اخروی اسـت! چنین پاسخ هایی 
طـرف  از  آگاهـی  و  شـناخت  عـدم  دلیـل  بـه  تنهـا 
مسـئوالن اسـت. اگرچه قوانیـن بین المللـی و قوانین 
ملـی بـر اسـتقالل کلیـه افـراد جامعـه تأکیـد دارنـد، 
ولـی بـا بی توجهـی نسـبت بـه اجـرای ایـن قوانین در 
عمـل، مشـکالت افـراد کم تـوان روز بـه روز بیشـتر 
شـده و باعـث حضـور کم رنـگ ایـن افـراد در جامعـه 
شـده تـا جایـی کـه بـه مـرور افـراد دارای معلولیت از 

جامعـه حـذف گردند.
 البتـه بـا ایـن وجـود افـراد دارای معلولیـت در 
سراسـر کشـور ناامیـد نشـدند و دسـت از تـالش برای 
هـای  جنبـه  در  پیشـرفت  و  رشـد  و  زیسـتن  بهتـر 
مختلـف زندگـی برنداشـتند. در حـال حاضریکـی از 
بارقه هـای امید افـراد دارای معلولیـت، روی کار آمدن 
نماینـدگان جدیـد در شـورای شـهر تهـران اسـت کـه 
بـا اجـرای حقـوق معلـوالن و اولویت دادن بـه حقوق 
آنهـا شـهر تهـران را به شـهر بـدون مانع تبدیـل کنند 
تـا الگویـی برای دیگر شـهرهای کشـور شـود. بـا رفع 
موانـع شـهری و فکری در جامعه، شـکاف بین افرادی 
کـه معلولیـت دارنـد یا تندرسـت هسـتند از بین رفته 
و رضایـت شـهروندی در کلیـه افـراد جامعـه فراهـم 

می گـردد.
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 افــراد دارای معلولیــت بــه خاطــر مشــکالت 
جســمی فــراوان نیازمنــد توجــه ویــژه از ســوی 
جامعــه و مســئولین می باشــند. بــرآورده شــدن 
ــد  ــز مانن ــا نی ــوند آنه ــث می ش ــته ها باع ــن خواس ای
ــد  ــد و بتوانن ــدا کنن ــور پی ــه حض ــایرین در جامع س
بــرای تامیــن زندگــی و معــاش خــود تــالش کننــد.
دارای  افــراد  نیازهــای  مهم تریــن  از  یکــی   *
اماکــن  در  «مناسب ســازی»  مســاله  معلولیــت، 
ــت از  ــون حمای ــه قان ــزء الیح ــه ج ــهری اســت ک ش
معلــوالن نیــز می باشــد. از نماینــدگان جدیــد شــورای 
شــهر تقاضــا داریــم دســتورات الزم در ایــن زمینــه را 
ــت  ــازی هم ــر مناسب س ــرای ام ــرای اج ــد و ب بدهن
کننــد. از آنجایــی کــه یکــی از وظایــف شــورای شــهر 
ــای  ــب طرح ه ــت تصوی ــهرداری جه ــا ش ــكاری ب هم
هــادی و جامــع شهرســازی می باشــد، تقاضــا داریــم 
اصــول شهرســازی و معمــاری شــهر و روســتاها 
طــوری اجــرا شــوند کــه افــراد دارای معلولیــت 
بتواننــد به طــور مســتقل رفــت و آمــد کننــد. 
ــپ و  ــرار دادن رم ــازی و ق ــول مناسب س ــت اص رعای
ــی  ــازمان های عموم ــاختمان ها و س ــور در س آسانس
ــازی  ــا و مناسب س ــل روی جوی ه ــتن پ و ... گذاش
باعــث  و...  هتل هــا  و  گردشــگری  مکان هــای 
می شــود تــا همــه بتواننــد در گردشــگری بــه راحتــی 
ــن،  ــودن اماک ــب نب ــت مناس ــد و به عل ــرکت کنن ش

ــه نشــین نشــوند.  خان
ــپردن  ــتغال» و س ــاله «اش ــدی مس ــورد بع * م
شــغل و حرفــه ی مناســب بــه افــراد دارای معلولیــت 
ــت  ــتن معلولی ــود داش ــا وج ــزان ب ــن عزی ــت. ای اس
جســمی و حرکتــی، حــق دارنــد کــه شــاغل باشــند 
و درآمــد کســب کننــد. هــر کــدام از آنهــا بــه نســبت 
ــد  ــت، می توانن ــزان معلولی ــمی و می ــت جس وضعی
در حرفــه ای مشــغول شــوند. لــذا از اعضــای محتــرم 
شــورای شــهر خواهــش داریــم دســتور اجــرای 
۳درصــد اســتخدام معلــوالن را کــه قــرار اســت 
بعــد از تصویــب الیحــه جامــع حقــوق معلــوالن ایــن 
ــد  ــد. امی ــی کنن ــه ۵درصــد برســد را اجرای ــزان ب می
ــهرداری  ــازمان ش ــهر و س ــد ش ــورای جدی ــت ش اس
ــد  ــدام کنن ــرای ایجــاد کارگاه هــای اشــتغال زایی اق ب
و امکانــات الزم بــرای آمــوزش معلوالنــی کــه تجربــه 

ــاده  ــا آم ــا آنه ــد ت ــا کنن ــد را مهی و ســابقه کار ندارن
ــوند. ــتخدام ش اس

* مــورد دیگــری کــه بســیار مهــم اســت مســاله 
«معیشــت» و تامیــن زندگــی افــراد دارای معلولیــت 
ــی  ــت. برخ ــان اس ــی آن ــای درمان ــن هزینه ه و تامی
ــت  ــدت معلولی ــت ش ــت به عل ــراد دارای معلولی از اف
ــند  ــم باش ــر ه ــتند و اگ ــردن نیس ــه کار ک ــادر ب ق
ــی از  ــد. برخ ــادی کســب کنن ــد زی ــد درآم نمی توانن
ــدان  ــه تامیــن نیازهــای فرزن ــز قــادر ب خانواده هــا نی
افــراد دارای معلولیــت خــود نیســتند، باالخــص اگــر 
سرپرســت خانــواده دارای معلولیــت باشــد مشــکالت 
ــای  ــذا تقاض ــد. ل ــد ش ــر خواه ــن براب ــان چندی ایش
ــیدگی  ــراد رس ــر از اف ــن قش ــه ای ــم ب ــه داری عاجزان
شــود و بــرای تامیــن زندگــی و مایحتــاج آنان شــرایط 
ــا شــرایط جســمی و معلولیــت  اشــتغال متناســب ب

آنهــا ایجــاد شــود.
افــراد  «مســکن»  مســاله  دیگــر  مــورد   *
دارای معلولیــت اســت. افــرادی کــه مســتاجر 
هســتند نیــاز بــه جابه جایــی ســاالنه دارنــد و 
ــت.  ــب نیس ــًال مناس ــان اص ــرای آن ــاله ب ــن مس ای
ــه  ــن بودج ــر تامی ــالوه ب ــه ع ــت ک ــن در حالیس ای
ــاز  ــم نی ــا ه ــب خانه ه ــکن، اغل ــه مس ــرای تهی ب
ــه  ــازی خان ــب س ــد. مناس ــازی دارن ــه مناسب س ب
خیلــی ســخت اســت و زمــان زیــادی مــی بــرد امــا 
ــراد دارای معلولیــت مناسب ســازی  ــر مســکن اف اگ
باشــند، قســمتی از مشــکالت ایــن قشــر حــل 
می شــود و حداقــل در داخــل منــزل خــود راحــت 
ــالی  ــد س ــه چن ــد. البت ــی می کنن ــتقل زندگ و مس
ــیدگی  ــر رس ــن ام ــه ای ــدودی ب ــا ح ــه ت ــت ک اس
می شــود ولــی بســیار محــدود اســت و فقــط برخــی 
از مناطــق شــهرداری ایــن کار را انجــام می دهنــد. 
لــذا الزم اســت تمامــی مناطــق شــهرداری بــه ایــن 

ــد. ــه کنن ــر توج ام
* امیــد اســت اعضــای جدیــد شــورای اســالمی 
شــهر بــه ایــن قشــر آســیب پذیر بیــش از پیــش توجــه 
نماینــد زیــرا ایــن عزیــزان نیــز شــهروند ایــن کشــور 
ــاز  ــان نی ــه محدودیت هایش ــه ب ــا توج ــتند و ب هس
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــه و رســیدگی بیشــتری دارن ــه توج ب
مســتقل زندگــی کننــد و وابســته بــه کســی نباشــند.

فرزانه حبوطى

32

شماره 65،   پاییز 1396

یادداشت



تــو نمی تونــی .. تــو بلــد نیســتی ... کار تــو نیســت 
... اذیــت نکــن خــودت رو .. (بــا فریــاد) پــا شــو ... (بــا 

فریــاد) می زنــم هــا! 
شــاید در اطــراف شــما و یــا خانــواده شــما فــردی 
باشــد کــه دچــار معلولیــت باشــد و وقتــی کاری را بــه 
ــد و  ــام ده ــی انج ــه خوب ــد آن را ب ــپارید نتوان او می س
یــا اصــال انجــام ندهــد. آیــا بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه 

ــت ؟ ــل آن چیس ــن عام مهم تری
شــاید یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود افــراد 
دارای معلولیــت نتواننــد بــه خوبــی از پــس کارهــا 
برآینــد، ایــن باشــد کــه وقتــی در خانــه بــه فــردی کــه 
ــا  ــا و مادره ــپارند، پدره ــت دارد کاری را می س معلولی
زود پیــش قــدم می شــوند و مانــع تحــرک فرزنــد خــود 
می شــوند و بــا گفتــن اینکــه؛ تــو نمی تونــی؛ کار 
تونیســت نمی گذارنــد خــودش آن کار را انجــام دهنــد. از 
همــان دوران کودکــی بــا ایــن چنــد جملــه مانــع تحرک 
ــد  ــود می آی ــرای او به وج ــادت ب ــن ع ــوند و ای او می ش
ــد.  ــر نمی آی ــاده ب ــا افت ــش پ ــای پی ــس کاره ــه از پ ک
ــرای  ــزرگ می شــود دیگــر ب ــرد ب ــی وقتــی همیــن ف ول
اعضــای خانــواده او شــخص کوچکــی نیســت و انتظــار 
ــام  ــی انج ــه خوب ــپارند ب ــه او کار می س ــی ب ــد وقت دارن

دهــد! 
وقتــی در دوران کودکــی بــه شــخص دارای معلولیت 
ــده و  ــدم ش ــش ق ــادر پی ــدر م ــپاردند و پ کاری می س
کار را خودشــان انجــام می دهنــد، همیــن پیــش قــدم 
دارای  فــرد  می شــود  باعــث  دلســوزانه  شــدن های 
ــودش را  ــی خ ــد زندگ ــود و نتوان ــرده ش ــت افس معلولی
ــت  ــود شــخص دارای معلولی ــث می ش ــد و باع اداره کن
ــه گوشــه گیری کنــد و در اجتمــاع حضــور پیــدا  در خان
نکنــد. حتــی ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــد کــه 
بــرای آینــده شــغلی خــود دیگــران پیــش قــدم شــوند و 

بــرای او شــغل دســت و پــا کننــد.
دارای  فرزنــد  بــه  وقتــی  خانواده هــا  از  برخــی 
معلولیتشــان کاری می ســپارند انتظــار دارنــد در همــان 
ــام  ــن انج ــوه احس ــه نح ــی و ب ــه خوب ــه، کار را ب لحظ
دهنــد و وقتــی هــم کــه نتوانســت کاررا بــه خوبــی انجام 
ــگری  ــا پرخاش ــد و ب ــر می زنن ــه او تش ــورا ب ــد، ف ده
ــرس  ــه ت ــن او همیش ــرای همی ــد. ب ــش می کنن خطاب
ــه  ــاد ب ــان اعتم ــرور زم ــه م ــرد و ب ــترس می گی و اس
ــر  ــزارن مشــکل دیگ ــد و ه نفســش را از دســت می ده

ــد.  ــش می آی ــش پی برای
ــًا  ــود قطع ــت خ ــد دارای معلولی ــرای فرزن ــما ب ش
ســال ها رنــج و درد کشــیده اید، بــرای او هزینه هــا 

ــزاران آرزو  ــد و ه ــراوان کرده ای ــای ف ــد و تالش ه کرده ای
داریــد. پــس نگذاریــد فرزندتــان دچــار مشــکالت روحــی 

روانــی شــود.
 لطفًا به این چند نکته مهم توجه کنید: 

ــه را  ــاده خان ــای س ــام کاره ــه او انج ۱) همیشــه ب
بســپارید 

ــار  ــپارید انتظ ــود کاری می س ــد خ ــه فرزن ــر ب ۲) اگ
انجــام شــدن آن را بــه فوریــت نداشــته باشــید. صبورانه 
رفتــار کنیــد (خواهــش می کنــم) اگــر بــه فرزنــد دارای 
معلولیــت شــما در خانــه کاری را می ســپارید بــه او 
ــام  ــش انج ــودش در آرام ــد خ ــد و بگذاری ــت بدهی وق

ــه در تشــویش و اســترس و نگرانــی.  دهــد، ن
ــد  ــما نمی توان ــت ش ــد دارای معلولی ــر فرزن ۳) اگ
کاررا بــه خوبــی انجــام دهــد از او کار را بــه هیــچ عنــوان 
نگیریــد و خودتــان انجــام ندهیــد . بلکــه او را در انجــام 
ــا  ــا تشــر، نــه ب ــا متلــک، نــه ب ــاری کنیــد، نــه ب کار ی
پرخاشــگری. حتــی چشــمانتان را درشــت هــم نکنیــد ( 
لطفــا ) بلکــه بــا مهربانــی و خونســردی او را در انجــام 

کار یــاری کنیــد .
ــد  ــه کنی ــود را جریم ــت خ ــد دارای معلولی ۴) فرزن
ــه  ــای اینک ــما به ج ــد ! ش ــگری کنی ــه پرخاش ــا اینک ت
ســر او داد بزنیــد وقتــی کاری را بــار اول بــه او محــول 
ــر  ــار دوم کمی جدی ت ــد ب ــام نمی ده ــد و او انج می کنی
ــد و  ــاد آوری کنی ــه او ی ــتانه ب ــن دوس ــا لح ــه ب و البت
اگــر بــاز هــم تکلیــف را انجــام نــداد بــار ســوم بگویــد: 
مــن چنــد بــار گفتــم ایــن کارا انجــام بــده ولــی انجــام 
نــدادی ایــن بــار اگــر انجــام ندهــی پــول جیبــی بهــت 
ــداری.  ــا حــق اســتفاده از موبایــل و تبلــت ن نمــی دم ی
یعنــی اگــر از شــما پــول جیبــی می گیــرد او را جریمــه 
کنیــد و اگــر پــول جیبــی نمی گیــرد اورا از لــوازم 

ــد .  شــخصی اش منــع کنی

ــا ایــن نــکات ســاده هــم آرامــش خــود را حفــظ  ب
می کنیــد و هــم فرزنــد دارای معلولیــت خــود را از تــرس 
ــی  ــر مشــکالت روحــی روان ــه مهم ت و اســترس و از هم
ــما  ــت ش ــد دارای معلولی ــر فرزن ــد. اگ ــظ می کنی حف
کــودک هســت از همیــن کودکــی او را بــه کار بگیریــد و 
هیــچ وقــت او  را از کارهــای شــخصی و انجــام کارهــای 

خانــه منــع نکنیــد. 

زمـزمــه 
پدرم... مادرم... 

با شما هستم!

 دل نوشته اى از علیرضا رضا قلیخانى
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در مورد شبکه ملی نابینایان برایمان بگویید. 
اینکه از چه زمانی ایجاد شد و چه لزومی در 

ایجاد شدنش وجود داشت؟
اختصــاری  اســم  چــاووش"  "شــبکه 
ــان  ــان و کم بینای شــبکه تشــکل  های نابینای
نابینایــان  تشــکل  های  اســت.  کشــور 
در ســال ۱۳۷۸ در شــهر اصفهــان یــک 
ــه  ــد و مــن هــم ب ــزار کردن ــی برگ گردهمای
ــفید،  ــران س ــه ای ــردبیر روزنام ــوان س عن
ــی  ــن گردهمای ــردم. در ای ــرکت ک در آن ش
شــد.  مطــرح  مختلفــی  بحث  هــای 
ازجملــه اینکــه؛ مهم تریــن ضرورت  هــا و 
اولویت  هــای جامعــه نابینایــان چیســت 
ــد؟ در  ــال کنن ــد دنب ــی را بای ــه اهداف و چ
ــدی  ــود ج ــه دو کمب ــن ب ــت م ــن نشس ای
کــردم  اشــاره  زیربنایــی  و  زیرســاختی 
و گفتــم کــه اگــر ایــن دو نیــاز بــرآورد 
شــود، می  توانیــم بــه  کل خواســته  های 
اجتماعی مــان برســیم. یکــی از این هــا، 
ــوق  ــت از حق ــع حمای ــون جام ــدان قان فق
و  اســت  نابینایــان  جملــه  از  معلــوالن 
دیگــری هــم نداشــتن صــدای واحــد از 
طــرف تشــکل  های نابینایــان در کل کشــور 
ــان  ــدای نابینای ــط آن ص ــه توس ــت ک اس
ــر دوی  ــود. ه ــنیده  ش ــی ش ــطح مل در س

ــه  ــی ب ــن گردهمای ــنهادها در ای ــن پیش ای
ــن  ــت تدوی ــب جمــع رســید و مأموری تصوی
مــن  بــه  را  جامــع  قانــون  پیش نویــس 
ــک  ــون ی ــن قان ــن ای ــرای تدوی ــد. ب دادن
کمیتــه پنج نفــره از اعضــای ســمن های 
مختلــف تشــکیل دادیــم و ســه چهــار 
ســال روی آن کارکردیــم. در ســال ۸۲-
۸۱، ســازمان بهزیســتی هــم بــه مــا اضافــه 
شــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه همیشــه 
تأکیــد می  کنــم کــه قانــون جامــع حمایــت 
از حقــوق معلــوالن دســتاورد ســمن  ها 
البتــه  بهزیســتی.  ســازمان  نــه  اســت 
ســازمان بهزیســتی در تکمیــل آن و بردنــش 

بــه مجلــس کمــک بســیاری کــرد. باالخــره 
قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن 
ــس  ــن شــد و در ســال ۱۳۸۳ در مجل تدوی
ــید. در  ــب رس ــه تصوی ــالمی ب ــورای اس ش
ــم  ــری ه ــروه دیگ ــال ۷۸ گ ــی س گردهمای
مأمــور ایجــاد شــبکه ملــی نابینایــان شــدند 
ــه  ــادی ب ــه شــکل گرفتــن نه کــه منجــر ب
نــام شــورای مرکــزی تشــکل  های نابینایــان 
ــن  ــرای تدوی ــد. ب ــور ش ــان کش و کم بینای
اساســنامه شــبکه ملــی نابینایــان و تصویب 
ــال  ــه، چهارس ــم س ــور ه آن در وزارت کش
ســپری شــد. ایــن شــورا پــس از تصویــب، 
چهــار دوره دوســاله را پشــت ســر گذاشــت 
و  نبــود  موفــق  کل  در  متأســفانه  ولــی 

ــد.  ــدا کن ــه پی ــت ادام نتوانس

علت این عدم موفقیت از نظر شما چه بود؟
بــه  نظــر مــن اعضایــی کــه وارد هیــات 
ــکل  ــن تش ــگاه ای ــا جای ــدند، ب ــره ش مدی
ــی  ــتر محل ــان بیش ــد و نگاهش ــنا نبودن آش
ــود  ــراد در حــدی نب ــن اف ــارب ای ــود. تج ب
ــد.  ــی کار کنن ــطح مل ــد در س ــه بتوانن ک
ــد  ــی در ح ــه کاف ــدان تجرب ــل فق ــه دلی ب
ــن  ــت ای ــزی فعالی ــدان برنامه ری ــی و فق مل
ــور  ــرد و وزارت کش ــدا نک ــه پی ــبکه ادام ش

شــبکه ملی تشکل  های نابینایان 
و کم بینایان تنها شــبکه موجود از 
یک گروه مشــخص معلولیتی در 

است کشور 

ــط  ــد رواب ــناس ارش ــی کارش ــهیل معین س
بین الملــل اســت. او اولیــن فــرد دارای معلولیتــی 
اســت کــه پــس از انقــالب در ســمت مشــاور وزیــر 
ــه  ــال ها ب ــی س ــت. معین ــت کرده اس ــاه فعالی رف
ــر در خبرگــزاری جمهــوری  ــوان کارشــناس خب عن
اســالمی ایــران مشــغول بــوده  اســت. وی 
ــئول  ــر مس ــردبیر و مدی ــتین س ــن نخس همچنی
ــور اســت.  ــخ کش ــه در تاری ــک روزنام ــای ی نابین
ــتاد  ــو س ــاور و عض ــن ب ــل انجم ــر عام او مدی
ــر  ــران و مدی ــای شــهر ته مناســب ســازی فضاه
عامــل شــبکه تشــکل های نابینایــان کشــور هــم 
می باشــد. بــا او در محــل روزنامــه ایــران در مــورد 
ــه گفــت و  ــان کشــور ب شــبکه تشــکل های نابینای

گــو نشســتیم.

 لزوم ایجاد صدای واحد، 
منجر به تشکیل شبکه ملی نابینایان شد

سهیل معینی
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ــی  ــود. ول ــو مجــوز آن را نم هــم قصــد لغ
ــر  ــن فک ــه ای ــتانی ب در ســال ۹۳-۹۲ دوس
افتادنــد کــه شــبکه ای کــه بــا مشــقت زیاد 
ایجادشــده بــود را مجــددًا احیــا کننــد. بــا 
رایزنی  هایــی کــه یک ســری از دوســتان 
ــره  ــد، باالخ ــام دادن ــور انج ــا وزارت کش ب
ایــن شــبکه در حــد ملــی شــکل گرفــت و 

ــو نشــد. مجــوزش لغ
ــن  ــی ای ــاد تغییرات ــا ایج ــد ب ــرار ش ق
ــد. یکــی از ایــن  ــان بیفت ــه جری فعالیــت ب
ــر  ــور، تغیی ــا اصــرار وزارت کش ــرات ب تغیی
نــام ایــن مجموعــه از شــورای مرکــزی 
تشــکل  های نابینایــان بــه شــبکه ملــی 
ــود  ــان ب ــان و کم بینای ــکل  های نابینای تش
ــنهاد  ــرای آن  پیش ــم ب ــاووش ه ــم چ و اس
ــی هــم در اساســنامه ایجــاد  شــد. تغییرات
شــد و قــرار شــد تنهــا تشــکل  هایی بتواننــد 
در شــبکه ملــی نابینایــان و کم بینایــان 
ــان را از وزارت  ــه مجوزش ــوند ک ــو ش عض
ــب  ــن ترتی ــه ای ــند. ب ــه  باش ــور گرفت کش
تشــکل  هایی کــه از ســازمان بهزیســتی 
یــا نیــروی انتظامــی مجــوز داشــتند، 
در  شــبکه  عضویــت  بــه  نمی توانســتند 
بیاینــد. بــا قبــول ایــن تغییــرات شــروع بــه 
فعالیــت کردیــم و نخســتین دوره انتخابــات 
بعــد از ســال ۹۳ را بــا حضــور بیست وســه 
تشــکل نابینایــان اســتانی برگــزار نمودیــم. 
شــبکه ملــی تشــکل  های نابینایــان 
و کم بینایــان، تنهــا شــبکه یــک گــروه 
مشــخص معلولیتــی در کشــور اســت. فعــًال 
ــری  ــبکه سراس ــچ ش ــمی، هی ــور رس به ط
تشــکل  های معلــوالن در کشــور وجــود 

ــدارد.  ن
ایــن شــبکه دو ویژگــی دارد: یکــی 
ــروه مشــخص  ــک گ ــا شــبکه ی ــه تنه اینک
معلولیتــی اســت. یعنــی معلــوالن جســمی 
ــی،  ــوالن ذهن ــنوایان و معل ــی، ناش حرکت
آن  دوم  ویژگــی  ندارنــد.  ملــی  شــبکه 
ــی اســت  ــا شــبکه مل ــن اســت کــه تنه ای
ــودن،  ــوالن ب ــی معل ــدا از تخصص ــه ج ک
گروه  هــای مختلــف دیگــر هــم یــک شــبکه 
ــد از  ــد. بع ــی ندارن ــاد مل ــری در ابع سراس
برگــزاری انتخابــات، هیــات مدیــره شــبکه 
انتخــاب شــد و شــروع بــه فعالیــت کــرد.

هدف از راه اندازی این شبکه چیست؟
ــن  ــه ای ــم ک ــه می  گوی ــور خالص به ط
شــبکه،  صــدای واحــد همــه نابینایــان در 
سراســر کشــور اســت و قــرار اســت میــان 
ــور  ــر کش ــان در سراس ــکل  های نابینای تش
هماهنگــی ایجــاد  کنــد. همچنیــن عــالوه 
ــه  ــادل تجرب ــرای تب ــه ب ــاد زمین ــر ایج ب
میــان تشــکل  های داخلــی، بــا ســمن  های 
ــرار  ــاط برق ــان هــم ارتب ــی نابینای بین الملل

می کنــد.
از دیگــر برنامه  هــای شــبکه نابینایــان، 

ــرای  ــازی ب ــای توانمندس ــزاری برنامه ه برگ
تشــکل  های زیرمجموعــه  اســت. شناســایی 
ــور  ــر کش ــان در سراس ــای نابینای اولویت ه
و اعــالم آن بــه نهادهــای دولتــی و ایجــاد 
ــان  ــن تشــکل  های نابینای ــل ارتباطــی بی پ
ــن  ــت در باالتری ــس و دول ــا مجل ــور ب کش
ســطوح، از اهــداف اصلــی ایجــاد ایــن 

شــبکه اســت. 

به نظر شما در حال حاضر اولویت  های حوزه 
نابینایان چیست؟

زمــان  طــول  در  اولویت  هــا   
می  تواننــد تغییــر کننــد ولــی در حــال 
نابینایــان،  اولویــت  مهم تریــن  حاضــر 
اشــتغال متناســب بــا تحصیــالت آنهــا 
ــروه  ــن گ ــان تحصیل کرده تری اســت. نابینای
ــبی  ــی تناس ــتند ول ــور هس ــی کش معلولیت
تحصیالتشــان  و  آن هــا  اشــتغال  بیــن 
وجــود نــدارد. در آمــاری کــه دو ســه 
ــزار  ــج ه ــاالی پن ــم، ب ــش گرفتی ــال پی س
ــتیم.  ــرا داش ــای فوق لیســانس و دکت نابین
ــراد  ــن اف ــرای ای ــدار ب ــتغال پای ــس اش پ
دومیــن  اولویت  هاســت.  مهم تریــن  از 
اولویــت نابینایــان، ایمن ســازی شــهرها در 
تــردد اســت کــه البتــه همــان بحثی اســت 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــامل هم ــه ش ک
ــرای  ــت، اج ــومین اولوی ــود. س ــم می ش ه
بــرای  توان بخشــی  دقیــق  برنامه  هــای 
افــراد نابیناســت. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــان،  ــرای نابینای ــی ب ــای توان بخش برنامه  ه
در سراســر کشــور وضعیــت خوبــی ندارنــد 
ــن  ــدی در ای ــزی واح ــه برنامه ری و هیچ گون
ــل  ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــه وج زمین
ــر  ــه دفت ــاور ک ــن ب ــوان انجم ــه  عن ــا ب م
مرکــزی شــبکه ملــی هــم در آن قــرار دارد، 
ــا عنــوان طــرح توانمندســازی  طرحــی را ب
ــرح  ــن ط ــم. در ای ــروع کردی ــان ش نابینای
ــت  ــه وضعی ــامان دادن ب ــان سروس هدفم
توان بخشــی نابینایــان اســت. در همــه 
ســال های گذشــته، ســازمان بهزیســتی 
کشــور در توانمندســازی افــراد نابینــا دچــار 
ــًال  ــت. مث ــوده  اس ــی ب ــت و بی توجه غفل
ــا  ــه نابین ــک بچ ــی دارای ی ــر زوج جوان اگ

شــوند، نمی داننــد چــه  کار بایــد بکننــد و 
چــه آموزش هایــی بــرای آنــان وجــود دارد؟ 
ــن  ــه در ای ــی ک ــه آموزش های ــر این ک مهم ت
ــه می شــود،  ــه در سراســر کشــور ارائ زمین
ــر  ــد دیگ ــک بع ــد. ی شــکل واحــدی ندارن
ــه  ــتی ب ــازمان بهزیس ــی س ــم بی توجه ه
ــت.  ــان اس ــی نابینای ــزات توان بخش تجهی
ســال  ها اســت کــه بیشــتر بودجــه ســازمان 
ــزات توان بخشــی  ــتی، صــرف تجهی بهزیس
ــهم  ــود و س ــر می ش ــای دیگ ــرای گروه  ه ب
افــراد نابینــا در ایــن میــان مشــخص 
نیســت. به طــور مثــال، بعــد از ایــن همــه  
ســال هنــوز ســازمان بهزیســتی نتوانســته 
یــک عصــای اســتاندارد کــه مهم تریــن نیــاز 
بــرای اســتقالل فــرد نابیناســت را طراحــی 
کنــد و در اختیــار متقاضیــان قــرار دهــد. 
ــر  ــزات کامپیوت ــل تجهی ــی مث ــا تجهیزات ی
ــراد  ــودن اف ــرده ب ــت تحصیل ک ــه عل ــه ب ک
نابینــا، در انجــام کارهــا خیلــی مــورد 
نیازشــان اســت را در اختیارشــان قــرار 

ــد.  ده
نابینــا  افــراد  ازدواج  بــه  کمــک 
از  پــس  و  پیــش  آموزش هــای  و 
در  اســت.  دیگــر  مشــکالت  از  ازدواج، 
زنــان  نابینایــان،  توانمندســازی  طــرح 
تحصیل کــرده بــا مــدرک فوق لیســانس 
ــرای  ــال ب ــه  ح ــا ب ــه ت ــم ک ــرا داری و دکت
ــد  ــه و نمی دان ــای نریخت ــک چ ــودش ی خ
ــن  ــد؟ ای ــه داری کن ــه آشــپزی و خان چگون
 یکــی از معضــالت عمــده اســت کــه بایــد 
بــه آن توجــه شــود. متأســفانه خانواده  هــا 
نمی داننــد چگونــه بایــد ایــن آموزش هــا را 
بدهنــد و ناخواســته باعــث محدودیت  هــای 
مضاعــف بــرای ایــن افــراد می شــوند. ایــن 
یکــی از وظایــف شــبکه ملــی اســت کــه از 
ــازمان  ــم س ــع، ه ــای جام ــق برنامه  ه طری
ــکل  ها  ــم تش ــد و ه ــتی را وادار کن بهزیس
را راهنمایــی کنــد کــه در جهــت رفــع ایــن 

مشــکالت گام بردارنــد.

دارای  افراد  انتظارات  به  نشریه  شماره  این 
شهرداری  و  شهر  شورای  از  معلولیت 
برمی  گردد. شما به  عنوان یک فرد فعال در 
شهر  شورای  از  انتظاری  چه  نابینایان  امور 

جدید دارید؟
جدیــدی  انتظــارات  مــا  انتظــارات 
نیســتند. از شــورای شــهر می  خواهیــم 
انتظاراتــی را کــه بــر زمیــن  مانــده را 
انجــام دهنــد. شــورای شــهر مســئولیتش 
را  شــهری  خدمــات  کــه  اســت  ایــن 
مدیریــت کنــد و نیــاز شــهروندانی کــه 
ــتند را  ــالمند هس ــا س ــد ی ــت دارن معلولی
ــطوح  ــات س ــن اقدام ــد. ای ــرآورده کنن ب
مختلفــی دارد. از بحــث امــکان مشــارکت 
اجتماعــی و پیشــبرد امــر مناسب ســازی و 
استانداردســازی گرفتــه تــا نظــارت بــر امــر 

نابینایان  گروه معلولیتی درکشور 
هستند و در حال حاضر مهم ترین 
اولویت آنها، اشتغال متناسب با 

تحصیالتشان است
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ــترس پذیری  در  ــث دس ــازی و بح مناسب س
ســامانه  های حمل ونقــل عمومــی مثــل 
متــرو و اتوبوس رانــی و.... . افــزون بــر این، 
ــهروندان  ــن ش ــه ای ــهم حق ــاص س اختص
ــی  ــی و رفاه ــی، فرهنگ ــه اجتماع از بودج
شــهر اســت، یعنــی اگــر خدمــات فرهنگــی 
می شــود،  داده  شــهروندان  همــه  بــه 
شــهروندانی کــه معلولیــت دارنــد هــم 
بایــد بــه ایــن خدمــات فرهنگــی دسترســی 
ــال  ــه دنب ــن همیشــه ب داشــته باشــند. م
ــات  ــن اقدام ــی ای ــت اجرای ــری ضمان پیگی
ــور  ــا حض ــی ب ــکیل نهادهای ــق تش از طری
بــوده ام.  معلولیــت  دارای  شــهروندان 
شــوراهای  نماینــدگان  بــه  توصیــه ام 
ــه  ــت ک ــن اس ــهرها ای ــه ش ــهر در هم ش
ــا حضــور  ــار شــورا ب ــری را در کن ــاق فک ات
ــی  ــف معلولیت ــای مختل ــدگان گروه  ه نماین
تشــکیل دهنــد کــه از طریــق آن نیازهــای 
ــورای  ــه ش ــداوم ب ــور م ــار به ط ــن اقش ای
شــهر منتقــل شــود. ایــن نهــاد بایــد بتوانــد 
شــهرداران  بــه  تخصصــی  مشــورت  های 
ــر  ــه دهــد و پیگی شــهرهای مختلــف را ارائ
رفــع مشــکالت افــراد کم تــوان باشــد. اگــر 
ــم،  ــکل دهی ــادی را ش ــن نه ــم چنی بتوانی
ــود  ــته  های خ ــیاری از خواس ــم بس می  توانی
را پیــش ببریــم، در غیــر ایــن صــورت فقــط 
ــا شــورای  ــد ارتباطــات مناســبتی ب می  مان
ــا  ــره ای از کار م ــه گ ــهرداران ک ــهر و ش ش

بــاز نمی کنــد! 

آیا شما با اعضای شورای شهر جدید ارتباط 
برقرار کرده اید؟

ــی  ــم. یک ــام دادی ــا دو کار انج ــه، م بل
برگــزاری جلســاتی بــا اعضــای شــورای شــهر 
جدیــد کــه ســعی کردیــم از همیــن ابتــدای 
کار توجــه آن هــا را بــه بحــث نیازهــای ویــژه 
ــه خوشــبختانه  ــم ک ــب کنی شــهروندان جل
ــی از  ــی هــم ایجــاد شــد. خیل فضــای خوب
ایــن افــراد از قبــل بــا ایــن حــوزه آشــنایی و 

ــته اند. ــاط داش ارتب

 شما با چه عنوانی در این جلسات شرکت 

کردید؟ 
انجمن  هــای  شــبکه  طــرف  از  مــن 
نیکــوکاری و بــه  عنــوان نماینــده گروه  هــای 
معلولیتــی، بــا همــه اعضــای شــورای شــهر 
گفت وگوهایــی داشــتم. البتــه دوســتان 
دیگــری هــم از طــرف انجمن زنان سرپرســت 
خانــواده و کــودکان کار هــم حضور داشــتند. 
ــر از اعضــای  ــد نف ــا چن درعین حــال مــن ب
شــورای شــهر جداگانــه هــم دیــدار داشــتم 
و در مــورد مســائل مربــوط بــه حــوزه 

ــردم.  ــو ک ــا گفت وگ ــا آنه ــت ب معلولی
ــدار  ــم، دی ــه انجــام  دادی ــری ک کار دیگ
بــا کاندیداهــای شــهرداری بــود. یــک ســند 
راهبــردی را بــا عنــوان ســند راهبــردی 
دارای  شــهروندان  بــرای  بهتــر  زندگــی 
نیازهــای ویــژه، تنظیــم کردیــم و ارائــه 
دادیــم تــا بــه شــهردار تهــران منتقــل شــود. 
ــن هســتیم کــه اوًال  ــال ای ــه دنب ــع ب در واق
آن اتــاق فکــر ثابــت را در کنــار شــورای 
ــم  ــد بتوانی ــم و بع ــد ایجــاد کنی شــهر جدی
بــا شــهردار تهــران ارتبــاط مســتمری برقــرار 

ــی شــود.  ــن ســند اجرای ــا ای ــم ت کنی

آیا اکنون آمار دقیقی از نابینایان کشور تهیه 
شده است؟

آمــاری وجــود دارد ولــی دقیــق نیســت. 
ــم  ــدود نی ــزی ح ــود چی ــار موج ــق آم طب
میلیــون نفــر نابینــا در کشــور وجــود دارنــد 
کــه از ایــن تعــداد، حــدود هشــتاد درصــد 

ــد  ــت درص ــتند و بیس ــا هس ــراد کم بین اف
از آنهــا هــم، یعنــی حــدود ۱۲۰ تــا ۱۵۰ 
هــزار نفــر می شــود دچــار نابینایــی مطلــق 
هســتند. البتــه حتمــًا در مــورد افــراد دارای 
ــد  ــن بای ــش از ای ــار بی ــی آم ــالل بینای اخت
ــکل  ــراد از مش ــیاری از اف ــون بس ــد چ باش
ــم  ــده ای ه ــتند و ع ــود آگاه نیس ــی خ بینای
هنــوز بــه پزشــک بــه دلیــل کمبــود امکانات 
ــار  ــًا آم ــن قطع ــد. بنابرای ــه نکرده ان مراجع

ــن اســت. ــان بیــش از ای نابینای

و سخن آخر...؟
شــبکه ملــی نابینایــان و کم بینایــان 
بــا طــی فــراز و نشــیب هایی اکنــون راه 
ــرده  اســت.  ــاده و حرکتــش را شــروع ک افت
ــر  ــرای دیگ ــی ب ــد الگوی ــن شــبکه می توان ای
ــا اشــتباهاتی  تشــکل  های معلــوالن باشــد ت
را کــه مــا داشــتیم را تکــرار نکننــد. مــا پنج 
ــج  ــم پن ــم و می توانی ــی داری ــروه معلولیت گ
شــبکه ملــی داشــته باشــیم مثــل؛ شــبکه 
ــبکه  ــی، ش ــمی حرکت ــوالن جس ــی معل مل
ملــی ناشــنوایان، شــبکه ملــی کــم توانایــان 
ــاران اعصــاب و  ــی بیم ــبکه مل ــی و ش ذهن
روان کــه بــا شــبکه نابینایــان می شــود پنــج 

شــبکه ملــی.
امیدواریــم کــه شــورای شــهر و شــهردار 
جدیــد توجــه بیشــتری بــه شــهروندان دارای 
ــی  ــند و گام  های ــته باش ــژه داش ــای وی نیازه
ــر و  ــد و در ســطح بهت ــل بردارن ــر از قب فرات
باالتــری حرکــت کننــد. چنیــن انتظاراتــی را 
داشــتیم کــه بــه آن هــا رأی دادیــم. البتــه به  
ــوالن خودشــان  ــن تشــکل  های معل ــر م نظ
بایــد پیگیــر خواسته  هایشــان از شــوراها 
باشــند چــون اگــر نیازهایمــان را به شــوراها 
ــت  ــه عل ــن اســت ب ــم، ممک ــل نکنی منتق
ســنگینی کار در اداره کالن شــهری مثــل 
ــا  ــه  تنه ــران، اصــًال فرامــوش شــوند و ن ته
معلــوالن کــه گروه  هــای خــاص ماننــد، 
زنــان و کــودکان و گروه  هــای حاشیه نشــین 
دیــده نشــوند. پــس ســمن  ها بایــد فعاالنــه 
برخــورد کننــد و مسائلشــان را پیگیــری 

کننــد.  

هنوز سازمان بهزیستی نتوانسته 
یک عصای استاندارد که مهم ترین 
نیاز برای استقالل فرد نابیناست را 
طراحی کند و در اختیار متقاضیان 

قرار دهد
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بیماری شما چیست و چگونه متوجه شدید 
که به این بیماری مبتال هستید ؟

بیماری مــن بیماری  ام اس پیشــرونده ی 
ثانویــه اســت. نخســتین بــار در ســال ۸۳ ، 
هنگامی کــه در مشــهد دانشــجو بــودم یــک 
روز صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم متوجه 
ــس  ــه و بی ح ــتم خواب رفت ــه دس ــدم ک ش
ــک  ــتم ی ــی دس ــواب رفتگ ــت. خ شده اس
ــه پزشــک مراجعــه  هفتــه طــول کشــید. ب
ــز  ــش تجوی ــم آرام بخ ــک برای ــردم. پزش ک
ــا اصــرار خــودم  ام آر آی انجــام  ــی ب کــرد ول
دادم. در جــواب آزمایــش نوشــته شــده بــود 
ــود دارد،  ــاری  ام اس وج ــال بیم ــه احتم ک

ولــی نیــاز بــه پیگیــری بیشــتر هســت.
ــد دســتم خــوب شــد.  ــه بع یــک هفت
ــتم و  ــکلی نداش ــال ۸۵، مش ــر س ــا اواخ ت
ــر  ــردم. اواخ ــتفاده نمی ک ــم اس ــی ه داروی
ــد  ــاری دی ــکل ت ــه مش ــود ک ــال ۸۵ ب س
پیــدا کــردم و چــون قبــًال در مــورد احتمــال  
ام اس بــه مــن هشــدار داده بودنــد، ســریعًا 
ــز او  ــا تجوی ــه کــردم و ب ــه پزشــک مراجع ب
در بیمارســتان بســتری شــدم. از آن بــه 
بعــد داروی بتافــرون را شــروع کــردم. یــک 
ســال از ایــن دارو اســتفاده می کــردم و 
ــال  ــی در س ــود. ول ــوب ب ــم خ ــم ه حال

۸۶ به دلیــل فشــارهایی کــه در دفــاع از 
یــک  و  داشــتم  کارشناســی  پایان نامــه 
ــار  ــاره دچ ســری مشــکالت شــخصی، دوب
حملــه بینایــی شــدم کــه ایــن بــار شــدیدتر 
ــا  ــان ب ــت درم ــاره تح ــود. دوب ــل ب از قب
کورتــن قــرار گرفتــم و حالــم بهتــر شــد. در 
ســال ۸۸ عالیــم بیمــاری ام تشــدید شــد و 
از نــوع عودکننــده، فروکش کننــده بــه نــوع 
ــرایط  ــد و ش ــل ش ــه تبدی ــرونده ثانوی پیش
جســمی ام تغییــر کــرد. در آن زمــان در 
منــزل خواهــرم در تهــران زندگــی می  کــردم 

و در یــک شــرکت معمــاری کــه چشــم انداز 
شــغلی خوبــی هــم داشــت مشــغول بــه کار 
بــودم. به دلیــل شــرایط جســمی ام مجبــور 
شــدم کار را رهــا کنــم. در ابتــدا فکــر 
می  کــردم ایــن مســئله موقتــی باشــد و 
پــس از بهبــودی، بــه کار برمی گــردم، ولــی 
متأســفانه شــرایط جســمانی ام اجــازه ادامــه 
کار بــه مــن نــداد. البتــه بــه کمک مســئول 
شــرکت توانســتم از بیمــه ازکارافتادگــی 

بهره منــد شــوم. 

را  کار  و  شد  تشدید  شما  بیماری  که  وقتی 
رها کردید، چگونه با این اوضاع جدید خود 

کنار آمدید؟
مــن همیشــه در طــول زندگــی ســعی 
ــی  ــم. زندگ ــودم باش ــای خ ــرده ام روی پ ک
مســتقل را از دوران دانشــگاه شــروع کــردم. 
وقتــی به تهــران برگشــتم در منــزل خواهرم 
بــودم. پــدرم را ۱۹ ســال پیــش ازدســت داده 
بــودم و مــادرم در بــوکان زندگــی می  کــرد. 
چهارخواهــر داشــتم کــه هــر کــدام در 
جایــی زندگــی می کردنــد. وقتــی بیمــاری ام 
تشــدید شــد و کار را رهــا کــردم، در شــرایط 
ــردم  ــم. احســاس می  ک ــرار گرفت ســختی ق
ــب  ــتری از جان ــت بیش ــه حمای ــاز ب ــه نی ک

موضوعی  دسترسی پذیری 
با  ما  که  گسترده است  بسیار 

توجیه  را  آن  مناسب سازی  واژه 
کرده ایــم. به این معنی که ابتدا 

ســاختمانی را بی توجه به اصول و 
مقررات بســازیم و بعد بیاییم آن را 

کنیم  اصالح 

ســروه شــیخی متولــد ســال ۱۳۶۲ در شــهرتهران 
ــت.  ــًا آذری اس ــادرش اصالت ــرد و م ــدرش ُک ــت. پ اس
ســروه در شــهر بــوکان درس خوانــد و بــزرگ شــد و تــا 
هجده ســالگی در ایــن شــهر زندگــی کــرد. بعــداز گرفتــن 
ــاری ســنتی  ــی معم ــته کاردان ــوکان، در رش ــم در ب دیپل
ــنندج  ــال در س ــد و دو س ــول ش ــنندج قب ــهر س در ش
ــاری  ــی معم ــی مهندس ــرد. او دوره کارشناس ــی ک زندگ
ــد. ســروه ســه ســال در  را هــم در شــهر مشــهد گذران
مشــهد زندگــی کــرد و بعــد از اتمــام تحصیــالت در مقطع 
کارشناســی، بــه تهــران آمــد و در یــک شــرکت مشــاوره 
معمــاری شــروع بــه کارکــرد. او پــس از یــک ســال و بــا 
تشــدید بیمــاری  ام اس، مجبــور بــه رهــا کــردن کار شــد. 
او حــاال مشــغول گذرانــدن کارشناســی ارشــد در رشــته 

معمــاری اســت.
ــه  ــش ب ــا در منزل ــق و کوش ــره موف ــن چه ــا ای  ب

نشســتیم. گفت وگــو 

 من درد مشترک هستم، مرا باور کنید!
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و  تنهایــی  احســاس  دارم.  خانــواده ام 
شــدن  بدتــر  بــا  می  کــردم.  بی پناهــی 
ــم بســیار  شــرایط جســمانیم، زندگــی برای
دشــوار شــده بــود. ولــی همیشــه بــه 
لطــف خداونــد تکیــه داشــتم و البتــه خــدا 
ــت. در  ــا نگذاش ــرا تنه ــت م ــم هیچ وق ه
ــم و از  ــدری را فروختی ــزل پ ــع  من آن موق
ارثیــه ام، آپارتمــان کوچکــی خریــدم و از آن 
ــور  ــی به ط ــه ازکارافتادگ ــا بیم ــد ب ــه بع ب

ــم. ــی می  کن ــتقل زندگ مس

اکنون چه  فعالیتی دارید؟ آیا در جایی به کار 
مشغولید؟

 فعــًال کار ثابتــی ندارم. خــودم در خانه 
ــاد  ــری را ی ــف کامپیوت ــای مختل نرم افزاره
ــاری  ــه بعدی معم ــای س ــم و پروژه  ه گرفت
ــرایط  ــه ش ــا جایی ک ــازی و... را ت و مدل س
ــام  ــه انج ــد در خان ــازه بده ــمی ام اج جس
می دهــم. از دو ســال پیــش بــه فکــر ادامــه 
تحصیــل افتــادم و اکنون مشــغول نوشــتن 
پایــان نامــه  در مقطع کارشناســی ارشــد در 

رشــته معمــاری هســتم. 

 با ویلچر رفت و آمد می  کنید؟
ــا  ــتم ب ــش می توانس ــال پی ــا دو س ت
ــا  ــن ب ــی راه رفت ــی وقت ــروم ول ــر راه ب واک
واکــر برایــم ســخت شــد، اســتفاده از 
ویلچــر را شــروع کــردم. قبــًال تصــور اینکــه 
روی ویلچــر بنشــینم خیلــی برایــم ســخت 
بــود و فکــر می  کــردم کســانی کــه از 
ویلچــر اســتفاده می کننــد، انســان های 
بســیار قــوی  هســتند ولــی حــاال بــا ویلچــر 

می  کنــم. رفت وآمــد  راحت تــر  خیلــی 

شرایط  شدن  بدتر  وجود  با  که  شد  چه 
جسمانی، به فکر ادامه تحصیل افتادید؟

خوانــدن  درس  بــه  همیشــه  مــن 
ــه رشــته  ــه خصــوص ک ــه داشــتم. ب عالق
معمــاری را بســیار دوســت داشــتم. دو 
ســال پیــش امتحــان نظــام  مهندســی 
ــتغال دادم و در  ــه اش ــن پروان ــرای گرفت ب
ــدم  ــول ش ــاخت قب ــارت برس ــان نظ امتح
ولــی در امتحــان گواهینامــه طراحــی، 
ــاری ســنتی  ــی ام معم چــون رشــته کاردان
بــود، نتوانســتم شــرکت کنــم! مــن بارهــا 
مراجعــه  نظام مهندســی  ســازمان  بــه 
ــی  ــان طراح ــم در امتح ــه بتوان ــردم ک ک
شــرکت کنــم. یک بــار خانمــی کــه در ایــن 
ســازمان کار می  کــرد بــه مــن توصیــه کــرد 
ــاری  ــد معم ــی ارش ــدرک کارشناس ــه م ک
ــا مشــکلم حــل شــود. روی ایــن  بگیــرم ت
ــردای آن روز در  ــردم. ف ــر ک ــنهاد فک پیش
فضــای مجــازی جســتجو کــردم و فهمیــدم 
تنهــا یــک روز تــا پایــان آخرین مهلــت 
ثبت نــام دانشــگاه آزاد وقــت دارم. بالفاصله 

ثبت نــام کــردم و قبــول شــدم. در آن زمــان 
بــا واکــر راه می  رفتــم و اصــًال بــه ایــن فکــر 
ــه  ــوم چگون ــول ش ــر قب ــه اگ ــردم ک نمی ک
ــروم؟ در  ــه کالس ب ــر ب ــا واک ــم ب می  توان
ــد  ــه ش ــن توصی ــه م ــد ب ــان در رع آن زم
ــی  ــد ماه ــرم. چن ــی بگی ــر برق ــه ویلچ ک
بــه ایــن مســئله فکــر   کــردم، چــون تصــور 
ــود.  ــم ســخت ب نشســتن روی ویلچــر برای
ولــی باالخــره تصمیــم بــه ایــن کار گرفتــم. 
گرفتــن ویلچــر برقــی یکــی از بهتریــن 
ــث  ــون باع ــود، چ ــم ب ــات در زندگی اتفاق
ــم. در  ــتری برس ــتقالل بیش ــه اس ــد ب ش
ــود چــون  ــم خــوب ب ــی حال ــاه اول خیل م
ــان  ــتم در خیاب ــال ها می توانس ــد از س بع
ــا  ــه ب ــال  هایی ک ــم. در س ــم را ببین اطراف
ــن  ــرم پایی ــه س ــم همیش ــر راه می  رفت واک
بــود تــا جلــوی پایــم را ببینــم. ولــی 
بعــد از یــک مــاه کــه از ویلچــر برقــی 
اســتفاده کــردم، دچــار ســردردهای بــدی 
شــدم، چــون ویلچــر برقــی ســرعت دارد و 
رمپ  هــای معابــر اســتاندارد نیســتند. روی 
ــتفاده  ــی اس ــیب دار از دندانه  های ــطح ش س
ــر را  ــت ویلچ ــرعت حرک ــه س ــود ک می ش
بگیــرد و هرچــه شــیب رمــپ بیشــتر باشــد 
ایــن دندانه  هــا ارتفــاع بیشــتری دارنــد بــه 
همیــن دلیــل حرکــت روی ایــن دندانه  هــا 
ــه  ــدیدی ب ــای ش ــه و تکان  ه ــث ضرب باع
از  می گرفتــم.  ســردرد  و  می  شــد  مــن 
ــا ویلچــر از هــر طــرف  طرفــی درحرکــت ب
ــور  ــردم و مجب ــورد می  ک ــی برخ ــه موانع ب
ــودم  ــه ب ــًا از راهــی کــه رفت می  شــدم مرتب
برگــردم. اغلــب در ایــن آب روهایــی کــه در 
ــردم و  ــر می  ک ــد گی ــود دارن ــا وج خیابان  ه
گاهــی بایــد مدت  هــا منتظــر می  مانــدم تــا 
کســی بیایــد و بــه مــن کمــک کنــد و چرخ 
ویلچــر را از ایــن آب روهــا در بیــاورد. در ماه 
اول چــون تغییــری در شــرایطم ایجادشــده 
ــده  ــر خــالص ش ــا واک ــت ب ــود و از حرک ب
ــت  ــوش   گذش ــن خ ــه م ــی ب ــودم، خیل ب
و ایــن فشــارها را احســاس نمی کــردم 
ــد  ــدید ش ــارها تش ــن فش ــم ای ــی کم ک ول
و دچــار مشــکالت دیگــری شــدم کــه 

ســردرد یکــی از آنهــا بــود. مناســب نبــودن 
پیاده روهــا بــرای رفت وآمــد بــا ویلچــر 
هــم از مشــکالت دیگــرم بــود کــه مجبــور 

می  شــدم در خیابــان رفت وآمــد کنــم.

چگونه با رعد آشنا شدید؟
ــا رعــد آشــنا شــدم.  ــی اتفاقــی ب خیل
ــرا  ــد م ــم خداون ــاس می  کن ــه احس همیش
در زندگــی  راهنمایــی  می کنــد. قبــل از 
اینکــه وارد مرحلــه کارشناســی ارشــد شــوم 
ــه  ــودم، مطالع ــه ب ــات در خان ــتر اوق بیش
ــی  ــام  مهندس ــای نظ ــردم و کتاب  ه می  ک
تلویزیــون  هــم  گاهــی  می  خوانــدم.  را 
می دیــدم. چنــد بــار گزارشــی از مرکــز 
رعــد در شــبکه هفــت نشــان داده شــد. در 
ــغول  ــدم مش ــی را دی ــه توانیابان ــن برنام ای
ــرق  ــل مع ــری مث ــتی و هن ــای دس کاره
ــی  ــم خیل ــن برای ــتند و ای ــی هس و نقاش
جالــب بــود. نخســتین بــار از ایــن طریــق 
بــا رعــد آشــنا شــدم. ولــی پیگیــری نکــردم 
ــا  و کم کــم فرامــوش کــردم. مدتــی بعــد ب
ــم و در  ــه شــمال رفتی یکــی از دوســتان ب
ــه  ــی ک ــا آقای ــی ب ــورت اتفاق ــه ص ــا ب آنج
رییــس یکــی از مراکــز معلــوالن بــود آشــنا 
ــه  ــن خــود را ب شــدم. ایشــان شــماره تلف
ــا  ــتی ب ــر کاری داش ــت اگ ــن داد و گف م
مــن تمــاس بگیــر. بعدازاینکــه بــه تهــران 
برگشــتم مدتــی بــه دنبــال فیزیوتراپــی 
ــز  ام اس  ــی مرک ــودم. فیزیوتراپ ــزل ب در من
بــود و شــرایط جســمانی ام  بسته شــده 
ــر می  شــد. بــه یــاد ایــن آقــا  روزبــه روز بدت
افتــادم و بــا ایشــان تمــاس گرفتــم و گفتــم 
ــان  ــتم. ایش ــراپ هس ــال فیزیوت ــه دنب ک
مرکــز رعــد را بــه مــن معرفــی کردنــد. بــا 
رعــد تمــاس گرفتــم و بــه مــن گفتــه شــد 
ــه  ــی ب ــم. وقت ــه کن ــد حضــوری مراجع بای
رعــد مراجعــه کــردم مطلــع شــدم کــه اگــر 
بخواهــم از فیزیوتراپــی ایــن مرکــز اســتفاده 
ــد در کالس  هــای آموزشــی رعــد  کنــم، بای
هــم ثبــت نــام کنــم. برایــم جالــب بــود که 
ــرکت  ــم ش ــی و ه ــات فیزیوتراپ ــم خدم ه
و  بودنــد  رایــگان  کامــًال  کالس  هــا  در 
ــه در  ــود ک ــی ب ــوع کالس  های ــر تن جالب ت
ــان زده  ــدر هیج ــد. آن ق ــه می  ش ــد ارائ رع
شــدم کــه گفتــم می  خواهــم در همــه 
کالس  هــا شــرکت کنــم! به هرحــال بــا 
ــود  ــاری ب ــته ام معم ــه رش ــه اینک ــه ب توج
و تــری دی  اتوکــد  نرم افزاری  هــای  بــا  و 
ــودم، شــرکت در کالس  ــرده ب مکــس کارک
انیمیشــن بــه مــن توصیــه شــد. در مهرماه 
۹۲ در رعــد ثبت نــام کــردم و بــه کالس 
مقدماتــی  دوره  مــن  رفتــم.  انیمیشــن 
نیمــه پیشــرفته انیمیشــن را در یــک دوره 
اســتاد  گذارنــدم.  رعــد  در  شــش ماهه 
بســیار خوبــی داشــتیم کــه خودشــان نیــز 
دچــار معلولیــت جســمی بودنــد و شــرایط 

موضوع پایان نامه من مجتمع های 
خدمات رفاهی بین راهی با تأکید بر 
طراحی همه شمول است، به این 

معنی که همه انسان ها با هر شرایط 
جسمی امکان استفاده از این فضاها 

را داشته باشند
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من برای نامزدهای شورای شهر 
پنجم تبلیغ کردم و به آنها رأی دادم 

و انتظارات زیادی از آن ها دارم! 

می  کردنــد.  درک  خــوب  خیلــی  را  مــا 
خیلــی وقــت گذاشــتم و ســعی کــردم آن را 
خــوب یــاد بگیــرم. کالس انیمیشــن شــش 
ــاره ایــن  مــاه تعطیــل شــد و بعــد کــه دوب
کالس برقــرار شــد، به جــای اینکــه دوره 
ــان دوره  ــاره هم ــم دوب پیشــرفته را بگذرانی
قبــل را تکــرار کردیــم. ایــن تکــرار، باعــث 
ــه  ــرم و ب ــاد بگی ــر ی ــی بهت ــه خیل ــد ک ش
مرحلــه پیشــرفته رســیدم. بــرای کالس 
ــروژه  ــک پ ــتاد ی ــد، اس ــرار ش ــرفته ق پیش
ــوزش  ــن آم ــا حی ــرد ت ــازی بگی انیمیشن س
کار هــم انجــام دهیــم و از ایــن طریــق 
درآمــد هــم داشــته باشــیم. ولــی متأســفانه 
کالس انیمیشــن تعطیــل شــد. ایــن اتفــاق 
مربــوط بــه ســال ۹۳ بــود. البتــه بــا آمــدن 
خانــم پناهــی بــه مرکــز رعــد شــرایط ایــن 
مرکــز بســیار بهتــر شــده و بــه نظــر می  آیــد 
کــه سیاســت های مرکــز رعــد تغییــر کــرده 

اســت.

االن به دنبال اشتغال هم هستید و در دفتر 
کارآفرینی رعد ثبت نام کرده اید؟

تحصیــل  مشــغول  چــون  خیــر.   
ــودم ایــن کار را نکــردم. زمانــی کــه مــن  ب
ــرم  ــردم درت کارشناســی ارشــد را شــروع ک
ــق  ــای تحقی ــام روش ه ــه ن ــی ب اول درس
ــدا  ــرار شــد موضوعــی را پی داشــتیم کــه ق
کنــم و مقالــه بنویســم. مــن موضــوع 
عدالــت اجتماعــی در جهــت رعایــت حقــوق 
معلــوالن را انتخــاب کــردم. در ایــن رابطــه 
مقــاالت و کتاب  هــای زیــادی مثــل قوانیــن 
ــت از  ــع حمای ــون جام ــر، قان ــوق بش حق
حقــوق معلــوالن و کنوانســیون حقــوق 
ــدم  ــازه فهمی ــدم. ت ــوالن و... را خوان معل
ــد و  ــی وجــود دارن ــه یــک چنیــن قوانین ک
علــت اینکــه رعایــت نمی شــود عــدم آگاهــی 
ــوان یــک معمــار  خــود ماســت. مــن به عن
ــتان  ــودم و دوس ــرده ب ــی ک ــه کار طراح ک
زیــادی کــه در حوزه  هــای مختلــف معمــاری 
کار می کردنــد، هیچ کــدام ایــن قوانیــن 
ــا  ــار ب ــن ب ــم. ای ــط را نخوانده بودی و ضواب
نــگاه متفــاوت کتاب  هــای مقــررات ملــی را 
شــروع بــه مطالعــه کــردم و متوجــه شــدم 
ــض  ــن ضدونقی ــن قوانی ــیاری از ای ــه بس ک
ــن  ــال در قســمتی از ای ــرای مث هســتند. ب
و  دسترســی پذیری  اهمیــت  بــه  کتــاب 
مناسب ســازی ســاختمان  ها بــرای همــه 
ــانی و  ــت انس ــت و منزل ــه کرام ــار و ب اقش
ــی  حقــوق شــهروندی اشــاره شده اســت ول
ــه کــه عــرض درهــا  ــر گفت در قســمت دیگ
ــر ۶۰  ــردد ویلچ ــزوم ت ــدم ل ــورت ع در ص
ــر  ــا عــرض راهــرو یــک مت ــا ۷۰ ســانت ی ت
ــزوم  ــا ل ــم در کج ــم بدان ــد! می  خواه باش
تــردد ویلچــر وجــود نــدارد؟ یــا جایــی 
بودجــه  درصورتی کــه  کــه  نوشته شــده 
کافــی وجــود داشــته باشــد، ایــن قوانیــن و 

قابل اجراســت! اســتانداردها 
ــازی  ــا واژه مناسب س ــه ب ــن همیش م
بــه  مناسب ســازی  داشــته ام  مشــکل 
ــاختمان  ــک س ــه ی ــت ک ــی اس ــن معن ای
تمــام  وقتــی  بســازیم  غیراســتاندارد  را 
شــد بیاییــم آن را مناسب ســازی کنیــم. 
ــًا همــان واژه  ــا دقیق ــه مشــکل م ــدم ک دی
مطالعــه  وقتــی  اســت.  مناسب ســازی 
بیشــتری روی مقــاالت و اســتانداردهای 
خارجــی کــردم متوجــه شــدم بحــث اصلی، 
بحــث دسترســی پذیری یــا طراحــی فراگیــر 
اســت کــه موضــوع بســیار گســترده ای 
اســت و مبحــث کوچکــی از آن برمی  گــردد 
و  ســاختمان  ها  دسترســی پذیری  بــه 

ــر. ــن و معاب اماک
موضوعــی  دسترســی پذیری 
واژه  بــا  مــا  کــه  گسترده اســت  بســیار 
کرده ایــم.  توجیــه  را  آن  مناسب ســازی 
ــاختمانی را  ــدا س ــه ابت ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــازیم  ــررات می س ــه اصــول و مق ــه ب بی توج
ــه  ــد ک ــم. بع ــالح می کنی ــد آن را اص و بع
ــه  ــررات شــهرداری را مطالع ــای مق کتاب  ه
کــردم، متوجــه شــدم قوانینــی بدتــر از 
ــز  ــده و در آن نی ــع ش ــی وض ــررات مل مق
حقــوق معلــوالن رعایــت نشده اســت. از 
ــاالت  ــتن مق ــه نوش ــروع ب ــد ش ــه بع آن ب
ــه ای  ــد مقال ــرم بای ــادی کــردم. در هــر ت زی
می  نوشــتم کــه مــن همیــن موضــوع حقوق 
ــن  ــول ای ــردم. در ط ــال ک ــوالن را دنب معل
ــوالن  ــوق معل ــاره حق ــی درب ــدت مقاالت م
ــوان  ــت عن ــاالت تح ــی از مق ــتم. یک نوش
نقــش عناصــر دانش بنیــان و تکنولــوژی در 
جهــت رفــاه شــهری افــراد دارای معلولیــت، 
ــوم  ــتنادی عل ــگاه اس ــاالت isc (پای در مق

جهــان اســالم) چاپ شــده اســت.

آیا مقاالت و پژوهش های خود را در اختیار 
مسئوالن شهرداری یا وزارت راه و شهرسازی 

قرار داده اید؟
همایــش  گذشــته  ســال  بهمــن 
ــتی  ــازمان بهزیس ــط س ــازی توس مناسب س
ــن  ــم در ای ــن ه ــد و م ــزار ش ــور برگ کش
همایــش شــرکت کــردم. دیــدم که یکســری 

ــی  ــورد کارهای ــد و در م ــئوالن آمدن از مس
ــه  ــد ک ــعار دادن ــد ش ــام داده بودن ــه انج ک
ــم.  ــان کرده ای ــم و چن ــن کرده ای ــا چنی م
دارای  فــرد  یــک  به عنــوان  کــه  مــن 
معلولیــت درزمینــه معمــاری هــم تخصــص 
داشــتم، هیچ کــدام از ایــن چیزهایــی را 
کــه می  گفتنــد را در جامعــه نمی دیــدم. 
افتخــار  آن  بــه  کــه  قوانینــی  اصــًال 
می  کردنــد، دقیقــًا ضدمعلــول و ضدناتوانــی 
ــترده ای دارد  ــف گس ــت تعری ــود. معلولی ب
و هرکســی در طــول عمــرش حتمــًا بــا 
شــرایطی مثــل معلولیــت روبــه رو می شــود. 
آســیب  های فیزیکــی کــه افــراد در اثــر 
حــوادث و تصادفــات می  بیننــد هــم نوعــی 
معلولیــت موقــت اســت. کســی کــه پایــش 
شکســته و مدتــی بــا عصــا راه مــی رود 
ــک  ــول را دارد. ی ــک معل ــرایط ی ــی ش مدت
خانــم بــاردار کــه دامنــه حرکتــش محــدود 
دارد.  را  معلــول  یــک  حکــم  می شــود 
ــت.  ــت اس ــی معلولی ــم نوع ــالمندی ه س
ــم  ــا خون ــن صحبت  ه ــن از ای ــال م به هرح
بــه جــوش آمــد و در زمــان اســتراحت بیــن 
ــر  ــئوالن حاض ــه مس ــودم را ب ــش، خ همای
ــما  ــه ش ــم آنچ ــاندم و گفت ــش رس در همای
ــت  ــده آل اس ــرح ای ــک ش ــد ی ــرح دادی ش
کــه بایــد فقــط در خواب وخیــال آن را 
دیــد. گفتــم مــن خــودم کارشناســی ارشــد 
ــی ام  ــرایط فیزیک ــم و ش ــاری می  خوان معم
هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه می بینیــد 
ــی  ــان را واقع ــن گفته هایت ــک از ای و هیچ ی
نمی دانــم. بــه آقــای مهندســی کــه در آنجــا 
ــه  ــرای کســانی ک ــم متأســفم ب ــد گفت بودن
ــدر  ــد. چق ــن کرده ان ــا را تدوی ــن کتاب  ه ای
ــن  ــه زندگــی خــود مطمئ ــن اشــخاص ب ای
هســتند کــه قــرار اســت همیشــه تندرســت 
باشــند؟ درکشــوری کــه این همــه حــوادث 
و بیمــاری و تصادفــات وجــود دارد، چقــدر 
امــکان اینکــه هــر کدامشــان بــه معلولیــت 
دچــار نشــوند، دور اســت؟ از افــرادی که در 
ایــن همایــش شــرکت داشــتند یکــی دکتــر 
حناچــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
ــاه  ــر کار و رف ــی، وزی ــر ربیع ــری دکت و دیگ
اجتماعــی بودنــد. بعــد از ایــن صحبت هــا، 
ــن  ــماره تلف ــن ش ــش از م ــئوالن همای مس
گرفتنــد. همــان روز دکتــر حناچــی بــا مــن 
تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه مــا بــه افرادی 
مثــل شــما کــه هــم تخصــص داریــد و هــم 
ازنظــر فیزیکــی شــرایط خاصــی داریــد، نیاز 
داریــم. ایشــان پیشــنهاد همکاری بــا وزارت 

ــد. ــازی را دادن راه و شهرس

این پیشنهاد را پذیرفتید؟
روی  اینکــه  به دلیــل  فعــًال  خیــر. 
چنیــن  می  کنــم،  کار  پایان نامــه ام 
پیشــنهادهایی را قبــول نمی کنــم ولــی 
امیــدوارم کــه پــس از پایــان تحصیــل 
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من به عنوان یک فرد دارای معلولیت 
که محدودیت حرکتی دارد، چرا باید 

محکوم  به انزوا و طرد شدن از جامعه 
باشم و چرا نباید بتوانم در جامعه 

حضورداشته باشم؟

بتوانــم در حــوزه تخصصــی ام کار پیــدا کنم. 
ــر  ــه ام، دکت ــای پایان نام ــتاد راهنم اآلن اس
حناچــی هســتند و موضــوع پایان نامــه ام را 

باراهنمایــی ایشــان انتخــاب کــرده ام.

موضوع پایان نامه شما چیست؟
ــای  ــن مجتمع ه ــه م ــوع پایان نام موض
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی بین راه ــات رفاه خدم
ایــن  بــه  اســت،  همه شــمول  طراحــی 
معنــی کــه همــه انســان ها بــا هــر شــرایط 
جســمی امــکان اســتفاده از ایــن فضاهــا را 

داشــته باشــند. 
قبــًال می  خواســتم پایــان نامــه ام را 
بازتوانیابــی  موقــت  اقامتــگاه  مــورد  در 
ــرار اســت در  ــه ق ــت ک ــراد دارای معلولی اف
طالقــان ســاخته شــود بنویســم، ولــی پــس 
ــا دکتــر  از شــرکت در همایــش و آشــنایی ب
حناچــی، ایشــان بــه مــن پیشــنهاد دادنــد 
ــازی را  ــا مناسب س ــط ب ــوع مرتب ــه موض ک
انتخــاب کنــم. دکتــر حناچــی رئیــس مرکــز 
شــورای عالــی تدویــن مقــررات ســاختمان 
بــه  ایشــان  راهنمایــی  بــه  و  هســتند 
ــردم.  ــه ک ــکن مراجع ــات مس ــز مطالع مرک
کــردم  بررســی  را  مختلــف  موضوعــات 
اماکــن  مناسب ســازی  بحــث  چــون  و 
خــودم  دغدغه هــای  از  یکــی  بین راهــی 
بــود، ایــن موضــوع را انتخــاب کــردم. مــن 
از  یکــی  و  می  کنــم  مســافرت  به نــدرت 
ــرویس  های  ــودن س ــم نب ــی مه ــکات خیل ن
ــی  ــن بین راه ــب در اماک ــتی مناس بهداش
اســت کــه معضل بزرگــی بــرای افــراد دارای 

ــت. ــت اس معلولی

شورای  جدید  نمایندگان  با  صحبتی  چه 
شهردارید؟

مــن در بیــن نامزدهــای شــورای شــهر 
ــی  ــعارهای خوب ــه ش ــم ک ــرادی را یافت اف
می  دادنــد. احســاس کــردم افــرادی هســتند 
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــر و بهت ــال تغیی ــه دنب ک
شــهر هســتند. مــن بــرای آنهــا تبلیــغ کردم 
و بــه این افــراد رأی دادم و انتظــارات زیادی 
از آن هــا دارم. مــن به عنــوان یــک فــرد 
ــی  ــت حرکت ــه محدودی ــت ک دارای معلولی
ــرد  ــزوا و ط ــه ان ــوم  ب ــد محک ــرا بای دارد چ
شــدن از جامعــه باشــم و چــرا نبایــد بتوانــم 

ــم؟ ــته باش ــه حضورداش در جامع
حضــور افــرادی ماننــد مــن در جامعــه 
نیازمنــد ایــن اســت که انــواع موانع شــهری 
ــن  ــن کشــور قوانی ــا در ای ــرود. م ــن ب از بی
ــران  ــم و ای ــوالن را داری ــوق معل ــع حق جام
ــوق  ــیون حق ــو کنوانس ــال ۲۰۰۷ عض از س
معلــوالن بــوده و ایــن قوانیــن را امضــا 
ــود  ــرار ب ــن قوانیــن ق کرده اســت. طبــق ای
اســت کــه طــی ســه ســال، ســاختمان  های 
بعــد  و  شــوند  مناسب ســازی  موجــود 
ــز و  ــاختمان  ها و مراک ــه س ــم کلی ــن ه ازای

ــر اســاس دســترس پذیری  ــد ب ــن جدی اماک
بحــث  دیگــر  بحــث  شــوند.  طراحــی 
ــت.  ــوالن اس ــراد دارای معل ــل اف حمل ونق
ــه  ــد در جامع ــه بای ــوان فردی ک ــن به عن م
حضورداشــته باشــم، نیــاز بــه کاردارم، نیــاز 
ــح دارم.  ــه تفری ــاز ب ــوزش دارم، نی ــه آم ب
ــراد دارای  ــهری اف ــل ش ــوع حمل ونق موض

ــی مهمــی اســت. ــت مســئله خیل معلولی
در نزدیــک منــزل مــا ایســتگاه اتوبــوس 
ــم  ــن نمی توانی ــال م ــی امث ــود دارد ول وج
مجبوریــم  کنیــم.  اســتفاده  اتوبــوس  از 
ــرویس  ــتگاه س ــصت دس ــی از ش منتظریک
ــیم.  ــوالن باش ــازان و معل ــل جانب حمل ونق
ــه  ــی ب ــی قبل ــا هماهنگ ــار ب ــه ای دو ب هفت
مــن ماشــین می  دهنــد بــا راننده  هایــی کــه 
هیچ گونــه آموزشــی ندیده انــد. چنــد روز 
ــل  ــا رئیــس ســامانه حمل ونق ــه ب پیــش ک
ــان  گفت،  ــردم ایش ــران صحبت  ک ــهر ته ش
ــته ایم  ــوالن گذاش ــرای معل ــه ب ــی ک امکانات
بــه خاطــر دل خودمــان و بــه خاطــر ثــواب 
و پــاداش اخــروی اســت! مــن درنظــر دارم 
ــت  ــوان؛ رعای ــت عن ــی تح ــده مطلب در آین
ــراد دارای معلولیــت،  حقــوق شــهروندی اف
ــا ترحــم  وظیفــه نهادهــای دولتــی اســت ی
مســئوالن بــه آنها اســت؟ را بنویســم. چون 
هــر جــا کــه می  رویــم و اعتــراض می  کنیــم 
ــن  ــف ای ــی و از روی لط ــا دل ــد م می  گوین
ــل  ــت حمل ونق شــصت دســتگاه ون را جه

معلــوالن گذاشــته ایم! 
در  پیــش  ســال  اســفندماه  اواخــر 
ــردم.  ــرکت ک ــی ش ــات نظام مهندس امتحان
ــا  حــوزه آزمــون در یــک مدرســه قدیمــی ب
ــن  ــی م ــود و صندل ــد ب ــیار ب ــرایط بس ش
در طبقــه ســوم ســاختمان بــود. بایــد 
ــا پلــه بــاال می  رفتــم. مــن از  ســه طبقه را ب
مســئول آنجــا پرســیدم کــه مــن چــه کنم؟ 
ــو در ورودی بنشــین.  گفــت: همین جــا جل
گفتــم: اینجــا رفت وآمــد زیــاد اســت و 
ــه  ــن را ب ــم. م ــز کن ــم تمرک ــن نمی توان م
ــوی شــدید  ــد کــه ب ســالن غذاخــوری بردن
غــذا می  آمــد. بعــد هــم نیــاز بــه ســرویس 
بهداشــتی داشــتم کــه متأســفانه ســرویس 
بهداشــتی مناســب وجــود نداشــت. باالخره 

نتوانســتم امتحــان بدهــم. روز بعــد نامه ای 
بــه معــاون وزیــر مســکن نوشــتم و اعتــراض 
ــرای  ــی را ب ــن جای ــرا چنی ــه چ ــردم ک ک
ــد  ــد از چن ــد؟ بع ــاب کرده ان ــون انتخ آزم
روز مســئول دبیرخانــه جــواب نامــه را برایــم 
تلفنــی خوانــد کــه گفته شــده بــود بــه 
موضــوع بســیار مهمــی اشــاره کرده ایــد. بــا 
توجــه بــه شــرایط جســمی کــه داریــد شــما 
اصــًال صالحیــت شــرکت در ایــن آزمــون را 
آیین نامه  هــای  در  بــه زودی  نداشــته اید. 
جدیــد، بــه مســئله ســالمت فیزیکــی 
افــرادی  و  می شــود  توجــه  داوطلبــان 
هســتند  جســمی  ناتوانــی  دچــار  کــه 
ــن آزمــون شــرکت داده  ــوان در ای به هیچ عن

نمی شــوند!
را  جــواب  کــه  کــردم  درخواســت   
ــد. مــن  مکتــوب بدهنــد کــه قبــول نکردن
ــت  ــان صحب ــگاه خودم ــاتید دانش ــا اس ب
کــردم و بــه رئیــس شــورای انتظامــی 
نظام مهندســی هــم نامــه نوشــتم ولــی 
جوابــی نگرفتــم. ایــن جــواب به قــدری مــن 
را ناراحــت کــرد کــه تمــام ایــام عید آشــفته 
ــو  ــد ت ــن می گوین ــه م ــودم. ب ــت ب و ناراح
چگونــه می  خواهــی به عنــوان مهنــدس 
مجــری طــرح باشــی؟ درحالی کــه ایــن مــن 
هســتم کــه درد جامعــه را می  فهمــم و بایــد 
ــی  ــن کارهای ــن در چنی ــل م ــرادی مث از اف
اســتفاده شــود. از طرفــی بــا پیشــرفت 
ــوان از راه دور و از  ــوژی، می  ت ــم و تکنول عل
ــز  ــته همه چی ــای مداربس ــق دوربین  ه طری
را کنتــرل کــرد و احتیــاج نیســت کــه حتمًا 
از پله  هــای ســاختمان بــاال رفــت تــا بتــوان 

ــر کار نظــارت داشــت. ب

و سخن آخر؟ 
ــاور  ــرا ب ــتم، م ــن درد مشــترک هس م
ــن  ــراد ای ــزاران اف ــی از ه ــن یک ــد. م کنن
جامعــه هســتم کــه از طریــق مطــرح کــردن 
دردهــای خــود، دردهــای جامعــه را بیــان 
ــوزی  ــئوالن دلس ــفانه مس ــم. متأس می  کن
الزم را ندارنــد. منظــورم از دلســوزی، ترحــم 
نیســت. بلکــه تعهــد بــه انجــام وظیفــه ای 
ــت.  ــول شده اس ــا مح ــه آن ه ــه ب ــت ک اس
مســئوالن بایــد تعهــد انســانی داشته باشــند 
ــه  ــرا د جامع ــه اف ــکالت هم ــع مش و در رف

کوشــش کننــد. 
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حریم عشق

زمــــزمـــه 

حوصله داری کمی صحبت کنیم؟

دردها را بین هم قسمت کنیم؟

بی تعارف دوست داری ای عزیز

عشق را در قلبمان دعوت کنیم؟

شد اگر ویران سرای دوستی

سخت در آبادیش همت کنیم؟

راستی می ترسم از روزی که ما

دور از هم، حس امنیت کنیم

پرسشی دارم که آیا حیف نیست

از غم هم اینچنین غفلت کنیم؟

می شود این دوستی را پاس داشت

در حریم عشق اگر دقت کنیم؟

برگرفته از کتاب آیه های خلسه

 مجموعه شعر سیدمحسن حسینی طاها
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حقوق معلوالن در کشورهای توسعه یافته۱

افــراد دارای معلولیــت بــرای داشــتن زندگــی معمولــی و نقــش مؤثــر در جامعــه، نیاز 
بــه شــرایط و امکاناتــی دارنــد کــه ایــن موضــوع از طریــق مناسب ســازی در حمل ونقــل، 
معابــر و مراکــز عمومــی و تفریحــی و حتــی فضــای مجــازی و ســایر بخش هــای جامعــه 
ــرات مناسب ســازی  ــا تأثی ــادی در رابطــه ب ــات زی ــات و تحقیق ــق می شــود. تجربی محق
ــان  ــوع نش ــن موض ــت و ای ــده اس ــام  ش ــراد انج ــایر اف ــی س ــوالن در زندگ ــرای معل ب

ــزام اســت. ــک الت ــام آن ی ــی دارد و انج ــای مختلف ــازی جنبه ه ــد، مناسب س می ده

 کشورهای توسعه یافته، استفاده از حمل ونقل عمومی را حق معلوالن می دانند
ــا خصوصــا کشــورهای پیشــرفته،  حمل ونقــل عمومــی در بســیاری کشــورهای دنی
مختلــف  معلولیت هــای  دارای  افــراد  بــرای  کــه  شــده  مناسب ســازی  به گونــه ای 
قابل اســتفاده باشــد. در نــاوگان عمومــی، رعایــت موضــوع مناسب ســازی بــرای معلــوالن 
ــز  ــه) و ایســتگاه های مجه ــدون پل ــن (ب ــای ســطح پایی ــق اســتفاده از اتوبوس ه از طری
ــا  بــه ســطح شــیب دار باعــث می شــود، افــراد بــدون نیــاز بــه دیگــران قــادر باشــند ب
ــا،  ــار اتوبوس ه ــوند. در کن ــهری ش ــای درون ش ــود وارد اتوبوس ه ــرخ دار خ ــی چ صندل
ــد در برخــی  ــد، هرچن ــا شــرایط مناســبی دارن سیســتم قطارهــای شــهری هــم عموم
ــل  ــکل کام ــه ش ــازی  ب ــت مناسب س ــن اس ــم ممک ــرفته ه ــدرن و پیش ــورهای م کش
انجام نشــده باشــد، امــا ابعــاد مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی باعــث شــده، حرکــت بــه 

ــرد. ــدت بگی ــو ش ــن سمت وس ای
ــوزه  ــن ح ــم در ای ــا ه ــه بلک کپ ه ــام ب ــا ن ــدن ب ــروف لن ــی های مع ــود تاکس وج
نقــش مؤثــری برعهــده  دارنــد. برخــی کشــورها از ایــن نــوع تاکســی ها بــرای حمل ونقــل 
ــه قابل اســتفاده  ــرای مســافران بســیار راحــت و البت ــد کــه ب عمومــی اســتفاده می کنن
توســط افــراد دارای معلولیــت اســت. ایــن تاکســی ها بــه دلیــل داشــتن فضــای کافــی 
ــو شــرایط ورود کالســکه و ویلچــر را در  ــی عقــب و ردیــف صندلی هــای جل بیــن صندل
خــود دارنــد. وجــود چنیــن خودروهایــی در حمل ونقــل عمومــی براســاس اصــل طراحــی 
جهانــی صــورت می گیــرد. در ایــن اصــل محصــوالت به گونــه ای طراحــی می شــوند کــه 
بــرای اقشــار مختلــف جامعــه قابل اســتفاده باشــند. در ایــن صــورت محصــول نهایــی، 
امکانــات و ویژگی هایــی خواهــد داشــت کــه بــرای معلــوالن، ســالمندان و افــرادی کــه 
ــد، مناســب و قابل اســتفاده خواهــد  ــی دارن ــن امکانات ــه چنی ــاز ب به صــورت موقــت نی

بــود.

1-  این یادداشت در 15 فروردین 96 در روزنامه جام جم به چاپ رسیده است، مترجم سعید ضرورى
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کشــورهای اروپایــی، برخــی کشــورهای آسیای شــرقی و توریســت پذیر، برزیــل و چیــن 
در ایــن حــوزه موفــق بوده انــد و توانســته اند در برخــی خطــوط اتوبوســرانی درون شــهری 
خــود، ایــن معضــل را تــا حــدی حــل کننــد. توجــه شــهرداری ها بــه ایــن موضــوع باعــث 
ــروز مشــکالت و معضــالت  ــم برطــرف شــود و از ب ــاز ضــروری و مه ــن نی می شــود، ای
ــه  ــور در جامع ــه حض ــود چراک ــری ش ــتری دارد، جلوگی ــای بیش ــه هزینه ه ــدی ک بع

به عنــوان اصلــی اساســی و مهــم در توانبخشــی مطــرح اســت.
ــد کــه تنهــا در صــورت  افــراد دارای معلولیــت از پتانســیل های مختلفــی برخوردارن
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــور، س ــن منظ ــه همی ــود. ب ــکوفا می ش ــه ش ــور در جامع حض
ــم  ــی در دســتور کار بســیاری از شــهرداری های مه ــل عموم مناسب ســازی در حمل ونق
دنیــا قرارگرفتــه اســت. بــرای مثــال در انگلســتان و شــهر لنــدن بــا ۱/۳ میلیــون ســفر 
روزانــه توســط افــراد دارای معلولیــت و ۷۰۰ هــزار ســفر توســط افــراد بــاالی ۷۵ ســال و 
۵ میلیــون ســفر روزانــه توســط افــرادی کــه چمــدان یــا کیــف ســنگین یــا کالســکه بچــه 
بــا خــود حمــل می کننــد، اولیــن موضوعــی کــه مطــرح می شــود، مناسب ســازی بــرای 
ایــن تعــداد افــراد اســت. ایــن اعــداد و ارقــام بخوبــی نشــان می دهــد کــه چــرا رشــد 
ــر  ــدن طــی ســال های اخی ــی لن ــل عموم ــابقه در ســرمایه گذاری بخــش حمل ونق بی س

صــورت گرفتــه اســت.
ــار  ــوس انتظ ــتگاه های اتوب ــازی ایس ــه مناسب س ــد ب ــون پون ــق ۱۷ میلی ــا تزری ب
مــی رود، در ســال ۲۰۱۷ بیــش از ۹۵ درصــد ایســتگاه های اتوبــوس ایــن شــهر 
ــه رمپ هــای خــودکار مخصــوص ویلچــر  ــه ب مناسب ســازی شــوند و ۸۵۰۰ اتوبوســی ک
ــای  ــا مزیت ه ــه ب ــادی در رابط ــات زی ــوند. تحقیق ــتفاده تر ش ــتند، قابل اس ــز هس مجه
اقتصــادی مناسب ســازی سیســتم های حمــل نقــل انجام شــده اســت کــه نشــان 
ــازی ها  ــن مناسب س ــام ای ــورت انج ــادی در ص ــادی زی ــت اقتص ــرات مثب ــد، اث می ده

متوجــه اقتصاد هــای محلــی و کالن می شــود.

زیرساخت های شهری در اختیار معلوالن است
مناسب ســازی اهمیــت بســیاری دارد و می تــوان مســیر رســیدن بــه جامعــه فعــال 
و پویــا را در گــرو مناسب ســازی  محیطــی دانســت . بعــد از حمل ونقــل، مناسب ســازی 
معابــر و مراکــز شــهری اهمیــت می یابــد و می تــوان گفــت اولویــت دوم در مناسب ســازی 
قابل اســتفاده بــودن مراکــز اداری، عمومــی و تفریحــی توســط افــراد دارای معلولیــت یــا 

قشــرهای مختلــف جامعه اســت.
ــار طراحــان و معمــاران ایــن  ــرای اجب ــف، قوانیــن مختلفــی ب در کشــورهای مختل
ــا  اماکــن وجــود دارد کــه باعــث می شــود ســاختمان ها همان طــور کــه بــرای مقابلــه ب
آتش ســوزی تجهیــز می شــوند، بــرای اســتفاده افــراد معلــول هــم آمــاده و مهیــا شــوند. 
کشــورهایی کــه میزبــان اتفاق هــای بــزرگ ورزشــی بوده انــد، از شــرایط بســیار بهتــری 
ــای شــهری و  ــا باعــث شــده محیط ه ــوع اجباره ــن ن ــه ای ــرا ک ــوردار هســتند، چ برخ

عمومــی بــرای اســتفاده تمــام قشــرهای جامعــه آمــاده و مهیــا شــود.
ــت  ــل موفقی ــا عام ــم، تنه ــی محک ــتوانه اجرای ــا پش ــن ب ــد، قوانی ــر می رس ــه نظ ب
ــوده و البتــه فرهنگســازی و روشــن شــدن ابعــاد  بســیاری از کشــورها در ایــن حــوزه ب
ــن موضــوع  ــهیل ای ــی در تس ــش قابل توجه ــم نق ــازی ه ــف مناسب س ــرات مختل و تأثی
داشــته اســت. مناسب ســازی فضاهــای تفریحــی و دانشــگاهی، از دیگــر مــواردی اســت 
ــی از  ــد. یک ــدا می کنن ــودن پی ــترس پذیر ب ــت دس ــن فرص ــن قوانی ــب همی ــه در قال ک
معضالتــی کــه افــراد دارای معلولیــت بــا آن مواجــه هســتند، مناســب نبــودن محیط های 
دانشــگاهی و آموزشــی اســت کــه می توانــد اثــرات قابل توجهــی بــر رونــد رشــد معلــوالن 
و ورود آنهــا بــه جامعــه داشــته باشــد، امــا ایــن شــرایط بــا ســطح آگاهــی جوامــع ارتباط 
مســتقیم دارد و در هرجایــی کــه آگاهــی اجتماعــی از معلولیت هــا بیشــتر باشــد، شــرایط 

ــر اســت. ــز بهت مناسب ســازی نی
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گفت وگو را از مادر خانواده شروع می کنیم؛

خانم عسگری، شما چند سال قبل زندگی 
آرامی داشتید و با همسر و سه فرزند خود 
آن  در  می کردید.  زندگی  شهرستان  در 
قهرمان  حاال  ولی  بودید  خانه دار  شما  ایام 
شده اید! از حوادثی که برای شما پیش آمد 
و باعث تغییِر مسیر زندگیتان شد بگویید.

مــن شــش ســال قبــل در یــک حادثــه 
ســهمگین، دچــار ضایعــه نخاعــی از ناحیــه 
کمــر شــدم. در ایــن تصــادف یکــی از 
ــرادرم را هــم از دســت دادم.  ــدان و ب فرزن
ــادف  ــر تص ــز در اث ــرم نی ــرادرزاده همس ب
ــه  ــر س ــال حاض ــا در ح ــت. م ــن رف از بی
فرزنــد داریــم کــه هــر ســه پســر هســتند. 
ــر دوم  ــاله، پس ــده س ــان هف ــر بزرگم پس
نــه ســاله و پســر کوچــک دوماهــه اســت. 
مــن در حــال حاضــر دانشــجوی دانشــگاه 
ــی  ــردی رعــد در رشــته کاردان علمــی کارب
مربیگــری معلــوالن هســتم و در کنــار 
هــم  ورزشــکار  بچــه داری،  و  تحصیــل 
ــاب  ــی پرت ــم مل ــو تی ــن عض ــم. م می باش
نیــزه، پرتــاب وزنــه و تیــم بســکتبال بانوان 
ــابقات  ــران هســتم. در مس ــر ته روی ویلچ
مدال هــای  و  کــرده ام  شــرکت  زیــادی 

ــه ام.  ــم گرفت ــی ه مختلف

 آقای صادقی، لطفًا شما خودتان را معرفی 
کنید:

هســتم.  حســن وند  صادقــی  رضــا 
ــم و در شــغل حســابداری  کارشــناس مالی
ــد  ــدو تول ــم. از ب ــه کار می باش ــغول ب مش
ــم  ــتم و یک پای ــکل داش ــا مش ــه پ در ناحی
ــل از  ــت. قب ــرم اس ــای دیگ ــر از پ کوتاه ت
ــهرکرد  ــل، در ش ــال قب ــادِف شــش س تص
زندگــی می  کردیــم. پــس از ایــن حادثــه بــه 

ــات  ــون خدم ــرم، چ ــان   همس ــت درم جه
توانبخشــی و کاردرمانــی در تهــران نســبت 
بــه شهرســتان خیلــی پیشــرفته تر بــود بــه 
تهــران آمدیــم و ســاکن ایــن شــهر شــدیم. 

ضایعه  مشکل  با  چگونه  عسگری،  خانم 
نخاعی خود کنار آمدید؟

ــم ســخت  ــی برای ــل خیل ــا: اوای فریب
ــر  ــه پس ــن حادث ــه در ای ــًا ک ــود. خصوص ب
ــودم.  ــم از دســت داده ب ــاله ام را ه هفت س
آن قــدر روحیــه ام بــد بــود کــه آرزوی مــرگ 

ــده بمانــم. داشــتم. دوســت نداشــتم زن
را  راهنمایــی  دوم  کالس  مــن 
ــالگی ازدواج  ــانزده  س ــودم و در ش  خوانده ب
کــردم. بعــد از ازدواج مشــغول خانــه داری 
ــا اینکــه شــش ســال  ــودم ت و بچــه داری ب
قبــل تصــادف کردیــم و دچــار ضایعــه 
نخاعــی شــدم. ایــن ضایعــه بســیار دردناک 
ــه ام به هم ریخــت  ــا روحی ــا مدت ه ــود و ت ب
و حــال خوبــی نداشــتم. پس از تصــادف به 
ــهر  ــن ش ــم و در ای ــرت کردی ــران مهاج ته
ســاکن شــدیم. بعــد از طــی کــردن مراحــل 
درمانــی و انجــام چندیــن عمــل جراحــی، 
بــه انجمــن ضایعــه نخاعــی معرفــی شــدم 

یاد گرفتم که  کارهایم را خودم انجام 
دهم و با شرایطم کنار بیایم. اآلن 

روی پای خودم هستم. هم آشپزی 
می  کنم، هم بچه داری می  کنم، هم 
درس می  خوانم و هم ورزش می  کنم

فریبــا عســگری شــش ســال پیــش در اثــر تصــادف 
ــن  ــر شــد. او در ای ــه کم ــه نخاعــی از ناحی ــار ضایع دچ
تصــادف یکــی از فرزندان، بــرادر و بــرادرزاده همســرش را 
هــم از دســت داد. او یــک ورزشــکار حرفــه ای اســت و در 
ــی  ــت دارد. رضــا صادق ــادی عضوی ــای ورزشــی زی تیم ه
ــن تخصــص  ــت و در همی ــابدار اس ــا، حس ــر فریب همس
مشــغول بــه کار اســت. ایــن خانــواده قبــل از تصــادف در 
شــهر کــرد زندگــی می کردنــد ولــی بعــد از ایــن حادثــه 
بــرای درمــان مجبــور بــه زندگــی در تهــران شــدند. ایــن 

زوج مهربــان ســه فرزنــد پســر دارنــد. 

ــا  ــم فریب ــی و خان ــا صادق ــای رض ــزل آق ــه من ب
عســگری آمدیــم تــا بــا ایــن زوج فعــال کــه زندگــی پــر 
ــنا  ــتر آش ــد، بیش ــر گذرانده ان ــیبی را از س ــراز و نش ف

ــویم.  ش

 در ازدواج، ارتباط انسانی میان دوطرف است
 که اهمیت دارد
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ــا ایــن انجمــن در ارتبــاط قرارگرفتــم.  و ب
ــه  ــه ب ــم ک ــم گرفت ــی تصمی ــد از مدت بع
زندگــی برگــردم و خوانــدن زبــان انگلیســی 
را شــروع کنــم. از طریــق انجمــن ضایعــه 
ــدم.  ــی ش ــد معرف ــز رع ــه مرک ــی ب نخاع
آشــنایی بــا رعــد بــرای مــن بســیار مفیــد 
بــود. در ایــن مرکــز بــا افــراد زیــادی آشــنا 
ــا و از محیطــی کــه  شــدم و کم کــم از آنه
ــه  ــود داشــت روحی ــد وج ــع رع در مجتم
ــا  ــراد ب ــه بســیاری از اف ــدم ک ــم. دی گرفت
از  ســخت تر  خیلــی  جســمی  شــرایط 
مــن در کالس  هــا شــرکت می  کننــد و 
خیلــی هــم امیــدوار هســتند. بــه تدریــج 
روحیــه ام بازســازی شــد. در رعــد بــا 
یکــی از کارآمــوزان آشــنا شــدم کــه او هــم 
معلولیــت داشــت ولــی به تنهایــی زندگــی 
خــودش  را  همه کارهایــش  او  می  کــرد. 
انجــام مــی  داد. از او بســیار آموختــم. یــاد 
گرفتــم کــه  کارهایــم را خــودم انجــام دهم 
ــم. در رعــد هــم  ــار بیای ــا شــرایطم کن و ب
ــم در  ــردم و ه ــرکت ک ــان ش در کالس زب
ــوخت  ــرق و س ــر، مع ــای کامپیوت کالس ه
آموزشــی  کالس  هــای  درکنــار  چــوب. 
مرکــز رعــد، از خدمــات توان بخشــی ایــن 
مرکــز هــم اســتفاده کــردم. در کالس زبان 
احســاس کــردم کــه نســبت بــه بقیــه عقب 
ــه  ــر ادام ــه فک ــه ب ــن شــد ک ــتم و ای هس
تحصیــل افتــادم. تحصیــل را شــروع کــردم 
ــم.  ــم گرفت ــاالی ۱۸ دیپل ــدل ب ــا مع و ب
ــی  ــگاه علم ــم در دانش ــم ه ــس از دیپل پ
کاربــردی رعــد مشــغول بــه تحصیــل 
شــدم. اکنــون در تــرم اول رشــته کاردانــی 
مربی گــری معلــوالن مشــغول بــه تحصیــل 

ــتم.  ــودم هس ــای خ ــتم. اآلن روی پ هس
هــم آشــپزی می  کنــم، هــم بچــه داری 
می  کنــم، هــم درس می  خوانــم و هــم 
را  خانــه  همه کارهــای  می  کنــم.  ورزش 

ــم. ــام می  ده ــودم انج ــم خ ه

ــر  ــه خاط ــادف ب ــد از تص ــا: بع رض
نیــاز همســرم بــه درمــان بــه تهــران 
ــدیم.  ــاکن ش ــهر س ــن ش ــم و در ای آمدی
ــرای  ــد ب ــزه ای ش ــران انگی ــه ته ــدن ب آم
همســرم کــه بتوانــد روحیــه اش را بــه 
دســت بیــاورد و مــا هــم بیشــتر بتوانیــم 
بســیار  همســرم  کنیــم.  حمایــت  را  او 
در  مــن  به طوری کــه  اســت  فعــال 
ــدرت چنیــن  ــه ن ــوان تندرســت هــم ب بان
ــه  ــم. اینک ــزه ای را می  بین ــت و انگی فعالی
می گوینــد معلولیــت، محدودیــت نیســت، 
ــر  ــان ه ــًا انس ــت. واقع ــعار نیس ــک ش ی
کاری بخواهــد انجــام دهــد، می  توانــد. 
درســت اســت کــه افــراد دارای معلولیــت 
ــت  ــراد تندرس ــه اف ــبت ب ــی نس درجاهای
ولــی  هســتند  محدودیت  هایــی  دچــار 
جلــوی  نمی توانــد  محدودیت  هــا  ایــن 

ــرد. ــان را بگی ــی آن ــرفت و تعال پیش
مــن از مؤسســه رعــد سپاســگزارم کــه 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــرده ک ــاد ک ــی ایج محیط
ــار هــم  ــد را در کن ــد بتوانن معلولیــت دارن
ــرای  ــد و ب ــوزش ببینن ــد و آم ــرار بگیرن ق
ادامــه زندگــی خــود آمادگــی کســب کنند.  
وقتــی در تهــران همســرم بــا انجمن  هــای 
مختلــف آشــنا شــد و خــودش را بــا دیگــر 
افــراد دارای معلولیــت مقایســه کــرد، 
ــه بســیاری از  ــه نســبت ب متوجــه شــد ک

آن هــا توانایی هــای بیشــتری دارد. ایــن 
ــی  ــه زندگ ــه ب ــد ک ــزه ای ش ــودش انگی خ
عــادی اش برگــردد. به هرحــال حادثــه، 
بخشــی از زندگــی انسان هاســت و ایــن 
هــم حادثــه ناگــواری بــود کــه بــرای 
ــفانه در  ــد. متأس ــش آم ــا پی ــواده م خان
ــواده  ــراد خان ــر از اف ــن تصــادف ســه نف ای
دچــار  همســرم  و  رفتنــد  مــا  بیــن  از 
ــم  ــم ه ــر بزرگ ــد. پس ــی ش ــکل نخاع مش
از ناحیــه لگــن دچــار شکســتگی شــد 
کــه خوشــبختانه کامــًال بهبــود پیــدا 
کــرد. از دســت دادن پســرمان اتفــاق 
ــم  ــن غ ــز ای ــود و هرگ ــواری ب ــیار ناگ بس
ــرم  ــن و همس ــود. م ــمان نمی ش فراموش
بــا یکدیگــر فامیــل هســتیم و روابــط 
عاطفــی شــدیدی در خانواده  هــای هــر دو 
ــک  ــه کم ــم ب ــود دارد. اآلن ه ــرف وج ط
ــان  ــده از نوزادم ــواز آم ــه از اه خواهــرم ک
ــا  ــر ب ــی دو نف ــم. وقت ــداری می کنی نگه
ــد در  ــد، بای هــم تشــکیل زندگــی می  دهن
ــند.  ــم باش ــار ه ــی   کن ــی و ناخوش خوش

ورزش  به  زمانی  چه  از  عسگری،  خانم 
روی آوردید؟

در  کــه  زمانــی  از  مــن  فریبــا: 
ــو  ــم، عض ــه می رفت ــه مدرس ــهرکرد ب ش
تیــم بســکتبال مدرســه بــودم. ولــی بعــد 
ــر ورزش  ــدن دیگ ــه دار ش از ازدواج و بچ
و  معلولیــت  از  بعــد  نــدادم.  ادامــه  را 
آمــدن بــه تهــران متوجــه شــدم کــه ایــن 
ــم  ــه در تی ــود دارد ک ــم وج ــکان برای ام
ــن  ــرای همی ــم. ب ــوان باش ــکتبال بان بس

درست است که افراد دارای معلولیت 
درجاهایی نسبت به افراد تندرست 
دچار محدودیت  هایی می  شوند ولی 
این محدودیت  ها نمی تواند جلوی 

پیشرفت و تعالی آنان را بگیرد 
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در  که  بودم  هشتم  حاملگی  ماه  در 
شرکت  کشوری  قهرمان  مسابقات 

کردم و نفر چهارم شدم. داور 
با  مرا  وقتی  مسابقات،  خارجی 

بسیار  دید  سکو  روی  شرایط  این 
کرد!  تعجب 

ــروع  ــام ش ــگاه پی ــازی در باش ــا بدن س ب
ــروع  ــرای ش ــد، ب ــن گفتن ــه م ــردم. ب ک
یــک ورزش حرفــه ای بایــد بــه فدراســیون 
ورزش  هــای جانبــازان و معلــوالن مراجعــه 
کنــم. مــن بــه فدراســیون رفتــم و ورزش 
را در رشــته بســکتبال، پرتــاب نیــزه و 
پرتــاب وزنــه شــروع کــردم. اوایــل در 
ــم و اآلن  ــن می  کردی ــت تمری ــگاه بعث باش
ــری  ــگاه دیگ ــی در باش ــک مرب ــا ی ــم ب ه
نســبتًا  باشــگاه  ها  ایــن  می  کنــم.  کار 
مناسب ســازی شــده هســتند. اعضــای 
باشــگاه  ها  همیــن  در  هــم  ملــی  تیــم 

می  کننــد.  تمریــن 

که  شد  چه  دارید.  دوماهه  فرزند  یک  شما 
به فکر بچه دار شدن افتادید؟ آیا در شرایط 

موجود بارداری برای شما سخت نبود؟

کــه  بودیــم  شــنیده  مــا  رضــا: 
ســلول  های بنیــادی کــه از بنــد نــاف 
درمــان  در  می شــود  گرفتــه  نــوزاد 
ــت.  ــر اس ــن مؤث ــی والدی ــات نخاع ضایع
ــه  ــن بچ ــه ای ــد ک ــبب ش ــزه  س ــن انگی ای
ــت  ــه خواس ــیم. البت ــته باش ــم داش را ه
ــد.  ــود آم ــه بوج ــن بچ ــه ای ــود ک ــدا ب خ
ــد از  ــگام تول ــاف در هن ــد ن ســلول های بن
نــوزاد گرفتــه شــد و روی آن تحقیــق شــد 
ولــی چــون ژن غالــب بچــه بیشــتر شــبیه 
بــه مــن بــود، گفتنــد کــه ســلول  های بنــد 
نــاف بــرای درمــان ایشــان مؤثــر نیســت. 
ولــی وجــود ایــن بچــه تکیــه گاه روحــی و 
ــا در  ــرای همــه م ــی بســیار بزرگــی ب روان
خانــه بوجــود آورده اســت. نــه تنهــا بــرای 
خــود مــا بلکــه بــرای مــادر همســرم کــه 
فرزنــدش را در تصــادف از دســت داده 
ــت.  ــی اس ــت بزرگ ــه نعم ــن بچ ــود، ای ب
ــه  ــاره ای ب ــی دوب ــه زندگ ــن بچ ــود ای وج
ــا  ــا را احی ــه م ــید و هم ــا بخش ــه م هم

ــرد.  ک

ــن  ــدن ای ــود آم ــه بوج ــا: البت فریب
بچــه غیرمنتظــره بــود. مــن در مســابقات 
قهرمــان کشــوری انتخابــی در شــهر لنــدن 
بــودم کــه حالــم بــد شــد و فهمیــدم 
کــه بــاردار هســتم. در دوران بــارداری  
مشــکلی نداشــتم فقــط در ماه  هــای آخــر 
دچــار دیابــت بــارداری شــدم و زایمــان را 
هــم به صــورت ســزارین انجــام دادم. مــن 
تــا آخریــن روزهــای بــارداری بــه دانشــگاه 
می  رفتــم و تمرین  هــای ورزشــی  انجــام 
مــی دادم و تــا پانــزده روز قبــل از زایمــان، 
رانندگــی می  کــردم. در هشــت  ماهگــی 
ــرکت  ــوری ش ــان کش ــابقات قهرم در مس
کــردم و نفــر چهــارم شــدم. دارو خارجــی 
ــکو  ــرا روی س ــی م ــابقات، وقت ــن مس ای

ــود!  ــرده ب ــد بســیار تعجــب ک دی

دارای  افراد  ازدواج  مورد  در  نظرتان 
آن ها  به  را  ازدواج  آیا  چیست.  معلولیت 

توصیه می  کنید؟

فریبــا: ازدواج دو فــرد دارای معلولیت 
ــا هــم، اگــر هــر دو در شــرایط مشــابهی  ب
باشــند مثال هــر دو ضایعــه نخاعی باشــند، 
ــن  ــی در کل م ــت. ول ــوار اس ــیار دش بس
ازدواج را بــه افــراد دارای معلولیــت توصیــه 
می کنــم. البتــه بایــد بــه شــرایط جســمی 
ــا مســائل و  خــود توجــه داشته باشــند و ب

مشــکالت زندگــی هــم آشــنا باشــند. 

ــی  ــن در ازدواج، یک ــر م رضــا: به نظ
ــی و  ــاظ فیزیک ــد ازلح ــر بای ــن دو نف از ای
ــا  ــری باشــد و ب ــت بهت جســمی در موقعی
ــا  درک کاملــی نســبت بــه شــرایط خــود ب
یکدیگــر ازدواج کننــد. توجیــه قابــل قبولی 
ــت در  ــرد دارای معلولی ــه دو ف ــرای اینک ب
شــرایط ســخت جســمانی بــا یکدیگــر 

ــدارد.  ــود ن ــد، وج ازدواج کنن
معلولیــت  دو  هــر  نفــری  دو  البتــه 
ــد.  ــر درک می  کنن ــر را بهت ــد، یکدیگ دارن
ولــی بایــد بــا شــناخت کامــل از مشــکالت 
پیــش رو، بــه ایــن کار اقــدام کننــد. ازدواج 
ــه  ــی اســت و اینک ــه ای از زندگ ــم مرحل ه
نبایــد  معلولیــت  دارای  افــراد  بگوییــم 
ــر  ــح نیســت. اگ ــد صحی باهــم ازدواج کنن
ــل  ــش و درک کام ــا دان ــتان ب ــن دوس ای
نســبت بــه شــرایط یکدیگــر ازدواج کننــد، 
تشــکیل  خوبــی  خانــواده  ی  می تواننــد 
ــم  ــی ه ــوب و موفق ــدان خ ــد و فرزن   دهن

ــد. ــت   کنن تربی

ــم  ــرادی را می  شناس ــن اف ــا: م فریب
چــه زن و چــه مــرد کــه بــا وجــود معلولیت 
ــد و  ــرد تندرســت ازدواج کرده ان ــک ف ــا ی ب
ــد. مهــم ارتبــاط  ــی هــم دارن زندگــی خوب
انســانی بیــن افــراد اســت کــه خیلــی هــم 
ــد  ــدارد. بای ــا ن ــت آنه ــا معلولی ارتباطــی ب
بدانیــم کــه هــر کــدام از مــا یــک لحظــه 

ــم. ــت فاصله داری ــا معلولی ب

چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟

ــم  ــم ه ــه بتوان ــدوارم ک ــا: امی فریب
تحصیــل و هــم ورزش را ادامــه بدهــم. 
امیــدوارم بــه مســابقات پاراالمپیــک بــروم 
و بــرای ســرافرازی کشــورم مدال  هــای 
در  بتوانــم  امیــدوارم  بگیــرم.  زیــادی 
مســابقات آســیایی کــه مســابقات انتخابــی 
ــم هســت و در اردیبهشــت  ــک ه پاراالمپی
ســال آینــده برگــزار می شــود، شــرکت 
ــه دســت  کنــم و ســهمیه پاراالمپیــک را ب

ــاورم.  بی

پیشــرفت  مــا  آرزوی  رضــا: 
بچه  هایمــان اســت و اینکــه بتوانیــم آن هــا 
ــی برســانیم.  ــاالی تحصیل ــه مراحــل ب را ب
مــن بــرای پیشــرفت بچه  هــا از هیــچ کاری 
ــد  ــه بتوانن ــدوارم ک ــم و امی ــغ نمی کن دری
ــی و اجتماعــی  ــاالی تحصیل ــه ســطوح ب ب

ــند.  برس

چه توصیه ای به سایر دوستانتان دارید؟

توصیــه  آنهــا  بــه  مــن  فریبــا: 
ــد و  ــخت نگیرن ــه ازدواج را س ــم ک می  کن
اگــر شــرایط مناســبی پیــش آمــد، ازدواج 
و  بخواننــد  درس  بایــد  بچه  هــا  کننــد. 
پیشــرفت کننــد. حتــی بچــه داری هــم بــا 
ــه  ــر اســت. ب ــت امکان پذی ــرایط معلولی ش
ــه ورزش  ــه ب ــم ک ــه می  کن ــا توصی بچه  ه
روی بیاورنــد و بــا ورزش روحیــه خودشــان 
را بــاال ببرنــد. مــن بــا ورزش توانســتم بــه 
ــه  ــادی ب ــای زی ــردم و مدال  ه ــی برگ زندگ

ــاورم.  دســت بی

رضــا: تــا شــقایق هســت زندگــی باید 
کــرد. معلولیــت نبایــد به عنــوان محدودیت 
ــد گوشــه ای  ــی قلمــداد شــود. نبای و ناتوان
بنشــینند و منتظــر باشــند کــه زندگیشــان 
ــوان  ــت می  ت ــار معلولی ــود. در کن ــام ش تم
خیلــی کارهــا را انجــام داد. همســرمن بــا 
ــم درس  ــمی ه ــرایط جس ــن ش ــود ای وج
در  و  می کنــد  ورزش  هــم  و  می  خوانــد 
ــم  ــه داری ه ــه داری و بچ ــه خان ــارش ب کن
می  رســد. خــودش رانندگــی می کنــد و 
ــا ماه  هــای آخــر بــارداری، هــم رانندگــی  ت
و ورزش می  کــرد و هــم بــه کالس  هــای 
را  خانــه  محیــط  می  رفــت.  آموزشــی 
مناسب ســازی کرده ایــم تــا بــه راحتــی 
بتوانــد در منــزل بــا ویلچــر حرکــت کنــد. 
ــین برانگیز  ــًا تحس ــرم واقع ــای همس کاره
اســت و بســیاری از بانــوان تندرســت هــم 
ماننــد ایشــان فعــال و پرانگیــزه نیســتند.
ــکر  ــیار تش ــد بس ــه رع ــن از موسس  م
دارای  افــراد  فکــر  بــه  کــه  می  کنــم 
بــرای  را  شــرایط  و  هســتند  معلولیــت 

می کننــد.  مهیــا  آنهــا  پیشــرفت 
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ژوکرمــن در شــانزدهم ژوالی ۱۹۴۸م. در شــهری در منطقــه خاورمیانــه بــه 
دنیــا آمــد. وی در طفولیــت پــس از بیمــاری ســختی دچــار معلولیــت جســمی 
گردیــد ولــی بــا اراده ای اســتوار و حمایــت بی دریــغ خانــواده، توانســت تحصیــالت 

متوســط خــود را بــه پایــان برســاند.
ــن  ــه همی ــت، ب ــیقی داش ــه موس ــادی ب ــه زی ــت عالق وی از دوره طفولی
دلیــل بــرای تحصیــل بــه دانشــگاه رفــت و بــا تــالش فــراوان توانســت در رشــته 

ــود. ــل ش ــه فارغ التحصی ــن رتب ــا بهتری ــیک ب ــیقی کالس موس
ــود.  ــروع نم ــبانه روزی ش ــدارس ش ــس در م ــا تدری ــود را ب ــن کار خ ژوکرم
ــل نمی شــد و در رشــته  ــق غاف ــه و تحقی ــس لحظــه ای از مطالع او ضمــن تدری

ــت. ــش رف ــتادی پی ــه اس ــا درج ــیقی کالســیک ت موس
ــز آشــنایی  ــر نی ــا ســاز های دیگ ــی ب ــود ول ــن ب ــن، ویول ــی ژوکرم ســاز اصل

کامــل داشــت. 
ژوکرمــن در ســال ۱۹۸۰ بــه آرزوی دیرینــه خــود کــه ریاســت ارکســتر بــزرگ 
ــرای  ــی اســت ب ــود،  معلولیــت خــودش عامل ــد ب ــود رســید. او معتق ــکا ب امری
تحــرک بیشــتر و اســتواری و پایــداری در مقابــل مشــکالت و در نهایــت، رســیدن 

بــه اهــداف عالــی.
وی براســاس همیــن اعتقــاد از تــالش و کوشــش برای رســیدن بــه آرزوهایش 
لحظــه ای درنــگ ننمــوده و در ایــن راه ضمــن خدماتــی ارزنــده بــه نســل جــوان، 
ــز تالیــف نمــود. او  بیــش از نیمــی از وقــت خــود را صــرف آمــوزش  ــاری نی آث

ــرد. ــد می  ک ــراد عالقه من اف

برگرفته از کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان

گردآورنده: مهندس منصوره برجیان

ژوکرمن
موسیقیدان، معلولیت جسمی

(۱۹۴۸-م)
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روز  یک 
تایچى نشانداران  با 

رعد! در   
در تاریــخ بیســتم تیرمــاه قــرار بــود در کالس تایچــی کــه بــه مربی گــری 
اســتاد مرجــان وحیدنیــا در موسســه رعــد برگــزار می شــود بــه چهارنفــر از 

بچه هــای کالس، نشــان مربی گــری داده شــود. 
ــا اســتاد پیشکســوت در ایــن رشــته ورزشــی حــدود  مرجــان وحیدنی
ــد در موسســه  ــان عالقمن ــه توانیاب ــن ورزش را ب پنــج ســال اســت کــه ای
ــدن  ــد از گذران ــد بع ــوزان رع ــر از کارآم ــار نف ــد. چه ــوزش می ده ــد آم رع
امتحانــات مربوطــه بــه مرحلــه ای رســیدند کــه بتواننــد از طرف فدراســیون 

ووشــو حکــم و نشــان بگیرنــد.
 اســتاد وحیدنیــا می گویــد: امــروز بــه ۴ نفــر از بچه هــای کالس 
ــردد؛  ــدا می  گ ــان اه ــم و نش ــو حک ــیون ووش ــرف فدراس ــی از ط تای چ
ــی  ــد اورنگ ــری محم ــبز و کب ــان س ــون نش ــه مهدی ــی و هدی ــه مان روزب
نشــان آبــی کــه باالتریــن نشــان در بیــن کارآمــوزان رعــد اســت را دریافــت 
ــد  ــد می توان ــی داشته باش ــان آب ــه نش ــی ک ــه او، کس ــه گفت ــد. ب می کنن
به عنــوان کمــک مربــی در کالس ایفــای نقــش کنــد. او ادامــه می دهــد، 
ــه  ــده ب ــاه آین ــن کالس هــم در عــرض شــش م ســایر شــرکت کنندگان ای
ایــن مرحلــه رســیده و نشــان دریافــت می کننــد. البتــه خانــم وحیدنیــا، 
ــیدن  ــای آن رس ــه معن ــویقی ک ــیله تش ــک وس ــا ی ــان را تنه ــم و نش حک
بچه هــا بــه آرامــش درون اســت می دانــد، چیــزی کــه هــدف اصلــی ایــن 
ــم  ــن مه ــرای م ــن کالس ب ــه در ای ــزی ک ــد: چی ــت. او می گوی کالس اس

ــت. ــیدن بچه هاس ــش رس ــه آرام ــت ب اس
ــای  ــان را بچه ه ــن امتح ــد: ای ــه می ده ــی ادام ــتاد کالس تایچ اس
پیشکســوت کالس ماننــد علــی ســجادی، نرگــس نجفــی و داود جعفــری 
ــا  ــتم. آنه ــور داش ــر حض ــک ناظ ــوان ی ــط به عن ــن فق ــد و م ــزار کردن برگ
ــد و  ــام دهن ــی را انج ــه حرکت ــا چ ــد بچه ه ــن می  کردن ــه تعیی ــد ک بودن
ــم  ــیاه داری ــان س ــا نش ــان زرد ت ــا از نش ــد. م ــورد آن داوری می  کردن در م
و بعــد از آن از دان یــک تــا دان شــش را داریــم. بعضــی از بچه هــای 
ــد و بعضــی  ــم گرفتن ــبز را باه ــان زرد و س کالس، به صــورت جهشــی نش
ــان و  ــن نش ــیدند. ای ــی رس ــان آب ــه نش ــد و ب ــدم جلوآمدن ــم قدم به ق ه
احــکام گواهینامــه ای از طــرف فدراســیون ووشــو مبنــی بــر ایــن اســت کــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــد. داشــتن نشــان آب ــن مراحــل را طــی کرده ان ــراد ای ــن اف ای
معناســت کــه افــراد دارای ایــن نشــان می  تواننــد دیگــران را داوری کننــد. 
ــد در  ــه رع ــان موسس ــران و کارکن ــکر از مدی ــا تش ــا ب ــان وحیدنی مرج
ــداد  ــه تع ــد: از این ک ــه می ده ــه ادام ــان موسس ــر از توانیاب ــت موث حمای
بچه هــای کالس باوجــود ســختی هایی کــه بــا آن دســت بــه گریباننــد، روز 
ــده  ــتقبال فزاین ــن اس ــت دارم و از ای ــیار رضای ــود بس ــتر می ش ــه روز بیش ب
ــن کالس کســب  ــن در ســودمندی ای ــالک م ــار و م ــرم. معی ــرژی می گی ان

ــان اســت. ــی توســط خودش ــت زندگ آرامــش درون و مدیری
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بعد از کالس تایچی، 
هم صحبت کردنم بهتر شد و هم تعادلم

ــیون  ــرف فدراس ــه از ط ــت ک ــی اس ــی از بچه های ــی یک ــری اورنگ کب
ــل از شــرکت در  ــد: قب ــت کرده اســت. او می گوی ــی دریاف ــو، نشــان آب ووش
کالس تای چــی، هــم تعــادل جســمانی نداشــتم و هــم به ســختی صحبــت 
می کــردم. ولــی بعــد از شــرکت در ایــن کالس هــم صحبــت کردنــم بهتــر 
شــد و هــم اخــالق و رفتــارم تغییــر کــرد و هــم تعادلــم برقــرار شــد. کبــری 
ایــن آرامــش و بهبــودی را مرهــون زحمــات خانــم وحیدنیــا در کالس تایچــی 
دانســت و در حضــور جمعیــت بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل، یکــی از حــرکات 

تعادلــی را انجــام داد.

تصمیم دارم این تمرینات را برای همیشه ادامه دهم
ــت. او  ــان اس ــدگان نش ــت کنن ــر از دریاف ــی دیگ ــی یک ــه مان روزب
کــه کارشــناس ارشــد در رشــته فــوق لیســانس فیزیــک بنیــادی اســت 
ــم و  ــرکت می کن ــی ش ــه در کالس  تایچ ــت ک ــاه اس ــش م ــد: ش می گوی
توانســتم نشــان دوم تای چــی کــه نشــان ســبز اســت را دریافــت کنــم. 
ــی  ــازی عضالن ــی دوره آرام س ــن دوره از تای چ ــد: ای ــه می ده ــه ادام روزب
ــج مغــزی  ــد مــن کــه دچــار فل ــرادی مانن ــرای اف و نرمــش اســت کــه ب
هســتند و بــه دلیــل از دســت دادن تعــادل مجبورنــد همیشــه بــدن خــود 
ــدن می شــود.  ــردن ب ــردن و شــل ک ــا ک ــد، باعــث ره را ســفت نگهدارن
ــدن  ــردن ب ــل ک ــردن و ش ــا ک ــا ره ــود ب ــث می ش ــا باع ــن تمرین ه ای
بتوانــم بــه راحتــی بنشــینیم، بایســتیم و حرکــت کنــم و از ایــن طریــق 

ــم.  ــب کن ــتری کس ــس بیش اعتمادبه نف
روزبــه ادامــه می دهــد: بعــد از ایــن مــدت کــه در کالس هــای 
ــدون عصــا بایســتم  ــم چهــار دقیقــه ب تای چــی شــرکت کــرده ام، می  توان
و بــه مــدت ۴۰ دقیقــه بــا ســرعت کــم تردمیــل بزنــم. قبــًال توســط یــک 
پزشــک چینــی تمرینــات شــل کــردن و طــب ســوزنی را انجــام داده بــودم 
و می  دانســتم کــه ایــن تمرینــات برایــم بســیار مفیــد اســت. بایــد بگویــم 
ــا نیامــدم بلکــه می دانســتم  ــن کالس ه ــه ای ــن نشــان ب ــرای گرفت ــه ب ک
کــه ایــن تمرینــات بــرای ســالمتی ام مفیــد اســت و تصمیــم دارم کــه ایــن 

تمرینــات را همیشــه ادامــه بدهــم.

از خانم وحیدنیا به خاطر آموزش های مفیدشان 
بسیار سپاسگزارم

هدیــه  هادیــون دیگــر دریافــت کننــده نشــان از فدراســیون ووشــو 
اســت. او یــک ســال و نیــم اســت کــه در کالس  تایچــی شــرکت 
ــته ورزشــی  ــن رش ــا ای ــنایی ب ــه آش ــًال هیچ گون ــد: قب ــد. می گوی می  کن
نداشــتم ولــی پــس از شــرکت در ایــن کالس بــه چنــان آرامشــی دســت 
پیــدا کــردم کــه توانســتم عصبانیــت و بســیاری از مشــکالتم را کنتــرل 
ــیار  ــا بس ــم وحیدنی ــم.  از خان ــرفت کن ــته پیش ــن رش ــرده و در ای ک
سپاســگزارم  کــه در  رعــد بــرای مــا وقــت می  گذارنــد و بــه مــا آمــوزش 
ــه ام و توانســته ام  می  دهنــد. مــن ایــن تمرینــات را بســیار جــدی گرفت
بــه آرامشــی کــه الزم داشــتم برســم. ورزش تای چــی در تصمیم گیــری 
ــان  ــن در امتح ــود. م ــذار ب ــر گ ــن تأثی ــالق م ــار و اخ ــه رفت و در هم
دریافــت حکــم، شــرکت کــردم و بــا نمایــش آنچــه کــه آموختــه بــودم، 
ــرای  ــه ب ــی را ن ــم دارم تای چ ــردم. تصمی ــت ک ــبز را دریاف ــان س نش
ــرای کســب آرامــش بیشــتر در زندگــی ام  ــر بلکــه ب گرفتــن نشــان باالت

ادامــه دهــم. 
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دکتر حمیدرضا فرشچی، فوق تخصص چاقی و دیابت

ــل شــدید  ــای تمای ــه معن ــی ب هــوس غذای
ــن  ــرای مصــرف یــک غــذای خــاص اســت. ای ب

تمایــل می  توانــد غیرقابــل تحمــل بــوده و تــا 
زمانــی کــه فــرد آن مــاده غذایــی را مصــرف نکنــد، 

وجــود داشــته باشــد. هوس  هــای غذایــی معمــوًال در 
مــورد تنقــالت و غذاهــای فــرآوری شــده کــه سرشــار از 

ــد. ــتند رخ می  ده ــد هس ــک و قن ــکر، نم ش
ــروتونین در  ــن و س ــای لپتی ــادل هورمون  ه ــدم تع ع

ــی نقــش دارد. احساســات شــخص  ــای غذای ــروز هوس  ه ب
ــی  ــوص زمان ــتند، به خص ــر نیس ــه بی تاثی ــن زمین ــز در ای نی
ــوردن روی  ــه خ ــود ب ــات خ ــرل احساس ــرای کنت ــرد ب ــه ف ک
ــرات  ــاردار تغیی ــان ب ــی در زن ــای غذای ــت هوس  ه ــاورد. عل بی
ــایی  ــای چش ــالل در گیرنده  ه ــبب اخت ــه س ــت ک ــی اس هورمون
و بویایــی می شــود. از ســایر علــل بــروز هوس  هــای غذایــی 
ــرد. ــاره ک ــدن اش ــذی در ب ــواد مغ ــود برخــی م ــه کمب ــوان ب می  ت

هوس  هــای غذایــی موانعــی را بــر ســر راه کســانی ایجــاد 
ــی  ــدوده طبیع ــود را در مح ــتند وزن خ ــدد هس ــه درص ــد ک می  کنن

ــد. ــت کنن ــالمی را رعای ــی س ــم غذای ــا رژی ــد ی ــگاه دارن ن
ــه کنتــرل هوس  هــای غذایــی کمــک می  کننــد،  راهکارهایــی کــه ب

عبارتنــد از:
ــان، در  اســترس خــود را کاهــش دهیــد. اســترس به خصــوص در زن
ــراد  ــل اف ــترس تمای ــت اس ــش دارد. در حال ــی نق ــای غذای ــروز هوس  ه ب
ــرای  ــه را ب ــر زمین ــن ام ــود. ای ــتر می ش ــیرینی جات بیش ــرف ش ــه مص ب
افزایــش وزن فراهــم می کنــد. از ســوی دیگــر، اســترس بــا تحریــک ترشــح 
ــه  ــدن ســبب افزایــش وزن، به خصــوص در ناحی ــزول در ب هورمــون کورتی

ــود. ــکم می ش ش
ــا  ــنگی ب ــوارد تش ــیاری از م ــید. در بس ــی آب بنوش ــزان کاف ــه می ب
گرســنگی یــا هــوس غذایــی اشــتباه گرفتــه می شــود. اگــر هــوس خــوردن 
ــوان آب بنوشــید  ــدا یــک لی ــد ابت ــی خاصــی را کرده ای ــاده غذای یــک م
و چنــد دقیقــه صبــر کنیــد. پــس از ایــن مــدت ممکــن اســت هــوس 
ــی  ــل از وعده  هــای غذای ــه باشــد. نوشــیدن آب قب ــن رفت شــما از بی

ــد. ــه کاهــش وزن کمــک می کن ــتها را کاهــش داده و ب ــز اش نی
بــه انــدازه کافــی بخوابیــد. کمبــود خــواب تعــادل هورمونــی 
را در بــدن مختــل می کنــد. ایــن عدم تعــادل منجــر بــه 
پرخــوری و افزایــش وزن می شــود. تحقیقــات نشــان داده 
اگــر افــراد مبتــال بــه بی خوابــی بــه میــزان کافــی بخوابنــد 
ــادل  ــه نشــانه بازگشــت تع ــن یافت ــد. ای وزن کــم می  کنن

ــت. ــی اس ــواب کاف ــال خ ــا به دنب هورمون  ه

چگونه
 بر هوس غذایى خود

 غلبه کنیم؟
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ــن  ــرب پروتئی ــم چ ــع ک ــت مناب ــد. دریاف ــرف کنی ــن مص ــی پروتئی ــدازه کاف ــه ان ب
ــه کاهــش هوس  هــای غذایــی  ــات) ب ــی، لبنیــات کــم چــرب و حبوب ــدون چرب (گوشــت ب

کمــک می کنــد.
ــای  ــرف غذاه ــرای مص ــرد ب ــل ف ــش تمای ــس در کاه ــدن آدام ــد. جوی ــس بجوی آدام

ــد اســت. ــور مفی ــا ش شــیرین ی
ــی می شــود.  ــای غذای ــد. گرســنگی ســبب تشــدید هوس  ه ــاب کنی از گرســنگی اجتن
ــرای مصــرف غذاهــای پرکالــری ماننــد  هنگامــی کــه شــخص گرســنه اســت تمایــل وی ب
ــک  ــت از ی ــر اس ــن بهت ــد. بنابرای ــش می  یاب ــده افزای ــرخ ش ــای س ــا و غذاه ــت فوده فس
الگــوی غذایــی منظــم پیــروی کــرده و عــالوه بــر وعده  هــای اصلــی در ســاعات مشــخص 

ــد. ــبزیجات مصــرف کنی ــوه و س ــد می ــالم مانن ــای س ــان وعده  ه می
ــه  ــد ب ــذای خاصــی را کرده ای ــوردن غ ــه هــوس خ ــی ک ــا زمان ــگام گرســنگی ی در هن

ــد. ــی نروی ــواد غذای ــگاه  های م فروش
ــه خــوردن آن تمایــل داریــد،  گاهــی اوقــات اجتنــاب کامــل از مصــرف غذایــی کــه ب
ــم و  ــیار ک ــدار بس ــد مق ــت می  توانی ــن حال ــی می شــود. در ای ســبب تشــدید هــوس غذای

کنتــرل شــده ای از آن مــاده غذایــی را مصــرف نماییــد.
ــه رفــع هــوس غذایــی  ــا یکدیگــر ب در برخــی مــوارد جایگزیــن کــردن مــواد غذایــی ب

ــد: ــک می کن کم
اگــر هــوس چیپــس کرده ایــد می  توانیــد بــه جــای آن از یــک میــان وعــده شــور کــه 
ــاوی  ــا ح ــد. مغزه ــتفاده کنی ــا اس ــد مغزه ــن اســت، مانن ــالم و پروتئی ــی س ــاوی چرب ح
ــت  ــدال را رعای ــز اعت ــی نی ــاده غذای ــن م ــن در مصــرف ای ــی هســتند. بنابرای ــری باالی کال

ــرای چیپــس اســت. ــز جایگزیــن مناســبی ب ــاپ کــورن نی نماییــد. اســتفاده از پ
تمایــل بــه مصــرف شــکالت می  توانــد بــا نیــاز بــه منیزیــم در ارتبــاط باشــد. بنابرایــن 
ــادام می  توانــد مفیــد باشــد.  در بســیاری از افــراد مــواد غذایــی غنــی از منیزیــم ماننــد ب
اگــر تمایــل شــدید بــه مصــرف شــکالت داریــد از شــکالت تیــره بــدون شــیر کــه حــاوی 
حداقــل ۷۰ درصــد کاکائــو اســت اســتفاده نماییــد. هــر چقــدر شــکالت تیره تــر باشــد بــا 

مصــرف مقــدار کمتــری از آن هــوس غذایــی شــما از بیــن مــی رود.
ــزه  ــو، گیــالس و خرب ــا مصــرف میوه  هــا ماننــد هل تمایــل بــه مصــرف شــیرینی جات ب

ــود. ــرف می ش ــای خشــک برط ــا میوه  ه ی
ــری  ــه حــاوی کال ــال ک ــد مصــرف آب پرتق ــابه کرده ان ــه هــوس نوش ــرادی ک ــرای اف ب

ــد اســت. ــری اســت، مفی کمت
اگر هوس پنیر کرده اید حتمًا از انواع کم چرب و کم نمک آن اســتفاده کنید.
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مناسب سازى در اماکن عمومى و تجارى 
(براى افراد داراى معلولیت)

ترجمه و تدوین: مهندس منصور برجیان، مهندس بهزاد جغتایی 
ناشر: فنون معاصر 
چاپ اول :۱۳۸۵

 كتــاب مناسب ســازی در اماکــن عمومــی و تجــاری، بــرای افــراد دارای 
معلولیــت حاصــل تــالش گروهــی از متخصصــان در حــوزه مســائل معلــوالن 
اســت كــه مجموعــه كاملــی از جزییــات مناسب ســازی در اماكــن عمومــی و 

ــر می گیــرد .  تجــاری را در ب
ایــن كتــاب بهتریــن روش هــا و نقشــه های تخصصــی واجرایــی و 
همچنیــن دســتو رالعمل ها و ضوابــط و مقــررات جهــت ســاختمان  ها، 
اماكــن عمومــی و تجــاری را بــرای معلــوالن جســمی - حركتــی بــه 
منظوردســتیابی بــه اســتقالل فــردی وحقــوق اجتماعــی آنــان، در اختیــار 

طراحــان و مســئوالن اجرایــی قــرار می دهــد.
ــات  ــژگان و اصطالح ــف و وا   ــی تعاری ــاب برخ ــت كت ــش نخس در بخ
ــای  ــژه، راه  ه ــای وی ــا و مكان ه ــاره فضاه ــده و درب ــح داده ش ــاب توضی كت
قابــل دسترســی پاركینگ هــا و ایســتگاه های ســوار و پیــاده كــردن مســافر 

ــوان شــده اســت . و ...مطالــب مبســوطی عن
ــورد شــیب  ــن بخــش درم ــا اســت. در ای ــاره رمپ ه ــر درب بخــش دیگ
ــت.  ــث شده اس ــورب بح ــته و م ــای برجس ــپ، رمپ ه ــای رم ــپ، پهن رم
ــد در پله هــا و آسانســور ها و ســكوهای  ــاره تغییراتــی كــه بای همچنیــن درب
باالبــر صندلــی چرخــدار، ورودی هــا ، پنجره هــا و درهــا بایــد صــورت گیــرد، 

ــه شده اســت. ــی ارائ توضیحات
ــا،  ــویی ها، آینه ه ــا، دستش ــورد توالت ه ــاب درم ــر كت ــش دیگ در بخ
وان حمــام، اتاق هــای دوش، تســهیالت حمــام و تغییراتــی كــه بایــد در ایــن 

مكان هــا اعمــال شــود، مطالبــی بیــان شــده اســت. 
تلفــن،  نصــب  ارتفــاع  تلفن هــا،  درمــورد  كتــاب  دیگــر  مبحــث 
رســتوران  ها، كافــه تریاهــا، تســهیالت و مراقبت هــای پزشــكی، كتابخانه هــا 
ــا  ــرود گاه هــ ــز تســهیالت حمــل و نقــل، اتوبوس هــا و ترمینال  هــا، ف و نی
و باراندازهــای كشــتی وتغییراتــی كــه در ایــن مكان هــا بایــد اعمــال شــود 

ــه شــده اســت. توضیحاتــی ارائ
كتــاب حاضــردارای یــك ضمیمــه اســت كــه در واقــع چكیده كتــاب می 

باشــد ونیــز تصاویــر و جداولــی كــه بــه درك بهتــر كتــاب كمــك می  كننــد .

کتابکتابمعرفیمعرفی
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خبــر

پنجمین  عضو  نژادبهرام  زهرا  دکتر 
دوره شورای اسالمی شهر تهران که بازدید 
مؤسسات  و  مردم نهاد  سازمان های  از 
به  دارد  خود  کار  دستور  در  را  خیریه 
همراه ۲ نفر از همکارانش ضمن بازدید از 
مجتمع رعد با مدیرعامل و مسؤوالن آن 

مالقات و گفت و گو کرد. 
در این بازدید دکتر زهرا نژادبهرام و 
کالس های  در  حضور  ضمن  همراهانش 
فرآیند  با  هنری  کارگاه های  و  آموزش 
آموزش های فنی و حرفه ای مجتمع رعد 
واحد  فعالیت  از  همچنین  شدند.  آشنا 
روانشناسی  و  مددکاری  توانبخشی، 

آگاهی پیدا کردند. 
در  حضور  با  بازدیدکنندگان  سپس 
همکاری   زمینه های  مدیرعامل  دفتر 
مشترک را بررسی کردند، ابتدا دکتر زهرا 
نژادبهرام با اشاره سابقه شناخت از افراد 
دارای معلولیت، افزود:  از آنجا که پیش 
از این در میان افراد خانواده یک نفر به 
مشکالت  با  بود،  مبتال  میوپاتی  بیماری 
افراد کم توان حرکتی آشنایی دارم اما شهر 
اجتماعی  فرهنگی،  متعدد  مسائل  با  ما 
مواجه  توان یابان  حضور  برای  فیزیکی  و 

است. 
دارید،  توجه  افزود:  ادامه  در  وی 
گذشته  دوره  به  نسبت  پنجم  شورای  در 
ترکیب  از  توان یابان  نمایندگان  از  نفر   ۲
شورا جدا شده-اند و باید شورای جدید به 

نحوی فعالیت کند که در عرصه خدمت 
به این گروه از شهروندان کمبودی از عدم 
حضور دکتر علی صابری و مجتبی شاکری 

احساس نشود. 
افزود:  تهران  شهر  شورای  عضو 
حوزه  در  مهرطه  انجمن  با  که  آنجا  از 
بدسرپرست  کودکان  به  خدمت رسانی 
مؤسسات  مسائل  با  و  دارم  همکاری 
سوی  از  و  هستم  آشنا  نزدیک  از  خیریه 
مشکالت  از  شهرسازی  حوزه  در  دیگر 
از  آسیب-پذیر  گروه های  حرکت  و  تردد 
سالمندان  معلولیت،  دارای  افراد  جمله: 
از  شورا  باید  دارم،  اطالع  باردار  زنان  و 
در  رعد  مجتمع  تجربه  و  تالش  سال ها 
خدمت رسانی گروه هدف استفاده کند، از 
مؤسسه  می رسد  نظر  به  مناسب  رو  این 
شما به عنوان اتاق فکر شورای شهر تهران 
در حل مسائل توان یابان با شورای شهر 

همکاری کند. 
پناهی  منصوره  نشست  این  در 
تبریک  با  رعد  مجتمع  مدیرعامل 
برای  موفقیت  آرزوی  و  جدید  مسؤولیت 
نگاه  امروز  افزود:  زهرانژادبهرام،  دکتر 
دارای  افراد  توانمندسازی  به  جدید 
شده  حمایت  اشتغال  روش  در  معلولیت 
هر  برای  که  است  استوار  باور  این  بر 
و  توان  عالقه،  با  متناسب  توان یاب  فرد 
ظرفیت جسمی و فکری او، فرصت های 

شغلی مناسب معرفی شود. 

اغلب  سوئد  کشور  در  افزود:  وی 
خدمات ارائه شده به افراد دارای معلولیت 
اما  می شود  ارایه  شهرداری ها  طریق  از 
وقتی که به ایران آمدم، متوجه شدم این 
بهزیستی  سازمان  توسط  بیشتر  خدمات 
و  شهرداری  نقش  اما  می شود،  انجام 
توان یابان  توانمندسازی  در  شهر  شورای 
و  یابد  گسترش  این  از  بیش  می تواند 
حوزه  این  در  دارد  آمادگی  رعد  مجتمع 
بهبود  برای  خود  تجربه  و  توان  تمام  از 

کیفیت زندگی توان یابان استفاده کند. 
در قسمتی از این مالقات دکتر محمد 
کمالی عضو هیأت علمی دانشکده علوم 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با 
نژادبهرام،  زهرا  دکتر  برای  موفقیت  آرزو 
افزود: در حوزه توانمندسازی نگرش فردی 
رشد  اجتماعی  نگرش  کنار  در  پزشکی  و 
سازمان های  اول  نگرش  در  کرده-است 
و  درمانی  مشکالت  حل  به  حمایت گر 
فردی افراد دارای معلولیت توجه دارند اما 
در نگرش دوم به عادی سازی حضور افراد 
توان یاب در سطح جامعه و فراهم آوردن 
برداشت های واقعی از حضور و نقش افراد 
توجه  جامعه  سطح  در  معلولیت  دارای 

می شود. 
گیری  تصمیم  مالقات  این  پایان  در 
انتظار  مورد  اقدامات  از  فهرستی  شد، 
زهرا  دکتر  دفتر  به  معلولیت  دارای  افراد 

نژادبهرام ارسال شود.

دکتر زهرا نژادبهرام عضو شوراى اسالمى شهر تهران:
مجتمع رعد مى تواند اتاق فکر برنامه هاى شوراى شهر 

در حوزه توان یابان باشد
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ــد ســال  ــه بیمــاری ســرطان و چن ــال ب ــی ابت درپ
ــاک و پــس  ــاری ســخت و خطرن ــن بیم ــا ای ــارزه ب مب
ــار خبردرگذشــت  ــترده، انتش ــام معالجــات گس از انج
پروفســور مریــم میرزاخانــی در تیرمــاه ۹۶ ملــت شــریف 

ایــران را بــه ســوگ نشــاند.
هم زمــان بــا وخامــت حــال پروفســور مریــم 
میرزاخانــی و بســتری شــدن در بیمارســتان به منظــور 
اطــالع از مراحــل درمــان ایــن دانشــمند جــوان، 
ــدر  ــی پ ــرا حقیق ــی و زه ــد میرزاخان ــدس احم مهن
ــا  ــد و ب ــفر کردن ــکا س ــه آمری ــورًا ب ــان ف ــادر ایش وم
وجــود برگــزاری مراســم دعــا و توســل متعــدد توســط 
کارآمــوزان و هنرجویــان خیریــه رعــد خبــر درگذشــت 
ــکان داد. ــان را ت ــران و جه ــی ای ــور میرزاخان پروفس

ــا  ــران همــواره ب او کــه در زمــان تحصیلــش در ای
ــی  ــوان یک ــه عن ــت و ب ــکاری داش ــد هم ــه رع خیری
از فعــاالن گــروه همیــاری جوانــان بــه موضــوع 
اهتمــام  معلولیــت  دارای  افــراد  توانمند ســازی 
ــاروارد و  ــد پــس از حضــور در دانشــگاه های ه می ورزی
اســتنفورد نیــز ایــن ارتبــاط را حفــظ کــرده بــود، بنــا 
ــا  ــران خواهــد داشــت ب ــه ای داشــت در ســفری کــه ب
اســتفاده از توانمنــدی علمــی خــود، زمینــه کشــف و 
پــرورش اســتعدادهای جوانــان این ســرزمین را شــکوفا 

ــد. کن
ــران در  ــناس ای ــردم قدرش ــه م ــان ک ــن زم در ای
ــود و گرامیداشــت  ــف مراســم های یاب شــهرهای مختل
در تجلیــل از مقــام پروفســور میرزاخانــی برگــزار 
ــار  ــا انتش ــی ب ــد میرزاخان ــدس احم ــد، مهن می کردن
کلیپــی ضمــن قدردانــی از ابراز احساســات مــردم اعالم 

ــوت  ــا و خل ــه ذهــن زیب ــادن ب ــور ارج نه ــرد به منظ ک
آرام زنده یــاد مریــم یرزاخانــی، مراســم خاکســپاری بــه 
صــورت خصوصــی و بــا حضــور اعضــا خانــواده برگــزار 

می شــود. 
ــی و  ــد میرزاخان ــدس احم ــت مهن ــس از بازگش پ
زهــرا حقیقــی پــدر و مــادر مریــم میرزاخانــی، مراســم 
یادبــودی در ســالن همایــش مجتمــع رعــد برگزار شــد. 
در ایــن مراســم جعفــر نیوشــا معلــم هندســه و خیریــه 
ــی  ــگان ط ــتان فرزان ــر دبیرس ــری زاده مدی ــم حائ بیگ
ســخنانی از خاطــرات مشترکشــان بــا پروفســور مریــم 
ــر توســرکانی  ــد و دکت ــان کردن میرزاخانــی مطلبــی بی
یکــی از هم دوره ای هــا و همســفرها ی اردوی اهــواز 
ــی را  ــوس دانشــجویان خاطرات ــه تصــادف اتوب از حادث
بیــان کــرد و دکتــر ســید عبــادا... محمودیــان اســتاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــات دانش ریاضی
ــرد  ــنهاد ک ــی پیش ــم میرزاخان ــجویی مری دوران دانش
بــورس تحصیلــی، اختصــاص مرکــز پژوهشــی و کشــف 
ــام وی تأســیس شــود. ــه ن اســتعدادهای تحصیلــی ب

ــه  ــن نهج البالغ ــری از انجم ــدی جعف ــتاد مه اس
ســخنران بعــدی بــود کــه بــا اشــاره بــه مقــام رفیــع 
علــم و دانــش در جوامــع بشــری، افــزود: دانشــمندان 
ــار آنهــا همیشــه  ــام و آث و علمــا هرگــز نمی میرنــد و ن

جــاودان خواهــد مانــد. 
احمــد  مهنــدس  مراســم  پایانــی  بخــش  در 
میرزاخانــی بــا اشــاره بــه کشــف اســتعدادهای جــوان، 
ــد  ــتعداد مانن ــا اس ــای ب ــیاری از جوان ه ــزود: بس اف
ــه  ــن وظیف ــوند و ای ــد می ش ــاله متول ــر س ــم ه مری
ماســت کــه آنهــا را شناســایی کنیــم و در پــرورش ایــن 

الگویى که در بى نهایت ماوا گزید
یادبود پروفسور مریم میرزاخانى 
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خبــر
چهره هــا تــالش کنیــم. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــد؛ ب ــع رع ــره مجتم ــأت مدی ــس هی رئی
رســالت ایــن مؤسســه خیریــه، افــزود: مجتمع رعــد در این 
ــرای کشــف اســتعدادهای  زمینــه ســوابق مؤثــری دارد و ب

ــد.  ــارکت کن ــد، مش ــی می توان تحصیل
ــی  ــه ضــرورت معرف ــا اشــاره ب ــی ب مهنــدس میرزاخان
الگوهــای موفــق در جامعــه، افــزود: تفــاوت الگــو و 
اســطوره در آن اســت کــه اســطوره دســت  نیافتنــی و دور از 
دســترس اســت امــا الگــو، قابــل حصــول و تکــرار شــدنی 
خواهــد بــود بــا ایــن تعریــف مــن موافــق نیســتم از مریــم 

ــه اســطوره بســازیم. در جامع
از آنجــا کــه ســیل مالقات هــا و درخواســت مصاحبه هــا 
ــه  ــه کشــور ادام ــی ب ــدس میرزاخان ــس از بازگشــت مهن پ
داشــت، وی بــا صــدور بیانیــه ای مهم تریــن مســائل مــورد 

توجــه خانــواده را اینگونــه مطــرح کــرد:
ــا و  ــا، پیام ه ــه از تالش ه ــم ک ــرض می دان ــود ف برخ
ــم  ــدرکاران عرصــه اندیشــه و قل ــی دســت ان حضــور تمام
بــه ویــژه مشــتاقان علــوم ریاضــی شــرکت کننده در مراســم 
بزرگداشــت دختــرم، پروفســور مریــم میرزاخانــی کــه ســفیر 
ــان  ــای جوان ــتعداد و توانمندی ه ــای اس ــان گوی ــا و زب توان

ایرانــی بــود، تشــکر و قدردانــی نمایــم.
هــوش، اســتعداد و درخشــش بی نظیــر جوانــان عزیــز 
ــان های  ــالق و انس ــمندان خ ــن دانش ــالمی ای ــن اس وط
ــوم  ــی، به خصــوص عل ــای علم ــام زمینه ه متواضــع در تم
دقیقــه از بدیهیــات اســت و موفقیت هــای شــایان جوانــان 
ــت واالی  ــی هم ــی در معرف ــه عطف ــوم نقط ــرز و ب ــن م ای
زنــان و جوانــان ایرانــی در مســیر فتــح قله هــای افتخــار در 
عرصه هــای گوناگــون دانشــگاهی، مراکــز علمــی، هنــری و 

ورزشــی بیــن المللــی اســت.
از آنجــا کــه کشــف، شــکوفائی و فراهــم نمــودن زمینــه 
رشــد اســتعدادها از وظایــف مهــم آحــاد مختلــف جامعــه 
ــکیل  ــا تش ــم ب ــی بتوانی ــل اله ــه فض ــدوارم ب ــت. امی اس
ــری توانمندی هــای  ــا، مؤسســات علمــی و به کارگی بنیاده
خّیریــن و ایجــاد ســازمان های مــردم نهــاد و حمایــت هــر 
ــای  ــدرکاران برنامه ه ــت ان ــؤوالن و دس ــتر مس ــه بیش چ
ــود  ــه اســتعدادهای ناشــناخته موج ــور هم ــردی کش راهب
ــرز و  ــن م ــالی ای ــدی و اعت ــور بهره من ــور را به منظ در کش
بــوم شناســایی نمائیــم و گام هــای الزم در جهــت رشــد و 
شــکوفایی آنــان را برداشــته و بــا هماهنگــی هــر چه بیشــتر 
ــا رفــع  و بهتــر همــه مراکــز آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی ب
موانــع و مشــکالت اقتصــاد فرهنگــی ایجــاد بســترهای الزم 
ــای  ــاد فرصت ه ــی، ایج ــورس تحصیل ــاء ب ــل: اعط از قبی
ــمندان  ــن دانش ــأن ای ــزی در ش ــاء جوای ــی، اعط مطالعات
ــه اســتعدادهای ناشــناخته  زمینه ســاز شــکوفا شــدن هم

در جامعــه عزیزمــان باشــیم.
ــوزش  ــز آم ــد و مرک ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش مجتم
علمــی- کاربــردی نیکــوکاری رعــد آمادگــی خــود در 
ــور مهــم را اعــالم نمــوده و  ــن ام ــه ای جهــت دســتیابی ب
بــا تالش هــای چندیــن ســاله در زمینــه آمــوزش و شــکوفا 
نمــودن اســتعداد معلــوالن گام هــای مؤثــری را برداشــته و 

ــز دارد. ــی را نی ــز مســتقل فرهنگ ــک مرک ایجــاد ی
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بـه همـت شـورای کارآمـوزان نخسـتین جشـنواره فرهنگـی 
ورزشـی کارآمـوز در ۲ بخـش مسـابقات ورزشـی و برنامـه  فرهنگـی 
بـا حضـور توان یابـان مجتمـع رعـد برگـزار شـد و عالقه منـدان بـه 
رشـته های فوتبـال دسـتی، پینگ پنـگ، شـطرنج و پرتـاب دارت با 
یکدیگـر بـه رقابت پرداختنـد و در پایان به نفرات برگزیده رشـته های 
مختلـف جوایـزی از سـوی اداره تربیـت بدنـی معاونـت اجتماعـی 

ناحیـه ۷ شـهرداری منطقه۲ اهدا شـد. در بخـش فرهنگی عالوه بر 
برگزاری مراسـم جشـن تولـد کارآمـوزان متولد مردادمـاه، امیر پرواز 
بـا موضـوع «یـوگای خنده» گفـت: خنده نیـاز امروز جوامع بشـری 
اسـت و مغـز انسـان تفاوتـی بین خنـده واقعـی و خنده غیـر واقعی 
قائـل نمی شـود و در هـر دو حالـت اثـر جسـمانی یکسـانی در بدن 

انسـان اتفـاق می افتد.

برگزارى جشنواره فرهنگى ورزشى کارآموزان

بـا هـدف ارایـه سـرویس دهی بیشـتر 
بـه توان یابان، چنـد نفر از مسـؤوالن گروه 
غیرانتفاعـی و مـردم نهاد «حلقـه امید» با 
مدیرعامـل رعد دیدار و گفـت و گو کردند. 
دکتر حمیدرضا مقسـتمی عضو هیأت 
علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهران 
غـرب بـه همراه یـک نفـر دیگـر از مدیران 
ایـن گـروه ضمـن مالقـات بـا مدیرعامـل 
سـرویس های  ارائـه  درخواسـت  رعـد، 
غیرمالـی این گـروه را بـرای توان یابان رعد 

کردند.  مطـرح 

امید  حلقه  گزارش؛  این  اساس  بر 
قبیل:  از  غیرمالی  حمایت های  منظور  به 
و  آی  تی  محیطی،  زیست  فعالیت های 
مدرس  معرفی  و  آموزش  انفورماتیک، 
بهزیستی،  توان یابان  که  هدف  جامعه  به 
کودکان صعب العالج، کودکان کار و کودکان 
بی سرپرست هستند پا به عرصه    فعالیت های 

اجتماعی داوطلبانه گذاشته است. 
شـد،  تصمیم گیـری  مالقـات  ایـن  در 
و  هنـر  کارگروه هـای  عضـو  رعـد  مجتمـع 
آمـوزش حلقـه امیـد شـود و همچنیـن از 

گـروه  ایـن  داوطلـب  مدرسـان  سـرویس 
کنـد.  اسـتفاده 

بازی سـازی  «انسـتیتو  بـا  ارتبـاط 
دوره  برگـزاری  منظـور  بـه  ایـران» 
بـرای  درآمـد  کسـب  و  بازی سـازی 
توان یابـان بخـش دیگـراز توافقـات انجام 

. بـود  دیـدار  ایـن  در  شـده 
حمیـد  دکتـر  اسـت  ذکـر  شـایان 
دکتـری  مـدرک  دارای  مقتسـمی  رضـا 
انفورماتیک پزشـکی اسـت و عبـارت امید 
مخفـف انجمـن مـدد یـاری دانش اسـت.

توسعه همکارى حلقه امید و مجتمع رعد
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خبــر

رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  ربیعی،  علی 
تحت  مصوبه ای  اینكه  بیان  با  اجتماعی 
عنوان «حركت با ویلچر، حركت عابر پیاده 
است»، در كمیسیون اجتماعی دولت خبر 
ویلچر،  با  حركت  «تاكنون  افزود:  و  داد 
حركت با خودرو تلقی می شد، اما به زودی 
تصویب  به  دولت  هیأت  در  جدیدی  قانون 

می رسد».
وی  با بیان اینکه خط کش یک جامعه 
گروه های  به  آن  توجه  میزان  به  اخالقی 
كمیسیون  گفت:  می گردد،  باز  خاص 
اجتماعی باید بر روی کودکانی که نمی توانند 
سالمندان  باشند،  داشته  طبیعی  زندگی 
پر  که  معلولی  گروه های  و  ناتوانی  با  همراه 
اجتماعی  نابرابر  فرصت  اما  استعدادند  از 
مصوبه ای  رو  این  از  شود  متمرکز  دارند، 

که در کمیسیون اجتماعی دولت گذراندیم 
عابر  حرکت  ویلچر  با  عنوان «حرکت  تحت 
پیاده» است و قبًال حرکت با ویلچر، حرکت 

با خودرو تلقی می شد. 
پلیس  حقوقی  اداره  رئیس  همچنین 

تردد  مشكالت  به  اشاره  با  نیز  ناجا  راهور 
نیروی  گفت:  عمومی،  معابر  در  معلوالن 
حمایتی  قوانین  تا  است  درصدد  انتظامی 
رانندگی  و  راهنمایی  آیین نامه  در  خاصی 

برای این عزیزان لحاظ كند. 

حمایت دولت و پلیس راهنمایى و رانندگى 
از رفت و آمد شهرى توان یابان

پناهی  منصوره  حضور  با  نشستی  در 
مدیرعامل مجتمع رعد و جلیل یار محمدی 
زندگی،  خط  مجموعه  مدیره  هیأت  رییس 

زمینه های همکاری مشترک بررسی شد.
در این نشست که با حضور مدیران ۲ 
مؤسسه همراه بود، ارائه خدمات تخصصی 
اشتغال  ویژه  به  معلولیت  دارای  افراد 
توان یابان در مجموعه خط زندگی و استفاده 
از توانمندی های توان یابان برای همکاری با 

آن مجموعه، بحث و بررسی شد.
ایجاد  رعد  مدیرعامل  پناهی  منصوره 
خدمات رسانی  برای  تخصصی  سرویس های 
ارزشمند  بسیار  معلولیت را  به افراد دارای 
امیدوارم  افزود:  و  دانست  اهمیت  حائز  و 
با امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک 
نزدیک  درآینده  زندگی  خط  مجموعه  با 
بتوانیم در کنار مجموعه خط زندگی نتایج 
سبک  و  کیفیت  بهبود  در  را  اثربخشی 

زندگی توان یابان کشور شاهد باشیم.
سرویس های  ارایه دهنده  زندگی  خط 
مورد نیاز به افراد سالمند و دارای معلولیت 
است که متقاضیان برای بهره مند شدن از 
 ۴۳۲۷ شماره  با  است  کافی  آن  خدمات 
مورد  خدمات  درخواست  و  گرفته  تماس 
کارکنان  تا  نمایند  مطرح  را  نیازشان 
آن  انجام  به  نسبت  زندگی  خط  مجموعه 

اقدام نمایند.

نشست مشترك مدیران مجتمع رعد و مجموعه خط زندگى 
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خبــر

آتـری و پاشـا همتیـان ۲ نفـر از اعضا گـروه همیاری جوانـان رعد هسـتند که مدتی 
پیـش از صعـود بـه قلـه دماونـد، عالقه مندی خـود را بـرای اهـدا کردن صعودشـان به 
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد و حمایـت از توانمندسـازی جامعـه توان یابـان ابـراز 

کردند. 
ایـن خواهـر و بـرادر ورزشـکار کـه از مدت هـا قبـل با گـروه همیـاری جوانـان رعد 
ارتباط داشـتند، هدفشـان را «شادی بخشـی» به کارآمـوزان رعد و انتقـال مفهوم «همه 
بایـد بـه یکدیگر کمک کنیـم» بیان کردنـد. آنچه در ادامـه می خوانید گزارشـی از صعود 

آنهـا بـه بام ایران اسـت. 
آتـری همتیـان: بـرای کسـانی که با صعـود به قله دماوند آشـنایی دارند، روشـن اسـت 
کـه صعـود از جبهه شـمال شـرقی بسـیار دشـوارتر از صعوِد جبهـه جنوبی اسـت و برای من 
کـه چند سـال قبـل، یک بـار از جبهه جنوبی صعـود به دماونـد را تجربه کرده بـودم، صعود 
از جبهـه شـمال شـرقی بیـم و هراس هـای خـاص خـودش را در پی داشـت ضمـن آنکه این 
صعـود یـک صعود سـرعتی محسـوب می شـد و برای ایـن منظور قبـًال وضعیت هوا بررسـی 
شـده بـود امـا بـارش بـرف و زدن صاعقـه در زمان برگشـت به کمـپ غافلگیری هـای خاص 

خودش را داشـت. 
 از شـرکت اسـپیلت البـرز و پروانـه کاظمی، تنهـا بانویی که در جهان قله های اورسـت و 
لهوتسـه را در عـرض یک هفته صعود کرده اسـت و همچنین سـهند عقدایـی مدیرعامل این 
شـرکت کـه بـا انتخـاب یک تیـم ۱۶ نفره از سراسـر کشـور یـک صعـود موفـق را پایه گذاری 

کردند هم باید تشـکر فراوان داشـته باشـم. 
صعـود بـه قلـه دماونـد پیش نیازهـای مخصوصـی الزم دارد کـه از تمریـن و صعـود بـه 
قله هـای کـم ارتفـاء گرفتـه تا رژیم مایعات و عدم اسـتفاده از غذاهای سـرخ شـده را شـامل 
می شـود. مـن و پاشـا ۲ مـاه قبـل از صعـود دوره آماده سـازی را آغـاز کردیم و بـرادرم عالوه 
بـر جمعه هـا کـه با هـم توچـال می رفتیـم در هفته ۲بار هـم عصرها بعِد برگشـتن از سـرکار 

بـه توچـال می رفت تـا به مـرز آمادگی برسـد. 
یکـی از تفاوت هایـی کـه صعـود از جبهـه شـمال شـرقی بـا جبهـه جنوبـی دارد، عالوه 
بـر دشـواری و شـیب تنـدی جبهـه شـمال شـرقی، مسـیر نسـبتًا راحـت برگشـت از جبهه 
جنوبـی اسـت زیـرا کوهنوردان مسـافت قابـل توجهی از مرحله برگشـت در مسـیر جنوبی را 

خبــر
بام ایران پذیراى مقدم همیاران رعد بود
گزارش صعود آترى و پاشا همتیان به قله 5671 مترى دماوند
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به طریق «شـن اسـکی» پایین می آیند و این مسـأله سـرعت 
برگشـت بـه کمـپ را افزایـش می دهـد و در نتیجـه تـوان و 

انـرژی کوهنـورد در مرحله برگشـت کاسـته نمی شـود. 
پیـش از صعـود مـا به کسـی نگفتـه بودیم که قرار اسـت 
مـا ایـن صعود را بـه مجتمع رعد اهدا کنیـم وقتی همنوردان 
در مسـیر از هـدف مـا آگاه شـدند بسـیار از این کار اسـتقبال 
کردنـد و در قلـه مـا چند عکس بـا بنر مجتمع رعـد گرفتیم. 
اتفـاق فوق العـاده تأثیرگـذاری کـه مـن در ایـن صعـود با 
آن روبـه رو شـدم مالقات شـخصی بـود که یکـی از پاهایش از 
ناحیـه ران قطـع شـده بـود و بـا وجـود چنین شـرایط بدون 
اسـتفاده از تجهیـزات خـاص یـا باتـوم کوهنـوردی، تنها با ۲ 
عصـای معمولـی بـه قلـه صعـود می کـرد ایـن آقـا کـه واقعـًا 
نشـان می داد ورزشـکار باشـد، و من نامش را نپرسـیدم، سر 
قـدم گروهـی از اسـتان لرسـتان بـود و حضـورش در چنیـن 
مسـیر سـختی کـه در برخـی از قسـمت ها افـراد سـالم برای 
عبور از سـخره-های سـنگی، چهاردسـت و پا بـاال می رفتند، 
بسـیار حیرت انگیـز، غرورآفریـن و تأثیرگذار بـود. کوهنوردان 
رسـمی دارنـد کـه وقتـی از کنـار هـم عبـور می کننـد بـه 
همدیگـر خـدا قـوت می گوینـد امـا بـرای مـن در ایـن صعود 
افتخـار بزرگـی بـود که چند گام پشـت سـر چنین ابـر مردی 

کنم.  حرکـت 
زمانـی کـه بـرف و صاعقـه مـا را محاصـره کـرده بـود به 
ایـن فکـر می کـرد کـه چـه اراده و همتـی می خواهـد که یک 
فـوق ابـر مـرد بـا ۲ عصـای معمولـی صعـود از جبهه شـمال 
شـرقی را انتخـاب کند. صعـودی که از جبهـه جنوبی هم کار 

آسـانی نیست. 
پاشـا همتیـان: صعـود بـه قلـه دماونـد نخسـتین تجربه 
مـن بـود، البتـه ۵ سـال قبـل بـه کولکچـال می رفتـم و از 
کودکـی هـم بـا پدرم بـه اسـکی و کـوه می رفتیم امـا قبًال به 

دماونـد صعـود نکـرده بودم. 
مـن چنـد سـالی اسـت کـه بـا رعـد آشـنا هسـتم و یاد 
گرفتـم کـه معلولیت بـه نقص عضو نیسـت و این مهم اسـت 
کـه در ذهنـت چـه می گـذرد. مـن افـرادی را دیدم که سـالم 
هسـتند امـا خیلـی از کارهایـی کـه توان یابـان رعـد انجـام 

می دهنـد را نمی تواننـد انجـام دهنـد.
آتـری همتیـان: اینکـه چـرا مـا ایـن صعـود خـود را بـه 
مجتمـع رعـد اهـدا کردیم بـه این دلیل اسـت که مـا همگی 
بایـد بدانیـم کـه هیچ کـس کامـل نیسـت و هـر کـدام بـا 
مشـکالت مختلفی دسـت و پنجه نـرم می کنیم بـرای همین 
همـه بایـد بـه یکدیگـر کمـک کنیـم و دسـت کمـک بـه هم 
بدهیـم و در مرحلـه بعـد هـر لحظـه ممکـن اسـت مـن کـه 

سـالم هسـتم، جسـمم آسـیب ببینـد ولی بقیـه توانایی هایـم را کـه دارم و 
نبایـد سـایر توانایی هایـم نادیـده گرفتـه شـود. 

در تمـام زمـان صعـود و رسـیدن بـه قله بـه یـاد توان یابان رعـد بودم، 
حتـی زمانـی کـه مأیـوس و نـا امید در سـرمای طاقـت فرسـا، آرزوی کمی 
هـوای گـرم را داشـتم بـه خـود می گفتم اگـر من کنـار بکشـم، بچه ها رعد 
چه بکنند. ما خواسـتیم شادی رسـان باشـیم، هوای هم را داشـته باشـیم 

و راه را بـرای همدیگـر همـوار کنیم. 
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد ضمـن تبریـک بـه آتـری و پاشـا 
همتیـان، خواهـر و بـرادر ورزشـکاری که با صعودشـان بر بام ایـران یک بار 
دیگـر غلبـه قـدرت همـت و اراده را بـر قله های سـر بـه فلک کشـیده ثابت 

کردنـد، بـرای آنهـا سـالمتی و موفقیـت بیـش از پیـش آرزو می کند.
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خبــر

خدمـات  تخصصـی  بین المللـی  نمایشـگاه  سـومین  حاشـیه  در 
وابسـته،  تجهیـزات  و  صنایـع   و  جانبـازان  و  معلولیـن  توانبخشـی 
همایـش ملـی فعالیـت بدنـی بـرای افـراد دارای معلولیت بـا محوریت 
مرکـز ضایعات نخاعی جانبازان بنیاد شـهید و امـور ایثارگران، مجتمع 
آموزشـی نیکـوکاری رعـد و آکادمـی ملی پارالمپیک و مشـارکت سـایر 

مراکـز فعـال در حـوزه معلـوالن برگزار شـد. 
در ایـن همایـش ملـی که کمیتـه اجرایـی آن به مجتمع آموزشـی 
نیکـوکاری رعـد واگذار شـده بود، پـس از گزارش دکتـر فریبا محمدی 
نائـب رئیـس آکادمـی ملـی پارالمپیـک و دبیـر علمـی همایـش که به 
دالیـل برگـزاری همایـش اشـاره داشـت، محمدرضـا اسـدی معـاون 
توانبخشـی سـازمان بهزبسـتی اسـتان تهـران بـا موضـوع ورزش در 
سـازمان بهزیسـتی به فعالیت های این سـازمان به توسعه فعالیت های 
بدنـی افـراد دارای معلولیـت در مراکـز غیـر دولتی معلـوالن پرداخت. 
در ادامه دکتر حسـین شـهریاری معاون ورزش همگانی فدراسیون 
ورزش هـای جانبـازان و معلـوالن، سـاختار ورزش همگانی بـرای افراد 

دارای معلولیت در ایران را تشـریح کرد و سـعید سـعدآبادی مدیرعامل 
انجمـن عالـی مراکـز معلولیـن کشـور، فعالیت هـای ورزشـی مراکـز 

توانبخشـی غیـر دولتی را بـرای حضار تشـریح کرد. 
سـپس امیـد میرزا حسـنی مدیـر بخـش سـنجش و کالس بنـدی 
آکادمـی ملـی المپیـک، مطلبـی را بـرای آشـنایی بیشـتر حاضـران با 
موضـوع کالس بنـدی افـراد دارای معلولیـت در رشـته های مختلـف 
ورزشـی بیـان کـرد و دکتـر حامد عباسـی اسـتادیار پژوهشـگاه تربیت 
بدنـی و علـوم ورزشـی بـه عنـوان آخریـن سـخنران، حرکات ورزشـی 

مناسـب توان یابـان را معرفـی کـرد.
در بخـش دوم همایـش طیبـه آقاحسـینی مسـؤول فعالیت هـای 
ورزشـی مجتمـع رعـد به تشـریح مناسب سـازی حـرکات و نرمش های 
ورزش تای چـی بـرای توان یابـان بـرای نخسـتین بـار در خیریـه رعـد 
پرداخـت و در ادامـه دکتـر محمدرحیـم دبیرانجمـن بوچیا و یاسـمن 
مؤیـدی رئیـس انجمـن ورزشـی برایتونیـک به صـورت عملـی این دو 

رشـته ورزشـی را بـرای حضـار معرفـی کردند.

برگزارى همایش ملى فعالیت بدنى افراد داراى معلولیت

در مسـابقات قهرمـان کشـور بوچیـا 
سـالن  در  کـه  معلـوالن  و  جانبـازان 
ورزش فدراسـیون ورزش هـای جانبـازان 
و معلـوالن برگـزار شـد، برهـان کوهکن 
پیراهـن  بـا  تهـران  اسـتان  تیـم  عضـو 
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد مقام 
علـی  همچنیـن  کـرد.  کسـب  را  سـوم 
امیرحسـین  و  پنجـم  مقـام  خسـروی 
صحبتـی و فربد جوادی مقام ششـم این 
دوره از مسـابقات را از آن خـود کردنـد.

معرفى قهرمانان تیم ملى جوانان بوچیا
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بـا امضـاء تفاهم نامه همکاری مشـترک 
مجتمـع رعـد و مؤسسـه وکالی بین المللی 
بیـان امـروز، حمایت های حقوقـی و قضایی 
از کارآمـوزان رسـمًا به این مؤسسـه حقوقی 

واگذار شـد. 
در نشسـتی که با حضور منصوره پناهی 
مدیرعامـل مجتمـع رعد و محمـد رحمانی 
مدیرعامـل مؤسسـه وکالی بین المللی بیان 
امـروز، برگـزار شـد ضمن امضـاء تفاهم نامه 
همکاری هـای دوجانبـه، راه هـای گسـترش 
همکاری هـا دو طـرف مـورد بحـث و تبادل 

گرفت.  قـرار  نظر 
دعـاوی  طـرح  گـزارش  ایـن  براسـاس 
حقوقـی و کیفـری خیریـه رعـد در محاکـم 
سـوی  از  دادخواسـت  تنظیـم  فضایـی، 
حقوقـی  مشـاوره های  ارایـه  توان یابـان، 

جملـه  از  قضایـی  پرونده هـای  پی گیـری  و 
خدماتـی اسـت کـه مؤسسـه وکالی بیـان 
می دهـد.  ارایـه  رعـد  خیریـه  بـه  امـروز 
همچنین براسـاس مفاد تفاهـم نامه مذکور 
عـالوه بر کار آمـوزان و هنرجویـان، کارکنان 
مجتمـع رعد نیز از خدمات مؤسسـه وکالی 

بیـان امـروز بهره منـد خواهـد شـد.
تبریـک  بـا  رعـد  مجتمـع  مدیرعامـل 
بـه مسـؤوالن مؤسسـه وکالی بین المللـی 
از  حقوقـی  حمایـت  بـرای  امـروز  بیـان 
جامعـه توان یابـان، افـزود: یکـی از آثار مهم 
همـکاری مؤسسـه شـما با مجتمـع رعد در 
موضـوع پیشـگیری از معلولیـت، خـود را 
نشـان خواهـد داد و کارآمـوزان بـا آگاهی از 
مسـائل حقوقی حضور اجتماعی مؤثرتری از 

خـود بـه نمایـش می گذارنـد.

محمـد  نشسـت  ایـن  از  قسـمتی  در 
وکالی  مؤسسـه  مدیرعامـل  رحمانـی 
بـه  ارشـاره  بـا  امـروز  بیـان  بین المللـی 
انگیزه-هـای انسان دوسـتانه در پذیرش این 
مسـؤولیت، افـزود: مؤسسـه مـا در امضـا 
ایـن تفاهـم نامه فقط بـه انجام مسـؤولیت 
اجتماعـی فکـر کرده اسـت و عالوه بـر ارایه 
حمایت هـای حقوقی و قضایـی در نظر داریم 
بـا طراحـی سـازمان حقوقـی و مدیریت این 
بخش به ریشـه یابی و آسیب شناسـی مسأله 

معلولیـت بپردازیـم.
شـایان ذکر اسـت این خدمـات در قالب 
مسـؤولیت اجتماعی به صورت کامًال رایگان 
بـه مجتمـع رعـد ارایـه می شـود ودر مقابل 
مؤسسـه وکالی بین المللـی بیـان امـروز بـه 
جمـع حامیان معنوی خیریـه رعد می پیوند.

ساماندهى خدمات و مشاوره هاى حقوقى در خیریه رعد

با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان توانیاب، 
برگزاری  در  مهمان"  "همکار  به عنوان   رعد  مجتمع 
دومین جشنواره نقاشی رنگ صلح که توسط آموزشگاه 
برگزار  صلح"  هنر،انسان،   " موضوع  با  پویندگان  هنری 
می شود، همکاری می کند و براساس توافق انجام شده 
آثار برتر هنرجویان توانیاب در مرحله پایانی مورد داوری 

قرار می گیرد.

همکارى رعد با دومین جشنواره رنگ صلح

61

13
96 

ییز
،   پا

65 
ماره

ش

در رعد چه خبر



◢ I am a common pain, believe in me!

Conversing with Sarveh Sheikhi, student of MA 
majoring in architecture

Sarveh got MS after she finished her BA in architecture 
and got confined to her home because her workplace 
wasn’t fit for her condition. Having become familiar 
with Raad institute, she participated in several training 
classes and is now busy writing her thesis on the 
necessity of adaptation in intercity restaurants and 
residences

◢ People with disabilities’ rights in developed 
countries

An article by Saeed Zaroori about how people with 
disabilities’ rights are observed in developed countries

◢ What matters in a marriage is communication 
between the two sides

Conversing with Fariba Asgari and Reza Sadeghi, a 
couple who are both physically challenged

Fariba sustained a spinal cord injury in an accident 
6 years ago and her husband was born physically 
challenged. One of their children died in the same 
accident. Fariba says: “one of my children and also 
my brother died in this accident” they currently have 
3 sons. Their elder son is 17 years old, the second 
one is 9 years old and the youngest of the three is 2 
months old. Fariba is currently a student of pre-BA in 

the University of Applied Science and majors in people 
with disabilities coaching and happens to be not only 
a Mom and a university student, but an athlete. She 
is a member of the national teams of Javelin and 
disc throw and is also a member of Tehran’s women 
basketball with wheelchairs team and has participated 
in several competitions and has won different medals.

◢ A day with Raad’s Tai Chi students

A report of the Tai Chi class and talking with the coach 
of the class, Marjan Vahidnia, and also a number of 
the students of the class who have obtained their 
coaching badge

◢ The domain of love

A poem by Mohsen Hosseini Taha

◢ Zuckerman, musician

Luminaries with disabilities

◢ How to subdue your voracity for food

Health

◢ Introducing a book

◢ What’s up in Raad?
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◢ We have a long way to go for adapting the city for 
people with disabilities and for the visually impaired

A conversation with Sahar Tehrani Fard, attorney at 
law

Sahar lost her eyesight due to a disease when she was 
little; however this has caused no hindrance in her way 
to success. She learned swimming on a professional 
level, learned playing the piano on an advanced level, 
learned both English and French in full command with 
an MA in Law, is a lawyer at her own office. Her major 
is the rights of individual ownership and - apart from 
being a lawyer - works with the website Café Bazaar, 
too. According to her, the city of Tehran is not suitable 
to live in for those who are in any form of disability. 
We sat down with her to a conversation about her 
expectations of the mayor and the members of the 
new City Council of the city she lives in. 

◢ Our laws do not have the necessary executive 
guarantee

A conversation with attorney at law - Behnaz Rezaei 
- about her expectations of the City Council and the 
new mayor

Having passed the Law exams and having been 
working in this field for ten years, Behnaz sustained 
a spinal cord injury in an accident in 2011. After this 
event and being disabled, because the courts weren’t 
adapted, she became unable to continue working 
in her profession. She believes that a person who 
has disability should not be concerned about the 
future. This mental security has to be provided by 
governmental entities and the people should make 
sure that they must not be worried about the future 
regardless of any disability they have.

◢ A council that is formed for the first time in Raad?!

◢ A responsibility of the government’s or pity by 

those in charge?!

A note by Sarveh Sheikhi about people with disabilities’ 
rights that should be observed

◢ People with disabilities’ expectations from the 
members of the new city council

A note by Farzaneh Habooti

◢ Dad! Mom! I am with you

A note from the heart by Alireza Gholikhani who is 
one of the rehabilitants of Raad institute about his 
expectations from parents who have children with 
disabilities

◢ The necessity of single sound led to the formation 
of the National Network of the Visually Impaired

A conversation with Soheil Moeini- the managing 
director of the national network of the visually impaired 
association about why this network was established

Soheil Moeini holds an MA in International Relations. 
He happens to be the first person with disability to 
serve as an advisor of the Minister of Welfare after the 
revolution. Moeini worked in Islamic Republic News 
Agency (IRNA) as a news expert for years. He is also 
the first visually impaired editor in chief and director of 
a newspaper in the history of the country. Moeini is the 
managing director of Bavar Association and a member 
of the office of  adapting the areas of Tehran and also 
the managing director of the national network of the 
visually impaired associations. According to Moeini, 
the national network of the visually impaired and those 
with poor eyesight association is the only network in 
the country specific to a certain type of disability. There 
is currently no official nationwide network of people 
with disability association in the country. His advice to 
the members of the City Councils of all cities is to form 
a think tank with the presence of the representatives 
of different groups of disabilities so that through which 
they would be able to follow up on their needs
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Leading article
◢ Editorial

◢ Our effort is that what we say be real

Conversing with Dr Zahra Nejadbahram, a member of 
the new city council

Nejadbahram holds a PhD in political science and 
has a lot of educational, managerial and executive 
experiences under her belt. She is hopeful that they 
would be able to make the city accessible for all 
citizens with the help of the members of the fifth city 
council and by relying on the comprehensive law of 
supporting people with disabilities’ rights. She believes 
that if the members of the new city council would be 
able to create harmony with people with disabilities’ 
forums, not only those seeking rehabilitation and 
people with disabilities will have their needs met, but 
those who aren’t disabled will also benefit from it.

◢ Unfortunately it is still the case that accessibility is 
confused with adaptation

Conversing with Dr Ali Saberi, member of the fourth 
city council about the actions he took with respect to 
people with disabilities during his tenure

In the fourth city council, Dr Saberi was elected having 
represented people with disabilities NGO’s, however 
as to the fifth city council election he withdrew having 
not been endorsed by the Omid list. He says: “the 
definition I had in the city council with respect to 
people with disabilities applied to three areas; one of 
them was that I would see to the demands of people 
with disabilities who would come to me in person. The 
second one was that I was sensitive to the council’s 
directives relating people with disabilities, and the third 
one was about the special issues relating people with 
disabilities.  For instance, I believed that if there were a 
park or a public area to be constructed, its accessibility 
and the state of being adapted also needed to be 
taken into consideration.

◢ Our problem is not the absence of law; it is the 
absence of implementing the law

A conversation with Dr Amir Mohammad Khani, PhD 
graduate of Architecture and university professor 
about the problems of architecture in Tehran and in 
other cities of Iran

Dr Mohammad Khani worries about the harms done 
to the architecture of the city, “Unfortunately we are not 
at the beginning of a crisis in the area of architecture 
and urbanization; we are right in the middle of it! This 
university professor believes that if we keep on like 
this, we will face an urban and a human catastrophe in 
the years to come. 

◢ The city should be accessible for all its residents

Conversing with Ali Fayazi, PhD student majoring in 
architecture in Azad University and a member of the 
University’s scientific board

In this conversation he referred to two special 
expectations we can have from the members of the 
new city council and the new mayor. According to him, 
one of these expectations would be a more specialized 
and a more scientific adaptation, and the second one 
would be that they present their short-term, mid-term 
and long-term programs as soon as possible. Fayazi 
believes that from now on it won’t be just people with 
disabilities who will encounter problems living in the 
city; in a few years our cities’ biggest problem would 
be the rise in the population of the elderly. So, it is 
imperative that the accessibility to public areas and 
their adaptation be taken into serious consideration. 
He says that one of the biggest problems of people 
with disabilities in order for them to enter the society 
is commuting in the city and the transportation system 
and the city council should take serious planned 
actions in order to make progress with the adaptation 
of the passages and the transportation system on a 
phase by phase basis. 
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