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روز جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد

دیگر نیازی به قهرمان نداریم

2

قصــه معلولیــت و انســانهای دچار آن،
داستانیســت به درازای تاریــخ از همان
زمان که انســان به مفهــوم امروزی آن بر
این سیاره پای نهاد و بر اثر عوامل زنتیک
و مــادرزاد یا حوادث و بالیــای طبیعی یا
منازعــه بــا حیوانات یا انســانهای دیگر
معلول شد و خود و سپس دیگران دریافتند
شانس چندانی برای بقاء ندارد و زودرستر
از انســانهای ســالم اما ضعیــف در برابر
طبیعــت ،در برابر مرگ ســر تعظیم فرود
میآورد .کمی که جلوتر آمدیم انسانهایی
کــه کمی بیش از دهان و شکمشــان غذا
به دســت میآوردند حمایــت و نگهداری
از اعضــای دارای معلولیت خانواده خود یا
بستگانشان را بر عهده گرفتند تا زمانی که
آن حامی بود انســان معلول نیز امیدی به
ادامه زندگی داشــت .کمی جلوتر از تاریخ
انســانهای خیر و نیکاندیــش و عمدتاً
پیشــگامان معنوی جامعه مانند روحانیون
و نهادهــای مذهبی نگهداری و حمایت از
افراد دارای معلولیت را عهدهدار شــدند و

ســــــرآغاز

شــاهد ظهور نخســتین خدمات آموزشی
به افراد دارای معلولیت شــدیم .خواندن و
نوشتن اگر میسر بود و اگر نه ،حفظ کتب
آســمانی و اشعار شــعرای مشهور و کمی
بعد آموزش نخســتین مهارتهای فنی و
حرفهای .در این زمان قهرمان زندگی افراد
دارای معلولیت همان حامیان نیکاندیش،
روحانیــون و برخــی مقامــات بودند که
اگر منازعه بر ســر قدرت مجــال و توانی
میگذاشــت به فکر تودههای فرودســت
جامعــه از جملــه افــراد دارای معلولیت
میافتادنــد در ایــن زمان که به آســتانه
انقالب صنعتی رسیدیم ،به تدریج و ناشی
از تأثیر صنعت بر تــوان اقتصادی جوامع
انسانی ،شاهد ظهور قهرمانان و پیشگامانی
از درون افراد دارای معلولیت شدیم افرادی
هم چون هلن کلر ،لویی بریل که امکان آن
را یافتند با اتکاء بر اســتعداد و نبوغ خود
و البته شــانس همراهی خانواده و محیط
مســاعد اجتماعی به صحنه بیایند و برای
بهبودی زندگــی همنوعان دارای معلولیت

براي كشف اقيانوسهاي
جديد بايد شهامت ترك
ساحل آرام خود را داشته
باشيد؛ اين جهان ،جهان
تغيير است نه تقدير
لئو نیکوالیویچ تولستوی
نویسند ه روس
( ) 1910 -1828
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سهیل معینی

خود گامهــای بلندی بردارند نخســتین
نهادهــای رســمی آموزش و توانبخشــی
افــراد دارای معلولیــت شــکل گرفت و
پیشرفتهای علمی و فناوری زمان امکان
داد افراد دارای معلولیت دیگر انســانهای
مصرفکننده و ســربار جامعه نباشــند ،با
اشــتغال به کارهای گوناگون ولو سادهای
عالوه بــر اداره زندگی خود انســانهایی
مفیــد برای جامعه شــوند .اکنــون دیگر
بســیاری از افرداد دارای معلولیت به این
خودباوری رسیده بودند که داشتن زندگی
بهتر تنها از راه خیراندیشی دیگران حاصل
نمیشــود بلکه حق آنان است و باید برای
قبوالندن این حق بــه دیگرانی که درگیر
بهبود زندگــی خود بودند تــاش کرد و
جنگید .در این زمان قهرمانان و پیشگامان
حقوق افــراد دارای معلولیــت به صحنه
آمدند افرادی مانند دکتر نوبلپری و دکتر
جیکوب تنبروک در ایاالت متحده آمریکا
و باغچهبانها و خزائلیها در همین جامعه
خودمــان .اکنون فراتــر از نقش قهرمانان
زمان متشکلشــدن افراد دارای معلولیت
در تشکلهایشــان و ورود جمعی آنان به
عرصه بهبود زندگی این افراد فرارســیده
بود هر چند هم چنان پیشــگامان تثبیت
حقوق افراد دارای معلولیت نیروی محرک
این تشکلها بودند به تدریج جهان شاهد
تصویب قوانین تضمینکننده حقوق افراد
دارای معلولیت در سطح کشورهای مختلف
و سپس تصویب قوانین جهان شمول برای
این افراد شــد( .نیمه دوم قرن بیســتم)
تصویب منشور جهانی حقوق بشر و سپس
صدور بیانیه جهانی ایــن حقوق بالفاصله
پس از تشــکیل سازمان ملل متحد پایهای
حقوقی برای به رســمیت شناختن حقوق
افــراد دارای معلولیت به عنوان بخشــی
از نژاد انســانی شــد که در ادامه تصویب
قوانین ملی و میثاقهــا و پیماننامههای
جهانی حقوق افــراد دارای معلولیت را به
دنبال آورد .از ســال  1981فصل جدیدی
فــراروی بهبود زندگی شــهروندان دارای
معلولیت ســیاره خاک شکل گرفت اعالم
آن سال به عنوان سال جهانی افراد دارای
معلولیت و ســپس نامگــذاری دهه بعد از
آن به عنوان دهــه افراد دارای معلولیت و
نامگذاری روز ســوم دسامبر به عنوان روز
جهانی گرامیداشت افراد دارای معلولیت.
اکنون دیگر پیشــبرد حقــوق افراد دارای
معلولیت بــه روندی بیبازگشــت تبدیل
شــده بود در ســایه ورود بیــش از پیش
فعــاالن عرصه حقوق افراد دارای معلولیت
به صحنههای قانونگذاری و تصمیمگیری

و تشــکل روزافزون افراد دارای معلولیت
در درون ســمنهای این افراد و صد البته
شکلگیری این دستاوردها براساس کسب
دانش و مهارتهای علمی و به روز توسط
صدهــا میلیــون انســان دارای معلولیت
جهان پس از دهه افــراد دارای معلولیت
در دهه نهم قرن بیست به تصویب قوانین
استاندارد در برابرســازی فرصتها برای
افــراد دارای معلولیــت در آغاز دهه آخر
قرن بیست رســیدیم و در نهایت تصویب
پیماننامــه جهانــی حقوق افــراد دارای
معلولیــت در نخســتین ســالهای قرن
بیســت و یک و الحاق اکثریت کشورهای
جهان به ایــن پیماننامه یعنــی نه تنها
شناســایی حقوق افــراد دارای معلولیت
توســط جامعه جهانی بلکه تعهد کشورها
بــه رعایت این حقوق با نظارت ســازمان
ملــل متحد ،اکنــون دیگر افــراد دارای
معلولیــت جهان نیازی به قهرمان ندارند،
خود تک تک قهرمانی برای پیشــبرد این
حقوق هستند .شــهروندان معلول امروزه
بــه پیگیری حقوق خود بــه همان اندازه
اطمینان دارند که ســایر شــهروندان در
دیگر عرصههای حقوقــی ،امتیاز اخالقی
جامعه به افراد معلول نیســت که بتوانند
در شــهرها حضور داشــته باشــند حق
شــهروندان معلول اســت که مانند سایر
شــهروندان از محیطهای شهری استفاده
کنند و به همان اندازه دیگران غیرمعلول
در معابر تردد کننــد و به اماکن عمومی
فرهنگی ،آموزشــی ،ورزشــی و  ...بروند.
دیگر آرمانشــهری متعلق بــه آیندهای
که هیــچ وقت نمیآید نیســت ،هم حق
شــهروندان دارای معلولیت اســت و هم
دستیافتنی زیرا این شهروندان هم پای
دیگران توان و مهــارت کار کردن دارند.
حضــور اجتماعی افراد معلــول دیگر به
ظهــور آنها در اماکن عمومی شــناخته
نمیشــود بلکه منظــور از ایــن حضور
راهیابی به شــوراهای شــهر و پارلمانها
و احراز پســتهای کالن مدیریتی است.
اکنــون درس خواندن نابینایــان با خط
بریــل پدیــدهای عجیب و شــگفتانگیز
نیست بلکه شــاید توان برابر آنان در کار
با رایانه و نرمافزارهای پیشــرفته آن هم
برای لحظاتی شــگفتی بیننده را برانگیزد
که البته این شــگفتی نیــز مانند موارد
مشــابه به ســرعت به امری عادی تبدیل
میشــود .توانآزمایی ورزشکاران دارای
معلولیت اکنون به ثبت رکوردهای جهانی
مشابه افراد غیرمعلول نزدیک و نزدیکتر
میشــود و این یعنی برای به بار نشستن

ســرمایههای وجودی انسانها هیچ مرز و
محدودیتــی متصور نیســت .تاریخ بدون
قهرمان شهروندان دارای معلولیت تازه آغاز
شده اســت اما این امر به معنای ضرورت
حس مســئولیت از جانب هر فرد دارای
معلولیت نیز هســت هیچ فــرد معلولی
حــق بیتفاوتی نــدارد دیگــر نمیتوان
مشــکالت زندگی را بر گردن خانواده و
جامعه انداخت هر چند در بســیاری از
موارد فرصتهای برابر برای شــکوفایی
اســتعداد افراد دارای معلولیت نیست
که ایجــاد این فرصتهای برابر وظیفه
تشکلهای این افراد و دولتهاست اما
در ســایه فناوریهای روز جهان و نیز
امکان کســب مدارج عالی تحصیلی و
دانش توســط افراد دارای معلولیت
هم فــرد معلو ل در برابر ســاختن
سرنوشتش مســئول است لذا جهان
بیقهرمــان افــراد دارای معلولیت
بــه معنای بیمســئولیتی نیســت
بلکه توســعه دامنه مســئولیت به
زندگی تــک تک آنهاســت .زنده
بــاد قهرمانــان اجتماعــی دارای
معلولیــت کــه راه دســتیابی به
امکانات و فرصتهــای امروز ما
را هموار کردند و زنده باد جهان
بیقهرمــان افراد دارای معلولیت
در ســایه همبســتگی آنان ،در
ارتقای سطح عملکرد و مدیریت
سمنهای افراد دارای معلولیت
در تعامل با جامعه برای زندگی
برابر و فرصتهای برابر در کنار
دیگران و دوشادوش آنان

ســــــرآغاز
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آب سهم كوزههاييست
كه به كوره رفته باشن

کسی که رنج میبرد ،چاره میاندیشد!

مریم کریمی
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زمزمـــــــــــه

دکتــر حســن عشــایری یکی از
پیشکســوتان در حوزه توانبخشی در
ایران و عضو هیات علمی دانشــگاه
علوم پزشــکی ایران در دانشــکده
توانبخشی است .او که به مدت بیست
ســال در آلمان تحصیل کرده است،
دکترای رشته نورولوژی ،سایکومتری
و نوروسایکولوژی را دارد.
با او درخصــوص چالشهایی که افراد
دارای معلولیــت در کشــور ما با آن
دست به گریبانند ،گفتوگو کردیم که
میخوانید:

© Saber Yahyapour

آقــای دکتر چالشهایی که بچههای
معلول جسمی و حرکتی با آن مواجه
هستند به نظر شما چیست؟
من فکــر میکنم چالشهای رو در روی
معلوالن را باید در سه سطح در نظر گرفت.
در ســطح زیســتی ،روانی و اجتماعی .در
سطح زیســتی ،مشکالت و محدودیتها و
اختالالتی برای افراد دارای معلولیت وجود
دارد که رفع این مشکالت نیاز به توانبخشی
دارد .متاســفانه بخشــی از این اختالالت
پیشرونده هســتند .فــرد دارای معلولیت
در دوران کودکــی و جوانی ممکن اســت
محدودیتهای کمتری داشته باشد ،بتواند
راه برود و بهصورت نیمه خودکفا کارهایش
را انجام دهد ،ولی وقتی ســن این افراد باال

میرود این مشکالت و محدودیتها عمیقتر
و بیشتر میشوند .مساله میانسالی مسالهای
اســت که در ایران بــه آن خیلی کم توجه
شده است .این دوران قابل پیشبینی است
و میشــود از عوارض آن پیشــگیری کرد.
در کتابهایی که در کشورهای اروپایی به
چاپ رسیده است به بحران میانسالی اشاره
شده اســت .همه افراد چه دارای معلولیت
باشند و چه غیرمعلول ،در میانسالی بحرانی
را تجربه میکنند .یک معلول جوان مسایل
و مشــکالتش با یک معلول میانســال که
هنوز مشکالت دوران کهنسالی را هم پیدا
نکرده است ،تفاوت دارد و نهادهای دولتی
و Ngoها باید نسبت به این مساله حساس
باشــند .در دوران جنگ جهانــی دوم که
در آن ،هیروشــیما و ناکازاکی دچار آسیب
شــدند هنوز نســلی از مردم این شــهرها
مشکل دارند .ولی برای زندگی روزمره این
افراد در این کشــور تسهیالت بسیار زیادی
ایجاد شده اســت ،چه از نظر امکاناتی که
این افــراد در جامعه میتوانند به راحتی از
آنها اســتفاده کنند و چه امکاناتی که به
راحتی و خیلی ســریع و با بهترین کیفیت
توسط ســازمانهای دولتی و Ngoها در
اختیارشــان قــرار میگیرد .اما در کشــور
مــا این نوع حمایتها کــه بتوان در عرض
24ساعت به شخص دارای معلولیت کمک
رســانی شــود ،وجود ندارد و ما با رسیدن
به شــرایط مطلوب فاصله زیادی داریم .در
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يكي از كوزههــا تمام تنش رو ريخته بود،
روي انگشــتاي دست راســتش و اونو به
كمرش زده بود ،بقيه هم مثل اون دلخور
بــودن و به كوزههايي نــگاه ميكردند كه
توي كوره نرفته بودن.خيلي ســخت بود،
تمام مدتي كــه توي كوره بودن از به دنيا
اومدنشون پشــيمون شدن و به خودشون
ميگفتــن چرا مــا  ...چرا ما كــه از بقيه
بهتر بوديم ،بايد اينهمه بال سرمون بياد و
كوزههاي روبرويي كه به كوره نرفته بودن
انگار كه ذهن اونارو ميخوندن تو دلشون
به كوزههاي پخته شده ميخنديدن.
صــداي پــاي بــارون كم كم بــه گوش
ميرســيد ولي از كوزهگر خبري نبود كه
دســت كوزهها رو بگيره و از زير ســقف
آسمون دورشون كنه .قدمهاي كوتاه بارون
كم كم بلند و بلندتر شــد .همه جارو آب
گرفته بود و بعد از مدتي كه ابرها دامنشونو
ورچيدن و رفتن ،كوزههاي پخته شده فكر
كردن ديگه زير دســت و پــاي بارون له
شــدن ،چشماشــونو كه باز كردن از زنده
بودن خودشــون شوكه شــدن ولي حيف
كه بقيه زير بارون به يك مشــت گل بدل
شــده بودن چون هرگز تو زندگي سختي
نكشيده بودن و نميدونستن كه ،آب سهم
كوزههاييست كه به كوره رفته باشن.

سطح زیستی ،یک مساله دیگر ورزش است.
ما المپیک معلوالن و جانبازان را داریم ولی
متاســفانه به آن چندان توجهی نمیشود.
ما فقط با فوتبالیســتها و والیبالیســتها
پز میدهیــم! ولی این معلــوالن با همان
پیکر آســیب دیدهشــان برای این کشــور
افتخــار میآفرینند .این افراد انســانهایی
خودســاختهاند و ما این مساله را به خوبی
مشــاهده میکنیم .در اروپا اماکنی وجود
دارد که افــراد دارای معلولیــت میتوانند
به آنجاها برونــد و از برنامههای فرهنگی و
هنری استفاده کنند .یعنی احزاب مختلف
برای این افراد امکاناتی را ایجاد کردهاند که
بتوانند در ایــن اماکن حضور پیدا کنند ،با
یکدیگر آشــنا شــوند و تجربیات خود را با
یکدیگر در میان بگذارند .اســاتید مجرب و
باتجربه موظف هستند در این اماکن حضور
داشــته باشــند و فراتر از مسایل درمانی و
درجو آزادتری ،مشکالت این افراد را برطرف
کنند و شــعاع اعتماد و جرات ورزی را در
آنها افزایش دهنــد .اینکه اعتماد عمودی
(اعتماد به مسئوالن) و اعتماد افقی (اعتماد
بــه مردم) در جامعه وجود داشــته باشــد
خیلی برای افراد دارای معلولیت ،مهم است
و این شــعاع اعتماد در کشورهای پیشرفته
وجود دارد .در کتابهــای جدیدی که در
بحث انســان دوستی و حقوق بشر به چاپ
رسیده است ،انســان دوستی یک جامعه و
پیشرفت یک جامعه را در تعامل آن با افراد
دارای معلولیت آن جامعه میسنجند.
سطح زیستی؛ شــامل تغذیه و جای خواب
مناســب ،امکان حرکت و حضور در جامعه
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در سطح اجتماعی چه اقداماتی باید
صورت بگیرد؟
در سطح اجتماعی ،قانونها و مصوبات و
درخواستها مطرح میشوند .در شهرسازی
و ساختمانسازی باید درصدی هم به فکر
معلوالن بود .در این برجهایی که ســاخته

آقای دکتر این بیتوجهی نســبت
به حقوق افــراد دارای معلولیت ،فقط
در حوزه سیاســتگذاران نیست در
حوزههای درمانی و دانشگاه هم هست،
از کجا باید شروع کرد؟
بلــه .مــا بــه مســاله معلولیــت خیلی
فروکاســتگرا نگاه میکنیم .توانبخشــی
یک کارگروهی اســت .هم بدن و هم روان
و هم مسایل عاطفی و هم مسایل اجتماعی
فرد دارای معلولیت باید مورد بررســی قرار
گیرد .نباید فقط به راه رفتن او یا به کفش
طبیاش یا به ویلچــرش نگاه کرد .باید در
بحث آموزش ،این مســایل بهصورت دقیق
و همه جانبه مطرح شــوند .فیزیوتراپیست،
کاردرمانگر و مددکار اجتماعی باید در یک
تیــم با همدیگر کار کنند و این خیلی مهم

آقــای دکتــر مشــکالت معلوالن
یکسری سختافزاری است و یکسری
نرمافزاری .سختافزاری همان قانون
و مناسبسازی و ...است که کارهایی
در این مورد انجام شــده است و یک

در اینجا نقــش خانواده ،نقش آموزش و
پرورش و نقش جامعه مطرح است .خانواده
نقش بســیار مهمی دارد ،مــا در آموزش
خانواده مشــکل داریم .خوشبختانه امروزه
خانواده در حال خارج شدن از حالت افقی
و بسته است .تلویزیون ،اینترنت و رسانهها
 ،اطالعات زیادی را به خانواده میرســانند
و این اطالعات مثل هوا در خانواده رســوخ
میکند .به خانواده باید آموزش داده شــود
که همانطور که فرزندان ما رشــد میکنند،
مغــز اجتماعی آنان هم باید رشــد کند و
بدانند زندگی همهاش داشــتن و خوردن و
به فکر خود بودن نیســت .آموزش خانواده
یعنی اینکه خانواده فرزندش را پاستوریزه
نگــه ندارد که تــو فقط تا گــور باید برای
کنکور بخوانی و نمرهات باید بیســت شود!
خانواده باید باز باشــد و امکانی فراهم کند
تا فرزندان با جامعه آشــنا شوند .یعنی یک
واکسیناسیون روانی داشته باشند و بدانند
معلولیت میتواند برای هر کســی به وجود
بیایــد .باید آموخت که با یــک فرد دارای
معلولیت چگونه بایــد رفتار کرد .آموزش
و پرورش هم در فرهنگسازی نقش بسیار
مهمــی دارد .باید در کتابهای درســی،
آموزشهای الزم داده شوند ،چون شخصیت
بچهها با این کتابها ســاخته میشود .در
کتاب های درسی ،باید بخشی به معلولیتها
اختصاص داده شــود .در کتابهای درسی
کشور ژاپن ،به خوبی نشان داده شده است
که معلولیت چیســت و چطــور باید با آن
رفتار کرد ،چه در شهر ،چه در خیابان و چه
در ساختمان و ...دانشآموزان باید از طریق
کتابهای درســی یاد بگیرند که در قبال
معلوالن چه وظیفهای دارند .از طرف دیگر،
نقش رسانههاســت که بســیار مهم است.
صداوسیما باید عقالنیت و انسانیت را ترویج
دهد ،تاثیر تلویزیون بر مردم تاثیر میلیونی
اســت و مردم به چیزهایی که از تلویزیون
میبینند اســتناد میکنند .رسانهها وظیفه
مهمی دارند .باید برای برنامههای تلویزیون
،سیاستگذاری درســت انجام شود .ما در
زمینه معلولیتهای جسمی و حرکتی دچار
خال هســتیم .در همه جای دنیا هم در این
زمینهها خال وجود دارد ،ولی در کشورهای
دیگر ،روی مســاله معلولیت کار میشود و
این خالها در حال پر شــدن هستند ،ولی
ما در این زمینه بیشتر شعار میدهیم و در

چه سخنی با بچههای دارای
معلولیت دارید؟
بچههــا بایــد نســبت
بــه تواناییهــای خود
معلوالن جسمی
واقعبین باشند .آنها
و حرکتی نیاز به ویلچر و
یک تواناییهایی
یــک
و
کمک اطرافیان دارند ،آنها
محدودیتهایی
در حرکت کردن کند هستند
دارنــد بایــد
ولی اینها دلیل بر این نیست
نســبت به این
و
تواناییهــا
که نگاه دیگران به آنها نگاه از
محدودیتها
و جایگاهــی کــه باال به پایین باشد.
دارند وظیفهشناس
باشــند و فقــط
گیرنده نباشــند .آنها
بایــد در Ngoهای خودشــان و برای
مشــکالت خود چارهای بیاندیشند ،کسی
که رنج میبرد چار ه میاندیشد! باید بتوانند
تجارب خود را به اســاتید و دانشــمندان
انتقال دهند تا آنها ،آن را بهصورت فرمول
علمی درآورند .باید بتوانند نیازهای خود را
برای دیگران ترجمه کنند .در کشــور ژاپن
وقتی فرد نابینایی میخواهد از خیابان رد
شود دگمهای را میزند که چراغ راهنمایی
قرمز شود و با صدایی که میشنود ،متوجه
میشود که چراغ قرمز شده است و میتواند
از خیابــان رد شــود و یا برای ناشــنوایان
امکانــات دیگری وجــود دارد .در صورتی
که در کشــور ما برای افراد غیرمعلول هم
رد شــدن از خیابان مشــکل است! زندگی
فقط در خانه و در روی ویلچر نیســت باید
حرکت کرد و در جامعه حضور داشت  .باید
اعتماد وجود داشــته باشــد که فرد دارای
معلولیــت بتواند در حد توانش بدون اینکه
آسیب ببیند در جامعه حرکت کند .همان
طــور که گفتم ابتدا باید در مورد مســایل
مربوط به توانبخشــی ،پژوهش انجام شود،
آموزشهای الزم داده شود و در مرحله بعد
به خدمات توجه شود
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و بهرهگیــری از امکانات ورزشــی و هنری
اســت .برای مثال اگر کنســرتی در جایی
برگزار میشــود ،افراد دارای معلولیت باید
بتوانند به راحتی در این مراسم بدون اینکه
مشــکل رفت و آمد داشــته باشند ،حاضر
شــوندتا مــردم بفهمند که ایــن افراد هم
جزیی از جامعه هستند و باید در برنامههای
اجتماعی حضور داشته باشــند .زمانی در
ایران مسئولیت برگزاری سمپوزیوم کاربرد
موســیقی در بهداشــت جســم و روان را
برعهده داشتم که افراد دارای معلولیت هم
آمدند و موسیقی اجرا کردند و مردم دیدند
کــه این افراد با اینکــه دچار درجات
مختلف ضایعه نخاعی هستند در
تولیدات هنری هم میتوانند
فعال باشند.
در ســطح روانی مشکالت
افــراد دارای معلولیت بیشــتر
است .در اینجا مساله خودپنداری
و عزتنفــس اهمیــت زیــادی دارد.
انسان خودش را در آینه دیگران میشناسد
و میبینــد که در جامعــه چطور به او نگاه
میشــود .بازتاب بینــش فراکالمی حتی
میتواند تاثیر بیشــتری داشته باشد .افراد
دارای معلولیــت بایــد از خودپنداری قوی
برخوردار باشــند تا بدانند ،که ممکن است
مشــکالت جســمی و یا حرکتی داشــته
باشــند ولی از نظر فکری در سطح دیگران
هســتند .در ایران این خودپنداری و عزت
نفس در افــراد دارای معلولیــت به دلیل
نبودن آموزش ،نبودن حمایت و اشکال در
بینش جامعه تقویت نشده است .تحقیقات
مختصری که در زمینه بینش جامعه نسبت
به افراد دارای معلولیت صورت گرفته است،
نشــان میدهد که متاســفانه نگرش خود
دانشجویان و اســاتید توانبخشی نسبت به
معلولیت درســت نیســت .من حدود سی
سال است که در دانشکده علوم توانبخشی
کار میکنم و انتظــار دارم که وقتی فردی
که دارای معلولیت اســت ،وارد این مکان
میشود دانشجوی توانبخشی راه را برایش
باز کند از او حمایت کند و حتی تشکر کند
که این فرد حمایت او را قبول میکند! باید
اینگونه برخورد شود ،نه اینکه فرد معلول
به این دانشــجو مدیون باشد .صدقهای در
کارنیســت  .این یک وظیفه انســانی است
کــه به او بگوییم بر من منت میگذاری که
خدمتی را از من قبول میکنی! به عبارتی،
یاری برای خودیاری  .این مســاله باید در
فرهنــگ ما جا بیافتد .معلوالن جســمی و
حرکتــی نیاز به ویلچر و کمــک اطرافیان
دارند ،آنها در حرکت کردن کند هســتند
ولی اینهــا دلیل بر این نیســت که نگاه

دیگران به آنها نگاه از باال به پایین باشــد.
این نگاه آنان را دچار آسیب ثانویه میکند،
شعاع اعتماد باید بهصورت افقی باشد .البته
آمــوزش و پرورش ما هم مشــکل دارد که
از کودکی بچههــا را برای برخود با افرادی
که مثل خود نیستند آماده نکرده است .در
اروپا اگر فرد دارای معلولیتی در کالســی
باشــد عالوه بر آموزش نحوه ارتباط با این
افراد به دانشآموزان ،به آنان گفته میشود
که میتوانید از این فرد دارای معلولیت یاد
بگیرید که چگونه با مشــکالتش کنار آمده
است که توانسته در جامعه حضور پیدا کند،
به قول یکی از اساتید ،این آموزشها مهمتر
از آمــوزش ریاضیات اســت .افــراد دارای
معلولیت نباید از افراد عادی جدا و یا استثنا
شــوند .ولی در ایران این بچهها استثنایی
تلقی میشوند که این از نظر ذهنی آسیب
بسیار بدی است .من شخصی را میشناسم
که در اثر تصادف دچار معلولیت شــده بود
و اطرافیــان به او اجــازه ازدواج نمیدادند
و به او انگ میزدند کــه نمیتواند ازدواج
کند .این شخص ازدواج کرد و دو بچه غیر
معلول هم دارد ،چون این مشکل معلولیت
او ژنتیکی نبود .این شخص جزو تیزهوشان
بــود ولی معلولیت جســمی و حرکتی هم
داشــت .معلولیت او باعث نمیشــد که از
زندگــی بهرهای نبرد ،این اشــخاص تحت
شــرایطی خاص و با مشورتهای تخصصی
میتوانند تشــکیل خانواده دهند .در بحث
روانــی در جامعــه باید خیلی کار شــود.
خوشبختانه در دانشکده توانبخشی بر روی
عزت نفــس و خودپنــداری و فعالیتهای
میان فــردی و کالن فردی کار میشــود،
کــه البته بهتــر اســت اول پژوهش کافی
انجام شــود ،بعد آموزش داده شــود و بعد
هم خدمات دهی صورت گیرد .در صورتی
کــه ما از ابتدا با خدمات شــروع میکنیم.
در صورتی که پژوهش به ما نشان میدهد
که نیازهای ضروری کجا هستند و نیازهای
کاذب کجا هســتند .در جامعه ما متاسفانه
خدمات بهصورت شعاری و نمایشی صورت
میگیرد .جلساتی برگزار میشود شعارهایی
داده میشود ،عکس هم میگیرند و سپس
همه را جمع میکنند و میروند و همه چیز
تمام میشود.

میشــود باید حرمت انسانی در نظر گرفته
شود و این یعنی رعایت حقوق افراد دارای
معلولیــت .این مهم اســت کــه جامعه در
قسمتهای مختلف زندگی روزمره ،دغدغه
زندگی افراد دارای معلولیت را داشته باشد.
در کشورهای پیشرفته مثل آلمان قوانینی
در حمایت از افــراد دارای معلولیت وجود
دارد ،مث ً
ال در صورتی که عدهای از این افراد،
در ســازمانها و کارخانجات به کار گرفته
شــوند دولت از کارفرمایان حمایت میکند
و مالیات این ســازمانها را کاهش میدهد.
کمکهای دیگری هم توسط دولت به این
افراد داده میشود که همه بهصورت قانون
مصوب شــدهاند .به هر حــال اگر دغدغه
وجود داشته باشد ،راهکارها زیاد هستند و
این یعنی توانبخشــی اجتماعی .یعنی مث ً
ال
وقتی شــخص معلول در جایی نشسته و با
دســتانش در کارخانه کار میکند ،این هم
کار درمانی اســت و هم یک هویت بخشی
به اوست .من احساس میکنم که معلوالن
در ذهن ما ،بهصورت یــک موجود منفعل
وجود دارند ،بهعنوان کســانی که نیازمند
هســتند و بایــد به آنها کمک شــود .در
حالیکه ایــن افراد میتوانند بســیار فعال
باشند و زندگی طبیعی خودشان را داشته
باشــند .تواناییهای این افراد باید در نظر
گرفته شــود و نباید تنها به محدودیتهای
آنان اندیشــید .الزم است با حضور اساتید
رشــتههای توانبخشــی ،عصب شناســی،
توانبخشــی روانی و توانبخشی اجتماعی،
قوانین بهصورت مصوبات تنظیم شــوند نه
بهعنــوان صدقه .این وظیفه جامعه اســت
که از شهرســازی گرفته تا مسایل فرهنگی
و هنری به فکر افــراد دارای معلولیت هم
باشند.

و اساســی اســت .باید در انجمنی که یک
عدهای داوطلبانه آن را تشــکیل میدهند،
هــم افــراد دارای معلولیت و هم کســانی
کــه داوطلب کمک به آنان هســتند وجود
داشته باشند .من اگر عضو گزینش دانشگاه
توانبخشی بودم از دانشجو علت انتخاب این
رشــته را میپرسیدم و از او میپرسیدم که
آیا حاضری در این رشــته به طور داوطلب
کار کنی؟ فعالیت در نهادهای مدنی ،انسان
ی را
دوستی ،شهروندی و مســئولیتپذیر 
نشــان میدهد و او کسی است که میتواند
بهعنوان دانشــجو در رشــته توانبخشــی
مثمرثمر باشــد ،تجارب خــود را رد و بدل
کنند و نشستهای فرهنگی و هنری داشته
باشند  .همراه با معلولیت ،فقر شادی وجود
دارد ،به قول فردوسی:
چو شادی بکاهد ،بکاهد روان
خرد گردد اندر میان ناتوان
این افراد نیاز به شادی دارند .در کنسرتهای
موســیقی باید برای افراد دارای معلولیت،
امکاناتــی در نظر گرفته شــود که بتوانند
بــا هزینه کمتــر در این برنامهها شــرکت
کنند و از هنر بهره ببرند .هنر غفلتزدایی
میکند و ذهــن را پاالیــش میکند .هنر
انســان دوســتی را تعمیم میدهــد و به
این دلیل ،عرصههــای فرهنگی و هنری و
علمی باید در خدمت معلوالن باشند .افراد
دارای معلولیت ،در حد توانشــان میتوانند
کمکهای شایســتهای به جامعه بکنند و
از همــه مهمتر ارتباط بین انسانهاســت.
زندگی یعنی ارتباط ،اگر ارتباط قطع شود،
ما قبل از مرگ خود مردهایم .ارتباط فردی،
میــان فردی و کالن فردی اهمیت بســیار
دارد .دنیا کوچک شده است و جهانی شدن
یعنی کوچک شــدن دنیا .مــا با اینترنت و
ســایر ابراز نوین ،با دنیــا در ارتباطیم .من
فکــر میکنم آســتانه قرن بیســت و یکم
بــرای معلولیت یک نگــرش جدید و یک
وارســتگی به همراه دارد ،البته نه در همه
جا .این دگراندیشــی در مورد معلولیت نه
فقط از نظر پیشــگیری و درمــان و اصوالً
توانبخشی اســت ،چون معلولیت همیشه
هســت و خواهد بــود .زلزلههایی که اتفاق
میافتــد ،تصادفات رانندگــی که در ایران
بیداد میکنند ،معلولیتهای اجتماعی مثل
اعتیاد ،روانپریشــیها  ،دمانس و زوال عقل
و ...همیشه وجود دارند.

قسمت هم بحث نرم افزاری آن است
که همــان بحث پذیــرش معلول در
جامعه و بحث حقوق بشری است .این
از کجا باید شــروع شود ،نگاه مردم و
فرهنگ مردم چطور باید عوض شود؟

عمل ضعیف هستیم .به نظر
من به مقوله معلولیت باید
از ابعاد مختلــف اقتصادی،
سیاســی و اجتماعــی نگاه
کرد .نمیتوان به این مســاله
فروکاستگرا و فقط در سطح
توانبخشــی نگاه کرد که مثال،
ارتوپد فنی دســتگاهی تجویز
کند و فیزیوتراپی دستوراتی به
آنها بدهد و یــا گفتار درمانی با
آنها کار کند.
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من در سال  85به این فكر افتادم كه با این
همه بیكاری موجود چه كار میتوانم برای
افراد دارای معلولیت انجام دهم و چون كار
من پژوهشــگری بود ،شروع به پیدا كردن
روشــی كردم كه یك فرد نابینا هم بتواند
كار تحقیقی را یاد بگیرد و بتواند مثل یك
آدم بینا وارد بازار كار شــود .دو ،سه سال
تدوین این طرح طول كشید و بعد از آن به
شكل آزمایشی دو ،سه كارگاه برگزار كردم
كه خیلی خوب جواب داد.
یعنی شما به نوعی كارآفرینی كردید؟

باید بتوانیم خودمان را در جامعه
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حسین عبدالملكی دانشجوی دوره
دكترای جامعه شناســی از دانشگاه
تهران اســت .او كه لیسانس خود را
در رشته پژوهشــگری علوم انسانی
و فوق لیســانس جامعهشناسیاش را
از دانشــگاه تهران كسب كرده است
در حالحاضــر عالوه بر انجام كارهای
پژوهشی ،مشغول برپایی كارگاههای
مهارتهای زندگی در شهرهای مختلف
ایران برای افراد دارای معلولیت است.
ایــن فعال نابینا ،معتقد اســت؛ یكی
از مشــكالتی كه در حالحاضر وجود
دارد این اســت كه انجمنهای مربوط
به سه گروه معلوالن جسمی-حركتی،
نابینایــان و ناشــنوایان در زمینــه
فرهنگسازی كار مشتركی نمیكنند و
هركدام در رابطه با موضوع خودشان
فعال هستند .به گفته او این فعالیتها،
فرهنگسازی درخصوص معلولیت را
را تحت شــعاع قرار داده است .با این
فعال اجتماعی به گفتوگو نشستیم كه
میخوانید.
لطفا خودتان را برای ما معرفی كنید؟
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من حســین عبدالملکی هستم و از کودکی
از دو چشــم نابینا شــدم .من در سال 81
در رشــته پژوهشــگری علوم انسانی وارد
دانشــگاه تهران شدم .در سال  85در رشته
جامعهشناســی در مقطع كارشناسی ارشد
در دانشــگاه تهران ادامــه تحصیل دادم و
فوق لیســانس گرفتم .ســال بعــد هم در
رشــته مدیریت امور فرهنگی در دانشــگاه
علوم تحقیقات دانشــگاه آزاد شركت كردم
و فوق لیسانس دیگرم را هم گرفتم .اكنون
هم در حال گذراندن دوره دكتری در رشته
جامعه شناسی هســتم .فعالیت من در دو
حوزه است و فقط حدود  20درصد كارم در
حوزه معلولیتها است .طبیعتا كارم در این
حوزه را با نابینایان شروع كردم ،با رویكرد
جدیدی كه در ایران وجود نداشت .دو سال
بعد هم كار با ناشــنوایان را شروع كردم و
چندسالی هم هست كه در حوزه معلولیت
جسمی و حركتی مشــغول به فعالیتم .در
زمینــه معلولیتهای ذهنی هم كارهایی را
شروع كردهام.
مشخصا چه كارهایی در این حوزههایی
كه نام بردید را انجام میدهید؟

ایــن كارگاههــا را خودتــان درس
میدادید؟
بلــه خودم درس میدادم ولی یك نفر كنار
من بود كــه با زبان اشــاره حرفهای من
را بازگو میکرد .البته تقریبا جلســه ســوم
یــا چهارم بود كــه من توانســتم خودم با
ناشــنوایان ارتباط برقرار كنم .من همزمان
یك سری پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
هم انجام میدهم كه در این مطالعات به این

شــما این آموزشهــا را به بچههای
جسمی – حركتی هم میدهید؟
من با بچههای جســمیـ حركتی یكســری
كارهای آزمایشــی انجام دادهام كه جواب
هــم داده اســت و موجب احســاس
رضایت آنها شــده است .اآلن در
حال تدوین الگوهای فرهنگی
كه باید در جامعه عوض
شود ،هستم .یاد گرفتن
هر مهارتی مفید است اما
وقتی میدانی برای استفاده از
آن مهارت وجود نداشــته باشد با
بلد نبــودن هیچ تفاوتی ندارد و حتی
میتواند اثرات منفی ایجــاد كند .بنابراین
هــم بعد فــردی آن مهم اســت و هم بعد
اجتماعی آن و بعــد اجتماعی هم با ایجاد
یك رابطه متقابل بین فرد و جامعه شــكل
میگیرد و قابل حل است.
چگونه قابــل حل اســت؟ توضیح
بیشتری میدهید؟
من با دیدگاه جامعهشناسی جواب میدهم،
چــون اصــوال بخشهایــی كــه در ایران
درخصوص معلوالن كار شــده روانشناسی
زده است .یعنی ما اآلن روانشناسی كودكان
اســتثنایی داریم ولی به جامعه شناســی
معلــوالن ،با این كــه یك رشــته خیلی
مهم اســت توجهی نداریــم و رویش كار
نمیكنیم .در جامعه شناســی بحثی داریم
و آن این اســت كه آیا فرد مهم اســت یا
جامعه؟ كســانی كه میگوید فرد جامعه را
میســازد ،جامعهشناســان خرد هستند یا
خرد نگرنــد ،و آنهایی كه میگویند جامعه
فرد را میسازد كالن نگرند .یك سری هم
میگویند جامعه از مجموعه افراد به عالوه
روابط و ساختارهایشان ساخته میشود ،در
عین حال كه خود فرد هم محصول جامعه
اســت ،یعنی روابط متقابل اســت .حاال ما
میآییم در سه سطح این موضوع را بررسی
میكنیم .یكی اینكه مشــكل حاد و كالن
جامعــه درخصوص افــراد دارای معلولیت
چیســت؟ یعنــی چه معضالت و مســایل
اجتماعی وجــود دارد و چــه جریانهای
اجتماعــی وجود دارند كه باعث میشــود
معلــوالن به حق خود نرســند و در جامعه
بهعنوان یك شــهروند فعال خودشــان را
نشان ندهند .در مورد افراد دارای معلولیت،
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مطرح كنیم تا دیده شویم!

بلــه .كارگاههایــی در شــهرهای مختلف
مثل دامغان برگزار كــردم كه خیلی موثر
بــود و خیلــی از بچههای نابینــا اكنون با
همیــن راهبرد ،كســب درآمــد میكنند.
موسســه كوچكی به نام میعاد اندیشه هم
راهاندازی كردهام كه در آنجا هم به شــكل
آزمایشــی كارهایی را انجام میدهیم .البته
این موسســه مخصوص معلوالن نیست اما
به شــكل آزمایشــی با چندتا از بچههای
نابینــا هــم كار میكنیم كــه در آنجا هم
خیلــی موفق بودیــم .كار دوم من تدریس
مهارتهای زندگی اســت .این موضوع در
حوزه افــراد دارای معلولیت در ایران اص ً
ال
مناسبسازی شــده نیست .فقط یك كلمه
نابینایان ،ناشــنوایان و معلــوالن را به آن
اضافه كردهاند و اســمش را هم گذاشتهاند
مهارتهای زندگی! دوسال طول كشید كه
من مهارتهای زندگی را با رویكرد فرهنگی
و اجتماعی برای نابینایان طراحی كنم .این
كارگاهها در دامغان و ســمنان و گرمســار
برگزار شــد و خیلی خوب جواب داد .بعد
از آن آمــدم دوره مهارتهــای زندگــی با
رویكرد فرهنگی ،اجتماعی ویژه ناشنوایان
را طراحی كردم .یك سال رویش كار كردم
و شــاید برای اولین بار بــود كه یك نابینا
برای ناشــنوایان درس میداد و خیلی هم
موثر بود!

نتیجه رسیدهام كه تقریبا تمام رویكردهای شــده یا در مســیر حل شــدن باشد .در
علمــی كه درخصوص افراد دارای معلولیت حالحاضــر انجمنهای مختلــف معلوالن
در ایران وجود دارد به ســالهای  1970و فعالنــد ولــی هر كــدام در حــوزه خاص
 1980برمیگــردد و از رویكردهای جدید ،خودشــان كار میكننــد .ایــن فعالیتها
در كشــور ما خبری نیســت .یك ســری موثرنــد اما اول بایــد در حوزه كالن یعنی
جنبشهــای فرهنگی و اجتماعی در حوزه فرهنگسازی درخصوص نقش افراد دارای
معلولیت در غرب در حال شكلگیری است معلولیــت در جامعه تــاش كنند كه در
كه مــن مطالعاتی روی آنهــا انجام دادهام این زمینه همه انجمنهــا با هر تخصصی
و مقالهای را در دومین كنگره پیشــگامان با همدیگر وجه اشتراك دارند .انجمنهای
پیشرفت كه تمام جوانان نخبه كشور در آن مربوط به این ســه گروه جسمی–حركتی،
شركت میكنند با موضوع «نابینا ،اشتغال ،نابینایان و ناشــنوایان بایــد با همدیگر در
پژوهــش» ارایــه دادم كــه در این كنگره خصوص فرهنگسازی مشــاركت كنند .در
بهعنوان مقاله برتر برگزیده شد.
مهارتهای زندگیای كــه در ایران درس
در سومین كنگره هم مقالهای در مورد اینكه میدهنــد فقط بــه خودآگاهی جســمی
مدیریت مسایل معلوالن چگونه باید باشد ،و روانــی اشــاره میكنند ،ولی مــا 4بعد
با عنوان «توانبخشــی مبتنــی برفرهنگ» خودآگاهــی داریم ،خودآگاهی جســمی،
ارایه دادم كه بین نهصد مقاله ارایه شــده خودآگاهــی روانــی ،خودآگاهی اجتماعی
بازهم مقاله برگزیده شــد .مقاالت دیگری و خودآگاهــی فرهنگی .چیــزی كه باعث
هم درخصوص مســایل مربوط به معلولیت شــده معلوالن در ایران به حقشان نرسند،
نوشــتهام كه بعضیهایشان منتشر شدهاند خودآگاهی اجتماعی و فرهنگی اســت نه
و بعضی هم هنوز به چاپ نرســیدهاند .یك جســم و روان .چیزی كه باعث شده افراد
كتاب هم با موضوع جامعه شناسی معلوالن دارای معلولیت به حاشــیه رانده شوند آن
دارم كه در دست چاپ است.
بعد خودآگاهی اجتماعی و فرهنگی است.
همانطور كه گفتــم  80درصد فعالیتهای این صورت مساله برای یك فرد معلول باید
مــن در مــورد افراد عــادی اســت و در كامال توســط یك مربی باز شود و آن این
حوزههای جامعهشناسی ،مدیریت فرهنگی است که یك فرد دارای معلولیت باید بداند
و سیاســتگذاریهای فرهنگــی فعالیت كه چه كارهایی را میتواند انجام بدهد ،چه
میكنم چون اعتقــاد دارم یك فرد دارای كارهایی را با ابزار میتواند انجام دهد و چه
معلولیت اگر فقط در مورد معلوالن صحبت كارهایــی را به هیچ وجــه نمیتواند انجام
كند نتیجهای نمیگیرد .ما اول باید بتوانیم دهد .همین خودش چندین ســاعت بحث
خودمان را در جامعه مطرح كنیم تــا بعد علمی الزم دارد كه هركســی به چیزی كه
بتوانیــم در مــورد معلوالن
هســت آگاه شود .اگر این پروسه را
نظــر دهیم .من در ســال
كامال انجام دهیم و بعد به
گذشــته نزدیــك به 22
مهارتهای دیگر برسیم
هر
گرفتن
یاد
مقالــه در همایشهای
مثل اینكــه؛ برخورد با
مهارتی مفید است
ملی و بینالمللی ارایه
اجتمــاع بایــد چگونه
اما وقتی میدانی برای
كردم اینها عالوه بر
باشد ،نگاه فرهنگیمان
مهارت
آن
از
استفاده
كارهــای روزنامــهای
چگونــه باید باشــد،
و كارهــای علمــی-
چگونه باید ارتباطات
وجود نداشته باشد با
تخصصی من است.
جمعــی برقرار كنیم،
بلد نبودن هیچ تفاوتی
نه آن برقراری ارتباط
ندارد و حتی میتواند
حرف اصلی شــما با
كــه در مهارتهــای
اثرات منفی ایجاد
افــراد دارای معلولیت
اجتماعی عادی میگویند،
كند
چیســت؟ در جهــت
اینها اگر حل شــوند ،طبعا
به
مهارتهــای زندگی
یــك فــرد دارای معلولیــت
آنها چه میگویید؟
میتواند گلیم خــودش را از آب
بیرون بكشد .در جامعه شناسی یك
مشــكلی كــه اآلن درجامعــه ما
هنجاری هســت كه میگوید هر وقت
وجــود دارد ،نــگاه بخشــی ،در حوزههای یك گروه ،منافع جمعــی خود را بر منافع
مختلف مربوط به معلوالن است .من منكر فردی برتری میدهنــد ،آن گروه موفقتر
تخصصگرایی نیســتم ولی تخصصگرایی هســتند .در حالی كه اآلن اكثر افراد دارای
وقتی خوب اســت كه مشكل كالن یا حل معلولیت در ایران بــه این دلیل كه به این

خودآگاهی نرسیدهاند ،بیشتر دنبال منافع
فردی خود هستند.
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بحث را بایــد اینگونه آغاز كرد كه به دلیل
نبودن آموزش درست و پرداخته نشدن به
این مسایل به شكل درســت در رسانهها،
صداوســیما و فضای مجازی ،فرهنگ برای
معلوالن باز تولید نشده است و افراد دارای
معلولیــت چه جســمی  ،چــه نابینا و چه
ناشنوا دنبال این هستند كه با تالش كمتر
منافع بیشــتری به دســت بیاورند .به این
فكر نیســتند كه اگر جامعه راه من را بسته
تالش در باز كردن این راه برای همه بكنم.
هركس تالش كرده برای رسیدن به منافع
شــخصی خود ،جامعه را دور بزند و جامعه
هــم این را میفهمد .اآلن مث ً
ال اگر یك فرد
دارای معلولیت ،به جایی برســد همه فكر
میكنند از ســهمیهای استفاد كرده است،
برای این كه معلوالن به شكل درست در
جامعه حضور پیدا نكردهاند.

یك فرد دارای
یعنی شما در این
چه
معلولیت باید بداند كه
جنبه مقصر را
كارهایی را میتواند انجام
خود افراد
ابزار
بدهد ،چه كارهایی را با
دارای
كارهایی
میتواند انجام دهد و چه
معلولیت
تواند
را به هیچ وجه نمی
هم میدانید؟
انجام دهد.

بله یك بعدش خود
معلــوالن هســتند به
خاطر اینكــه نه با همدیگر
همكاریهای الزم را دارند ،نه با هم دنبال
رسیدن درست به منافعشان هستند.

یعنی به نوعی آنها بیشتر از اینكه از
خودشان انتظار داشته باشند ازجامعه
انتظار دارند؟
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به چه دلیل در آن كشورها هست ولی
در كشور ما نیست؟
در كشور ما اساتید نابینا و جسمی ،حركتی

پـــــــــرونده

یعنی شــما معقتدید افــراد دارای
معلولیت بــرای جبران نقص خود باید
تالش بیشتری كنند نه اینكه به خاطر
همان نقص از جامعه انتظار سوبســید
داشته باشند؟
كامال درست است .اگر فرد دارای معلولیتی
در دانشــگاهی استاد شده اســت نباید با
تابلوی معلولیــت ،دنبال امكانات بیشــتر
باشد .البته عیبی ندارد كه به دنبال امكانات
هم باشــد اما به آن تكیــه نكند ،به تالش
بیشــتر خود تكیه كند و با تالش بیشتر به
جایگاه مناسب و درخور برسد.
این نگاه شــاید از خانواده شــروع میشود.
خیلــی از خانوادههــا به دلیــل معلولیت
فرزندشان به او خدمات بیشتری میدهند
كــه عالوه بــر اینكه او را فــردی متكی و
غیرمســتقل بــار میآورنــد او را متوقع و
طلبكار از همه میسازند.
اص ً
ال اســتقالل به معنــای واقعی آن برای
فرد دارای معلولیــت در ایران هنوز تعریف
نشده است .باید دید كه در زمینه اجتماعی
چه مشــكلی وجــود دارد .مــا در زمینه
سیاســتگذاری فرهنگی مشــكل داریم،
اول باید این رویكرد را داشــته باشــیم كه
فــرد دارای معلولیت ،حقوقــش مثل یك
انســان عادی است با یك ســری تفاوتها
نــه تمایزها و این بشــود رویكرد فرهنگی
ما .بعد از این بیاییم بر این اســاس در همه
زمینهها سیاستگذاری فرهنگی كنیم .بعد
از این كه سیاستها چیده شد و راهبردها
معلوم شــد ،برنامهریــزی فرهنگی بكنیم

به نظر میرســد Ngoها در این مورد
میتوانند نقش مهمی ایفا كنند درست
است؟
اص ً
ال فلسفه به وجود آمدن  Ngoاین است
كه بتواند رابطه بین فرد و جامعه را تسهیل
كند .اما همیــن جا میخواهم این انتقاد را
مطرح كنم كه چرا اكثر Ngoهای مربوط
به افــراد دارای معلولیت پســوند خیریه و
نیكوكاری دارند .كلمه خیریه در كشورهای
دیگــر یك معنایی میدهد و در كشــور ما
معنای دیگری .كلمه نیكوكاری هم همین
طور .این پســوند خیریه این تلقی را ایجاد
میكنــد كه به افراد نیازمند كمك و صدقه
داده میشود و این باعث واكنش منفی هم
در بین خود افراد معلولیت و هم در جامعه
میشود.
یعنی یك كلمه ترحم برانگیز اســت
درست است؟
بله .ولی مگر این موسسات برای این تشكیل
نشدهاند كه معلوالن ،توانمند شوند و رشد
كنند؟ ولی این كلمــه خیریه مانند پتكی
اســت كه به مغز آنها میخورد .من خودم
از وقتی موسســه عصای سفید به موسسه
خیریه عصای ســفید تغییر نام داده است،
اص ً
ال به آن مراجعه نكردهام! واقعا نام خیریه

آسیب زیادی به معلوالن زده است.
ما در حالحاضر انواع و اقسام قوانین
در مورد افــراد دارای معلولیت مثل
كنوانســیون حقوق معلوالن و خیلی
چیزهای دیگر را داریم پس چرا افراد
دارای معلولیــت هنوز در جامعه دیده
نمیشوند؟
از نظر جامعه شناســی مــا دو نوع ضمانت
داریم ،یك ضمانت رســمی و یك ضمانت
غیررسمی .اصوال در جوامع جهان سوم و در
حال توسعه چون ضمانتهای رسمی جامع
الشرایط و همه جانبه نیستند ،ضمانتهای
غیررسمی بیشــتر كار میكنند .قانون نیاز
به رسمیت بخشــیدن دارد .اول باید ریشه
مشــكالت فرهنگــی كه یك ســری از آن
تاریخی و یك ســری اجتماعی و یك سری
برخاسته از خود معلوالن است و یك سری
برخاســته از Ngoها است را پیدا كنیم و
با توجه به همین مشــكالت ،راهكارهایش
را مشــخص كنیم و بهصــورت بلند مدت
رویــش كار كنیم .در آن صورت اســت كه
اص ً
ال نیاز به قانون برای اجرایی شــدن آن
در جامعه پیدا نمیكنیم .اآلن یك ســری
مناسبســازیها برای استفاده افراد دارای
معلولیت در خیابانها صورت گرفته اســت
اما چون فرهنگســازی نشــده است افراد
بدون توجه به عالیــم ،آن قوانین را نقض
میكنند .حتی اگر هیچ مناسبســازی هم
نشــود ولی اگر خودآگاهی جامعه را نسبت
به فــرد دارای معلولیت بــاال ببریم ،هیچ
معلولی سر خیابان نمیماند و هیچ معلولی
برای اشتغال ،معطل نمیماند.
چگونه باید این خودآگاهی اجتماعی را
ایجاد كرد؟
مــا دوتــا كار نادرســت در جامعــه انجام

میدهیم ،یا فــرد دارای معلولیت را
در فیلمها و قصههــا و كتابها بهصورت
گدا معرفی میكنیم و یــا آنقدر آن را باال
میبریم كه رویایی و غیرواقعی میشود! از
خیلی از افراد دارای معلولیت شنیدهام که
مردم به آنها پول میدهند و میگویند شما
برایمان دعا کنید چون شــما پاک هستید!
ظاهر ایــن تلقی مثبت اســت ،اما درواقع
منفی اســت .چون آن فرد از نگاه شدن به
عنوان انســانی که جایزالخطاست ،محروم
میشــود و این تبعات فرهنگی و اجتماعی
مختلفی دارد .پس مــا هم نباید یک فرد
دارای معلولیت را خفیف کنیم و هم نباید
آنقدر باال ببریم که غیرواقعی و فراانســانی
شود .درست این است که او را واقعگرایانه
به جامعه و به خودش معرفی کنیم.
همانطور که گفتم خیلی واقعگرایانه به یک
فرد جســمی ،حرکتی باید بگوییم که مث ً
ال
تو این کار را نمیتوانی انجام بدهی ،تالش
بیخود هم نکن .ولی باید او تالش کنند و
کاری را که میتوانــد انجام دهد را به نحو
احسن انجام دهد.
پس باید آن نگاه حاشــیهای بودن را چه از
خود معلول و چه از جامعه از طریق خانواده،
رسانهها و فضای مجازی و آموزش برداریم
و از نــگاه قدسیســازی و اهورایی بودن و
برجســته کردنهای بیجا هم بپرهیزیم و
این که باید هم به معلول واقعیت را بگوییم
و هم به جامعه و انتظارات جامعه از معلول
را واقعــی کنیم .هر فــرد دارای معلولیت
کارهایــی را میتواند انجام دهد و کارهایی
را نمیتواند.
خیلی از افراد دارای معلولیت ،بیانگیزهاند.
مث ً
ال در مرکز رعد بچهها خیلی از کالسها
را میروند و مهارتهایــی را یاد میگیرند
اما خودباوری ندارند و اعتماد به نفسشان
پایین است ،چه صحتبی با آنها دارید؟
در اکثر کارهایی که بــرای معلوالن انجام
میشود یا بعد فیزیکی در نظر گرفته میشود

که مثــ ً
ا به
آنها ویلچر و ابزار
و وســایل میدهند یا بعد روانشناســی در
نظر گرفته میشــود ،ولی آن بعد اجتماعی
و باالخص فرهنگــی کمتر مورد توجه قرار
میگیــرد به خاطر اینکــه متخصصان این
حوزه متاسفانه وارد این رشته نشدهاند.
باید تالش کرد که کســانی که میخواهند
کاری انجــام دهند مث ً
ال انجمنی تاســیس
کننــد ،هدفمنــد کار کننــد .گذاشــتن
چنــد کالس به جایی نمیرســد .ما برای
معلوالن دههــا کالس خودباوری ،اعتمادبه
نفس و خودشناســی میگذاریم ولی وقتی
فضای فرهنگی در خود بهزیســتی ایجاب
نمیکند کــه نتیجه ایــن کالسها جواب
بدهد ،فرد سرخورده میشــود .وقتی این
کالسها برگزار میشــود توقعی در فرد به
وجود میآید ولی وقتــی جواب نمیگیرد
سرخوردگی پیش میآید.
در آخر چه صحبتی با بچهها دارید؟
اول منافــع جمعی را بر منافع فردی مقدم
بداننــد .دوم ،بلند مدت نگاه کنند .ســوم،
نســبت به معلولیتشــان واقعنگر باشند و
بدانند که بعضی از کارها را نمیتوانند انجام
دهند ،چهارم ،خود را بیشــتر از آن چیزی
که هستند نشان ندهند ،پنجم ،نگاهشان به
جامعه واقعنگر باشد و بدانند که قرار نیست
همه افراد جامعه با ما خوب باشند ،ششم،
فکر کنند که همه چیز در بلند مدت عوض
میشــود ،هفتم ،فکر کننــد که همه چیز
باتالش و با تدبیر و علم درست میشود.
ممنون از این که وقتتان را در اختیار
ما گذاشتید.
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دقیقا .یكی ایــن و یكی این كه مث ً
ال وقتی
یك فضایی بــرای تعدادی معلول به وجود
میآید ،بــه جای اینكه دنبال این باشــند
كــه این فضا را برای بقیــه معلوالن هم به
وجود آورنــد ،دنبال این هســتند كه این
فضا برای بقیه تنگ شــود تا خودش فقط
از آن استفاده كند و این باعث میشود كه
نــه خودش از آن اســتفاده كند و نه بقیه!
در میان كشــورهای خاورمیانه كه شرایط
فرهنگی و اجتماعیشــان مشــابه ما است
نخبگان دارای معلولیت زیــادی داریم اما
متاسفانه در ایران نخبه معلول نداریم.

وجــود دارند اما به این فكــر نمیكنند كه
اگــر میخواهند جایــگاه خــود را حفظ
كرده و ارتقا دهند باید ،بیشــتر از اســاتید
غیرمعلول تالش كنند .اگر آنها ده ساعت
در روزكار میكننــد اینهــا باید 12تا14
ســاعت كار كنند تا هم بتوانند هنجارهای
افراد عادی را كسب كنند و هم ثابت كنند
كه با وجود محدودیتها ،میتوانند جایگاه
علمی درخوری پیدا كنند .اما متاسفانه این
افراد به این جایگاه كه میرســند به جای
ارتقای وضعیت علمی خود ،دنبال این است
كه از سهمیه اســتفاده كنند یا دنبال این
هستند كه موسسهای تاسیس كنند و پولی
درآورند .درســت است كه ممكن است آن
فرد استاد شــود و خیلی هم رشد كند اما
نگاه جامعه نســبت به او عوض نمیشــود
چــون خیلی از این افراد بــا پررنگ كردن
وضعیت معلولیت خود در فكر سوءاستفاده
از آن هستند و این را جامعه نمیپسندد.

یعنــی بگوییم كــه این راهبردهــا چگونه
مدیریــت و اجرا شــوند؟ مــا در  5زمینه
مشكل داریم یعنی در رویكرد فرهنگیمان،
سیاســتگذاری فرهنگیمان ،برنامه ریزی
فرهنگیمان ،اجــرا و بعد در مدیریت اجرا،
مشــكل داریم .به همین دلیل اســت كه
نتیجه نمیگیریم .اآلن مث ً
ال یك فرد دارای
معلولیت ،چندین دكترا هم داشــته باشد
ولی او وقتی به خیابان میرود اولین نگاه به
او نگاه ترحم اســت ،دومین نگاه ،این است
كه او متكدی است و سومین نگاه این است
كــه او انتظار كمك دارد چرا؟ چون ده نفر
دارای معلولیت را دیدهاند كه از بقیه انتظار
كمك داشــتهاند .من خودم به بسیاری از
مراكز پژوهشی برای كاری مراجعه كردهام
كه مســئولش من را به كناری كشــیده و
خواسته به من پول بدهد!
پس آسیبهایی كه وجود دارد یكی ناشی
از نگاه جامعه به فرد دارای معلولیت اســت
كه علتش نبود فرهنگســازی است و یكی
هم نگاه او نسبت به خودش است.
بله .چون سیاســت گذاریها درست انجام
نشده كه بعد هم برنامه ریزی و اجرا شود.
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و همچنیــن نمایندگان شــهرداری تهران
حضور دارند .جلســات این شورا به صورت
ماهانه تشکیل شــده ،مسایل و مشکالت
افــراد دارای معلولیت مورد بررســی قرار
میگیــرد و تصمیمــات و برنامهریزیها از
طریق کانونهای محالت در ســطح شــهر
تهران اجرا میشــود .هر کانون دارای یک
دبیر است و فعالیتهای کانون توسط دبیر
کانون پیگیری میشــود و ایــن دبیران در
تعامل مستقیم با ما هستند .هر دو ماه یک
بار دبیران کانونها با هم جلســه تشــکیل
داده و فعالیتهــا و انتظارات و مشــکالت
موجود در هر محله و فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی در کانونها را مورد بررسی قرار
میدهند .همچنین سایتی به نام WWW.
 ORG.KMT22راهاندازی شده است که
دراین ســایت اخبار ،اطالعات ،برنامههای
آموزشــی مختلف در کانونها و همچنین
فــرم عضویت بــرای اعضــای کانونها در
اختیار افراد دارای معلولیت قرار میگیرد.

وقتی به
گذشته نگاه
میکنم،
به آینده
امیدوارتر
میشوم
گرچه گاهی دیدن مناسبسازیهای
غیراســتاندارد انجام شده در سطح
شهر دل هر شهروندی را آزار میدهد
اما به نظر میرســد عزم راسخی که
جهت اصالح و مناسبســازی صحیح
در شهرداری شهر تهران شکل گرفته
اســت و نقش پررنگ افــراد دارای
معلولیت در این فرآیند ،بارقه امیدی
را دامن میزند.
بــا مهندس مهــدی امیــری معاون
اداره کل سالمت شــهرداری تهران
درخصوص مناسبسازی شهر تهران،
تشکیل خانههای ســامت و فعالیت
کانون معلوالن گفتگویی انجام دادیم
که میخوانید:
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معاونت فرهنگی و اجتماعی ،همانطور که از
نام آن پیداست در حوزه برنامههای فرهنگی
و اجتماعی برای شهروندان فعالیت میکند
و شــامل ادارات کل و سازمانهای مختلف
اســت .ادارات کل این معاونت شامل اداره
کل ســامت ،اداره کل فرهنگی ،اداره کل
مطالعات ،اداره کل آموزشهای شهروندی،
اداره کل امور بانوان و اداره کل برنامهریزی
اســت و ســازمانهای تحت پوشــش آن،
شــامل ســازمان ورزش ،ســازمان رفاه و
خدمات و مشارکتهای اجتماعی میباشد
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در اداره کل سالمت شهرداری به چه
مقولهای پرداخته میشود؟
یکــی از ادارههای کل ،اداره کل ســامت
است که در بحث ارتقای سالمت شهروندان
با توجه به مسایل اجتماعی موثر بر سالمت
فعالیت میکند .اداره ســامت زیرمجموعه
معاونت فرهنگی اجتماعی است و به همین
دلیــل طبیعتــا فعالیتهای مــا هم ،یک
رویکرد اجتماعی و فرهنگی دارد .ســامت
ابعــاد مختلف دارد :بعد جســمانی ،روانی،
اجتماعی و معنــوی که در همه این ابعاد ،
در حوزه پیشگیری و آموزش کار میکنیم
ولی در حوزه درمان وارد نمیشویم .مسایل
درمانــی زیرنظر وزارت بهداشــت اســت.
خدمات ما در سطح اول پیشگیری است که
از طریق آموزشهای مختلف به شهروندان
ارایه میشود .برای این کار در سطح محالت
مختلف شــهر تهــران پایگاههایــی به نام
خانههای سالمت ایجاد کردهایم .خانههای
سالمت مجرای ارتباط مستقیم ما با مردم
هســتند و از این طریق در تعامل مستقیم
با مردم هســتیم .بــرای اینکه این خدمات
به طور مستقیم به گروههای هدف برسند،
یک تقسیمبندی در خانههای سالمت انجام
شده است و کانونهای مختلف مثل کانون

توجه به افــراد دارای معلولیت نیز در
این خانههای ســامت جایی ،به خود
اختصاص داده است؟
از همان روزی که اداره کل سالمت تشکیل
شده اســت ،به خصوص در حوزه مدیریت
جدید شــهری توجه به مســایل معلوالن
مورد توجه بوده اســت و بــه همین دلیل
از ســال  ،90کانون معلوالن را هم تشکیل
دادیم .قبل از تشکیل کانون معلوالن ،برای
رسیدگی به مشــکالت این افراد و افزایش
مشــارکت حضور اجتماعی آنها در سطح
شهر تهران ،شــورای راهبردی معلوالن در
همین معاونت فرهنگی اجتماعی تشــکیل
شــد .در این شــورا اســاتید دانشــگاه و
صاحبنظران در حوزه معلولیت ،نمایندگان
بهزیســتی و NGOهای مختلف معلوالن

بحث مناسبســازی فضاهای شهری مورد
تاکید شــهردار محترم تهران بوده اســت
و مدیریتهــای مختلف نیز این مســاله را
پیگیری میکنند .بحث مناسبسازی ،هم
در دســتورکار حوزه معاونت امور اجتماعی
،فرهنگی و هم در دستور کار کانون معلوالن
میباشد .کارهای زیادی در این مورد انجام
شده اســت ولی من نمیخواهم بگویم که
همه این کارها ،کارهای خوبی بوده اســت.
شــهر تهران از لحاظ مسایل مناسبسازی
معابر ،وضعیت ساخت و ســازها ،معماری
شهر ،فضاهای عمومی ،جغرافیای شهری و
شــرایط اقلیمی و ...دچار مشکالت خاصی
میباشد .این شهر از ابتدا استاندارد ساخته
نشده است .شما میدانید که خراب کردن
و ســاختن سختتر از نو ساختن است و به
همین دلیل هرچه فعالیت انجام میشــود،
در مقابــل تعــدد مشــکالت و معضــات
موجود ،آنچنان نمود پیــدا نمیکند .ما با
اســتانداردهای دنیا و شــاخصهای اصلی
فاصله زیادی داریم ،گرچه تاکنون کارهای
زیادی انجام شــده اســت که بعضی از این
کارهــا واقعــا بینظیر هســتند .نمونه آن
همین تشکیل کانونهای معلوالن است که
میتواند در رفع مشکالت این افراد و انتقال
آن به مســئوالن نقش مهمــی ایفا کند .از
دیگر خدماتی که میتوان ذکر کرد ساخت
مجتمع قمر بنیهاشم در منطقه  20تهران

ولی این راه چاره نیست باید دید چرا
این موانع نصب میشوند؟
علت آن این است که ما و شمایی که ظاهرا ً
افراد سالمی هســتیم ،حقوق افراد دیگر را
رعایــت نمیکنیم .میبینیــم که یک عده
بــا ماشــین وارد پیادهرو میشــوند و یا با
موتور سیکلت و گاری دستی وارد پیادهرو
میشــوند و این وســایل را در مسیر عبور
مــردم در پیادهرو میگذارند و یا نخالههای
ســاختمانی را در مســیر رفت و آمد افراد
در پیادهرو رها میکننــد ،همه اینها باعث
میشــود محدودیتهای رفت و آمد برای
افــراد دارای معلولیت ایجاد شــود .جمع
آوری موانع در پیادهروها در دســتور کار
شهرداری است و امیدواریم به زودی این
مشکالت حل شود.
در بعضی مناطق هم مشــکالتی وجود
دارد که امکان مناسبسازی را سلب
میکند .کوچههای بســیار تنگی که
وارد شــدن در آن سخت است و یا
مناطقی با شــیبهای تند که پله
دارند از جمله این مناطق هستند.
در طــرح تفصیلی ،تمــام این
مسایل دیده میشود که همه
کوچهها باید ســطح شیبدار
اســتاندارد داشــته باشند و
موانــع جمعآوری شــوند.
البتــه من فکــر میکنم
قبــل از مناسبســازی
فیزیکی در شــهر نیاز
بــه مناسبســازی
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لطفا در مورد وظیفه معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری توضیح دهید؟

 .البته تعدادی شــرکت نیز تحت پوشــش
این معاونت قرار دارنــد .همه این ادارات و
ســازمانها برنامههای ورزشی ،فرهنگی و
اجتماعی برای شهروندان را به عهده دارند.

کودکان و مادران ،کانون سالمندان ،کانون
معلوالن ،کانون پزشــکان ،کانون دیابت و
کانون جوانان و ...تشــکیل شده است .این
تقسیمبندی باعث شــده است که خدمات
بهصــورت تخصصــی به گروههــای هدف
برســند .در حالحاضر هر خانه سالمت ،ده
کانــون دارد و حداقل  374خانه ســامت
در  374محلــه تهران داریــم .یعنی در هر
محلــه با رویکرد محله محــوری یک خانه
سالمت داریم البته در بعضی از اماکن مثل
برج میالد و یا در تعدادی از ترمینالها نیز
خانههای ســامت داریم که در کل تعداد
خانههای سالمت از  374عدد بیشتر است.

در بحث مناسبســازی ،شــهرداری
تهران چه فعالیتهایی انجام میدهد؟

اســت که از کارهای بینظیر در خاورمیانه
است.
ایــن مجموعه فرهنگــی ،ورزشــی ،ویژه
معلــوالن و جانبــازان اســت و کامــا
مناسبسازی شده برای این افراد میباشد.
امکانات آب درمانی ،پیست ویژه ویلچررانی،
امکانات ورزش توپی ،تیراندازی و بدنسازی
از خدمات این مجتمع است که برای افراد
دارای معلولیت و جانبازان بهصورت رایگان
ارایه میشود .در مورد افراد دارای معلولیت
شدید و جانبازان ،امکان استفاده از خدمات
با یــک همراه ،بهصــورت رایــگان وجود
دارد .ایــن مرکز دارای ســالن اجتماعات
مناسبسازی شده است و هنوز قسمتهایی
از آن در حال تکمیل شــدن است .از دیگر
فعالیتهای قابل ذکر توسط شهرداری ،راه
اندازی ســامانه حمل و نقل ویژه معلوالن
در اسفندماه ســال گذشته است که تعداد
 50دستگاه ون و خودروی سواری و حدود
 20دســتگاه اتوبوس مناسبســازی شده
جهت ســرویس ایاب و ذهاب معلوالن در
نظر گرفته شــده اســت  .مناسبســازی
پیادهروهای شهرهم ،از مدتها قبل شروع
شــده است گرچه به دلیل مشکالت زیادی
که وجود دارد ،هنوز با اســتانداردها فاصله
داریم .یکی از مشــکالتی که ما داریم این
اســت که علم مناسبسازی هنوز در کشور
ما استاندارد نشده است و این مساله باعث
شــده که هم در بســیاری از موارد دوباره
کاری انجام شــود و هم ضریــب خطا باال
باشد .هنوز اهمیت مناسبسازی در بعضی
از مهندســان و ناظران ما وجــود ندارد و
هرکس به ســلیقه خود ســطح شــیبدار
میزند و یا آسانســوری تعبیه میکند که
فرد دارای معلولیت نمیتواند از آن استفاده
کند .اینها مشکالتی است که وجود دارند
ولی ما در این مســیر ،حرکــت رو به جلو
داریــم .فضاهای عمومی شــهر به ســمت
مناسبســازی پیش میروند .ما با سازمان
پارکها از طریق همین شــورای راهبردی
معلــوالن تفاهم نامهای امضــا کردهایم که
در هر منطقه حداقل یــک پارک بهعنوان
پارک نمونه مناسبســازی شود .این طرح
اکنــون در فــاز مطالعاتــی و در مرحلهای
اســت که باید مشکالت اســتخراج شود و
مورد بررســی قرار بگیرد .البته منظور این
نیســت که پارکهای دیگر مناسبسازی
نشوند و یا در پارکهایی که جدیدا ساخته
میشوند شاخصهای مناسبسازی رعایت
نشــود .همه پارکها و فضاهای شهری باید
مناسبسازی شوند ولی این پارکها در هر
منطقه بهصورت الگو معرفی میشوند ،برای

مثال ما اکنون بــاغ ایرانی در منطقه 3در
ده ونک را داریم که مناسبســازی کام ً
ال
در داخل پارک انجام شده است ،رمپها و
سطوح شیبدار ساخته شدهاند و مشکالتی
که در ســرویسهای بهداشتی وجود دارند
هم در حال برطرف شــدن اســت .اکنون
مشــکالت رفت و آمــد در پیادهروها برای
افراد دارای معلولیت کمتر شده است.
البته ممکن اســت ایــراد بگیرید
کــه مثال در مدخــل بعضی از
پیادهروهــا لولههــای یو
شــکل ( )Uگذاشــته
شــده و یــا در بعضی
قسمتها مسیر تنگ شده
است ،اینها مسایلی است که
شــهرداری خود به آن اذعان دارد
ولی با دستور معاون حمل و نقل ترافیک
شــهرداری این موانع در حــال جمعآوری
هستند.
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ســتادی به نام ستاد مناسبسازی در
شــهرداری تهران وجود دارد ،آیا این
ستاد در حالحاضر فعال است؟ چون
شنیده میشــود که در سال گذشته
فعالیتی نداشته است؟
بله ســتاد مناسبســازی داریــم و افراد
مختلفی هم در آن عضو هستند .این ستاد
ســایت ویژهای را راهاندازی کرده اســت و
دســتورالعملهای ویــژهای طراحی کرده
و کارگروههــای مختلفــی مثــل کارگروه
اجتماعی ،فنی ،آموزشــی و ...را تشــکیل
دادهاند و چک لیســتهایی طراحی شده و
از طریق این ســتاد هم ،مناسبسازیهای
شهری پیگیری میشود .البته حدود کمتر
از یک ســال اســت که به دلیــل تغییر و
تحوالتی که در معاونت شهرســازی ایجاد
شده اســت و شــرایطی که در شهرداری
تهران وجود داشته است ،برگزاری جلسات
این ســتاد با رکود مواجه شــده است .ولی
این رکود در برگزاری جلســات بوده ،نه در
عملیات و عملکرد .سایت این ستاد در حال
فعالیت است و کارگروهها ،جلسات خود را
داشتهاند .ولی جلســات عمومی آن مدتی
است که برگزار نشده است .من هم عضوی
از این ستاد هستم.
آیا سیاســتگذاریهای کلی در امر
مناسبسازی توســط این ستاد انجام
میشود؟
بله سیاســتگذاریهای کلی توسط ستاد
صورت میگیرد و بحــث نظارت و ارزیابی
طرحها انجام میشــود .ولی همان طور که

چــه انتظاری از خود افــرادی دارای
معلولیت دارید؟
بــا تشــکیل کانونهــای معلــوالن بحث
نظــارت بر فعالیــت مدیریت شــهری در
زمینه مناسبسازی برعهده خود این افراد
گذاشته شده است ،یعنی این افراد چشمان
بینای ما و مشــاوران ما هستند که بررسی
میکننــد و به ما اطــاع میدهند که اگر
فالن جا دارد مناسبسازی میشود ،چنین
مشــکلی دارد و یا این محل از قبل دارای
اشکال بوده و الزم است اصالح شود .بعضی
از این دبیران بهعنوان مشــاوران افتخاری
شــهرداران نواحــی ،خدمات مشــاورهای
میدهنــد .در بعضــی از مناطــق کانون
معلــوالن محالت ،نقاط مختلفی را که باید
مناسبســازی شوند را شناسایی کردهاند و
یک بانک اطالعاتی تشــکیل دادهاند و این
اطالعات را در اختیار شهرداری قرار دادهاند
تا مناسبسازی انجام شود.
من بهعنوان کســی که در حــوزه معاونت
شــهری فعالیت میکنم خواهشــم از افراد
دارای معلولیــت این اســت کــه بیایند و
اســتیفای حقوق خود را مطالبه و پیگیری
کننــد .البتــه ایــن وظیفه ســازمانها و
ارگانهاســت که حقوق این افراد را مدنظر
قــرار دهند ولــی این حقوق باید توســط
خود افــراد دارای معلولیت آنقدر مطالبه و
پیگیری شود که مدیران ما در همه سطوح
حوزههای مختلــف چه حوزههای فرهنگی
و چه حوزههــای اجتماعی و چه حوزههای

عمرانــی ،حقوق معلــوالن را جزو الینفک
وظایــف خود بدانند و حقــوق افراد دارای
معلولیت در اولویت قرار بگیرد .این اولویت
فقط مســاله فنی عمرانی نیســت تکریم
اجتماعــی افــراد معلول و یا ســالمند نیز
مهم اســت .وقتی یک فرد دارای معلولیت
وارد ســاختمانی میشود که به نحو خوبی
مناسبســازی شده اســت چه این مکان
یک بانک باشــد یا یک فضای آموزشــی و
فرهنگی ،آیا نیاز بــه تکریم ندارد؟ آیا نیاز
به این ندارد که کسی باشد که مطالبات او
را بهصــورت ویژه پیگیری کند؟ صرفا ورود
به یک فضا مهم نیســت .خیلی از مسایل،
زیربنای فرهنگی ،اجتماعی نیاز دارد و ما به
دنبال این هستیم که این کانونها مشارکت
فرهنگی اجتماعی این افراد را باال ببرد .یک
فرد معلول بیاید وارد جامعه شود ،مردم او
را ببیننــد ،تواناییهایــش را ببینند و او را
باور کنند .یکی از کارهای خوب موسســه
رعد این اســت که توانمنــدی معلوالن را
نشان میدهد .ما اآلن یکی از مشتریان رعد
هستیم و سعی میکنیم صنایع دستی را که
میخواهیــم خریداری کنیم را از این مرکز
خریداری کنیم و به دیگران هم این کار را
توصیه میکنیم و اعــام میکنیم که این
آثار توسط افراد دارای معلولیت تهیه شده

اســت .جامعه باید پذیرشش را هم ،نسبت
به خود افراد دارای معلولیت و هم نســبت
به حقوق ایــن افراد باال ببــرد .ارگانهای
مختلف مثل نشریات ،صداوسیما ،رسانهها
و ســایتها و از همه مهمتر خود معلوالن
باید حقوقشان را مطالبه کنند.
یکی از راههــای ارتباطی افراد دارای
معلولیت با شهرداری از طریق کانون
معلوالن اســت .آیا روشهای دیگری
برای ارتباط با شهرداری وجود دارد؟
بستگی به نوع ارتباط آنها دارد واینکه چه
نوع خدمتی را میخواهند و چه درخواستی
دارند؟ به هر حال یکی از روشها ،مراجعه
به شهرداری است و کانونهای معلوالن این
کار را تســهیل کرده است و افراد میتوانند
از طریق این کانونها اقدام کنند .همچنین
چنانچه افراد درخواستی دارند ،میتوانند از
طریق ســامانه ،137درخواستهای خود را
ارایه و از طریق سامانه  ، 1888پیشنهادات
و شکایات خود را مطرح نمایند.
چشم انداز شما برای اینگونه فعالیتها
در شهرداری چیست؟

ما الیحه شــهر دوســتدار ســالمند را به
شورای اسالمی شــهر تهران ارایه نمودیم
که در ســال  1391تصویب شــد و چون
نیازهای ســالمندان و معلــوالن در بعضی
زمینه ها تا حدودی یکســان است یکی از
مواردی که در این الیحه تاکید شده است
همین بحث مناسبســازی فضای شهری
اســت .ما به هر صورت خوشبین هستیم
که این روال ادامه پیدا کند .همان طور که
گفتم مشــکالت زیاد است ولی با توجه به
رویکردی که در سطح شــهر تهران ایجاد
شده اســت ،خیلی از مدیران به این حوزه
توجه ویژه میکننــد .پیشبینی میکنیم
که ســال به ســال که میگذرد ،مشکالت
کمتر شــوند همانطور که اکنون نســبت
به سالهای گذشــته مجتمعهای مختلف
ورزشی ایجاد شده اســت ،سامانه حمل و
نقل معلوالن ایجاد شــده است ،کانونهای
مختلف ایجاد شده اســت ،پارکهای ویژه
معلــوالن در حــال احداث اســت و اینها
نشان دهنده پیشرفت در این حوزه هستند.
همه سازمانها و ارگانها باید کمک کنند
و معلــوالن و NGOها هــم باید وارد کار
شــوند .ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم به
آینده امیدوارتر میشویم
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فرهنگــی و اجتماعی داریــم .اگر هرگونه
مناسبســازی فیزیکی در شهر انجام شود،
ولــی مردم رعایت اصــول را نکنند باز فرد
دارای معلولیت دچار مشکل میشود .یکی
دیگر از فعالیتهای مهمی که شهرداری با
دســتور خود دکتر قالیباف ،شهردار تهران
در آن ورود پیدا کرده است ،مناسبسازی
منازل شخصی افراد دارای معلولیت است.
این کار جزو وظایف شــهرداری نیست ولی
شــهرداری بر این عقیده است که اگر شهر
مناسبســازی بشود ولی فرد معلول نتواند
از خانه خودش بیرون بیاید فایدهای ندارد.
گرچه امروزه قرار شده که در هنگام ساخت
مســکن رعایت اصول مناسبسازی در آن
شده باشد ولی بعضی از ساختمانها قدیمی
هستند و یا ساختمانهایی که سه طبقهای
هستند که سازنده الزامی
به نصب آسانسور در آن
نداشــته ولی حاال فرد
دارای معلولیت در آن
من بهعنوان
زندگی میکند و یا
کسی که در حوزه
اصال فردی پس از
خریدن این خانه
معاونت امور اجتماعی،
دچــار معلولیت
فرهنگی فعالیت میکنم
شــده است و
خواهشم از افراد دارای
به هــر دلیل
معلولیت این است که بیایند و
در طبقــه
استیفای حقوق خود را مطالبه
سوم ساکن
اســت و
و پیگیری کنند همچنین افراد
محدودیت
میتوانند از طریق سامانه 137
حرکت دارد.
درخواستهای خود را ارایه
به دستور آقای
واز طریق سامانه 1888
شــهردار ،منــازل
مســکونی که متعلق
انتقادات و پیشنهادات
به فرد معلول باشد یعنی
و شکایات خود را
مالکیــت آن با فــرد معلول
مطرح نمایند
باشــد و اســتیجاری نباشد و
معارض و شــاکی نداشــته باشد،
برای این منازل باال بر نصب میشــود
و یا سطح شــیبدار تعبیه خواهد شد و
درهای ورودی و ســرویسهای بهداشتی
آن مناسبسازی خواهد شد .با همکاری
ســازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری
تهــران که مجــری این پروژه اســت
این کار انجام میشــود تا فرد دارای
معلولیت شــرایط ورود به فضاهای
عمومی را هم داشــته باشــد .یک
ســری NGOهــا مثــل انجمن
حمایت از افــراد ضایعات نخاعی
در این زمینه به شهرداری کمک
میکنند .در سال گذشته تعداد
کثیری از افراد دارای معلولیت

که در ســطح شــهر شناسایی شــدهاند،
مناسبســازی خانههای این افراد در حال
انجام اســت .اینها نمونه کارهایی است که
در کنار کارهای آموزشی و فرهنگی ،توسط
کانونهــای معلــوالن در معاونت فرهنگی
اجتماعــی در حــال انجام اســت و حضور
اجتماعی افراد دارای معلولیت را تســهیل
میکند .به هر حال ما هنوز با اســتانداردها
فاصله زیادی داریم و این دغدغه ماســت.
به دالیل مختلف مدیریت یکپارچه واحدی
در ســطح شــهر تهران وجود ندارد .گاهی
شهرداری قســمتی از کار را انجام میدهد
و ســازمان دیگری میآیــد و کار خودش
را انجــام میدهد .در بعضی موارد دســت
شــهرداری هم بسته اســت ولی همه این
مشکالت از چشم شــهرداری تهران دیده
میشود.

گفتم مشــکالت بســیار زیاد اســت و من
میگویم که شهر برای مردان سالم و جوان
ساخته شده است حتی بانوان نیز به راحتی
نمیتوانند در شهر رفت و آمد داشته باشند.
بنای شــهر از ابتدا ،بنای استانداردی نبوده
اســت .کوچههای باریک ،شیبهای تند و
عدم وجــود مدیریت یکپارچه شــهری از
مشکالت قابل ذکر است و از طرفی میباید
مشکالت خود را در بحث آکادمیک هم حل
کنیم .ما به دنبال این هستیم که یک دوره
ویژه تخصصی مناسبسازی فضای شهری
در دانشــگاهها ایجاد کنیــم و رایزنیهایی
هم انجام دادهایم .این نگرش هم در سطح
مدیریت و هم در سطح آکادمیک باید ایجاد
شود که در دانشــگاههای ما افرادی که در
رشتههای مهندسی یا رشتههای توانبخشی
فارغالتحصیل میشــوند ،دانش کامل را در
بحث مناسبسازی داشته باشند و این افراد
هم بهعنوان ناظر و هــم بهعنوان پیمانکار
بتوانند این وظیفه را برعهده بگیرند.
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میکنم چنین اتفاقی برایم نیافتد.
آیا بیماری شما پیشرونده است؟
بله متاســفانه بیماری من نوعی راشیتیسم
مقاوم به درمان اســت و پیشــرونده است.
بــدن مــن ویتامیــن  Dرا که نیــاز دارد
جذب نمیکند .و خــوب معلولیت معموال
با عوارض دیگری نیز همراه اســت .در حال
حاضر درد فراوانی در ناحیه ســتون فقرات
و کاهــش انرژی جســمی مرا بســیار رنج
میدهــد و هرچه میگذرد درد ،بیشــتر با
من همراه میشود و هرچه درد بیشتری را
حس میکنم ،انگیزهام برای فعالیت بیشتر
میشود .سالهای متوالی است که در زمان
حال زندگی میکنــم و برای فردایی که از
آن بی خبرم انرژیام را هدر نمیدهم.

ترانه میالدی:
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ترانه میالدی از اعضا هیات
موسس انجمن باور و دبیرکل
کانون معلوالن محالت شــهر
تهران است .او که به دلیل یک
بیماری استخوانی حاد توانایی
راه رفتن خود را از دست داده
اســت ،با همت و تالش خود
توانسته به یک عضو فعال و
موثر در جامعــه افراد دارای
معلولیت تبدیل شود .بیماری
ترانه پیشــرونده است ولی
نگرانی او در حال حاضرآن
است که نتواند رسالتی را که
بر دوش خود حس میکند
به پایان برساند .او فرهنگ
ســازی در خصوص حضور
و مشــارکت افراد دارای
معلولیت در همــه ابعاد
زندگی اجتماعی را رسالت
خود میداند .رســالتی
بزرگ کــه به عقیدهی او
برای انجام آن ،قلمهایی
جسور،دستهاییمهربان
و پاهایی بــا کفشهای
آهنین نیاز است.

پـــــــــرونده

خودتان را معرفی کنید؟

من ترانه میالدی هســتم .کارآفرین و فعال
اجتماعی ،دارای مدرک کارشناســی رشته
گرافیک .از کودکی بــا عالئم یک بیماری
استخوانی حاد مواجه شدم که این بیماری
در سن چهارده ســالگی به اوج خود رسید
و بســیاری از تواناییهای دیگــرم را نیز از
من گرفت به طوری که در سنین نوجوانی
برای حرکت باید از استفاده از صندلی چرخ
دار اســتفاده میکردم .از همان سن ،برای
به دست آوردن دوباره تواناییهای از دست
رفتهام بسیار تالش کردم چرا که استقالل
فردی برایم اهمیت فراوانی داشت .البته این
بدان معنا نبود کــه همیاری دیگران باعث
ناراحتی من شود .با پشتکار و جسارتی که
بخرج دادم تا حدود زیادی توانستم توانایی
الزم برای ادامه یک زندگی مستقل را بدست
بیاورم ،هر چند دیگر توان جسمیام مانند
سابق نبود اما هنوز هم میتوانستم بخشی
از همین توانایــی باقیمانده را برای فعالیت
اجتماعی و کمک بــه همنوعانم اختصاص
دهم .بدترین اتفاقی که میتوانســت برایم
بیافتد این بود که یک انسان مصرفکننده
باشــم و تــا روزی که زنده هســتم تالش

از فیزیوتراپی اســتفاده نکــردهام به دلیل
اینکه اســتخوانهایم بســیار شــکننده و
آســیبپذیر هســتند و خیلی سخت است
که از روشهــای فیزیوتراپی برای کاهش
درد اســتفاده شود .متاســفانه این بیماری
روبه رشد اســت و اندامهای مختلف بدنم
را درگیر نموده است .زمان زیادی است که
فکر کردن به اینکه قرار اســت این بیماری
تا کجا پیش برود و باید منتظر چه عوارض
دیگری باشــم را کنار گذاشتهام .من وقتی
برای اینکه بنشینم و به آینده فکر کنم که
چه اتفاقی برایم خواهد افتاد را ندارم!
این شیوه تفکر ناشی از چیست؟
نگرانی در مورد آینده ،باعث میشود زمان
حال را از دســت بدهــم و زمان حال برایم
ارزش زیــادی دارد .امروز همان چیزی که
به تمامی در اختیار دارم و میتوانم با اراده
ام آن را بسازم و یا تغییر دهم .معقوالنه به
نظر نمیرســد که برای آیندهای که هنوز
نیامد ه بنشینم و غصه بخورم.
در حالحاضــر به چــه فعالیتهایی
مشغول هستید؟
مــن از زمانی که تا حــدی تواناییهایم را
بازیافتم فعالیت اجتماعی را شــروع کردم.
احساسم این بود که رسالتی بر دوشم دارم
چون به این حد از توانایی فکری رســیدهام
که خودم را همانگونه که هســتم بپذیرم و
بتوانم با مشــکالت و بیماریها و حواشــی

پـــــــــرونده
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مناسبسازی در کشور،
متولی ندارد

آیا فیزیوتراپی به شما کمک میکند؟

ناشــی از آن کنار بیایم .احساس میکردم
باید این تجربه را در اختیار دیگران بگذارم
تا آنها هم در زندگیشــان از توانمندیها
و اســتعدادهایی که در وجودشــان است و
هنوز شناخته و شکوفا نشده است استفاده
کنند .انجمنها و مراکز متعددی بودند که
حوزههــای مختلف افــراد دارای معلولیت
ماننــد اشــتغال و آموزش و  ...را پوشــش
میدادنــد ،ولی فرهنگســازی بــه نوعی
مغفول مانده بــود و جایش خالی بود .ما با
همین تفکر اقدام به تاســیس انجمن باور
کردیم .چرا که میپنداشتیم فرهنگسازی
رسالت نخســتی اســت که باید بروی آن
تمرکز کرد.
باید بــه نوعی توجه مردم را بر این واقعیت
جلب کرد که معلولیت یــک احتمال برابر
اســت که برای هر شــخصی ،در هر سنی،
در هــر شــغل و جایگاهی ممکن اســت
اتفــاق بیفتــد و هیچکــس از آینده خود
خبر ندارد .جدا از این مســاله ما مقولهای
به نام ســالمندی داریم که برای همه افراد
جامعه امری است اجتناب ناپذیر و این یک
واقعیت دیگر است که سالمندی در بیشتر
مواقع با ناتوانی همراه اســت .فرد سالمند
بتدریــج توانمندیهای خود را از دســت
میدهــد و نیاز دارد کــه محیط زندگی او
به نحوی آماده شــود تا او بتواند در جامعه
حضور داشته باشد.
هــر چــه زمــان بیشــتری میگذشــت،
فرهنگسازی برای من اهمیت بیشتری پیدا
میکرد .به خاطر استعدادی که در نوشتن
داشــتم ،توانســتم با گزارشــات و مقاالت
تخصصــی در بخشهای فرهنگی اجتماعی
روزنامههــای کثیراالنتشــار و مجالت ،قلم
بزنم و این برای من آغازی مناســب برای
امر خطیر فرهنگ ســازی بود .من از همان
بچگی به نقاشی عالقه داشتم ولی نه آنقدر
که بطور جدی به آن بیاندیشم .پس از اینکه
بیماری جســمی و بعــد معلولیت حرکتی
پیدا کردم نقاشــی برایــم اهمیت ویژهای
پیدا کرد .اوایل ،بیمــاریام با درد فراوانی
همراه بخاطر شــدت درد مسکنهای قوی
برایم تجویز میشد که با گذشت زمان تاثیر
آنها نیز کمتر و کمتر میشــد .در آن زمان
هنر برایم نقش مســکنی قــوی را ایفا کرد
من در اوج بیماری به نقاشــی و هنر روی
آوردم با نقاشی آبرنگ توانستم تمرکزم را از
درد ،بروی کاغذ معطوف کنم .آبرنگ به من
آرامش زیادی میداد و من در آن مقطع ،به
آرامش بینهایت نیاز داشتم .عالقهام به هنر
و نقاشی باعث شد که من رشته تحصیلیام
را گرافیــک انتخاب کنــم و بعدها از این

تخصص در زمینه فرهنگسازی اجتماعی قــرار داد چرا که آنها نســل فــردای این
سرزمین هستند .باید به آنها میآموختیم
بهره بگیرم.
که تفاوتها زیبا هســتند و اینکه آدمها با
چگونــه از تخصص خــود در بحث یکدیگــر متفاوتند ،چیز خوبی اســت .اگر
همه انســانها هم شــکل و هم قد و قواره
فرهنگسازی استفاده کردید؟
بودند زندگی خیلی یکنواخت و کسلکننده
بــا اســتفاده از گرافیک و تصویرســازی و میشد .وقتی آدمها باهم متفاوت هستند،
کارهــای هنری مثل طراحی پوســترهای اســتعدادها و تواناییهــا و درک و فهــم
فرهنگی اجتماعی ،بســتههای فرهنگی و آنها هم بــا یکدیگر متفاوت اســت .این
تالیف کتابهای مختلف سعی کردم در این برداشــتهای مختلــف از زندگــی کمک
حوزه فعالیت کنم .چون کمتر گرافیســتی میکند به جای اینکه هر کدام از ما یک بار
پیدا میشــد که بطــور تخصصی در حوزه زندگی کنیم بینهایت بار زندگی را تجربه
افــراد دارای معلولیــت فعالیــت خود را کنیم .این موهبتی اســت که خداوند به ما
متمرکز کند  .حوزه معلولیت چیزی نیست داده ولی کمتر کســی به آن میاندیشــد.
که مورد عالقه کســی باشــد ولی فعالیت این که من بتوانــم به جای یک فرد دارای
فرهنگــی در این حوزه فراتر از نیاز که یک معلولیــت زندگی کنم ،به جــای یک فرد
نابینا زندگــی کنم .یا به جای یک دکتر یا
ضرورت است.
من اولین کتابم را در سن چهارده سالگی پرستار یا به جای یک مادر یا خواهر زندگی
تالیف کردم و در همان ســن عضو رسمی کنم ،موهبت بزرگی است ،چون هر یک از
کانون نویســندگان جوان شــدم ،به مرور ما نقشهــای مختلفی در زندگیمان داریم.
که بزرگتر میشــدم ،عالقه ام به نوشــتن این نقشها را ما گاهی ،مجبور میشــویم
و تالیف کتب دیگر بیشــتر میشــد .برای بپذیریم چون در مســیر زندگــی برایمان
اینکه نگارش یک اثر فرهنگی توســط یک پیــش میآید ،ولی گاهــی میتوانیم برای
فرد دارای معلولیت ،انگیزه میشــود برای داشــتن تجربهای تازه خودمــان را در این
ســایرین .اولین کتاب مــن مجموعهای از نقشها بگذاریم .یک فرد بینا اگر خودش را
داســتانهای کوتاه برای نوجوانان بود که به جای یک فرد نابینا و یا یک فرد ناشــنوا
یکی از داســتانهای آن کتاب برشــی بود بگــذارد میفهمد که دنیای ما بدون دیدن
یا شــنیدن هم میتواند زیبا باشد
از زندگــی خــودم و دومین
به شــرط آنکه بخواهیم
کتابم به نام «شــهر عشق»
زیبایی را فراتر از آنچه به
مجموعه شــعری بود که
ظاهر شناخته ایم درک
چند ســال بعــد پس از
فرد دارای معلولیت
کنیم.
چاپ کتاب اولم منتشر
با فیزیوتراپی
من چندین سال است
شد .پس از آن به طور
میتواند محدودیتهای
که به طور تخصصی در
تخصصــی وارد حوزه
جسمیاش را کاهش
حوزه ادبیات کودک و
ادبیات کودک شــدم
دهد ولی با فعالیت
نوجوان کار میکنم.
و مطالعــات زیادی در
اجتماعی نیازهای روحی
بچههــا بایــد یــاد
ایــن زمینه داشــتم .به
شود.
ی
م
برطرف
او
بگیرند که به افرادی
ایــن نتیجه رســیدم که
سالمت روح به
که با خودشان متفاوت
نمیتوان عقاید بزرگترها
هستند ،احترام بگذارند و
را تغییر داد ،چون بیشــتر
سالمت جسمی
این را باید از کودکی بیاموزند
ســنین
باورهای انســان از
کمک شایانی
تا زمانی که بزرگ میشــوند،
کودکــی شــکل میگیرد.
میکند
اگــر فــردی دارای معلولیــت
وقتی باوری در ذهن کســی
همکارشان شد ،یا همسرشان شد،
شکل گرفت ،حتی اگر آن فرد
یا مدیر و یا کارمندشــان شد ،باز به او
از درجات باالی علمی هم برخوردار باشد
تغییر باورهایش کاری دشــوار خواهد بود .احترام بگذارند و حضور و توانمندیهایش
ولی ذهن بچهها آماده اســت که باورهای را جدی بگیرند.
متعالــی و هرچیز مثبت و خوبی را دریافت طراحی جشنوارهها ،همایشها و کارگاههای
کننــد و در ادامه زندگــی از آن به بهترین تخصصی ،تالیف کتابها و بستههای فرهنگی
و  ...همه ابزارهایی هستند که روند فرهنگ
شکل استفاده کنند.
دریافتــم در حــوزه فرهنگ ســازی باید ســازی در این حوزه را تسریع میبخشند
مخاطبیــن کودک و خردســال را اولویت و مــن بــا درک این مهم و بــا کمک این
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ابزارها و کمی خالقیت و نوآوری
سعی دارم مســیر دشوار زندگی
اجتماعی را برای آیندگان هموار
کنــم .این یک رســالت همگانی
اســت و من بخش کوچکی از این
باور بزرگ هستم .در همین راستا
به منظور فرهنگســازی در حوزه
کــودک و نوجوان توســط انجمن
باور و با حمایت سازمانهای مرتبط
اقدام به تدوین و طراحی پروژه¬ای
با عنوان «من هم می¬توانم» نموده
ایــم .این طــرح با توجه بــه آموزش
غیرمســتقیم طریقه ارتبــاط صحیح
کودکان بــا افــراد دارای معلولیت در
جامعه ،طراحی گردیده است .این کتاب
به کودکان این فرصت را میدهد تا خود
را جــای دیگران بگذارنــد و از نگاه آنان
به محیط پیرامونشــان بنگرند این
تمریــن درک متقابــل
آنان از شــرایط متفاوت
به جرات میتوانم
را موجب میشــود و
بگویم که 70درصد
این امــر در آموزش
رفتارهای اجتماعی
مناسبسازیهایی که
صحیــح در دوران
در سطح شهر تهران
کودکی بــه گفته
انجام شده است ،نیاز
متخصصان حوزه
کودک بســیار
به مناسبسازی دوباره
دارد .به عبارتی کار موثر است.

اصولی انجام نشده
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من کمتر از دو ســال اســت که مسئولیت
دبیــری کانونهای معلوالن شــهر تهران
را برعهده دارم .ابتــدا بهعنوان دبیر کانون
منطقه 5انتخاب شدم و سپس در انتخابات
کانونهــای مناطق بــه عنــوان دبیرکل
کانونهــای معلوالن شــهر تهران منصوب
شدم و از زمانی که دوستان این مسئولیت
را برعهده من گذاشــتند تمام تالشــم این
بوده اســت که با ایجاد ساختارهای پایدار
زمینه را برای افزایش حضور و مشــارکت
شــهروندان دارای معلولیت در شهر تهران
و اســتفاده آنان از خدمات شــهری مهیا
نمایــم .در ابتدای فعالیت ،بــا ایجاد پرتال
جامــع کانونهای معلــوالن مناطق تالش
نمــودم ارتباط و تبــادل اطالعــات بین
مناطق را سادهتر کنم تا دبیران کانونهای
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این کانونها در زمینه مناسبســازی
شهری چه کارهای را انجام دادهاند؟
در زمینه مناسبســازی بــا کمبود قانون
مواجه نیستیم ،با عدم اهمیت و اراده برای
اجرای قانون مواجهیم .عزیزانی که مجری
بحث مناسبسازی در شهر هستند هنوز به
اهمیت اینکه چرا باید یک رمپ یا آسانسور
در کنار پلهها قرار بگیرد نرســیدهاند .برای
همین خیلی وقتها با نبود رمپ و آسانسور
مواجه نیستیم با عدم امکان استفاده از آنها
مواجهیم ،بدین معنی که آسانســور هست
اما برای دسترســی به آن باید چندین پله
را پشت سر گذاشــت .و یا رمپ هست اما
بخاطر شــیب تند استفاده از پلهها با کمک
دیگران خطر کمتری خواهد داشت.
بــه جــرات میتوانم بگویم کــه 70درصد
مناسبسازیهایی که در سطح شهر تهران
انجام شــده اســت ،نیاز به مناسبســازی
دوبــاره دارد .به عبارتــی کار اصولی انجام
نشده اســت .بودجهای مصرف شده ،منابع
انســانی زیادی به کار گرفته شدهاند ،بدون
اینکه نتیجهای حاصل شــود و بدون اینکه
مخاطبان اصلی یا بهــرهوران واقعی یعنی
ســالمندان و افــراد دارای معلولیــت و ...
بتوانند از آن استفاده کنند.
چندی است در شهرداری تهران و در اداره
کل ســامت ،شــورای راهبردی معلوالن
تشــکیل شده وظیفه این شــورا این است
که بــه طور مســتقیم کار نظــارت بر امر
مناسبسازی و شناسایی و اولویت سنجی
نیازهای شهروندان دارای معلولیت را انجام
دهد .جلسات شــورای راهبردی را به جای
اینکه در اداره ســامت برگــزار کنیم در

چندسال است کانونهای سالمت در
ســطح محالت و مناطق شهر تهران
تشکیل شده است؟
اداره کل سالمت چندین سال قبل اقدام به
تشکیل کانونهای سالمت کرد .کانونهای
ســامت در ده محور تشکیل شدهاند مثل؛
کانونهای سالمندان ،دیابت ،جوانان ،مادر
و کودک و  ،...کانون معلوالن یکی از آخرین
کانونهایی بود که تشــکیل شد .به همین
دلیل این کانون عمر کوتاهتری نســبت به
ســایر کانونها دارد و قاعدتاً فعالیتهایی
که انجام داده است نسبت به سایر کانونها
کمتر اســت .گرچه در همین مدت کوتاه،
فعالیتهای موثری داشته است .شهروندان
دارای معلولیت نمیتوانند آن طور که باید
در فعالیتهای اجتماعی مشــارکت داشته
باشــند چون بحث محدودیتهای محیط
شــهری اجازه فعالیت بیشــتر را به آنها
نمیدهد .از طرفی اینکه شما بتوانید از راه
دور و از خانــه حمایت این افراد را داشــته
باشید و بتوانید نیازهای آنان و مشکالتشان
را شناســایی کنید کار دشــواری است .به
همین دلیل مســئولیتی که بــر عهده ی
کانون معلوالن گذاشــته شده بسیار دشوار
است .چرا که مخاطبان اصلی این کانونها
شهروندانی هســتند که از لحاظ اجتماعی
آســیب دیدهاند و اعتمادشــان نسبت به
مسئوالن و حتی ســازمانهای مردم نهاد
کاهش پیدا کرده است .خیلی سخت است
با افرادی کار کنیــد که نه اعتماد کافی به
شما دارند و نه انگیزه کافی دارند که بتوانند
به شما یاری برســانند .این در حالی است

آیــا کانونهــای معلــوالن در همه
مناطق 22گانه شهرداری تهران وجود
دارد؟
تــا به امروز  374کانــون محلهای در قالب
 22کانون منطقهای تشکیل شده است .که
این تعداد کانون بیش از شــش هزار عضو
در ســطح شــهر تهران دارند .عضویت در
این کانونها شامل افرادی با معلولیتهای
جســمی -حرکتی ،نابینا ،ناشنوا ،ذهنی و
بیماران روانی است.

در حال حاضر چه سازمانی در حوزه ی
مناسب سازی پاسخگو است؟

آیا کانون آمار دقیقی از تعداد معلوالن
هر منطقه دارد؟

چ سازمانی حاضر نیست
متاسفانه هنوز هی 
بطور کامل مســئولیت امر مناسبســازی

بله این آمــار به تفکیک نــوع معلولیت و
اطالعــات فــردی دیگر موجود اســت .اما
کانونها تنها آمار شــهروندانی را که برای
عضویــت بــه خانههای ســامت محالت
مراجعه کردنــد در اختیار دارد و از آنجایی
که بسیاری از این شهروندان حتی از وجود
چنین کانونهایی در ســطح شهر بیاطالع
هســتند و یا بــرای مراجعه بــه خانههای
سالمت مشــکل دارند نمیتوان گفت آمار
اطالعاتــی کانــون همه شــهروندان کالن
شــهر تهران را پوشش میدهد .هر چند به
تازگی امکان عضویت در کانونهای مناطق
بصورت مجازی را مهیا نمودهایم.
لطفا از اقدامات موثر کانون در ســطح
شهر تهران برای خوانندگان ما بیشتر
توضیح دهید؟
یکــی از کارهای موثر کــه کانون معلوالن
در سالهای گذشــته انجام داد ،شناسایی
افــراد دارای معلولیتی بود که منازلشــان
نیــاز به مناسبســازی داشــت .بودجهای
اختصاص داده شــد که منــازل این افراد
مناسبســازی شــود ،این پروژه هنوز هم
ادامه دارد و برای منازل شــخصی این افراد
که امکان نصب باالبر یا رمپ ورودی داشته
باشند ،شــهرداری وارد عمل خواهد شد .از
دیگر اقدامات موثر ،شناســایی بوستانهای
پرتــردد بهعنــوان محل گذرانــدن اوقات
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توضیح بدهید؟

در مــورد
است
فعالیت
خود در
کانون
معلوالن شــهرداری

معلوالن محــات و مناطق بتوانند برنامهها
و فعالیتهــای خــود را بــه شــهروندان
دارای معلولیــت مناطــق و محالت دیگر
اطالعرســانی کنند .آدرس این وب سایت
 org.www.kmt22است .مناطق اخبار
فعالیتهای خود را براحتی در این ســایت
بارگزاری میکننــد .عالوه بر این با معرفی
خدمات و تســهیالت مناطق سعی ما بر آن
اســت شــهروندان دارای معلولیت را برای
حضور اجتماعی و اســتفاده از این خدمات
ترغیب کنیم .گفتنی است فعالیت در شبکه
کانونهای سالمت محالت کامال داوطلبانه
میباشــد .شــاید بــه یقین بتــوان گفت
بزرگتریــن مانع برای مشــارکت اجتماعی
و حضــور شــهروندان دارای معلولیت در
جامعه عدم مناسبسازی یا به عبارتی عدم
بهسازی محیطهای شهری است.

مراکزی که مرتبط با این حوزهها هســتند
مثل ســازمان فضای سبز شهرداری تهران،
شرکت اتوبوســرانی یا سازمان مترو برگزار
میکنیــم .این جلســات در ایــن مراکز با
حضور مدیران اصلی این مجموعهها برگزار
میشود ما با ارائه گزارش از کیفیت خدمات
آنهــا به شــهروندان دارای معلولیت از آنها
انتظار عکس العمل ،همراهی و پاسخگویی
داریم .مسئله مناسب سازی جز با مشارکت
جمعی حل نخواهد شــد .اصوال شهری که
در طی ســالیان متوالی به چنین معلولیتی
دچار شده جز با توجه ،جدیت و عزم راسخ،
در مدت زمان کوتاه درمان نخواهد شد.
پیشگیری از ساخت و سازهای جدید بدون
توجه به مســئله مناسب سازی امری است
ضروری و عــدم توجه به این امر بدان معنا
اســت که ما در یک چرخه معیوب گرفتار
شدیم.

که فعالیت اجتماعی بویــژه برای یک فرد
دارای معلولیت یک نیاز ضروری است مثل
تحصیل ،اشتغال ،ازداواج و ،...چون فعالیت
اجتماعــی به فرد حس مفید بودن و امکان
شــناخت خویشتن را میدهد .به عقیده ی
من فعالیت اجتماعی برای این گروه از افراد
جامعه نقش درمان را دارد.

فراغت برای افراد دارای معلولیت است .قرار
اســت به زودی بصورت پایلوت  22بوستان
در  22منطقه شــهر تهران بــه طور کامل
یعنی از ورودی تا ســرویسهای بهداشتی
آن مناسبســازی شــوند تا از این پس با
اطمینان بگوئیم در هر منطقه یک بوستان
وجود دارد که شــهروندان دارای معلولیت
بتوانند از آن در کنار خانواده و دوستانشان
استفاده کنند.
اقدام بعدی ما بررسی امکان مناسبسازی
ایســتگاههای متــرو و اتوبوسهای BRT
و معابر پرتردد شــهری اســت .هم راستا با
این اقدامات ،مناسبســازی کامل سراهای
محله و خانههای فرهنگ و فرهنگسراهایی
که متولی آن خود شــهرداریها هســتند،
پیگیری خواهد شد.

را بپذیرد .ســتادهای مناسبســازی ،هم
در ســازمان بهزیســتی ،هم در شهرداری
و هم در ارگانهای دیگر تشــکیل شــده و
بروی کاغذ مناســب ســازیهای بسیاری
انجام شــده اما با تمام این دستورالعملها
و قوانین نوشتههای روی کاغذ ،تصمیمات
اخذ شــده هنوز به عالم واقعیت راهی پیدا
نکرده اســت .و عزم راسخ برای جلوگیری
از ساخت و ســازهای غیر استاندارد و عدم
اجرای مناســب ســازیهای غیر اصولی و
اصوال مناسب سازی وجود ندارد.
این مســاله جــدا از بحــث بیعدالتی ،و
نادیده گرفتــن قوانین موجود و صرف نظر
از عدم توجه به نیازهای شــهروندان موید
واقعیــت تلخ دیگری اســت و آن اینکه ما
اصال مقوله حقوق شــهروندی افراد دارای
معلولیت را به رســمیت نمیشناسیم ،اگر
قبول داشــتیم که فردی کــه روی ویلچر
نشسته ،یا از واکر اســتفاده میکند و
یــا نابینا یا ناشنواســت ،هم چون
دیگر شــهروندان این جامعه
است ،حقوق شهروندیاش
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را زیرپــا نمی گذاشــتیم .ما وقتــی او را
بهعنوان شــهروند قبــول نداریم ،چگونه از
او مشــارکت اجتماعی میخواهیم؟ چگونه
از او میخواهیــم که از خانــه بیرون بیاید
و حقــوق اجتماعــیاش را مطالبــه کند؟
چگونه میتوانیــم از او چنیــن انتظاراتی
داشته باشــیم؟ البته گفتنی که فعالیتها
و اقدامات موثری نیز انجام شــده است که
نمیتوان منکر آن شــد ولی کافی نیست.
نهضتی راه افتاده است ولی نقشه راه ندارد،
استانداردهای مشخص و یکسانی برای آن
تعریف نشــده و از همه مهمتر سرگروهی
نــدارد ،لــذا هرکســی دارد کار خودش را
میکند.
به عقیده شــما اقدامات انجام شده با
نیازهای واقعی حــوزه ی افراد دارای
معلولیت همخوانی دارد؟
به نظر من سرعت انجام فعالیتها بخصوص
در بخش مناسبســازی فضاهای شهری با
ســرعت افزایش جمعیت در شهر تهران و
حتی در کشور اصال همخوانی ندارد .تعداد
معلوالنی که در کالن شــهر تهران داریم،
با تعداد خانههای ســامت و فرهنگسراها
یا معابر و بوســتانهای مناسبسازی شده
نمیخواند .حتــی میزان و کیفیت خدمات
سازمانهای مردم نهاد با نیازهای جامعهی
هدف همخوانی ندارد.
مــا هنــوز آمار دقیقــی از تعــداد واقعی
شــهروندان دارای معلولیت در شهر تهران
و درکشــور نداریــم .نمیدانیم چند درصد
از این افراد به کار مشــغولند و چند درصد
بیکار هســتند؟ چند درصــد از این افراد
نیازهای اولیه جــدی دارند؟ و چند درصد
آنها مستقل هســتند و نیاز به کمکهای
حمایتی ندارنــد ...ناآگاهی از این اطالعات
آماری برنامه ریزی درســت و اصولی برای
ترسیم یک چشــم انداز روشن را با مشکل
روبرو میکند.
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متاسفانه سازمانهای غیردولتی هر کدام به
صورت جزیرههایی جدا از هم ،فعالیتهایی
انجام میدهند و هر کــدام به میزان توان
خود بخشــی از نیازها و دغدغههای حوزه
افراد دارای معلولیت را پوشــش میدهند.

پـــــــــرونده

موانع فکــری و ذهنی مردم جامعه را
نســبت به معلوالن چگونه میتوان
تغییر داد؟
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وقتی قرار اســت نمایندگان اقلیت کثیری
چون معلــوالن در یک حوزهی مشــخص
یعنــی احقاق حقــوق این افــراد فعالیتی
انجام دهند برای آنکه صدایشــان به جایی
برســد نیاز به همدلی ،همکاری و گفتمانی
منســجم و واحد دارند .جــدا از اینکه هر
کدام چه خدماتی را به چه بخشــی از این
جامعــه ی هدف ارایه میدهند ،به هر حال
همه آنهــا به نحوی برای باالبردن کیفیت
زندگی و همچنین برابر سازی اجتماعی در
این حوزه تالش میکنند .طبیعی است که
انتظار برود صدایی واحــد از آنها به گوش
برسد و این صدا آنقدر رسا و پر قدرت باشد
که به گوش مسئوالن برسد .اما دریغ که هر
که ســاز خودش را کوک کرده و مینوازد،
الجــرم در این اصــوات ناهماهنگ صدا به
صدا نمیرسد...
چه کسی باید این هماهنگی را در بین
انجمنها و سازمانهای مربوطه ایجاد
کند؟
مســلما خــود ســازمانها ،موسســات و
انجمنهــا باید در کنار یکدیگر بنشــینند،
بــدون هیچ پیش داوری ،جدا از هر دغدغه
ای ،در یک موضع برابر ،با یک نگاه سازنده،
جدا از منیتها و منافع شــخصی ،فقط به
جامعهی هدفشــان بیاندیشند .یقینا این
صدای واحد ،این عزم راســخ و این اتحاد را
نمیتوان نادیده گرفت .مسئوالن خود را در
موظف به پاســخگویی خواهند دید و دیگر
براحتی حقوق بــر حق این اقلیت بزرگ را
نادیده نخواهند گرفت.
بایــد کاری کنیم که کســانی که در آینده
با معلولیــت به دنیا میآیند یا بر اثر حادثه
معلول میشــوند ،این ســختیها را تجربه
نکننــد و بتواند مانند یک شــهروند عادی
زندگــی کننــد و از حمایــت اجتماعی و
همیاری و شهروندان دیگر برخوردار باشند.
نیاز به یک اتفاق نظر و تشکیل مجمعی که
در آن انجمنها بنشــینند و به جای اینکه
یکدیگر را تضعیف کنند ،برای برابر ســازی
فرصتها ،برای رسیدن به عدالت اجتماعی
در حوزهی افراد دارای معلولیت یک بار هم
که شــده با هم یکی شوند .شاید این اتفاق

از بازنگری قانون هم اولویتش بیشتر باشد
چرا که اگر قوانیــن این حوزه بازنگری هم
شود نیاز به بازوی قوی نظارتی از بطن این
جامعه است که اجرای صحیح آن را دنبال
کند .این نهاد میتواند مجمع تشــکلهای
افراد دارای معلولیت باشــد .داشتن نگاهی
کالن به این بخش و اولویت سنجی نیازهای
معلوالن کمک میکند بدانیم در کجای کار
هستیم و میخواهیم به کجا برویم!؟
ایفای نقش ســازمان بهزیستی را در
حوزه ی افراد دارای معلولیت چگونه
ارزیابی میکنید؟
ما سازمانی داریم به نام بهزیستی که انتظار
میرود نیازهای این افراد را بداند ،آمارهای
دقیق مربوط به این افراد را داشــته باشد و
انجمنهــا را برای ارائهی خدمات تخصصی
و با کیفیــت حمایت کند .ایــن انجمنها
میتواننــد بازوهــای اجرایی بهزیســتی
باشند چون بخشــی از خدماتی را که جزو
وظایف بهزیستی اســت را به طور متمرکز
ارایه میدهند .ولی متاســفانه بهزیستی آن
مدیریت جامع را تا به امروز نداشه است.
اولیــن و مهمتریــن دغدغهی ســازمانی
چون بهزیســتی باید شناخت دقیق نیازها،
اولویتها و دغدغههای جامعهی مخاطبش
باشــد .در صورتی که به عقیدهی من این
ســازمان مخاطبش را نمیشناسد یا بهتر
اســت بگوئیم خوب نمی شناســد .در طی
این سالها افراد دارای معلولیت ،میبایست
بهزیســتی را به عنوان یک حمایت کننده
به رسمیت میشناختند و به این اطمینان
میرســیدند که در صورت پایمال شــدن
حقوقشــان ســازمانی با تمام قــوا از آنها
حمایــت خواهد کرد .آیا براســتی اینگونه
است!؟
همانطــور که آگاهید اکثریت ســازمانها،
موسســات خیریه و انجمنها از کمکهای
مردمی اداره میشــوند ،لــذا به میزانی که
کمک دریافــت میکنند قادر بــه ارائه ی
خدمات و تسهیالت میباشــند .به همین
دلیل کمیت و کیفیــت خدمات تخصصی
و کمکهایشــان با شرایط اقتصادی جامعه
گره خورده است .ســازمانهای مردم نهاد

موانــع فکری و ذهنی افراد جامعه نســبت
به افــراد دارای معلولیت حاصل آموزشها
و تربیت نادرســت گذشته است .شما وقتی
میتوانیــد از جامعه طلــب احترام و درک
متقابل داشته باشــید که آگاهی و آموزش
الزم را داده باشید .وقتی هیچ اطالع رسانی
و آموزشــی نســبت به این مقولــه در کار
نبوده چگونه انتظار عکسالعمل و یا ارتباط
صحیح از جامعه میتوان داشت.
ما در کشــورمان برای اصالح اين برداشت
غالب كــه معلوليت الزامــاً موجب كاهش
توانمنــدي در فعاليتهاي ســازنده فردي
و اجتماعي ميشــود چه فعالیت فرهنگی
را انجام داده ایم؟ یا بــرای ترويج اين باور
صحيح كه معلوليت محدوديت اســت ،نه
ناتواني و افراد معلول ميتوانند و بايد فراتر
از محدوديتهاي خود ،زندگي مســتقل و
مبتني بر شأن شهروندي خود داشته باشند
و همپاي آحاد جامعه در سازندگي كشور و
جامعه خويش مشــاركت داشته باشند چه
کردهایم؟
مردم از کجا باید درباره معلولیت و شیوهی
برقــراری ارتباط و همیاری بــه فرد دارای
معلولیــت آگاهی پیــدا کننــد؟ در کدام
دانشــگاه یا کدام مدرســه این چیزها را به
آنها آموزش داده اند؟ در کدام مهدکودک،
داســتانی دربــاره کودکی بــا محدودیت
جســمی و توانمندیهای خاص گفته شده
و یــا تصاویــر کودکانی با وســایل کمک
حرکتــی و معلولیتهای مختلــف به آنها
نشان داده شده؟ در کشــورهایی که برای
روابط و تعامالت اجتماعی سالم ارزش قائل
هســتند این آموزشها با ابزارهایی خالقانه
به کودکان داده میشــود .این طور نیست
که یک کودک ده ساله وقتی فردی را روی
صندلی چرخدار میبیند مانند کســی که
یک بیگانه فضایی از سیارهای دیگر را دیده
تعجب کند.

ست اراده
افراد س ظر معجزه
هميشه منت هاي شگفت
ها و رويداد فراد قوي،
انگيزند ،اما ا معجزه ها و
خود ،آفرينند هي گيز هستند
ي شگفت ان
رويدادها

ژان ژاک روسو

انديشمند و نويسنده ي فرانسوي -سوئیسی
(  ١٧١٢ـ ) ۱۷۷۸

آیا حضور خــود افراد دارای معلولیت
یکی از راههای آموزش جامعه است؟
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به نظر شــما انجمنها موسســات و
ســازمانهای مرتبط با حوزهی افراد
دارای معلولیت توانستهاند نقش خود
را در استیفای حقوق معلوالن به خوبی
ایفا کنند؟

در حال حاضر به حمایتهای سازمانهای
متولی نیازمندند تا بتوانند در شرایط فعلی
پابرجا بمانند.

میتوانــد آمــوزش باشــد .ولی
چگونــه این افــراد بــا این همه
محدودیتهای محیطی میتوانند
در جامعه حضور داشــته باشند؟
ایــن یــک دور معیوب اســت،
یعنی هز طرف میرویم بر ســر
جــای اول برمیگردیــم .اص ً
ال
افراد دارای معلولیت را نادیده
بگیریم ،آیا قرار است دیگر هیچ
زلزله و یا حادثه غیرمترقبه در
کشور اتفاق نیافتد؟ با افرادی
که در آینده بــه با معلولیت
بدنیــا خواهند آمــد و یا در
اثــر حــوادث مختلف دچار
معلولیت خواهند شد را نیز
نادیده بگیریم؟ این نشــان
میدهد که آموزش در این
حوزه نه یک کار سمبلیک
که یک امر ضروری است.
تغییر باورهای نادرســت،
برابرســازی فرصتها و
بسترســازی در حوزهی
معلــوالن کشــور تنها
بــا آموزشهــای غیر
مستقیم و فعالیتهای
موثــر و خالقانــه ی
فرهنگــی و حضــور
اجتماعــی و پررنگ
افراد دارای معلولیت
در جامعــه میســر
خواهد شد

بســیاری از دوســتان بــر ایــن عقیــده
هســتند که حضور افــراد دارای معلولیت
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اتوبوس

من معتقد هستم مفید بودن به حال دیگران ،امتیازی برای یک انسان محسوب میشود.

سید محسن حسینی طاها

«بانو فاطمه بزرگنیا»
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وقتی که معلولیت
رنگ میبازد
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بانــو فاطمه بزرگنیا در ســال  ۱۳۱۷در
تهران به دنیا آمد .چهار ســاله بود که در
نیشــابور دچار بیماری شــد .پزشکان به
تصور اینکه سرماخوردگی است ،معالجه را
شــروع کردند اما ناموفق ماندند .در تهران
هم بهترین پزشــکان نتوانســتند درست
تشــخیص بدهند و ناموفق در تشــخیص
بیمــاری اصلــی او یعنی فلــج اطفال
(پولیــو) ماندنــد و به ایــن ترتیب
سرنوشــت متفاوت و ســختی
برای بانو فاطمــه بزرگنیا
رقم خورد.
سالهای کودکی و نوجوانی
را بــا معلولیــت و مشــکالت
خاصش پشــت ســر گذاشت و به
دلیل مشکالت ،در منزل درس خواند
و دوره دبیرســتان را با موفقیت طی کرد.
او سرانجام در سال  ۱۳۵۵لیسانس ادبیات
فارسی را از دانشــگاه تهران دریافت کرد.
وی همزمــان بــا تحصیــل در رادیو نیز
مشــغول به کار شــد .او از سال  ۱۳۴۷تا
 ۱۳۵۷کنترل برنامهها را به هنگام پخش
در رادیــو بر عهده داشــت .بعد از انقالب
در سازمان بهزیســتی کارشناس ،مسوول
معلوالن شد .بانو فاطمه بزرگنیا اولین زن
مدیر مســوول جامعه معلوالن ایران است
که خود معلول بود .متاســفانه معلولیت او
بســیار زیاد بود و تقریباً فقط ســر و یک
دســتش حرکت میکرد اما او با پشــتکار
توانســت عالوه بر کار اجرایــی به عنوان

مترجم موفق در جامعه فرهنگی ایران نیز
خوش بدرخشد.
وی در بخشــی از خاطراتش چنین گفته
اســت  :زندگی ســختی را گذراندم و به
تدریج که معلولیتم بیشــتر شــد به دلیل
مشکالت دسترسی ،به مدرسه نرفتم و در
منزل درس خواندم .فقط برای امتحانات
در جلســات متفرقه حاضر میشــدم.این
صحبت مربوط به ســال  ۱۳۲۵اســت که
معلولیت من بســیار شــدید بود و امکان
جذب من در جامعه دشــوار بــود .به هر
ترتیبــی بود به ایــن امید که دانشــگاه،
مدینه فاضله اســت وارد دانشگاه شدم .اما
مشــکالت در دوران دانشــگاه هم همواره
همراهم بــود .کالسهــا در طبقه چهارم
برگــزار میشــدند و باید همــه را راضی
میکردم کــه کالسها را پایین تشــکیل
دهند .همه تالشــم در زندگی این بود که
برای بچههای مانند خودم کاری بکنم.
بانو فاطمه بزرگنیا با همه خاطرات خوب
و بد بســیاری کــه در زندگی پــر فراز و
نشــیبش داشته در خاطراتش به دو نمونه
اشاره میکند :بهترین خاطره ام زمانی بود
که درآمدی پیدا کردم و به استقالل مالی
رسیدم و این استقالل مالی احساس خوبی
برایم داشت.
اما خاطره شــاید بد من مربوط به روزهای
نخست انقالب بود که بعد از انقالب ،اعالم
کرده بودند که یک روز در میان از ماشین
شــخصی اســتفاده کنیم .من هم تصمیم

مشاهیر دارای معلولیت

گرفتم با صندلی چرخدار بروم .درست به
یاد دارم که در چهــارراه ولیعصر  -حافظ
فــردی به من نزدیک شــد و یک  5ریالی
کف دســتم گذاشــت .مانده بودم که چه
کنم؟ پول را انداختم و به راهم ادامه دادم.
این صحنــه را هرگز فرامــوش نمیکنم .
لحظاتــی به  ۵ریالی خیره شــده بودم و
فکــر میکردم که آدمها چطــور با دیدن
هر معلولی تصــور میکنندنیاز مالی دارد
و گداست.
بانــو فاطمــه بزرگنیا پس از  ۲۲ســال
کار اجرایــی ،در ســال ۱۳۷۵تقاضــای
بازنشستگی کرد و بعد از آن ،تمام وقتش
را صــرف ترجمه کرد و بــه قول خودش
در این سالها ســعی کرد تا با خواندن و
ترجمه کردن  ،اثر مثبتی از خود به یادگار
بگذارد.
از جمله کتابهای ترجمه شــده توســط
ایشان  ،میتوان به کتب زیر اشاره کرد:
«صبح آوریل اثر هوارد فاوســت»« ،ماه و
آتش اثر چزاره پاویــزه»« ،ضایعه نخاعی
نوشــته دو پرســتار مارســیاهاناک و آن
اسکات»« ،پرواز بدون بال اثر دکتر آرنولد
بیســر» و « زندگی با معلولیت جســمی
همراه با تصویر اثر جیل کرمتس»،
سرانجام این بانوی سخت کوش ایرانی در
پاییز  ۱۳۸۱چشم از جهان فروبست.

ســام کرد و کنارم نشســت .اتوبوس بــه راه افتاد هنوز یک چهــارراه نرفته بودیم که
خودمانی پرسید :اسمت چیه؟ محسن .اسم شما چیه؟
 سعیدسکوتش بیش از چند لحظه طول نکشید.
هر روز میری تهران؟
 نه هر روز ،هر موقع کاری دارم.چرا تنهایی؟ خودت میدونی کدوم خیابان بری؟ کجا سوار شی؟ پیاده شی؟
 آرهولی تنهایی یه وقت گم میشی! سواد داری؟
 آره سواد دارم.چرا تو رو تنها ول میکنند؟
 دیگه داشتم کالفه میشدم با عصبانیت جواب دادم« :آقا! خودم دوست دارم تنها بیام،روی پای خودم بایستم… شما چیکار داری؟»
از حالت صورتش مشــخص بود که حرفم را نفهمیده چند بار حرفم را تکرار کردم ولی
به خاطر عصبانیت مشــکل تکلمم زیاد شده بود .رویم را سمت پنجره برگرداندم و سعی
کردم آرامشمم را از دست ندهم.
در فکر خودم غرق بودم که گفت وگوی سعید با مسافر دیگری مرا به خود آورد.
 عجب مادر و پدر بی خیالی… ولش میکنند بهامان خدا!نتوانستم بی احترامی به پدر و مادرم را تحمل کنم ،صدایم بلند شد:
 آقا فضولی؟ چیکار داری؟توجه چند نفر به من جلب شد .میدانستم حرفم را نفهمیدهاند.
سعید سعی کرد آرامم کند« :با تو نبودم با تو نبودم .داشتیم حرف دیگه ای میزدیم»
دوباره رویم را برگرداندم .دلم برای پدر و مادرم سوخت .بندههای خدا! این همه زحمت
کشیدهاند و مرا به اینجا رساندهاند ،آخر سر جامعه اینگونه در موردشان قضاوت میکند.
آخه مگه خون کردهاند یک عمر با من بیایند و بروند!
چند دقیقه بعد دوباره سعید پرسید :امام رضا رفتی؟ برو شفا میده ،خوب میشی.
چاره ای جز گفتن «باشه» نداشتم .هر چند دلم میخواست میتوانستم خوب حرف بزنم
و با او درباره شــفا صحبت کنم .شفا دســت خود انسان است مث ً
ال خود من تا پنج سال
پیــش خیلی بدتر بودم .اما یک بنده خدایی در مــن حالتی بوجود آورد که در این پنج
سال خیلی بهتر شدم .دلم میخواست با سعید درباره فلسفه اومانیسم و اگزیستالیسم و
م اما میدانستم که او نمیفهمد نه حرفم را نه منظورم
اراده بی نهایت انســان حرف بزن 
را و مثل همیشه که به خاطر کمبود انسانهای فهیم سکوت میکنم ،سکوت کردم.
عوارضی را رد کردیم .نگاهی به ساعتم کردم که سعید پرسید :ساعت هم بلدی؟
از طرفــی خندهام گرفــت و از طرفی عصبانی بودم که چرا مــردم این قدر ظاهر بینند.
برخالف میلم مجبور شدم خودنمایی کنم .دفتر شعرم را از کیفم در آوردم و گفتم :دارم
میرم شب شعر.
سعید دفتر شعرم را ورق زد و بدون هیچ حرفی آن را پس داد.
موقع پیاده شــدن بود .خوشحال بودم که از ســئوالها و عیبجوییهای سعید خالص
شــدهام.اما این فکر نگرانم میکرد که اگر هنگام برگشــت سعید دیگری کنارم نشست،
چه کار کنم؟!

زمزمـــــــــــه

23

محمدرضا سعيدي:

ديد جامعه
نسبت به اين افراد
بهتر شده است
با موسسه خيريه عمل از طريق مازيار ميري كارگردان فيلم حوض نقاشي آشنا
شديم .اين كارگردان ســوژه فيلم خود را از طريق ارتباط نزديك با مددجويان
اين موسســه پيدا كرده بود و اين در حالي بود كه ما در بازديد از اين موسســه
با گروههاي فيلمبرداري كه در حال تصويربــرداري در اين مركز بودند برخورد
كرديم .به قول آقاي سعيدي مدير این مركز  ،يكي از راههاي درآمدزايي برای اين
موسسه ،اجاره دادن مكانهاي آن براي فيلمبرداري است.
محمدرضا ســعيدي مدير مركز جامع توانبخشي ذهني عمل وابسته به موسسه
خيريه عمل اســت با او درخصوص خدمات اين مركز گفتوگو كرديم كه در زير
آمده است:
لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
محمدرضــا ســعيدی مديرمركــز جامع
توانبخشــی ذهني عمل وابسته به موسسه
خيريه عمل هســتم  .اين موسسه خدمات
خــود را در زمينــه نگهــداري و آموزش
بچههــاي معلــول ذهني ،جســمي ارايه
ميدهد.
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اين موسسه از سال  1375شروع به فعاليت
كرده اســت .بناي اصلي اين محل توسط
آقاي دكتر كمالــي كه آن موقع وزيركار و
امور اجتماعي بودند گذارده شــد .ایشــان

معرفی یک NGO

در مورد فعاليــت اين مركز و تعداد

مــا در بخش شــبانه روزي اين مركز از
 50نفر از بچههاي معلول ذهني ،جســمي
نگهداري ميكنيم كــه اغلب آنان زندگي
نباتي دارند و روي تخت بســتري هستند.
البته حدود ده نفر از اين افراد ميتوانند راه
بروند و تا حدودي كارهاي خودشان را انجام
بدهند .ده نفر از اين بچهها هم از بچههاي
بيسرپرست معلول ذهني ،جسمي هستند
كه از طرف بهزيستي به ما معرفي شدهاند
و تابع قانون بچههاي بيسرپرست هستند
.این بچــه ها ،از يارانه خاص خود بهرهمند
ميشــوند .كليه خدماتي كه اين افراد نياز
دارند توسط شانزده مادريار 4 ،پرستار و 2
پزشك كه بهصورت 24ساعته و شيفتي در
اين مركز فعاليت ميكنند ،ارايه ميشــود.
اين خدمات شامل غذا ،نظافت و استحمام
و خدمات درماني و ...اســت ،ضمن اينكه
بخش توانبخشــي ما شــامل كاردرماني،
گفتاردرماني ،شنوايي سنجي و روانشناسي
است .
اين بچهها تحت پوشش اين مراكز هستند
و نيازهاي آنان بررســي و اعالم ميشود و
براي آنان خدمات گفتاردرماني و كاردرماني
يــا در روي تخت انجام ميشــود و يا آنان
را به بخش توانبخشــي ميبرند و خدمات

به طور كلــي هزينههاي اين مركز و
مددجويان آن چگونه تامين ميشود؟
آيا از خانواده اين افراد پولي دريافت
ميشود؟
ما يارانهاي از بهزيســتي ميگيريم .همان
طور كه ميدانيد بهزيستي مراكز نگهداري
را درجهبندي كرده اســت و ما مركز درجه
يك شناخته شدهایم .شــهريهاي كه براي
قسمت شــبانهروزي تعيين شــده است،
ماهيانــه مبلغ  550هــزار تومان براي هر
نفر است كه بهزيســتي براي هر نفر 255
هزار تومان يارانه ميدهد  .براي قســمت
آموزش نيز ماهيانه 280 ،هزار تومان براي
هر نفر تعيين شــده اســت كه  150هزار
تومان آن توسط بهزيستي بهصورت يارانه
پرداخت ميشــود .البته هزينه ســرويس
رفت و آمد جداگانه محاسبه ميشود .براي
تامين شــهريه اين بچهها توافقي هم بين
مدير مركز و خانوادههــا صورت ميگيرد،
افــرادي كــه توانايي پرداخت شــهريه را
دارنــد آن را ميپردازند و كســاني كه از
لحاظ مالي مشكل دارند و توانايي پرداخت
شــهريه را ندارند از كمك حاميان مركز يا
از امكانات خــود مركز اين هزينه را تامين
ميكنيم .هزينه نگهداري معلوالن شــبانه
روزي ،بسيار زياد است و مبالغي كه توسط
بهزيستي بهصورت يارانه پرداخت ميشود،
بــراي نيازهاي ايــن افراد كافي نيســت.
خوشبختانه به دليل اينكه فضاي ما در اين
مركز زياد است توانستهايم امكاناتی فراهم
كنيم و به نوعي درآمدزايي داشته باشيم .ما
در اين فضا سوپرماركت ،قصابي ،آرايشگاه
و كالس موســيقي و سراميك سازي ايجاد

مشــاركتهاي مردمي در اين مركز
چگونه جذب ميشود؟
ما مردم بســيار خوبــي داريم و خيلي به
ما كمك ميكنند .مردم اگر اعتماد
پيدا كنند كه پولي كه
پرداخت ميكنند،
صــرف بچههــاي
خوشبختانه امروزه
معلول ميشــود ،ديد جامعه نسبت به اين
هيچگونه
بچههاعوض شده است و
مضايقهاي
ندارند .شما اگر در محيطهاي عمومي ،در
فقــط هزينــه خيابانها و در اجتماع،
ناهار این
 200مردم به اين افراد احترام
نفر را حســاب
ميگذارند
كنيــد مخارج
عظيمــي را در
بر دارد و خوشبختانه
تا حــال توانســتهايم به اين
بچهها نهار بدهيم ،گرچه بهزيستي مخالف
دادن سرويس ناهار به اين افراد است ولي
با كمكهايي كه از خيرين و مردم دريافت
ميكنيم تا به حال توانســتهايم اين كار را
ادامه دهيم.
بچهها چگونه بــه اين محل معرفي
ميشوند؟
ما ســايتي داريم كه در آن اطالعات الزم
و شــرايط پذيرفتن افــراد داراي معلوليت
ذهني ،جسمي را در آن اعالم كردهايم.
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معلوالني كه در منطقه شــميران ســاكن
هســتند ،ميتواننــد از طريــق ســازمان
بهزيستي شميرانات به مركز معرفي شوند.
خانوادهها خودشــان هم ميتوانند به مركز
مراجعــه كنند ،مركــز را ببينند و چنانچه
فرزندشان شــرايط الزم را داشــته باشد،
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اين موسســه از چه زماني شروع به
فعالیت كرده است؟

توجه خاصی به قشر کارگر داشتند و بسيار
مشــتاق بودند كه به كارگران خدماتي را
ارايه دهند .اين محل  ،از روز اول بهعنوان
مركز آموزش توانبخشــي فرزندان معلول
كارگران نامگذاري شــد و تا ســال 1386
اغلــب از بچههاي داراي معلوليت كارگران
كه در شهرســتانهاي ديگر بودند در اين
محل نگهداري و آموزش داده ميشــدند.
بنابراين از ســال افتتاح اين مركز تا سال
( 1385فقط مجوز بهزیســتی را داشته )
يارانهاي دريافــت نميكرديم ولي در این
سال كه بودجه دولتي ما قطع شد و تحت
نظارت بهزيستي شــميران قرار گرفتيم از
يارانــهاي كه به مركز نگهــداري معلوالن
تعلق ميگرفت استفاده نمودیم.

مددجويان اين مركز توضيح دهيد؟

برايشان ارايه ميشود .بخش ديگري كه در
اين مركز وجود دارد بخش آموزش پسران
است كه حدود  85پسر معلول در محدود
ســني  12تا  35ســال بهصــورت روزانه
آموزش ميبينند .ايــن افراد هر روز صبح
با سرويسهايي كه برايشان در نظر گرفته
شده اســت به اين مركز ميآيند ،صبحانه
ميخورند  ،در بين روز پذيرايي ميشــوند
و در طول روز در كالسهاي فني حرفهاي
كه برايشــان برگزار ميشود ،حرفه آموزي
ميكنند .اين كالسها شــامل كالسهاي
خياطي ،فــرش بافي و جاجيــم ،كارهاي
دســتي ،حكاكي روي چــرم و كالسهاي
جانبي مثل زبان ،كامپيوتر و ورزش است.
اين افراد در مركــز ناهار صرف ميكنند و
در ساعت ســه بعدازظهر به خانههاي خود
برميگردند.
در بخش آمــوزش دختران نيز حدود 65
دختــر معلول ذهني داريم كــه به همين
ترتيب ،روزانه در ايــن مركز آموزش داده
ميشــوند .دختــران و پســران معلول كه
بهصــورت روزانه در مركــز عمل آموزش
ميبينند از خدمات توانبخشــي اين مركز
نیــز بهرهمنــد ميشــوند .چــون يكي از
نيازهاي اصلي معلوالن ذهني ،توانبخشي و
خصوصا كاردرماني است كه به اين افراد در
طول روز ســرويسهاي الزم داده ميشود.
مربياني كه بــه اين افراد آموزش ميدهند
از ســازمان فنــي و حرفــهاي گواهينامه
مهــارت حرفهاي دارند و تعــدادي از اين
بچهها كه قادرند اســتاندارد درجه 3فني
و حرفــهاي مخصوص معلوالن را بگذرانند،
در امتحانهاي مربوطه شــركت ميكنند
و اگر قبول شــدند ميتواننــد گواهينامه
بگيرند .البته متد آموزشــي براي اين افراد
بــا توجه به اســتعداد و هــوش آنان فرق
ميكند  .گاهي ممكن اســت اين دورههاي
آموزشــي دو يا سه ســال طول بكشند .ما
سعي ميكنيم به آنها آموزشهايي دهيم
كه براي آيندهشــان مفيد باشــد تا ،وقتي
كه از اين مركز ترخيص ميشــوند بتوانند
در زمينههــاي مختلــف فعاليــت كنند و
درآمدزايي داشــته باشــند .براي مثال در
خانه دار قالي بزنند و قاليبافي كنند .يكي
از كالسهايي كه براي اين بچهها بســيار
مفيد بوده و چندســالي اســت كه در اين
مركز فعال شده است ،كالس هنر در خانه
اســت .در اين كالس ،افراد با انواع و اقسام
وسايل آشــپزخانه و آشپزي آشنا ميشوند
و روش تهيه انواع صبحانه ،شــيرينيجات
و ترشــيجات را ياد ميگيرند .مادران اين

بچههــا از اين كه آنها ميتوانند در منزل،
در زمينههاي مختلف والدين خود را ياري
كنند رضايت كامل دارند.
عالوه بر اين در جوار اين مركز ،كلينيكي
را بــا مجوز وزارت بهداشــت و درمان داير
كردهايم كه شامل دندانپزشكي ،فيزيوتراپي
و آزمايشگاه اســت  .پزشكان متخصص و
عمومی در رشــتههاي مختلــف هم داريم
كه در وهله اول به بچههاي مركز سرويس
ميدهند ولی از بيــرون هم پذيرش بيمار
دارند .اســتفاده از اين كلينيك براي عموم
آزاد است .كليه درآمد اين كلينيك هزينه
بچههاي مركز ميشود .در اين مركز روزانه
 260پرس غذا سرو ميشود كه  200پرس
آن براي مددجويــان و  60پرس آن براي
پرسنل است.

كردهايــم و از اين طريــق درآمد اجارهاي
داريــم .همچنين فضايي براي فيلمبرداري
ايجاد كردهايم ،مثل فضاي بيمارســتاني،
اداري ،كالنتري و بازداشتگاه كه گروههاي
فيلمبرداري از اين فضاها استفاده ميكنند
از اين طريق درآمدزايي میکنیم كه صرف
مخارج مركز ميشود .عالوه بر يارانهاي كه
از بهزيســتي گرفته ميشود ،شهريهاي كه
خانوادهها پرداخــت ميكنند و درآمدهاي
خاصــي كه خود مركز ايجاد كرده اســت،
قســمتي از هزينهها نيز توســط خيرين و
مشاركتهاي مردمي تامين ميشود.
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درخواست بدهند.
البتــه در بخش شــبانهروزي بيش از ده
نفر در نوبــت داريــم و در بخش آموزش
هم ظرفيت ما چه در بخش دختران و چه
پسران تكميل است.
آيــا آموزشهايي كه افــراد در اين
مركز ميبينند میتواند به اشــتغال و
درآمدزايي منجرشود؟
بين  10تا  15درصد اين افراد به اشتغال
ميرســند و ميتواننــد در مراكــز ديگر
مشغول به كار شوند .ما يك كارگاه توليدي
براي اين بچهها ايجاد كرديم كه لباس يك
بار مصرف بيمارستاني را توليد ميكرد .اين
كارگاره چندسالي است كه راه اندازي شده
و حدود پانزده نفر از بچههاي مركز كه كار
خياطي را به نحو بهتري انجام ميدادند را
بــه كار گرفته بوديم  .ايــن افراد هم بيمه
ميشــدند و هم حقوق دريافت ميكردند
ولي متاسفانه اســتقبال خوبي از آن نشد.
البته هنوز هم گاهي سفارشاتي ميگيريم
و انجام ميدهيم.
آيا مــردم عــادي و خيرين امكان
حضور در مركز و ديدار با افراد داراي
معلوليت را دارند؟
بلــه زمان بازديدهاي مردمي و خانوادهها
در روزهاي دوشنبه و جمعه از ساعت  8تا
 2بعدازظهــر اســت و خيرين هر زمان كه
بخواهنــد ميتوانند از مركــز ديدن كنند.
وجود كلينيك پزشــكي كــه محل رفت و
آمد عموم مردم است بسياري از افراد خير
را به اين محل ميكشــاند .اين افراد عالوه
بر اينكه از خدمــات درماني اين كلينيك
اســتفاده ميكننــد از شــرايط نگهداري
بچههاي داراي معلوليــت مركز اطالعاتي
پيــدا ميكنند و كمكهاي خوبي نيز به ما
ميكنند.
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ما در بخش آموزش پسران و دختران يك
سري افراد واجد شــرايط ازدواج را داريم.
از روحانيــون و روانشناســاني هم به اين
منظور دعوت كرديم و نشســتهايي هم با
خانوادههاي اين افراد داشتيم ،ولي در اين
زمينه خيلي موفق نبوديم و تا به حال اين
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آيا براي افراد آموزش پذير اين مركز
کالسهــاي مهارتهــاي زندگي هم
برگزار ميشود؟
بله كالسهاي مهارت زندگي در اين مركز
داريم .خوشبختانه خانه سالمت در منطقه
زعفرانيه بســيار فعال اســت و كالسهاي
مهارت زندگي ،هــم براي خانوادههاي اين
بچهها و هم براي خودشان برگزار ميكند.
خصوصا در بخــش آموزش دختران گاهي
مشكالتي توســط مربيان گزارش ميشود
كه نياز بــه برگزاري كالسهــاي مهارت
زندگــي به خوبــي براي ايــن افراد حس
ميشــود .ما بچههاي بســيار خوبي داريم
كه اص ً
ال ظاهرشــان نشان نميدهد كه اين
بچهها مشكل ذهني دارند.
آيــا اين مركز از شهرســتانها نيز
مددجو پذيرش ميكند؟
خيــر .در حالحاضــر با توجــه به اينكه
امكانات بهزيســتي در شهرســتانها زياد
شده است و مراكز آموزشی در شهرستانها
هم ايجاد شدهاند و از طرفي هم هزينههاي
رفت و آمد براي خانوادهها زياد است كمتر
از شهرستانها پذيرش داريم .در حالحاضر
از اسالمشــهر و ورامين تعــدادي مددجو
داريم كه قرار اســت از منطقه شــميرانات
به مراكز ديگر منتقل شوند ولي چون هنوز
جايي برايشــان ايجاد نشده است ما از اين
افراد هم نگهداري ميكنيم .مجوز ما براي
بخش شــبانه روزي ،بچههاي زير 14سال
است ولی ما تعدادي بچههاي باالي 14سال
داريم که حدود دو ســال است ميخواهند
اين بچهها را به مراكــز ديگر منتقل كنند
ولــي به دليل كمبود جا هنــوز اين انتقال
صــورت نگرفتــه اســت .خانوادههاي اين
بچهها اكثرا ً از اقشــار محروم و زحمتكش
جامعه هســتند كه توانايــي نگهداري اين
بچهها را در خانه ندارند.
مدجويانــي كه بهصــورت روزانــه براي
آموزش بــه اين مركز ميآينــد حدود ده
ساعت از خانه دور هستند و در اين ساعات
پــدر و مادر آنان ميتوانند به كارهاي خود

آيا آماري از تعداد معلوالن ذهني در
ايران وجود دارد؟
آماري كــه وجــود دارد ميگويد حدود
 7درصــد از جمعيت ايــران معلول ذهني
جسمي هستند ،ولي مركز آمار ،آمار دقيقي
از اين افراد ندارد .اگر خودمان بنشــينيم
و تعــداد مددجويــان مراكز نگهــداري را
جمعآوري كنيم تا حدود ميتوانيم آمار را
به دست آوريم .ولي بسياري از اين بچهها
در خانوادههايــي هســتند كه از داشــتن
معلول ذهني شــرم دارنــد و اين بچهها را
از خانه بيــرون نميآورند .مركز ما مركزي
اســت كه در بهترین منطقه شهر قرار دارد
و از امكانات خوبي برخوردار اســت ولي در
بسياري از شهرستانها و مناطق دورافتاده
معلوالن ذهني جســمي در شرايط بسيار
بدي زندگــي ميكنند و آمار دقيقي هم از
اين افراد وجود ندارد.
شما فرهنگ عمومي نسبت به افراد
دارای معلوليت را چگونه ميبينيد؟
هــر فــرد داراي معلوليــت داراي حق و
حقوقــي اســت .او بايد بتوانــد از مزاياي
موجود در جامعه استفاده كند .در قديم اين
افراد را دور از مراكز آموزشي و مراكز علمي
نگهداري ميكردند ولي امروزه خوشبختانه
ورود ايــن قشــر از جامعه بــه مراكز فني
حرفهاي دبيرســتانها و دانشگاهها خيلي
راحتتر شده است.
نياز اســت كه اين افراد بــه مراكزي كه
افــراد غيرمعلول در آن رفــت و آمد دارند
برده شــوند تا با هم مراوده داشته باشند .
افراد غيرمعلول بايد نســبت به حقوق افراد
داراي معلوليت آشــنا شــوند .در مركز ما
درست اســت كه اين بچهها عنوان معلول
ذهني جســمي دارند ولي بسياري از اين
بچههــا خيلي خوب ميفهمند و گاهي من
در مقابل ســواالتي كه بعضي از آنان از من
ميكننــد ،ميمانم و نميتوانــم جوابي به
آنها بدهم.
خوشــبختانه امروزه ديد جامعه نسبت به
اين بچهها عوض شده است و در محيطهاي
عمومي ،در خيابانها و در اجتماع مردم به
اين افراد احترام ميگذارند .من ده ســال
اســت كه در اين مركز با بچههاي معلول
ذهني ،جســمي سروكار دارم و در مالقات

سخن آخر؟
ممنون كه آمديــد و محيط ما را ديديد.
اميــدوارم كه به مراكز ديگــر هم برويد و
امكاناتي را كه در مراكز مختلف وجود دارد
را معرفي كنيد .شــايد اين انتقال تجربهها
بتوانــد قــدم مثبتي در جهــت آموزش و
نگهداري افراد داراي معلوليت باشد
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آيا امكاناتــي براي ازدواج بچههايي
كه در اين مركز آمــوزش ميبينند با
يكديگر وجود دارد؟

اتفاق در اين مركز نيفتاده است .اميدواريم
كه در آينده بتوانيــم در حوزه ازدواج اين
بچهها هم پيشــرفتهايي داشــته باشيم.
البته چند نفــري از بچههايي كه از مركز
ترخيص شدند ،ازدواج كردند زيرا از لحاظ
روحي و رواني آمادگي ازدواج را داشتند.

و ساير فرزندان در خانواده برسند و در يك
آرامش نسبي به سر برند.

خانوادههــاي آنان ميبينم كه در اين يكي
دو ســاعتي كه با بچهها مالقات دارند چه
اندازه نسبت به آنان محبت دارند و چگونه
بــا آنان رفتــار ميكنند.گاهی نســبت به
فرزنداني كه در خانه دارند بيشــتر به اين
بچهها محبــت ميكنند و به آنها اهميت
ميدهند.
در مورد معلوالن جسمي حركتي معتقدم
كــه دولت بايد شــرايطي ايجــاد كند كه
ايــن افــراد بتوانند در اماكــن عمومي به
راحتی رفت و آمد داشــته باشــند .مساله
مناسبســازي فضــاي شــهري و اماكن
عمومــي از اولويتهايي اســت كه بايد به
آن پرداخت شــود .در شــهرداري منطقه
يــك با كمك شــهرداران و مديران ،بحث
مناسبسازي و ايمن سازي فضاي شهري
بــه خوبي مورد توجه قرار گرفته اســت و
من نسبت به سالهاي گذشته ميبينم كه
مردم ديد و رفتارشان نسبت به افراد داراي
معلوليــت تغيير كرده اســت و بــا احترام
بيشتري با آنان برخورد ميكنند.
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جمعیت هر کشــور را افراد دارای معلولیت
تشــکیل میدهند .این رقم غیــر از افراد
دارای معلولیــت بــارز ،میتواند افراد دیگر
مثال فردی را که کلیه ندارد را هم دربرگیرد.
در ایران بــرآورد جمعیت نشــان داده که
تعداد افراد معلول 4/2 ،درصد کل جمعیت
هستند .در ســال  1380سازمان بهزیستی
که متولی امور افراد دارای معلولیت اســت
اعــام کرد که تعداد دو ملیون و ششــصد
هزار نفــر افراد دارای معلولیت در کشــور
زندگی میکنند.
از ایــن تعــداد در حــدود  900هــزار
نفرشناسایی شــدهاند و در حدود نیمی از
افراد دارای معلولیتشناســایی شده ،تحت
پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
دکتر شهال اعزازی
سخنرانی به مناسبت روز جهانی معلوالن در موزه امام علی (ع)
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نابرابری اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی
در جامعهشناسی اســت .معموال زمانی که
از نابرابری اجتماعی صحبت میشود ،نگاه
در وحله اول بــه نابرابریهــای اقتصادی
در جامعــه برمیگردد و این آشــکارترین
نابرابریها در جامعه است .گروهی از افراد
جامعه بــه منابع ثروت و به تبع آن قدرت،
دسترسی دارند اما نابرابری تنها به نابرابری
ثروت و درآمد منتهی نمیشــود ،بلکه در
جامعه گروههای متفاوتی از افراد به دالیلی
کــه معموال خارج از نظارت و کنترل فردی
است ،نیز از دسترســی به منابع اجتماعی
دور میمانند .در جوامع یک ســری منابع
ارزشــمند ،گذشته از ثروت وجود دارند که
همگان دسترســی یکســان به آن ندارند.
برخی از ایــن منابع ارزشــمند عبارتند از
آموزش ،بهداشــت ،منابع فرهنگی ،منابع
اطالعاتــی ،امکانــات ورزشــی و تفریحی
و منابــع مربوط به شــهر و دسترســی به
فضاهای شهری مانند پارکها.
نابرابریهای امروزی به امکانات دسترســی
به این منابع نیز مربوط است و در بر گیرنده
نابرابریهای ســنی افراد مسن و سالمند و
یا کــودکان و نوجوانان میشــود .نابرابری
قومــی ،به علت تعلق فرد بــه یک قومیت
خاص (مساله عدم حضور افغانها در اماکن
عمومی و حتی در شهرها) ،نابرابری نژادی

مقالـــــــــه

برای

همه

بــه علت رنگ خــاص یک نــژاد ،نابرابری
مذهبــی برای اقلیتهــای مذهبی در یک
جامعه و نابرابری جنســی به علت تعلق به
یک جنس خــاص اعمال میشــود .امروز
قصد تاکید بر روی گروهی خاصی دارم که
افراد دارای معلولیتهای مختلف هســتند.
در ابتــدا توضیح مختصــری در مورد انواع
معلولیت میدهم و سپس بحث حقوق بشر
و توجه محافل بین المللی در مورد این گروه
مطرح میشود و در پایان موقعیت آنان در
دســتیابی به منابع اجتماعی و شهری مد
نظر قرار میگیرد.
اعالمیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ
در  1995در یکــی از بندهای خود مطرح
کرد که معلوالن یکی از بزرگترین اقلیتها،
یعنی یک دهم جمعیت جهان را تشــکیل
میدهنــد .اینــان در اکثر مــوارد از روی
ناچاری بــه فقر ،بیکاری و انزوای اجتماعی
تن دادهاند .گذشته از آن سازمان بهداشت
جهانی( )WHOمعتقد است که ده درصد از

تعریف معلولیت

معلولیت  ،شــرایطی است که در توانایی
فرد برای انجام کارهای روزانه اختالل ایجاد
میکند .از نظر ســازمان بهداشت جهانی،
معلولیت عبارت است از هرگونه محدودیت
یــا فقدان توانایــی در انجــام فعالیتهای
معمولــی و متعارف کــه از یک نقص عضو
نشات میگیرد:
در نگاه حقوق بشری ،به مساله اقلیتهای
دارای معلولیــت ،راه درازی پیموده شــده
اســت .برای اولین بار در ســال  1924در
اعالمیه حقوق کــودک ،جامعه ملل (پیش
از تشکیل ســازمان ملل) از حقوق کودک
دارای معلولیت ذهنی نــام برد اما تا طرح
حقوق بشر افراد دارای معلولیت ،راه درازی
مانده بود.
در دهه  60میالدی طرفداران حقوق افراد
داری معلولیــت بر این نکتــه تاکید کردند
که یــک فرد معلــول نیز ماننــد یک فرد
عادی جامعه نیاز بــه تعلیم و تربیت دارد.
از اواخر دهــه  60به بعد دو اتفاق مهم رخ
داد .در این ســالها نظریهای تحت عنوان

به طور خالصه میتوان گفت که این
دهه برنکات زیر پافشاری میکرد:
 -1کلیه حقوق و آزادیهای اساسی ،جهانی
هستند و شــامل افراد دارای معلولیت نیز
میشــوند مانند :حقوق اساسی حق حیات،
رفــاه ،آمــوزش ،کار و زندگی مســتقل و
شرکت فعال در کلیه جنبههای اجتماعی
 -2فرد معلــول میتواند همه جا باشــد،
از طریــق از میان بردن موانــع اجتماعی،
فیزیکی ،مالی ،اجتماعی یا روانی که مانعی
بــرای حضور آنان در جامعه اســت باید به
آنان فرصت مشترک داده شود.
 « -3قوانین اســتاندارد یکســان ســازی
فرصتها ،برای افراد دارای معلولیت» تهیه
شود.
افراد دارای انواع معلولیت جسمی یا ذهنی
بســیاری در طول تاریخ وجود داشتهاند که
میتوان مراحل زیر را در رابطه با این افراد
در نظر گرفت:
دوره حذف یا ریشه کنی؛ برای مدتی
چنین افرادی از جامعه حذف میشدند.
دوره نگهــداری در مراکــز ماننــد

تها
ر روی معلولی 

تاثیر جامعه ب

هر چند کــه معلولیت را به عنوان نقص
جسمانی یا روانی در نظر میگیرند اما نباید
تاثیــر اجتماعی بر روی معلولیت افراد را از
نظر دور داشت .در هر جامعهای معیارهای
خاصــی برای افراد ســالم و تندرســت در
نظر گرفته میشــود و افــرادی که در این
چارچــوب نمیگنجنــد از جامعــه طرد
میشوند یک آســیب یا نقص بدنی موجب
مجموعهای از ساز و کارهای طرد میشود و
چرخهای از روابطی را بوجود میاورند که بر
روی یکدیگر انباشته شده و شرایط را بدتر
میکنند به عنوان مثال یک کودک معلول
نمیتواند به مدرسه برود زیرا یا حمل و نقل
مناســب برای او وجود ندارد و یا مدرسهای
خاص برای جبران معلولیت او وجود ندارد.
همین طور احتمال دارد ساختمان مدرسه
برای تحرک او مناســب نباشد مثال تعداد
زیاد پله .بدین ترتیب او هیچ نوع آموزشی
نمیبیند و در نتیجه از آموخته حرفهای که
قادر به تامین معاش خود باشــد دور نگاه
داشته میشود .انباشتگی طردها معلولیت
جدیدی را بوجود میاورد که ناشی از نقص
یا آسیب جســمانی او نیستند بلکه فقدان
فرصتهــای برابر زندگی اســت .این طرد
اجتماعی باعث راندن او به فقر است.
البتــه باید در نظر داشــت کــه تنها طرد
اجتماعی باعث فقر نمیشود بلکه از جانب
دیگر ،فقر نیز به تشدید معلولیت و تشدید
طرد اجتماعی میانجامد .خانوادههای فقیر
غذای کافی ،دسترسی به بهداشت مناسب
و پیشــگیری را نداشــته و گذشته از آن از
کمبود اطالعات در مورد چگونگی رسیدگی
بــه فــرد دارای معلولیــت هــم برخوردار
هســتند .بنابرایــن باچرخــهای در جامعه
روبه رو هســتیم که خانوادههــای فقیر به
چرخه طــرد اجتماعی میافتند ،فرد دارای
معلولیت دچار فقر میشــود که فقر بیشتر
خانواده را موجب میشود و طرد اجتماعی
نیز از طرف دیگر خود باعث فقر افراد دارای

شهر و افراد

دارای معلولیت

نگاهی به شــهر میاندازیم تا ببینیم آیا
اوال موانعی برای مشارکت وجود دارد و آیا
رفع موانع ،صورت گرفته یا در دســتور کار
میباشد ،یا نه؟
امروزه از فضاهای عمومی به عنوان یکی از
منابعی که باید در اختیار همگان قرار گیرد
نام میبرند.
تقسیم منابع شهری که امروزه برای زندگی
در شــهرهای بزرگ بسیار مهم هستند ،در
فضاهای عمومی صورت میگیرد و چگونگی
دسترسی همه افراد به این فضاها ،نمایشگر
برابری یا نابرابری اجتماعی است.اگر افراد
جامعــه به هــر دلیلی قادر به اســتفاده از
فضاهــای عمومی نباشــند اوال موجودیت
آنان در جامعه مــورد قبول قرار نمیگیرد
و در نتیجه مســایل آنــان نیز مد نظر قرار
نمیگیرد .هنوز وجود افراد دارای معلولیت
که در فضاهای عمومــی حرکت میکنند
بســیار ناچیز اســت و نبود عــددی آنان
خود باعث میشــود که دیگرانی که دارای
معلولیت جســمی هســتند ،از حضور در
فضاهای عمومی خودداری کرده و به نوعی
زندگی خــود را در جهت انزوای اجتماعی
قرار دهند .یکی از شــعارهای مربوط به از
میان بردن نابرابری ،یک جامعه برای همه
است ،در صورتی که به نظر میرسد جامعه
شهری ،برای همه نیست.
در تحقیقات شهری سایر کشورها
مشخص شده است که افراد دارای
معلولیــت جســمی  -حرکتــی از
دسترسی به بســیاری از نقاط شهری
به دور نگاه داشــته میشوند و در بسیاری
از شــهرها ،شــهر تبدیل به زندانی نامرئی
برای همه افراد دارای معلولیت شده است.
این زندان افــراد را از جهت انتخاب محل
سکونت محدود کرده ،نبود وسایل حمل و
نقل آنان را به حاشــیه رانده و از حضور در
کنار افراد دیگر جامعه محروم کرده است.
کلیه امکانات شــهری باید قابل دســترس
برای همــه افــراد و دارای امنیــت برای
استفاده از آن باشــد .موقعیت جغرافیایی
شهر نیز در ایجاد مانع و تالش برای از میان
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از طرد اجتماعی تا مشارکت کامل

برآورد سازمان بهزیستی از فراوانی جمعیت
معلوالن به تفکیک نوع معلولیت به شــرح
زیر است:
بیشــترین تعداد در معلولیت جســمی
حرکتی 1/035/227،نفر
معلولیت جســمی حرکتــی ،میتواند در
برگیرنده نقص تنه ،نقص پا ،نقص دســت،
قطع دست و قطع پا باشد.
افراد دارای معلولیت ذهنی 776/420
نفر
افراد ناشنوا  465/852نفر
نابینا  408/340نفر
روانی مزمن  189/792نفر

«برابری فرصتها» مطرح شــد .طبق این
نظریــه حقوق برابر با ســایر شــهروندان،
برای افراد دارای معلولیــت در نظر گرفته
شد و در اعالمیه جهانی حقوق معلوالن بر
روی برخــورداری این افراد از حقوق مدنی
و سیاسی -مشابه ســایر افراد جامعه -رفع
هر نوع تبعیــض ،برخورداری از درمانهای
پزشکی و توانبخشی و دستیابی به وسایل
کمک توان بخشی و ...تأکید شد.
برابری فرصتها به معنای فرآیندی اســت
که طی آن اســباب و نظامهــای عمومی
جامعــه همچــون؛ مکانهــا و محیطهای
فیزیکی ،مسکن ،ایاب و ذهاب ،فرصتهای
آموزشــی و شــغلی و همچنیــن زندگی
فرهنگی اجتماعی شامل تسهیالت ورزشی
و تفریحی در دسترس همه افراد قرار گیرد
و این امر مســتلزم برچیده شــدن تمامی
موانع مشارکت برای افراد ناتوان است.
اتفاق دیگر ،در ســال  1981که به عنوان
ســال جهانی افراد دارای معلولیت در نظر
گرفته شــده بود ،رخ داد .شــعار این سال
«مشــارکت کامل و مســاوی» به معنای
قبول حق مشــارکت افراد ناتوان بود .این
شعار باعث شــد که دهه  1983تا 1992
به عنوان دهه افراد دارای معلولیت در نظر
گرفته شود .بدین معنی که تالش همگانی
کشورهای عضو ،برای به رسمیت شناختن
حقوق افراد ناتوان و انجام اقدامات هماهنگ
به منظور ایجاد زندگی شــرافتمندانه برای
آنان صورت گیرد.

نوانخانهها و دور کــردن این افراد از مقابل
چشم دیگران
دوره مراقبتهای توسعهای همراه با مراقبت
جهت جداسازی
دوره تداخل اجتماعی همراه با تشویق
به حضور افراد دارای معلولیت به حضور در
خانواده و جامعه بود
دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و
قادر ســازی که باخلق موقعیتهایی برای
فــرد دارای معلولیت برای توســعه کامل
ظرفیتهای خود همراه بود.

معلولیت میگردد.
امــا امروزه حقوق برابر انســانی برای افراد
دارای معلولیت در نظر گرفته میشود .باید
فرصتهای برابر بخصوص در حوزه آموزش
و شغل به آنان داده شود و با رفع موانعی که
از مشارکت کامل آنان در زندگی اجتماعی
جلوگیری میکند ،امکان مشــارکت برای
آنان بوجود آید.
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تاکید بر روی آمــوزش عالی و تقاضا برای
تعیین ســهمیهای برای ورود به دانشــگاه
و همچنیــن دریافــت اطالعــات در مورد
وضعیت خود بودند.
حق دسترسی به شغل
در این مورد از قانون ســه درصدی که هر
سازمان دولتی باید به افراد دارای معلولیت
اختصاص دهد بحث میشود .این در حالی
است که به گفتهی این افراد ،عالوه بر اینکه
کــه این قانون رعایت نمیشــود ،مشــکل
بعــدی آنها چگونگی رفت و آمد اســت که
این بزرگترین مشکل است.
حق دسترســی به خدمات پزشکی و
توانبخشی
در این مورد به کمبودها اشاره شده است.
حق دسترسی به امکانات گذران اوقات
فراغت و خدمات ورزشی
در مورد چگونگــی گذراندن اوقات فراغت،
مسایل بســیار دیگری مطرح هستند  .مثال
امکان دسترســی مناسب به اماکن ورزشی
برای آنــان وجود ندارد  ،اگــر میخواهند
ســینما بروند ،باید حتما بگردند و سینمای
همکف پیــدا کننــد و پارکهــا و اماکن
تفریحی دیگر نیز برای اســتفاده آنان مهیا
نیست.
حق دسترسی به اماکن و سیستم حمل
و نقل
این امر مهمترین درخواست آنان بود .موانع
موجود در خیابان از حرکت آنان حتی برای
انجــام فعالیتهای ضــروری زندگی مانند
خریدهــای روزانه و نظایــر آن جلوگیری
میکنند .هرچنــد که اولویتهــای دیگر
با توجه به ســن و نــوع معلولیت آنها فرق
میکنــد ،مثال :افراد جوان بیشــتر متوجه
تحصیالت و شــغل هســتند و آنانی که در
آستانه ازدواجند ،بیشتر به فکر مسکن خود
هســتند .امامحرومیت از حضوردر اماکن و
عدم دسترســی به اماکن و سیستم حمل و
نقل شــهری ،مهمترین مشکل همهی آنها
بود.
معمــاری موجود فعلی در شــهر و خانهها
به عنوان مهمترین مشکل آنان مطرح شده
اســت .افراد شــرکت کننده عدم امکانات
شــهری را به عنوان مهمترین عامل جهت
دســتیابی به فرصتهای برابــر نام بردند و
وجود مشــکالت در این زمینــه را باعث و
دلیل محرومیت از دسترسی به امکانات به
عنوان شــهروندانی مشابه سایر شهر وندان
جامعه در نظر گرفتند

پرستوهای
سرزمین
مهر
دکتر فرقانی یک پزشک است ولی او
به دلیل نگاه بشردوستانهاش ،عالوه بر
طبابت ،نگاهی هم به قشر آسیبپذیری
که از اعضای خانواده بانک کشــاورزی
هســتند انداخته است .افرادی که کم
دیده شدهاند و بار سنگینی که ازجانب
فرزند دارای معلولیت خود به دوششان
است را به تنهایی حمل میکنند.
جشنواره پرستوهای سرزمین مهر که
هر ساله از طریق بانک کشاورزی برای
خانوادههایی که فرزنــد معلول دارند
برگزار میشود ،بهانهای شد برای گفتگو
با این پزشک بشردوست که میخوانید:
لطفا خودتان را معرفی كنید و در مورد
وظایف این معاونت توضیح دهید؟
اكبر فرقانی ،معاونت ســامت و بهداشت
كاركنان بانك كشــاورزی هســتم .وظیفه
ایــن معاونــت خدمترســانی درمانی به
كاركنان بانك كشــاورزی است .همانطور
كه شــما دفترچه بیمه خدمات درمانی یا
تامین اجتماعی داریــد ،هر بانكی خودش
یك سازمان كوچك بیمه خدمات درمانی

هــم دارد .ما بــه كاركنان خــود دفترچه
بیمه میدهیم و خودمان با مراكز درمانی،
پزشكان و بیمارستانها قرارداد میبندیم.
این معاونت چه تسهیالتی در اختیار
افراد دارای معلولیت میگذارد؟
حدودا ســیصد خانواده از پرســنل بانك
كشــاورزی دارای فرزند معلول هســتند.
این خانوادهها در سراسر كشور پراكندهاند
وكاركنــان بانك در شــعب مختلف حتی
در شهرســتانهای كوچك را نیز شــامل
میشــوند .در ایــن ســیصدخانواده ،انواع
معلولیتهــای موجود در كشــوررا داریم.
حتی خانوادههایی را داریم كه دارای ســه
یا چهار فرزنــد دارای معلولیت هســتند.
شروع كار من در بانك كشاورزی ،به عنوان
یك پزشــك بــود انجام كارهــای درمانی
كاركنان بــود و دورا دور ارتباطاتی هم با
این خانوادهها داشــتم .مهمترین معضلی
كه در ایــن خانوادهها میدیدم این بود كه
به شــدت از اینكه در جایی مطرح كنند
كه فرزند معلول دارند ،خودداری میكنند
و به خاطــر اعتقادات نادرســت فرهنگی،

اینها را در پســتوها حبس كــرده بودند و
این بچهها از حداقــل توانمندیهای خود
نیــز نمیتوانســتند اســتفاده كنند .خود
خانوادهها به شــدت دچار افسردگی بودند
چون متاســفانه یك ســری ذهنیتهای
غلطی هم در جامعــه وجود دارد مبنی بر
اینكه فردي كه فرزنــد معلول دارد ،حتما
گناهی مرتكب شــده كــه خداوند چنین
بچهای را به او داده اســت .این مســایل تا
مدتها ذهن من را به خود مشــغول كرده
بــود تا اینكه نهایتاً پس از ســالها به این
نتیجه رســیدم كه باید به نوعی این افراد
را وارد جامعــه كنیم .حدود دوازده ســال
پیش به هیات مدیره بانك پیشــنهاد دادم
كه اجازه بدهنــد خانوادههای دارای فرزند
معلول را به محلی ببریم كه فقط خودشان
باشــند .این پیشــنهاد مورد موافقت قرار
گرفت .ما یك مجموعه تفریحی در بابلسر
با صدوبیســت ویال برای استفاده همكاران
و پرســنل بانك داریم .در ســال هشتاد و
يك برای اولین بار ما از صدوبیست خانواده
دارای فرزند معلول دعــوت كردیم كه در
مجموعــه ویالهای بابلســر بــه مدت یك
هفته میهمان ما باشــند .در آن سال تنها
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بسیاری

بردن آن بسیار دخالت دارد.
ماشینهای خود را در
از مکانهای شهر
مثال تهران به علت موقعیت
مقابــل در پارکینگ
تهران برای بسیاری
جغرافیایــی خــود دارای
خود یعنی در پیاده
از گروههای اجتماعی
پســتی و بلندیهایــی
رویــی که متعلق به
است که امکان تحرک
مانند سالمندان ،کودکان همــه اســت پارک
از بســیاری از افراد
میکنند.
و زنان همراه با کودکان
را میگیــرد .مثــا
در مورد استفاده از
هــر چند کــه پارک و همین طور افراد دارای
وسایل نقلیه عمومی
معلولیت در دسترس
جمشیدیه بسیار زیبا
نیــز ،افراد ناتــوان یا
اســت امــا گروههای
وابســته بــه همراهی
نیست .شهرها برای
بسیار زیادی از افراد قادر
دیگران هســتند یا باید
به استفاده از آن نیستند .افراد جوان و فعال
مخارج سنگین آژانسها را
افــراد دارای معلولیــت ،اقتصادی شکل
تحمل کنند.
سالمند و خانواده با کالسکه
یک فرد نابینا چگونه میتواند
گرفتهاند
کــودک نمیتواننــد از این
از تاکســیهای داخل شــهر
پارک زیبا استفاده کنند
اســتفاده کند .یک فــرد دارای
تاکید
آن
نکتــهای که باید بــر
نقص پا چگونــه میتواند ویلچیر را به
کنیم این است که بســیاری از مکانهای داخل اتوبوس ببرد و یا افراد دارای معلولیت
شــهر تهران بــرای بســیاری از گروههای حرکتی چگونه میتوانند از اتوبوسهایی که
اجتماعی مانند سالمندان ،کودکان و زنان پله آنان بازمین فاصله زیــادی دارد پیاده
همــراه با کودکان و همین طور افراد دارای شوند.
معلولیت در دســترس نیست .شهرها برای در پایــان ذکری از یک تحقیق میکنم که
افراد جوان و فعال اقتصادی شکل گرفتهاند از افراد دارای معلولیت در مورد مشــکالت
و نه فقط از لحاظ ســاخت شهری توجهی آنان انجام شــده است .این تحقیق از طرف
بــه گروههای دارای معلولیت نشــده ،بلکه گروهی شامل پزشــک عمومی ،متخصص
در رفتارهــا و فعالیتهای روزانه قدمی در توانبخشی ،بهداشت ،روان پرستاری انجام
جهت از بین بردن موانع برداشته نمیشود .و نتایج آن در ســال  1389چاپ شد .این
این شهر برای افرادی شکل گرفته که قادر تحقیق با پرســش از افراد دارای معلولیت
باشند با قبول خطرات  ،در یک شهر بزرگ انجام گرفت.
حرکت کنند.
البتــه باید ذکر کــرد که ایــن تحقیق به
یک مساله اساســی که بسیار کم در مورد دالیل محدودیتهایی ،در برگیرنده تعداد
آن صحبت میشــود ،بحث ســرویسهای محــدودی از افراد دارای معلولیت بود .این
بهداشــتی عمومی است که البته به عنوان افراد چهار زن و هفت مرد بودند ،چهار نفر
یک مشکل اساســی برای همه شهر وندان مجرد و بقیه متاهل بودند ،از نظر تحصیالت
وجــود دارد .در هیــچ یــک از میدانهــا یک نفر زیر دیپلم ،ســه نفر دیپلم ،یک نفر
(گذشــته از هفت تیر) نشــانی از سرویس فوق دیپلم ،یک نفر لیســانس ،دو نفر فوق
بهداشتی دیده نمیشود .پاساژهای بزرگی لیسانس و یک نفر دارای مدرک دکترا بود.
که در تهران ســاخته شدهاند نیز به ندرت البته این افــراد نمونه کاملی از افراد دارای
دارای سرویس بهداشــتی عمومی هستند معلولیت نیستند ،آنها افرادیند که از طرد
و اگر هم موجود باشــند سرویس بهداشتی اجتماعی خارج شده و فعال هستند .
مناسب افراد دارای معلولیت جسمی هنوز یکی از مباحث اصلی که به عنوان مشــکل
حتی در رستورانها نیز وجود ندارند.
اساســی مطرح بود ،مضمون دسترسی بود
پــارک اتوموبیلها در هر گوشــهای مانع که شامل شش زیر مجموعه میشد.
دیگری برای تحرک افراد اســت .حتی در
مقابل معــدود پلهایی که بر روی جویها حق دسترسی به مسکن
وجــود دارد ،اتومبیلها پارک میشــوند و بیشــتر به صورت مســالهای مادی مطرح
برای افراد ســالمند و ناتوان امکان پریدن میشــد .این اعتقاد وجود داشــت که اگر
از روی جــوی و  ...وجود نــدارد .پلههایی فرد ناتوان در منزل پدر و مادر خود ساکن
کــه در بعضی از خیابانهای دارای شــیب باشد ،پس از فوت والدین  ،خانه به فروش
وجود دارد نیز از جمله عواملی است که از میرسد و آنان اضطراب و دلهره بعد از فوت
حرکت جلوگیری میکند .نمونه مشــخص والدین خود را داشتند.
آن خیابانهــای مابین جــردن و ولیعصر
تا موزه هنر میباشــد .از طرف دیگر افراد حق دسترسی به اطالعات و آموزش
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ســی و شــش خانواده دعوت ما را قبول
کردند ،چون این خانوادهها خیلی دوســت
نداشتند كه در جمع حضور داشته باشند.
تعدادی از این پرســنل بازنشســته شده
بودنــد ولی هرگز مجموعــه تفریحی ما را
ندیــده بودند چون خجالت میكشــیدند
كه با خانوادههایشــان در این مركز حضور
پیدا كنند .بنای این برنامه از ســال 1381
گذاشــته شد و تا امســال كه سال 1392
اســت ،مــا دوازدهمیــن اردو را برای این
خانوادهها برگزار كردیم .در نظرسنجی كه
از خود بچهها و خانوادهها انجام دادیم ،نام
جشنواره پرستوهای سرزمین مهر را برای
این برنامه انتخاب كردیــم .چون نام مهر
با نام بانك كشــاورزی عجین شده است و
خیلی از كارتهای بانك كشــاورزی به نام
مهركارت است .مجموعه ورزشی مخصوص
بانك كشــاورزی هم به نام مهر نامگذاری
شــده و این واژه ،واژهای آشنا برای مردم
است.
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در ســال اول هــدف مــا از برگــزاری
جشــنواره زدودن افكار و توهماتی بود كه
خانوادههای دارای فرزند معلول داشتند .از
افراد مختلف كه در ایــن زمینه كار كرده
بودند مثل اساتید علم ژنتیك ،روانشناسان
و مــددكاران دعــوت كردیم تــا بیایند و
برای خانوادهها توضیح دهند كه معلولیت
چیســت و چه فرآیندی اتفاق میافتد كه
شــخصی دچار معلولیت میشــود .مدتی
زمان بــرد كه این مســاله را بتوانيم
برای این خانوادهها جا بیاندازیم.
عالوه بــر این در این مدت یك
هفتــه و در حد بضاعت خودمان،
یك سری برنامههایی برای بچههای
دارای معلولیــت هم برگــزار میكنیم
كه شــامل برنامههای ورزشی ،سفالگری،
نقاشــی و كارگاههای خمیربازی و ...است.
بــرای خانوادههای این بچههــا نیز عالوه
بر جلســات آموزش گروهــی و برنامههای
تفریحــی مثل جنگ شــب كه هر شــب
برگزار مي شود ،هر خانواده حداقل یك بار
و به طور جداگانه تحت مشاوره روانشناسی
قرار میگیرد .برنامه جنگ شــب هر شب
در ســاعت  12تمــام میشــود و بعد از
آن تا ســاعت دو تا ســه بعد از نیمه شب
روانشناســان و خانوادهها در كنار ســاحل
دور هم جمع میشــوند .در این نشستها،
هم مطالب كاربردي از طرف روانشناســان
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البتــه ابتكار كــه نه ولــی میتوانم بگویم
كه پیشــنهاد من بوده است كه سالی یك
بار این برنامه برگزار شــود .ما در ســنوات
گذشته از روسای ادارات رفاه دیگر بانكها
دعوت كردهایم كه با خانوادههایشان بیایند
و از مجموعــه كارهــاي ما دیــدن كنند.
همچنین از مــددكاران بانكهای دیگر به
اتفاق خانوادههایشــان دعوت كردهایم كه
بیایند و میهمان ما باشــند ،مثال در ســال
 91پنج مدد كار اجتماعي از ســاير بانكها
در جمــع ما حاضر شــدند و خیلی هم از
برنامههــای ما خوششــان آمــد و از این
جشــنواره اســتقبال كردند .هدفمان این
بودكه این افراد گزارشــی از این جشنواره
تهیه كنند و به مدیریتشــان انتقال بدهند
تا شــاید بنای این كار در سایر بانكها نیز
گذاشــته شود .خوشــبختانه بانك تجارت
امسال برای اولین بار كاری مشابه را برای
خانوادههــای دارای معلولیت خود شــروع
كرده است .امیدواریم كه با ارتباطاتی كه با
ســایر بانكها داریم ،بتوانیم آنان را به این
كار تشویق كنیم.

در طول این 12سال ،تعداد خانوادههایی
كه در این جشــنواره شركت میكنند
افزایش پیدا كرده است؟

آیــا محیط ویالها بــرای افراد دارای
معلول جسمی و حركتی مناسب سازی
شده است؟

بله هر سال تعداد خانوادههایی كه در اردو
شــركت كردهاند افزایش یافته است .مثال
امسال از 145خانوادهای كه دعوت كردیم،

در بین شــركتكنندگان مــا بچههایی با
معلولیــت جســمی و حركتی هــم داریم
و خوشــبختانه تمام ویالهــای ما همكف

آیا برگــزاری این جشــنواره ابتكار
شخصی شما بوده و آیا برگزاری چنین
جشنوارههایی را به ســایر ادارات و
بانكها نیز پیشنهاد میكنید؟

در حال حاضر Ngoهایــی در زمینه
گردشــگری افــراد دارای معلولیت
فعالیت میكنند آیــا امكان همكاری
بین بانك كشــاورزی با این Ngoها
وجود دارد؟
مــن فكر میكنــم بتوانیم ایــن همكاری
را بیــن بانك و Ngoها ایجــاد كرد .به هر
حال مــا در این زمینه صاحــب تجربیاتی
هســتیم و خوشــبختانه نعمت بزرگی كه
نصیب ما شــده این اســت كــه مدیریت
عالي بانك بســیار درد آشنا و فهیم است.
در طــول این مدت پیشــنهاداتی در مورد
كمك به ســایر Ngoها مثل انجمن اماس
داشــتهایم و بانك  ،خدماتــی را به آنها
ارایه داده است .من تصورم بر این است كه
ایــن امكان وجود دارد كه ما با انجمنهای
گردشگری معلوالن مرتبط شویم و ببینیم
چه خدماتی را میتوانیم به آنان ارایه دهیم
و متقابال از خدمــات ،امكانات و تجربيات
آنها اســتفاده كنيم اين همكاري مي تواند
براي معلوالن و خانواده اي انها مفيد باشد
برگزاری این جشنواره چقدر میتواند
در فرهنگ ســازی جامعــه و تغییر
نگرش مردم نسبت به مقوله معلولیت
تاثیر مثبت داشته باشد؟
مــن در طول این ســالها ،انتقادی كه به
خودم دارم این اســت كه مــا این موضوع
را كــم تبلیغ كردهایم .در حقیقت ما داریم
یك كار درون ســازمانی انجام میدهیم و
آن را بهعنــوان وظیفــه میدانیم ،منتهی
نقصی كه در كار وجود دارد این اســت كه
ما این كار را برجســته نکردهایم .امسال با
خــودم فكر میكردم چرا مــا یك گزارش
از ایــن جشــنواره تهیــه نكردهایم كه در
كنفرانسها و ســمینارهایی كه مخصوص
معلــوالن و افــراد ضایعه نخاعــی برگزار
میشــود ارایه كنیم تا از اثرات مثبت آن،
دیگران نیز آگاه شوند شاید سایر سازمانها
و ادارات نیــز به فكر بیافتنــد .با توجه به
اینكــه ده درصد از جمعیت كشــور ما را
افراد دارای معلولیت تشــكیل میدهند و
این تعــداد نیازمند حمایت جدی از طرف

بانك كشــاورزی در راستای حمایت
و خدمات رســانی به فرزندان معلول
كاركنان خود چه برنامههایی را پیشرو
دارد؟
ما در زمینه اشتغال این افراد پیشنهاداتی
را بــه بانــك دادهایم در حــال حاضر نیز
تعــدادی از این عزیــزان در بانــك بكار
گرفتــه شــدهاند چندتن از ناشــنوايان و
چندین نفر از معلوالن جســمی –حركتی
در قســمتهای مختلف مشــغول به كار
هســتند .تمام تالشــمان را میكنیم كه
در هر دوره اســتخدامی ،تعــدادی از این
بچهها را كه توانایی انجام یك سری كارها
را دارند به كار بگیریم .امســال در آخرین

و سخن آخر شما؟
من از تمام كســانی كه برای این افراد كار
میكنند تشكر میكنم .به نظر من افرادی
كه توفیــق خدمت به افراد دارای معلولیت
را پیدا میكنند از بهترین بندگان خداوند
هســتند و ارج و قرب زیادی نزد پروردگار
دارند .به هــر حال افــرادی در جامعه ما
هستند كه شدیدا نیازمند حمایت هستند،
نه تنهــا حمایتهای مــادی بلكه نیازمند
حمایتهای روانی هســتند ،خانوادهای را
در نظر بگیرید كه فرزند ســی ســالهاش
كه دچــار معلولیت اســت را باید غذا در
دهانش بگذارد ،پوشــكش كند و با وجود
وزن ســنگین باید او را تروخشك كند .از
طرفی به دلیل عدم مناسبسازی فضاهای
شــهری ،امكان بیــرون بــردن و تفریح و
گردش برای این فرد هــم وجود ندارد .به
نظر من هیچ عبادتی باالتر از این نیســت
كــه حداقل یــك روز در هفتــه بتوان به
ایــن خانوادهها خدمت كرد و مســئولیت
نگهــداری این افراد را بــه عهده گرفت تا
خانواده و پدر و مادر ایــن افراد بتوانند از
خانه خارج شــوند و این یك تمدد اعصاب
برایشان باشد .اگرانجمنهایی وجودداشته
باشــند كه بتوانند چنین سرویسهایی را
ارایه بدهند بسیار ارزشمند است .ولی حتی
اگر چنین امكانی هم وجود نداشــته باشد
حتي تماس با این خانوادهها ،رفت و آمد و
احوالپرسی از آنان بسیار الزم است .همین
كه این خانوادهها احســاس كنند كســانی
هستند كه مشكالت آنان را درك میكنند
در روحیهشــان اثر بسیار مثبتی میگذارد.
این خانوادهها به شدت قدرشناس هستند
بــه هر حال همه مــا در كنار هر كاری كه
داریم یك رســالت اجتماعی هم نسبت به
همنوعان خود داریم و باید بتوانیم وظیفه
خود را به خوبی انجام دهیم.
این افراد جزیی از جامعه ما هستند و همه
ما نسبت به آنها مسئولیم

پـــــــــرونده
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هدف از برگزاری این جشنواره چیست
و شامل چه برنامههایی است؟

مطرح میشــود و هم خانوادهها مشكالت
خود را با روانشناســان درمیان میگذارند.
از دیگــر برنامههــای جشــنواره برگزاری
یكسری كارگاههای آموزشی برای فرزندان
غیرمعلــول این خانوادههاســت .همانطور
كــه میدانید این جوانــان به خصوص در
سنینی ،دوست ندارند كه با خواهر یا برادر
معلــول خود بیــرون برونــد و از بودن در
كنار آنان دچار استرس میشوند ،شاید به
این دلیــل كه خانوادهها به بچههای دارای
معلولیت خود بیشــتر توجه میكنند و این
باعث به وجود آمدن یك ســری مشكالت
و عقدهها بــرای فرزنــدان غیرمعلول این
خانوادهها میشود .عالوه بر این یك سری
كارگاههایــی هم برای والدیــن با موضوع
فرزندپروری  ،مدیریت استرس و ...در این
فاصلــه زمانی یك هفته برگــزار میكنیم،
البته ســعی میكنیم كه خیلی هم آنها را
خســته نكنیم .به هر حال این جشــنواره
مجموعــهای از فعالیتهایی اســت كه هم
فرزنــدان دارای معلولیت را در بر میگیرد
و هــم خانوادهها و فرزندان بدون معلولیت
را شــامل میشــود .در طول این سالها
ما متوجه شــدیم كه اگر ایــن خانوادهها ،
فقط مدتی را با هم به ســر ببرند حتی اگر
هیچگونه كار آموزشــی هم برایشان انجام
نشود ،باز در روحیه آنان نقش بسیار مثبتی
دارد .وقتی خانوادهها همدیگر را میبینند و
با مشكالت یكدیگر آشنا میشوند و افرادی
را میبینند كه در شــرایط جسمی مشابه
خودشان و گاهی در وضعیت بدتری نسبت
به خودشان قرار دارند ،به زندگی امیدوارتر
میشوند .در نظرسنجی كه در همان سال
اول از خانوادهها داشــتیم بــه خوبی این
مســاله از طرف آنان بیان شــده بود و به
اثرات مثبت و ســازنده ایــن گردهماییها
اشــاره كرده بودند .این امكانات فقط برای
كاركنان بانك و خانوادههایشان فراهم شده
و چه خوب میشد كه ســاير سازمانها نيز
اقدام مشــابهي انجام مي دادند وچه بهتر
امكاناتی فراهم می شد كه ما میتوانستیم
این ســرویس را به دیگران هم ارایه دهیم،
اگرچــه حركتهایی انجــام دادهایم و به
دنبال گسترش فعالیتهایمان هستیم.

حدود 120خانواده شركت كردند و آن 25
خانوادهای هم كــه نیامدند اغلب به دلیل
مشكالت خاصی كه داشتند نتوانسته بودند
در اردو شــركت كنند و این نشان میدهد
كه حضور در جشنواره برایشان مهم است.
یكی از مزایای این جشــنواره این است كه
ما توانستهایم ارتباط مناسبي بین این افراد
و خانوادهها ،ایجاد كنیم .در این مدت ،هم
بچهها با یكدیگر دوســت میشــوند و هم
خانوادههــا و این باعث میشــود كه مثال
یك خانواده از گیالن در ایام عید میهمان
خانواده دیگری در زابل میشود .این افراد
به تدریج خودشــان یك خانــواده بزرگ
را تشــكیل دادهاند و ارتباطــات زيبايي با
یكدیگر دارند .بدون شك این ارتباطات در
روحیهآنها اثرات مثبتی میگذارد.

هســتند و تنها یك پلــه كوچك دارند كه
در كنارش رمپی برای رفت و آمد با ویلچر
تعبیه شده است و افراد به راحتی میتوانند
از آن اســتفاده كنند .همه ساختمانها و
اماكــن موجود در مجموعه بابلســر كامال
مناسبسازی شده و قابل استفاده هستند.

دولت هســتند ،مــن به ایــن جمعبندی
رســیدهام كــه در توان دولت نیســت كه
آن طور كه بایــد از معلوالن حمایت كند.
بنابراین ،اگر هر ســازمانی بتواند فرزندان
معلول كاركنان خود را تحت پوشــش قرار
دهــد و حمایتهای الزم را از آنان به عمل
آورد ،تا حدود زیادی میتوان از مشــكالت
این قشر بكاهد .نكته جالبی كه الزم است
بگویم ،تاثیرات مثبتی اســت كه برگزاری
این جشــنواره بر همــكاران دارای فرزند
معلول و همچنین ســایر همكاران گذاشته
است .اوال همكارانی كه دارای فرزند معلول
هســتند به شدت خودشان را مدیون بانك
میداننــد و اگر تا قبل از این ،برخي از اين
همكاران خدای نكرده كم كاری میكردند
امــروزه فعالترین كاركنــان ما از همین
خانوادههای دارای فرزند معلول هســتند.
دیگر اینكه ما عالوه بر خدماتی كه به افراد
دارای معلولیت ارايه میدهیم ،یك ســری
خدماتــی نیز به همــكاران و خانوادههایی
كه دچار بیماریهای خاص مثل ســرطان
و اماس و ...هســتند میدهیــم و تمام این
اقدامــات درمانی و ســرویسهای درمانی
برای این افراد به صورت رایگان اســت .از
شــیمی درمانی گرفته تــا داروهای گران
قیمتی كه برای بیماران ســرطانی ،ام اس،
دیالیزی و ...مورد نیاز اســت و همكاران ما
وقتی میبینند كه بانك بــه خانوادههایی
كه دچار مشكل هســتند چه دارای فرزند
معلول و چه دارای بیماری خاص باشــند
رســیدگی میكنند و آنان را مورد حمایت
قــرار میدهد ،این مســاله بــر كارآیی و
افزایــش راندمان كاری آنان تاثیر بســیار
مثبتــی دارد چون فكــر میكنند كه این
مشــكالت و بیماریها ممكن اســت برای
هركس و هر زمانی اتفاق بیافتد.

روز اردویــی كــه برگزار شــد ،مدیرعامل
محترم بانك كشــاورزی حضور داشــتند
وایــن موضوع مطرح شــد .چــون دغدغه
اصلــی این خانوادهها این اســت كه آینده
فرزندانشان چه خواهد شد .ولی چه خوب
میشــد كه قانون ســه درصد استخدامی
معلوالن در ادارات و ســازمانها كه اكنون
بــه هر دلیل ضمانت اجرایی ندارد ،اجرایی
میشد و ســازمانها ملزم به استخدام این
افراد میشدند كه در نهایت منجر به ایجاد
شرایط اشتغال برای این عزیزان میشد.
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گاهي نگاه مردم باعث زمين
خوردنمان ميشود!
معصومه زراعتگر و مهدي كمري هر دو
به دليل ابتال به فلج اطفال ،از كودكي
دچار مشکالت حركتي بودهاند .هر دو
در كالسهاي موسســه رعد ،آموزش
ديده و از اين طريق با هم آشنا شده و
ازدواج كردند .ثمره ازدواج آنها علي
كوچولوي  4ساله شيطان است.
هر دوي آنهــا معتقدند كه فرهنگ
سازي در كشور ما درخصوص چگونگي
برخــورد مردم با كســاني كه داراي
محدوديتهاي جسمي هستند ،خيلي
عقب است و نياز به كار زياد دارد .با اين
زوج فعال و موفق ،در خانه خودشان به
گفتوگو نشستيم كه با هم ميخوانيم:
خودتان را معرفي كنيــد و در مورد
مشكل جسميتان توضيح دهيد؟
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آیا واكسن فلج اطفال زده بوديد؟
مهدی :چرا در دوران كودكي واكسيناسيون
انجام داده بودیم ،ولي گفته ميشود كه در

خانواده موفق

شما چطور با مشكل خود كنار آمديد؟
آيا در دوران كودكي احساس ميكرديد
كه نســبت به ديگــران محدوديتي
داريد؟

نگاه ديگران نســبت به شما چگونه
بود؟ آيا ارتباط خوبي با دوستان خود
داشتيد؟

معصومه :مــن در دوران كودكي اص ً
ال فكر
نميكــردم كه مشــكل دارم و يا با ديگران
تفاوتي دارم .فقــط در زمان كودكي وقتي
در خيابــان راه ميرفتــم ،ســايه خودم را
روي زمين ميديدم و متوجه ميشــدم كه
در حركت مشــكل دارم .در زمانهايي كه
ميخواستم در مدرسه ورزش كنم مخصوصاً
موقع امتحان ورزش ،اين مشكل را احساس
ميكردم ولــي هيچگاه فكــرم درگير اين
مساله نبود .چندين بار تحت عمل جراحي
قــرار گرفتم و هربار كه ميخواســتم عمل
كنم ،احســاس ميكــردم كه نســبت به
ديگران مشكلي دارم .وقتي هم كه تصميم
گرفتم با آقاي كمري (مهدي) ازدواج كنم،
فكــر ميكردم به راحتــي ميتوانم از پس
زندگي بربيايــم و هيچ وقت فكر نميكردم
كه مشكل جســمي برايم مانعي در زندگي
به وجود بيــاورد .البته در دوران بارداري و
پس از آن در دوران بچهداري ،خصوصا دو
سال اول ،با يك سري مشكالت جدي روبرو
شــدم و آن موقع بود كــه فهميدم زندگي
كردن با اين مشــكل جسمي ،آنقدرها هم

معصومه :نوع نگاه مردم نسبت به راه رفتن
من باعث آزارم میشــد ولی من در تمامی
فعالیتهای اجتماعی با دوستانم شرکت می
کــردم و حتی در خانه هم فرقی بین من با
خواهر و برادرم نبود حتی گاهاً پدرم من را
در فعالیتها بیشتر شرکت میداد تا احساس
ضعیفی نکنم.
مهدي :بيشتر دوستان من اتفاقا افراد بدون
معلوليت بودنــد و من در تمام فعاليتها با
آنان شــركت ميكردم .در مدرسه فوتبال
بازي ميكردم ،با آنها به كوه ميرفتم .قبل
از متاهل شدن چون زمان فراغت بیشتری
داشتم تقریبا هر هفته با دوستانم به توچال
ميرفتيم ،با تله كابين باال ميرفتيم و پياده
پايين ميآمديم به طوري كه كســاني كه
مرتب به كوه ميآمدند مرا ميشــناختند و
براي آنها خيلي جالب بود كه با اين شرايط
جســمي راه خاكي را پايين ميآمدم .من
هيچ مشــكلي از نظر فعاليتهاي اجتماعي
نداشــتم و در هــر فعاليتي كه دوســتانم
شركت ميكردند ،من هم شركت ميكردم.
هيچ وقت به اين فكر نميكردم كه مشكلي

شما چگونه با مركز رعد آشنا شديد؟
معصومه :وقتــي مدرك كارشناســيام را
گرفتــم به دنبال كار بــودم .يك روز پدرم

چه شد كه بهعنوان کارمند اين مركز
استخدام شديد؟
معصومه :من ابتدا بهعنوان كارآموز به مركز
رعد آمدم .يك روز آقاي عامري كه مسئول
آمــوزش بودند بــا چندنفــر بازديدكننده
بــه كالس ما آمدنــد و از تك تك افراد در
مورد تحصيالتشــان ســئوال كردند ،وقتي
من گفتم كه ليســانس علوم تربيتي دارم
ايشان به ديگران گفتند ما می توانیم از اين
خانم در اين مركز بهعنوان كارمند استفاده
كنيم .من دو ســال در مركز رعد بهعنوان
مربي تايپ و دو سال بهعنوان کارمند ثابت
در قســمت آموزش و پس از آن هم مدتي
بهعنوان كارمند روابط عمومي كار كردم.
مهدي :من تقريبا در ســال  1378با مركز
رعد آشــنا شــدم .در آن ســال من براي
ثبتنــام در كنكــور اقدام كردهبــودم ،در
دفترچه كنكور نوشــته شــده بود كه افراد
داراي معلوليت بايد از بهزيستي نامه داشته
باشــند .من تا آن روز با بهزيستي آشنايي
نداشــتم و در آنجا پرونده هم نداشــتم و
نميدانســتم كه چنين سازماني براي افراد
داراي معلوليــت چــه كارهايــي انجام
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معصومه :من معصومه زراعتگر هستم و از
كودكي مبتال به فلج اطفال شــدم 8 ،سال
اســت با آقاي مهدي كمري ازدواج كردم و
ثمره ازدواج ما پســر  4سالهمان علي است.
مــن فارغ التحصيل رشــته علــوم تربيتي
گرايش مديريت و برنامهريزي آموزشــي از
دانشگاه آزاد اصفهان هستم .در كودكي در
اثر ابتال به فلج اطفال دچار مشكل حركتي
شدم.
مهدي :من مهدي كمري هســتم .من هم
در ســن سه سالگي در اثر فلج اطفال دچار
مشكل جسمي حركتي شدم.

دوران کودکی ما يك ســري واكســنهاي
تاريخ مصرف گذشــته و فاسد به كودكان
داده شده بود و خيلي از بچهها در آن زمان
مبتال به فلج اطفال شدند ،من در بين اقوام
و آشــنايان خود افرادي هم ســن و سال
خودم را ميشناسم كه شرايط مشابه با من
دارند.

راحت نيست .البته تاكنون با مشكالت كنار
آمدهام و جلو رفتهام.
مهدي :من شــرايط جســميام نسبت به
همسرم سختتر بود .ولي هيچ وقت به آن
فكر نميكردم .من هــم تقریبا مواقعي كه
در مدرســه بايد امتحان ورزش ميدادم با
مشــكل روبرو ميشدم و احساس ميكردم
كه با دیگر دوستانم تفاوت دارم.

دارم و دليل اصلي آن هم خانوادهام بود .من
ســه برادر كوچكتر از خودم داشتم و پدر و
مادرم همانطــور كه با آنان رفتار ميكردند
با من هــم رفتار ميكردند .اگر كار خطايي
انجــام ميداديم من هم مثــل آنها تنبيه
ميشــدم و اگر تشــويقي بود براي همه ما
بود .خانوادهام هيچ امتياز خاصی براي من
قائل نميشــدند تا من فكر كنم تفاوتي با
ديگــران دارم ،رفتار عادي آنان با من باعث
شــد كه من خيلي راحــت زندگيم را مثل
بقيه بگذرانم .مــن خانوادههايي را ديدهام
كه فرزند داراي معلوليت خود را تروخشك
ميكننــد و همــه كارهايش را خودشــان
انجام ميدهند .اين پدر و مادرها پرســتار
24ســاعته فرزند خود ميشــوند و اجازه
مســتقل شــدن را به او نميدهند ولي در
مورد من اينطوري نبود.
پدر و مادرها بايد بدانند كه وقتي فرزندشان
به نوعي معلوليت دارد ،خودشــان ناتواني
ديگري به او اضافه نكنند و كاري نكنند كه
او احساس كند با ديگران فرق دارد.

به مــن گفت بــه بهزيســتي مراجعه كن
شــايد كاري پيدا كني .من براي اولين بار
با بهزيســتي آشنا شــدم و به آنجا مراجعه
كردم .يكــي از کارکنان بهزيســتي ،مركز
رعد را بــه من معرفي كرد و گفت :در آنجا
كالسهاي رايگان هنري و آموزشــي براي
معلوالن برگزار ميشــود ،مــن باور نكردم
كه جايي وجود دارد كــه بهصورت رايگان
كالس برگــزار میکنــد .با وجــود اينكه
راهم خيلي دور بود بــه مركز رعد رفتم و
ديدم كه در اين مركــز تمام بچهها داراي
معلوليت هســتند ،خيلي بــا احتياط و به
آهستگي از خانم ياســري پرسيدم كه آيا
واقعاً در اين مركز كالسها بهصورت رايگان
است .انتظار داشتم كه جواب تندي بشنوم.
ايشــان گفتند :كه در اين مركز همه جور
كالس بهصورت رايگان داريم و شــما حتي
ميتوانيد از خدمات توانبخشــي مركز هم
بهصورت رايگان اســتفاده كنيــد .پس از
ثبتنام خيلي راغب به آمدن به مركز نبودم.
ولي اولين باري كه در كالس حاضر شــدم
نظــرم به كلي فرق كرد و بســيار عالقمند
شــدم .من از كالس ماشيننويســي شروع
كردم و بعد كالسهاي كامپيوتر را گذراندم
و سپس در كالسهاي خطاطي و زبان هم
شركت نمودم .پس از آن هم مدتي بهعنوان
مربي و شش سال بهعنوان کارمند ثابت در

اين مركز كار كردم.
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و بهزيستي دوســوم هزينه دانشگاه من را
پرداخت ميكند .تمام هزينههاي تحصيل
مرا خانوادهام پرداخــت كردند و هيچكس
نه در تلويزيون و نه در دانشــگاه و نه خود مهدي :من دوره كامپيوتر و نقشهكشــي
بهزيستي اين مساله را به من نگفته بودند .دســتي را در مركز رعد گذراندم .همچنين
مهدي :من هــم در همان ســال اول در دوره تايــپ هم كه براي همه بچههاي رعد
دانشگاه غيرانتفاعي در اصفهان قبول شدم اجباري بــود را گذراندم .در حال گذراندن
ولي به خاطر هزينههايش به دانشگاه نرفتم .دوره اتوكد بودم كه كاري برايم پيدا شــد.
در حاليكه بعدا ً فهميدم كه ميتوانســتم از به اين صورت بود كه آقاي مهندس غياثي
ســهميه بهزيستي اســتفاده كنم .در حال كه در رعد تدريس ميكردند و در شركتي
حاضر دانشــجوی رشته مهندسی مدیریت در خارج از رعد هم مشــغول به كار بودند
پروژه هستم و شغلی هم که دارم از تجربه به آقاي ممتحني مسئول سايت رعد گفته
كاري اســت كه در طول ســالها به دست بودند كه نياز به يك نقشــهكش در شركت
آوردهام .اگر ميدانستم كه هزينه تحصيل خود دارند و آقاي ممتحني هم مرا به ايشان
مرا بهزيستي ميپردازد تحصيالتم را انجام معرفي كردند و گفتند كه تضمين ميكنم
داده بودم و شــايد اكنون خيلي در زندگي كــه از پــس كار برمیآيــد .آن زمان من
جلوتر بودم .هنوز هم خيلي از خانوادههايي نقشهكشي دستي را بلد بودم ولي اتوكد را
كه فرزند داراي معلوليت دارند با ســختي هنوز به پايان نرسانده بودم .من به شركت
و مشــكالت زيادي دســت به گريبانند و مهندس غياثي مراجعه كردم و مشغول به
نميدانند ميتوانند از خدمات بهزيســتي كار شــدم همزمان در کالسهای اتوکد رعد
اســتفاده كننــد ،گرچه اين تســهيالت و شــرکت میکردم و هم از روي كتاب ،اتوكد
امكانات آنچنان نيســت كه زندگي آنان را را بهصورت خودآموز ياد ميگرفتم .هر وقت
متحول كند ولي افرادي هســتند كه واقعاً هم به مشكلي برميخوردم يا به كتاب يا به
محتاج هســتند و شايد همين مبالغ اندك خود مهندس غياثي كــه اتوكد را تدريس
نيز بتواند برايشان گرهگشــا باشد .وظيفه ميكردند مراجعه ميكردم .ايشــان خيلي
بهزيســتي اين است كه به اين افراد كمك به من كمــك كردنــد و كتابهاي خوبي
كند ولــي بســياري از خانوادههــا از اين معرفي كردند و حتي بســياري از كارهاي
امكانات بيخبر هستند چون اطالعرساني طراحي كوچك را به من ميســپردند .پس
وجود ندارد .به هر حــال من مركز رعد را از اينكه كارهاي طراحي پروژهها در شركت
ايــن طوري شــناختم و از آموزشهاي آن تمام شــد كار اجرا در عسلويه پيش آمد و
به خوبي اســتفاده كردم .شايد فقط حدود از آنجا كه مديران شركت از كار من راضي
هفت يا هشــت ماه به طور مستمر به مركز بودند به پيشــنهاد خود آنان به عســلويه
رعد آمــدم و در كالسهاي
فرستاده شــدم ،در آن زمان من  21سال
كامپيوتــر كــه مرتبــط با
سن داشتم ،تحصيالت
دانشگاهی نداشتم و
عالقــهام بــود شــركت پدرها
معلوليت هم داشتم.
كــردم .در آن زمان آقاي و مادرها بايد بدانند
سعادتطلب كه مسئول
در عســلويه در
فرزندشان
وقتي
كه
آموزش مركز رعد بودند،
دفتر فنــي بخش
نقشــه كشي هم درس به نوعي معلوليت دارد،
تاسيسات شروع به
كار كردم و موفق
ميدادند و من بيشتر خودشان ناتواني ديگري
به خاطر عالقهاي كه
هم بودم .مدت 7
كاري
و
نكنند
اضافه
او
به
به ايشان پيدا كرده
سال در عسلويه
بودم به كالسهاي نكنند كه او احساس كند با
كار كردم .كارم
به اين صورت
نقشهكشــي هــم ديگران فرق دارد.اگر من دو
بود كه  24روز
رفتــم و حرفــهاي سال در كالسهاي رعد شركت
كــه اكنــون در آن
كار ميكردم
مشــغولم و درآمــد ميكردم و نتيجهاي نميگرفتم
و  6روز بــه
زندگيام از آن اســت و اين آموزشها منجر به
مرخصي
ميآمــدم و از
از هميــن كالسهاي اشتغال من نميشد،
نقشهكشي شروع شد.
آنجــا كــه كارم
من
از
كه
كسي
اولين
مورد تاييد مديران
چگونه آموزشهايي كه بازخواست ميكرد
بود هر پــروژهاي كه

خانوادهام بود

در حالحاضر كار شما چيست؟
مهــدي :مــن اآلن در يــك شــركت
تاسيســاتي خصوصی (شــرکت شیمیار)
كــه كارش طراحي و اجراي سيســتمهاي
تصفيهخانههــاي فاضــاب و آب ســدها
و شهرهاســت در دفتر مركــزي بهعنوان
تكنسين نقشه كشي كار ميكنم.
البته من در همــان دورانی که در مجتمع
رعد مشــغول آموزش دیدن بودم ،توانستم
در آزمــون ورودی اســتخدامی پنج بانک
(ملت ،ملی ،سپه ،صادرات و تجارت) قبول
شوم که البته بسیار هم سخت بود چون با
توجه به تعداد زیاد شرکت کننده ها ،فقط
چند نفر قبول میشدند .اما متاسفانه در تمام
بانکها فقط و فقط به خاطر داشتن معلولیت
از اســتخدام بنده جلوگیری کردند ،حتی
از بهزیســتی ،برای آنها نامه رسمی جهت
اســتفاده از سهمیه ســه درصد استخدام
معلولین هم بردم اما متاسفانه هیچ توجهی
به ایــن قانون نکردند! درحالــی که بعدها
محل کار من بیشــتر خــارج از تهران بوده
و در سالهای گذشــته در پاالیشگاه جزیره
الوان ،عســلویه (پارس جنوبی) ،بوشــهر،
کرمان ،نیروگاه برق کرج و  ...مشــغول به
کار بــوده ام که مطمئنا کار کردن در بانک
بسیار ســاده تر از کار کردن در پروژه های
عمرانی بوده که بنده در آنها اشتغال داشتم.

در مورد نحوه آشناييتان با يكديگر و
ازدواجتان بگوييد؟
مهدي :من چندســال قبل از معصومه به
مركز رعد آمده بودم و در چندماهي كه در
رعد ايشان را ميديدم ايشان را فردي بسيار
فعال و پرجنب و جوش و خوشرو شناختم
و بعــد از آن ،من به عســلويه رفتم .وقتي
از عسلويه برميگشــتم اغلب به مركز رعد
سر ميزدم ،خانم ذكايي كه يكي از مديران
بسيار شايسته اين مركز بودند ،در آن زمان
مدير مركز رعد بودند ،ايشــان مرتب با من
در تماس بودند و حال مرا ميپرسيدند و از
اوضاع كاري من جويا ميشدند .خانم ذكايي
روزي بــا من تماس گرفتند و گفتند كه ما
برنامهاي براي مسابقات ابيليمپيك (المپياد
فني وحرفهاي معلوالن) داريم و شما هم بيا
و در رشــته اتوكد در اين مسابقات شركت
كن .در دورهاي كه براي اين مســابقات به
رعد ميآمدم بيشــتر با خانم زراعتگر آشنا
شــدم البته در آن سالها تصميم به ازدواج
نداشتم چون پدرم خيلي زود ،يعني همان
ماه اولي كه به عسلويه رفته بودم فوت كرده
بود و خرج زندگــي خانوادهام بر دوش من
افتاده بود .من ســه برادر كوچكتر از خود
داشتم و وضع مالي خوبي هم نداشتيم .خدا
را شكر در عسلويه درآمد خوبي كسب كردم
و وقتي احساسكردم ميتوانم مستقل شوم
بــه خانم زراعتگر پيشــنهاد ازدواج دادم و
ايشــان هم پس از صحبت با خانوادهشان
پذيرفتند.
عكس العمــل خانوادههايتان در مورد
تصميم شما چطور بود؟
مهدي :بــراي هر دو خانواده ســخت بود
كه قبول كنند عروس يا دامادشــان فردي
داراي معلوليت باشــد .قرار شــد كه هر دو
خانــواده همديگر را ببينند و با هم آشــنا
شــوند كه پس از اين ديدارها خوشبختانه
خانوادهها احساس كردند كه ما ميتوانيم از
پس زندگی خودمان بر بیاییم .در مردادماه
سال  1385مراسم عروسي برگزار شد و ما
زندگي مشترك خودمان را شروع كرديم.
معصومه :مــن هیچ وقت فکر نمیکردم که
با یک فرد معلــول ازدواج کنم ،ولي وقتي
آقاي كمري به من پيشــنهاد ازدواج دادند
من مردد شــدم  .از ايشــان خواســتم كه
اجازه بدهند با خانوادهام صحبت كنم چون
تصوري كه من از ايشان داشتم اين بود كه
ايشان فرد بســيار فعالي هستند .ایشان با

در مورد موفقيتهاي خودتان بگوييد؟
مهدي :من بزرگترين موفقيتم را همان كار
در عســلويه ميدانم كه توانستم  7سال با
وجود معلوليــت در آنجا كار كنم .موفقيت
ديگرم شركت در هشتمين دوره مسابقات
ابيليمپيك ( )2003بود كه براي اولين بار
بــود که ایران در آن شــرکت میکرد .اين
مســابقات قبل از آن  7بار هر 4ســال يك
بار در دنيا انجام شــده بود ولي ايران تا آن

خانواده موفق
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ميدهد! در تمام اين ســالها پدر و مادرم
با زحمت زياد هزينههــاي بريس و عصا و
هزينههــاي عملهاي جراحــي مرا تامين
كــرده بودنــد .ولي هيچوقت كســي به ما
نگفته بود كه شــما ميتوانيد در بهزيستي
پروندهاي تشــكيل بدهيد و يــا از امكانات
بهزيســتي استفاده كنيد .در آن موقع براي
اولين بار به بهزيستي پیچ شميران و سپس
به بهزيستي شــهرري مراجعه كردم كه به
من گفتند براي ثبت نام در دانشــگاه بايد
اول پرونده تشــكيل بدهيد .در همان زمان
با يكي از کارآموختگان مجتمع رعد آشــنا
شــدم و ايشان از من پرســيدند كه به چه
رشــتهاي عالقه داري؟ وقتــي گفتم كه به
كامپيوتر عالقه دارم ،ايشــان هم مركز رعد
را به من معرفي كردند .وقتي به رعد آمدم
خيلي تعجــب كردم هيچ وقــت اين همه
افراد داراي معلوليت را يك جا با هم نديده
بودم .همیشه فكر ميكردم که معلول فقط
من هســتم آن هم در محله خودمان! واقعا
نميدانستم چنين مركزي با چنين امكاناتي
در اختيــار معلوالن وجــود دارد .آن موقع
مثل حاال ابزار اطالعرساني و ارتباطي وجود
نداشــت .به نظر من اين وظيفه بهزيستي
بود كه افــراد داراي معلوليت را در مدارس
شناسايي كند .من در دوران مدرسه خيلي
سختي كشــيدم .مث ً
ال درمورد همين درس
ورزش ،من هميشــه درگيري داشــتم اين
همه ســال است كه ما ســازمان آموزش و
پرورش داريم و اين همه سال است كه افراد
داراي معلوليت در مدارس درس ميخوانند
ولي هنوز مشكل ورزش معلوالن در مدارس
حل نشده اســت و معلمان نميدانند نمره
ورزش افــراد داراي معلوليت را چگونه رد
كنند .من براي گرفتن نمره از درس ورزش
كه در هر سال يك واحد بيشتر نبود مجبور
بودم  4كتاب از رشــتههاي دیگر را بخوانم.
اين به نظر من يك معضل است در حاليكه
بــه راحتي ميشــود آن را حل كــرد .آيا
نميشود طي بخشنامهاي در مدارس كتابي
در مورد ورزش يــا فيزيوتراپي معلوالن در
حد يك دانشآموز دبيرستاني معرفي شود
كه بچهها ،هم با مشكالت خود آشنا شوند و
هم آن را امتحان بدهند و نمره آن بهعنوان
نمره ورزش برايشــان محسوب شود؟ من
اآلن هــم كه ميخواهم در دانشــگاه ثبت
نام كنم دغدغه يــك واحد ورزش را دارم،
و نمیدانم که آیا هنوز هم این مشــکل در
سیستم آموزشی حل شده است یا خیر؟!
معصومــه :من وقتــي در دانشــگاه آزاد
درس ميخوانــدم واقعــا نميدانســتم كه
ميتوانم از ســهيمه بهزيستي استفاده كنم

در مركز رعد ديديد به درآمدزايي شما
منجر شد؟

تمام ميشد بالفاصله در پروژه بعدي به كار
گرفته ميشدم .شركتهايي كه در عسلويه
مشــغول بودند من را خوب ميشــناختند
برايشــان جالب بود كه من با اين شــرايط
جســمي در آن آب و هواي گرم و مرطوب
كار ميكردم ،مثل بقيه كاله ايمني به ســر
ميگذاشــتم ،كفش ايمني ميپوشيدم و به
سايت و داخل پااليشگاه ميرفتم و اجراي
كار را برعهــده داشــتم و خيلي از كارهاي
سخت بيرون دفتر را هم انجام ميدادم .كار
در عســلويه به خاطر آب و هواي نامطلوب
بسيار سخت بود و بســياري از افرادي كه
از نظر جســمي مشــكلي هم نداشــتند،
نميتوانستند شــرايط آنجا را تحمل كنند.
اين  7ســال از نظر تجربــه كاري و تجربه
علمي براي من بسيار مفيد بود و اآلن هم با
توجه به رزومه كاري كه دارم هر جا ميروم
به راحتی مشــغول به كار ميشوم .امسال
در دانشــگاه در رشــته مهندسي مديريت
پروژه در دانشــگاه پيام نور قبول شدهام كه
با توجه به سابقه كاريام فكر ميكنم خيلي
به درد من بخورد .اميــدوارم كه بتوانم در
تحصيالتم هم موفق شوم.

وجود معلولیت در عســلويه مشغول به كار
شــده بود .وقتي از مســابقات ابيليمپيك
هند برميگشــتند و ما به اســتقبال آنها
در فرودگاه رفته بوديم من همهاش منتظر
بودم ايشان را ببينم چون ايشان مقام آورده
بودند و به مرور نسبت به ايشان عالقه پيدا
كردهبودم .بــه هر حال پس از پيشــنهاد
مهدي ،من با پــدرم در اين مورد صحبت
كردم كه ابتدا پدرم راضي نبودند ولي قبول
كردند كه يك جلســه آشنايي داشته
باشــيم .ايشــان به منزل ما آمد و
پدرم از او خوششــان آمد و به
ازدواج ما رضايت دادند.
مهدي :البته ما ســختيهاي
زيادي هــم داشــتيم و خيلي
راحت زندگي نكرديم .دوره بارداري
همسرم شــرايط خيلي سختي بود ما به
پيشــنهاد خودمان آزمايش آمینوسنتز را
انجام داديم .اين آزمايشي است كه در هفته
دوازدهم بارداري انجام ميشــود و چنانچه
جنين دچار مشكالت ژنتيكي يا بيماريهاي
خاص باشد از طريق اين آزمايش مشخص
ميشود و ميتوان جنين را با مجوز پزشكی
قانونی سقط كرد .اين آزمايش بسيار سخت
بود و مــادر بايد ده روز اســتراحت مطلق
داشــته باشــد .بعد از به دنیا آمدن نوزاد
نيز مشكالت زيادي داشــتيم .ما آن موقع
ماشين نداشتيم و چون نميتوانستيم بچه
را بغل كنيم مجبور بوديم از كالســكه براي
حمل و نقل او اســتفاده كنيم .براي بيرون
بــردن بچه و يا به مطب دكتــر بردن او با
مشكالت زيادي روبرو بوديم ،مجبور بوديم
از تاكسي تلفني اســتفاده كنيم كه هزينه
زيــادي را در پي داشــت .اآلن هم بيرون
رفتن با علي چهارســاله بسيار سخت است
چون كنترل او دشوار است و ما نميتوانيم
دنبال او بدويم .اين مســایل ،هم براي بچه
سخت است و هم به ما فشار ميآيد .به هر
حال تا به حال با مشــكالت جنگيدهايم و
جلو رفتهايم و اميــدوارم كه در آينده هم
بتوانيم ادامه دهيم.
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زمان در اين مســابقات شركت نكرده بود.
در آن زمان مركز رعد هزينههاي بســياري
را متقبل شــد و مسابقات ابيليمپيك را در
سطح اســتاني و كشوري انجام داد .من در
ايران در رشته نقشه کشــی با اتوکد مقام
اول را به دســت آوردم و ســپس به هند
اعزام شــديم و در آنجا نيز مقام دوم را به
دست آوردم .چهارســال بعد مسابقات در
ژاپن برگزار شــد كه مركز رعد نتوانســت
هزينههاي مالي آن را تامين كند و ايران در
اين مسابقات شركت نكرد .در دور بعد اين
مسابقات كه در سال  2011در كره جنوبي
برگزار شــد مركز رعد بــا همكاري انجمن
باور هزينههاي آن را تامين كردند و دوباره
مسابقات اوليه در سطح استاني و كشوري
برگزار شــد كه من در ايران مقام دوم را به
دســت آوردم .در كره جنوبي متاسفانه به
دليل رفتار ناعادالنهای که شــد ،با وجودي
كه اکثر بچهها به راســتي شايســتگي به
دست آوردن مقام را داشتند فقط دو نفر از
بچه ها موفق به کسب مدال شدند .در كره
جنوبي از بيش از صد مدال اين مســابقات،
تنها تعداد کمی مدال به كشــورهای دیگر
تعلــق گرفــت و بقيه مدالها به شــركت
كنندگان كرهاي داده شــد که اين موضوع
مورد اعتراض کشــورهای شركتكننده در
اين مســابقات قرار گرفت .در رشته اتوكد
دو نفر بوديم كه شركت كرديم و هيچكدام
مدال نياورديم .با همه نابرابریها ،خانم مهسا
خان احمدي در رشته گرافيك كامپيوتري
و آقاي آرش رزقي بارز در رشــته نقاشــي
آبرنگ مــدال گرفتند و تیم ما با اين دو
مدال به ايران برگشت .موفقيت ديگر
كه فكر ميكنم باالترين موفقيت
ما هســت ،اين است كه در اين
شرايط ســخت اقتصادي و تورم و
مشــكالت فراواني كه در كشور براي
افراد داراي معلوليت وجود دارد ،روي پاي
خودمان ايســتادهايم و بدون اينكه محتاج
كسي باشيم زندگي ميكنيم.

38

معصومه :من  8سال در مركز رعد مشغول
بــه كار بودم ولــی پس از بــه دنيا آمدن
فرزندم علي ،ادامه كار برايم بســيار مشكل
شــد .من از قبل به هنر تزئين سفره خيلي
عالقمند بــودم و در اين زمينــه كارهايي
ميكــردم .از ارديبهشــت ماه امســال كه
علي را در مهدكــودك ثبت نام كرديم ،در
كالسهاي سفره آرايي كه در سراي محله

خانواده موفق

آيا شــما ازدواج كردن را به ســاير
دوستان داراي معلوليت خود پيشنهاد
ميكنيد؟
مهدي :ازدواج در شرايط كنوني براي همه
جوانان ســخت اســت و براي افراد داراي
معلوليت بسيار سختتر!
ولي من ازدواج را به آنان پيشنهاد ميكنم.
البته نكتهاي را الزم ميدانم به دوســتانم
خصوصا دختر خانمها بگويم و آن اين است،
متاســفانه خيلي از آنها منتظر ايدهآلها
هســتند .به نظر مــن واقعيتهــا را بايد
پذيرفت و نبايد در رويا ســير كرد .من بايد
بپذيرم كه معلوليت يا محدوديتي دارم كه
در عملكــردم در اجتماع و در فعاليتهايم
تاثيرگذار است ،من بايد با اين شرايطم كنار
بيايم و فرد مقابلم را هم با همين شــرايط
تعريف كنم .به نظر من معلوالن بايد سطح
توقعــات خود را منطقی تعریف کنند و اگر
فرد مقابل هم داراي مشــكالتي اســت با
منطق درست پیش بروند و به نتیجه برسند.
يكي از داليلي كه بچههاي داراي معلوليت
در زمينه ازدواج به مشكل برميخورند اين
است كه ســطح توقعات آنها باالست .بايد
اين طور فكر كنند كه اگر من مشكل دارم
و طرف مقابل من هم مشكل دارد ،ميتواند
مرا بهتر درك كند و در زندگي بيشــتر به
من كمك كند .بــه عنوان یک مثال خیلی
ساده اگر من در خیابان به هر دلیلی زمین
بخورم ،این مســئله باعث خجالت همسرم
نمیشــود چون ميداند زمين خوردن يك
چيز طبيعي براي من و خودش است و جزو
روند عادي زندگي ماست .البته ما دوستاني
هم داريم كه با وجود معلوليت با همسراني
غيرمعلول ازدواج كردهاند و زندگي بســیار
خوبي هم دارند .ولي به نظر من افراد داراي
معلوليت بهتر است که با هم ازدواج كنند،
چون بهتر ميتوانند يكديگر را درك كنند
هرچند مطمئنا در طول زندگی با مشکالتی
هم روبرو خواهند شــد که باید با ایمان به
خدا و پشتکار به جنگ مشکالت بروند.
معصومه :البته در چنين مواردي حمايت
خانوادهها بســيار مهم اســت .گر چه آقاي

توصیه شــما بهعنــوان دو فردي كه
از آموزشهاي مركز رعــد به خوبي
استفاده كرديد و توانستيد به اشتغال
دست يابيد به بچههايي كه سالهاست
در كالسهــاي ايــن مركز شــركت
ميكنند و هنوز به نتيجه نرســيدهاند
و مهارتهــاي كافي را پيدا نكردهاند،
چيست؟
مهدي :بعضی از دوســتان مدت زیادی به
رعد می آیند و در تمام كالسهاي آن هم
شــركت ميكنند و گواهينامه و مهارت هم
دارند ولي در جایی مشغول به کار نشده اند.
به هر حال يك طرف قضيه ،مركز رعد است،
طرف ديگر آن خانوادههاي اين افراد هستند
كه بايد به فكر فرزندان خود باشند .اگر من
دو سال در كالسهاي رعد شركت ميكردم
و نتيجــهاي نميگرفتم و ايــن آموزشها
منجر به اشــتغال من نميشد اولين كسي
كه از من بازخواست ميكرد خانوادهام بود.
خانوادهها بايد از فرزندان خود بخواهند كه
پس از گذراندن دورههاي آموزشي در مركز
رعد به دنبال كار باشــند .بعضی از بچه ها
در همــه كالسهای كامپيوتــري و زبان و
هنري از قاليبافي و تراش شيشه و ...شركت
كردهاند ولي وقتي به آنها شــغلی پیشنهاد
میشود مایل به انجام آن نیستند! خود من
وقتي به رعد آمدم چون به كامپيوتر عالقه
داشتم به دنبال عالقهام رفتم و حدود هفت
يا هشت ماه در كال سها شركت كردم كه
واقعاً برايم مفيد بود و اآلن زندگي من ،خانه
خريدن من ،و ازدواج من نتيجه آن مهارتي
است كه در رعد به دست آوردم .اين برايم
خيلي دردناك اســت كه بعضی از دوستان
كه در اکثر کالســهای آموزشــی مجتمع
رعد شــرکت کردهاند هنوز هيچ كاري پيدا
نكردهاند .من به اين بچهها ميگويم که به
خودشان بيايند و فكر كنند باالخره تا كي
اين توانايي را دارند كه صبح به رعد بيايند و
بعدازظهر به خانه برگردند و پدر و مادرهاي

آيا خاطره جالبــي داريد كه بخواهيد
براي ما تعريف كنيد؟
مهدي :من مايلم خاطرهاي را كه نشــان
دهنــده تفاوتهای فرهنگي اســت برايتان
تعريف كنم .در ســفري كه به كره جنوبي
و حتي به هند برای مســابقات ابیلیمپیک
داشــتيم چه در هند بهعنوان يك كشــور
فقيــر و پرجمعيت و چــه در كره جنوبي
بهعنوان يك كشــور پيشرفته ،وقتي كه ما
را كه يك تيم از افراد داراي معلوليت بوديم
به گردش يا جاهاي ديدني يا فروشــگاهها
ميبردنــد ،متوجه ميشــديم كه در آنجا
هيچكس چــه بچه و چه بزرگســال به ما
نگاه هــم نميكردند و خيلــي عادي مثل
يك همشــهري خودشــان از كنــار ما رد
ميشــدند .ما بيش از بيست نفر بوديم كه
انواع معلوليتها را در گروه خود داشــتيم
يكي با عصا و يكي با ويلچر ،يكي مشكل راه
رفتن داشــت و يكي نابينا و دیگری ناشنوا
بود و چهرههاي ما هم كام ً
ال نشــان ميداد
كه در آن كشور غريبه هستيم و حتي زبان
آنهــا را نميفهميديم ولي آنچنان رفتارها
و نگاههايشــان بــا ما عادي بــود كه اص ً
ال
احساس ناراحتي نميكرديم .ولي در همين
تهــران حتي در مناطق باالی آن وقتي من

با همســرم راه ميرويم نگاههاي مردم ما را
بــه زمين مياندازد! انگار ماآدمهايي از فضا
هســتيم .هنوز نگاههاي مردم ما نسبت به
افراد داراي معلوليت درست نشده است .در
كره وقتي ميخواستیم وارد يك پاساژ شویم
همه بــا احترام اول به ما یا به ســالمندان
اجازه ورود یا خروج میدادند .مترو در كشور
كره كابينهاي خاص افراد معلول و سالمند
دارد كه وقتي وارد آن ميشوند آنها را بین
طبقات جابجا میکند و به محل سوار شدن
ایســتگاه مورد نظر میرســاند و در طول
همین مدت کوتاه هم موســیقی و روزنامه
در دســترس می باشــد .مردم هم با كمال
احترام با آنان برخورد ميكنند .در صورتي
كه وقتي كه مــن در نيروگاه برق كرج كار
ميكردم بايــد با مترو به كــرج ميرفتم،
چندين بار نزديك بود در داخل مترو بميرم،
يعني آنقدر من را هل ميدادند كه به زمين
ميافتادم و مردم از رویم رد ميشدند! من
نزديك دو ســال در نيروگاه برق كرج كار
ميكردم و برای رســيدن بــه محل كارم،
بايــد چندخط مترو عــوض ميكردم و در
چند ايســتگاه پياده ميشدم .در هيچكدام
از اين ايســتگاهها آسانسور نبود .من در آن
زمان نزديك دويست پله را در روز بايد باال
و پايين ميرفتــم .ميخواهم بگويم وقتي
مســئوالن يك تکنولوژی یا وسیله رفاهی
جديــد مثل متــرو را ميآورنــد بايد همه
امكانات و تجهيزات و فرهنگ اســتفاده از
آن راهــم ايجاد كنند نه اينكه بعد از چهار،
پنج سال كه مترو به كار افتاد تازه بفهمند
كه معلوالن نميتوانند از آن استفاده كنند

و به فكر آسانســور بيافتند .جالب اين است
كه در بــاالي اين آسانســورهایی که بعد
از چند ســال نصب شــد عكس ويلچر هم
هســت! يعني اينكه اين آسانســورها ويژه
معلوالن اســت ،ولي اکثرا وقتی ميخواهم
سوار آسانسور شوم چندين فرد غيرمعلول
جلوي من ايستادهاند و اگر من بخواهم جلو
بروم و سوار شوم همه چپ چپ به من نگاه
ميكنند! متاسفانه اين فرهنگ هنوز ايجاد
نشده است .فرهنگ ســازي بايد از طريق
بهزيســتي و صدا و ســیما صورت بگیرد.
بهزيســتي قرار نيست كه فقط درآمدش را
صرف خريد برنج و گوشت براي مددجويان
و يــا عصا و بريس براي معلوالن بكند ،بايد
در درجــه اول به فکر فرهنگ ســازی در
جامعه باشد.
معصومه :ما يك بــار به خيابان جمهوري
براي خريــد رفتيم در خيابــان جمهوري
ســه تابلوی محل پارک مخصوص معلوالن
وجــود دارد كه در آن روز در هر ســه اين
پاركينگها ماشــينهاي ديگر پارك كرده
بودنــد و ما مجبور شــدیم بــدون انجام
خریدمان به خانــه برگردیم .به نظرم الزم
است جريمه ويژهاي براي اين ماشينها در
نظر بگيرند تا هميشــه پاركينگ معلوالن
براي افراد داراي معلوليت خالي بماند.
« اميدواریم فرهنگ ســازي مناسب نسبت
به برخورد با معلوالن و حقوق آنها در كشور
ما هم ايجاد شود».

خانواده موفق
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خانــم زراعتگــر شــما در مــورد
فعاليتهايتان برايمان بگوييد؟

نزديك به منزلمان برگزار ميشــد شركت
كردم و در حالحاضر عالوه بر سفره آرايي
خيلي كارهاي تزئيني مثل تزئين جهیزیه و
یخچال عروس ،سبزي آرايي و تزئين مربا و
ترشــي را انجام ميدهم .من در كالسهاي
فني حرفهاي ثبت نام كــردهام و اميدوارم
بتوانم گواهينامه مربيگري ســفره آرايي را
دريافت كنم.

كمري واقعــاً در خانه به من كمك ميكند
ولي خانواده هایمان ،خصوصا مادر ايشــان
و پــدر و مادر من نيــز خيلي از ما حمايت
ميكنند و بدون كمك آنان زندگي برایمان
مشكل است.
مهدي :مــا بهعنوان يك پشــتيبان روي
خانوادههايمــان حســاب ميكنيــم البته
اينطور نيســت كه به آنها وابستگي داشته
باشــيم ،ولي هميشه در جايي كه خودشان
تشخيص بدهند كه بايد كمك كنند با دل
و جان به ما كمك ميكنند.

آنها تا كي ميتوانند از آنان حمايت كنند و
خرج زندگي آنها را بدهند .پدر و مادرهاي
ما كــه عمر نوح ندارنــد .وقتي فرد معلول
تنها بماند اگر كاري بلد نباشــد ،درآمدي
نداشته باشد و پساندازي هم نداشته باشد
چطور ميخواهد در اين جامعه زندگي كند.
بچهها بايد فكر كنند و به خودشــان بيايند
بايد بروند به ســراغ تواناييهايشان و آن را
به نتيجه برسانند و به درآمدزايي و جريان
زندگي خودشــان برســند  .وقت خودشان
را فقط صــرف رفتن و آمدن به كالسها و
تفريح و خوش گذراندن با دوستان نكنند.
معصومه :متاسفانه بعضي از بچهها به دنبال
اين هستند كه يك كار خوب برايشان پيدا
شــود و يك ماشين هم باشــد كه آنها را
ببرد و بياورد.
مهدي :من به عســلويه رفتــم و با تمام
ســختيهاي آن در آنجا كار كردم و خدا را
شكر درآمد داشتم و توانستم زندگي خودم
را بــه روي روال بياندازم ،خانهاي خريدم و
تشكيل خانواده دادم و اكنون هم روي پاي
خودم ايســتادهام .بچهها بايد به روزي فكر
كنند كه تنها ميشــوند ،آيا آن روز چيزي
در چنته دارند؟ اگر بچهها درست فكر كنند
خودشان هرچه زودتر به دنبال كار ميروند.
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را درخانــواده ،نوعی «مکافــات عمل» به
حســاب می آورند و روابط و تعامالتشان را
با فردمعلول و خانوادهی او برپایهی چنین
کلیشــهای بنا میکنند .شاید رفتار «ترحم
برانگیز» که یکی از دغدغههای اساسی ابن
افراد به شــمارمیآید ،نیز ریشــه درهمین
تفاوت نگرش داشته باشد.
بنابرایــن ،تصویری کــه از افراد معلول و
موضــوع معلولیت در ذهن افــراد اجتماع
نقش بســته اســت ،تعیین کننــدهی نوع
تصمیمگیریها و شــیوهی رفتــار با افراد
دارای معلولیت اســت .به عنوان مثال ،اگر
تنها نقاط ضعــف و محدودیتهای آنها در
ذهنمان برجسته باشد ،یقینا توانمندیها و
نقاط قوت این قشــر ازاجتماع ،خودبه خود
نادیده گرفته میشود .لذا آنها «فرصتهای
برابــر» موجود در حیات اجتماعی از جمله
آمــوزش ،اشــتغال و ازدواج را از دســت
خواهند داد .شاید هم هیچگاه فرصتی برای
شکوفایی استعدادهایشــان نیابند .آیا این
معنایی جز «تبعیض» نیســت؟! و آیا نمی
علیرضا مومنی
توان آن را به منزلهی «طرد» بخش بزرگی
کارشناس ارشد کاردرمانی ازنیروی فعال اجتماعی تلقی کرد؟!
از ســوی دیگر« ،طرد شدن» معلول و به
اجتماعی – فرهنگی که فرد در آن به رشد «حاشیه رانده شــدن» او ازمشارکت فعال
و بالندگی می رسد ،جستجوکرد .جایی که اجتماعی ،عالوه بر ایجاد مشــکالت روحی
در آن افکار و عقاید ،باورها و افسانههایمان و روانی برای خود فرد و تحمیل خســارات
نهفتهاند و به رفتار و ســلوکمان با یکدیگر فراوان بــر خانواده ،خود بــه تقویت افکار
نظام م 
ی بخشــند« .نگرش عمومی» راجع قالبی و باورهای نادرســت راجــع به فرد
از
«معلولیت»
ی
ه
پدیــد
و
معلول
به فــرد
معلول در سطح جامعه نیز دامن میزند.
همین بســتر اجتماعی -فرهنگی منشا می
حــال میتــوان تصور کرد فــرد دارای
گیرد .درواقع ،همین نگرش عموم 
ی اســت معلولیت ،چه در سطح زندگی فردی و چه
افراد
فــردی
که روابــط و کنشهای بین
در گســترهی اجتماعی با چه دشــواریها
ی

م
شــکل
معلولیت،
جامعه را با فرد دارای
و دغدغههایــی مواجه اســت .اینکه ،نگاه
دهد.
اطرافیــان به فردی که برای حرکت کردن،
ای
ه
پار
کــه
ایران
همچون
درجوامعــی
نیازمند ویلچیر اســت ،چگونه اســت؟ یا
تصــورات قالبــی یــا کلیشــهها پیرامون نگرش به فردی کــه اندامهای یک نیمهی
پدیــدهی معلولیت ،همچنــان رواج دارد ،بدن او یا حتی چهار اندام او فلج اســت اما
گاه رفتار تبعیــض آمیزی را با معلوالن در از نظر «شــناختی» هیچ مشــکلی ندارد،
ســطح اجتماع مشــاهده می کنیم ،که به چگونه اســت؟ آیا در یک مصاحبه شغلی
نوبــهی خود محصول
مثل «برنامه نویســی» ،توانایی و
پیــش داوریهــای
مهارتهای شــناختی و مهارت
شــتابزدهای است
مــورد نیــاز برنامه نویســی_
تصویری که از
که در ذهن افراد
درنظر گرفته میشود یا اساسا
موضوع
و
معلول
افراد
جامعه دربارهی
محدودیتهای حرکتیاش،
افــراد دارای
معلولیت در ذهن
مانــع از اســتخدام او
معلولیــت
میگردد؟ آیا فرد دارای
«معلولیت» و افراد اجتماع نقش بسته
معلولیــت ،باید هر روز
است ،تعیین کنندهی
شــکل گرفتــه
«نگاه خیره»ی اطرافیان
هنــوز
اســت.
نوع تصمیمگیریها و
یا رفتار «ترحم آمیز» و یا
هســتند کسانی
حتی «تمسخرآمیز» آنها را
معلولیت شیوهی رفتار با افراد
که وجود
تحمــل کند و یا عطای چنین
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معلوالن در گسترهی اجتماع
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افــراد دارای معلولیت در ایران  ،به رغم
فعالیتهــای دســتگاهها و ســازمانهای
دولتــی و تالشهای مســتمر انجمنها و
ســازمانهای مردم نهاد ،هنوز برای گذران
زندگــی روزمــرهی خــود ،با پــاره ای از
مشکالت اساسی مواجهاند .بیشتر این افراد
با هر درجــهای از معلولیت ،چه در زندگی
فردی و چه در صحنهی اجتماع ،با مسایل
و مشــکالت عدیدهای در آموزش ،ازدواج،
مســکن ،ایاب و ذهاب ،اشتغال و دسترسی
به اطالعات ،دست و پنجه نرم میکنند.
تصور یک فرد ( CPفلج مغزی) با فلج دو
اندام تحتانی و مسایل و مشکالت همراهش
در جریان یک سفر کوتاه از منزل تا مدرسه
یا دانشــگاه و یا محل کار ،گوشــههایی از
یک تراژدی را برایمان ترسیم می کند؛ آیا
برای انتقال او ،سرویس اختصاصی معلوالن
وجود دارد یانه؟ آیا وسایل نقلیهی عمومی،
مناســب برای جابــه جایی افــراد دارای
معلولیت هست؟ معابر و خیابانها ،چگونه
برای عبور و مرور بی خطر و ایمن این افراد
«مناسب ســازی» شدهاند؟ و آیا ساختمان
مدرســه ،دانشــگاه و محل کار به صورت
استاندارد برای استفادهی آنها مناسبسازی
شده است؟
شــاید اینهــا تنها یــک روی واقعیت
زندگی فرد دارای معلولیت باشــد ،رویهی
عمیقتــر و پیچیدهتــر آن را باید در بافت

مقالـــــــــه

دارای معلولیت
است

حضوری در اجتماع را به لقای آن ببخشــد
و گوشــهی «انزوا» برگزینــد؟ تا چه اندازه
اجتماع به این فرد به عنوان عضوی توانمند
مینگرد که میتواند در بالندگی و شکوفایی
اجتماع خود ،مفید و موثر باشــد؟ آیا توجه
به معلوالن در حد«شعار» یا برای خوشآمد
این و آن ،آن هم در برخی از مناســبتها
ی ماند
مثل «روز جهانی معلولین» ،باقی م 
یا باوری عمیق و درونی شده است؟
اینهــا ،تنهــا گوشــههایی از دغدغهی
روزانــهی معلــوالن و متولیــان مرتبط با
این حوزه اســت .اما جــدای از این ،ما هر
روز شــاهد افراد دارای معلولیت بســیاری
هســتیم کــه رنــج مشــکالت و مصایب
گوناگــون اجتماعی را بــه جان میخرند و
با «خودبــاوری» و «عزت نفس» ،همچنان
به تالش و فعالیت خــود ادامه میدهند تا
از گردونهی مشارکت اجتماعی کشورشان
بازنماننــد .نکته قابل تاملی که نباید از نظر
مسووالن ذیربط پنهان بماند.
نکته دیگر که باید به خاطر داشــت این
است که شاید پیشتر ،تنها به جنبهی فردی
«معلولیت» توجه میشد و بر «سازگاری»
و انطبــاق فرد معلول بــا اجتماع و محیط
پیرامونــش تاکید بیشــتری میشــد ،اما
امروزه باید اذعان داشت «معلولیت» صرفا
امری فردی نبــوده ،بلکه پدیده ای فراگیر
اجتماعی است ،لذا همهی اجزای اجتماع،
از نظام بهداشــتی -درمانی و نهاد آموزش
و پرورش و شــهرداریها گرفته تا رسانهها
و نهادهــای حقوقی و قانونی در شــناخت
معلولیت و حل مسایل وابسته به آن دخالت
دارند.
درآخــر ،میتوان چنیــن نتیجه گرفت،
اگــر چه شــاید بــا صــدور بخشــنامه و
دســتورالعملها بتوان موضوع افراد معلول
و دغدغههایشان را ،چه دربرنامه ریزیهای
اقتصــادی -اجتماعــی ،چــه در طراحی
ی و معابــر و چه حتی در
فضاهــای عموم 
وضع قوانین در نظر داشــت ،اما بازشناسی
پدیدهی معلولیــت و زدودن افکار قالبی و
پیــش داوریهای پیرامون آن و به تعبیری
«فرهنگ ســازی» در این بــاره از اهمیت
ویژه ای برخورداراست که همت بلند مراکز
علمی و دانشگاهی ،نهاد آموزش و پرورش
و رسانهها را میطلبد

به همین سادگی

معصومه نوری

برای رسیدن به اوج از من بال و پر جادویی نخواه،
هیچ چیز همچون اراده پریدن را آسان نمیکند.
نه کیمیاگری وجود دارد
نه پری قصههایی
نه ساحر پیری
و نه درویشی
که راه رسیدن به سرزمین خوشبختی وقصر بلورین رویاها را به
تو نشان دهد.
فقط اراده کن و برای رسیدن به خواستههایت تالش کن.
به همین سادگی!!!

زمزمـــــــــــه
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نامهای که خانم آرزو قنبری ،از افراد دارای معلولیت ،برای رئیسجمهور نوشــته ،فقط نامۀ یک نفر به یک شــخص باالمقام
نیســت؛ بلکه گویی میلیونها ایرانی دارای معلولیت و خانوادههای آنها از حنجرۀ آرزو فریاد کشیدهاند و همگان را به باور
حقوق ابتدایی خود فرا خواندهاند .این هم متن نامه که در خبرگزاری مهر منتشر شده است:

آقای رئیسجمهور سالم!

من آرزو هستم! سال  ،۱۳۸۴پیش از انتخابات ،نامهای به کاندیداهای محترم ریاستجمهوری نوشتم .آن روزها دقیقا نمیدانستم چه کسی رییسجمهور ایران میشود و
تصور میکردم ،نامهام گُم میشود ،فراموش کرده بودم نامه را ،تا این که خبر دادند :آقای رئیسجمهور نامه را خوانده و پاسخ دادهاند!

در آن نامه ،من با رئیسجمهور آینده کشورم ،از عدم اجرای” قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن” -مصوب مجلس شورای اسالمی سال  – ۱۳۸۳سخن گفتم،
ت جمهور ایران ،به حرفهای دختر دارای معلولیتی گوش کند که سرنوشت او و زندگی دیگر
از او خواستم پیش از رسیدن به آخرین پله ،پیش از پذیرش عنوان ریاس 

ی این قانون گره خورده بود .در آن نامه با رئیس دولت ،از فراموشی قانون  ۱۶مادهای جامع حمایت از حقوق معلوالن سخن گفتم… و
دوستانش ،مستقیماً به اجرا 

ت ایران ،هنوز من و دوستان دارای معلولیتم از حداقل امکانات محروم هستیم؛ امکاناتی چون؛ حمل و نقل عمومی ،امکان استفاده از
تاکید ب ر این که حتی در پایتخ 
حق سه درصد استخدام ،امکان تحصیل رایگان در دانشگاهها ،امکان ورود به ساختمان بسیاری از سازمانها و ادارات دولتی و …

سرانجام ،پاسخ رئیسجمهور را در بسیاری از برنامهها خواندند .آقای رئیسجمهور برایم آرزوی موفقیت کرده و نوشته بودند“ :دخترم! صبور باش .استعدادهای خدادادی،

بهترین داشــته انســانها هســتند…” و در نامهای دیگر ،خطاب به چهار وزیر و معاون اولشــان دســتور”در اولویت قرار دادن حق ســه درصد اســتخدام معلوالن و
مناسبسازی اتوبوسها در مدت چهار ساله” را صادر کردند .هیاهوها تمام شد .ما ماندیم در حسرت …

و البته در ســال  ۱۳۸۷به کنوانســیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت هم پیوســتیم ،اندکی امیدواری و خوشــحالی… اما دریغ! دریغ که هشــت سال از آن روزها
و آن پاسخ گذشت ،مشکالت من و دوستانم روز به روز افزایش یافت و ما ماندهایم در حسرت راه حلی که با استعدادهای خدادادیمان ،این داشتهها ،چه کنیم؟!

آقای رییسجمهور!

هنوز هم وقتی میگویند معابر شــهر را برای معلوالن مناسبســازی میکنند؛ نمیکنند .هنوز هم وقتی قانون مینویســند که تحصیل معلوالن در دانشــگاهها رایگان اســت؛

نیست .هنوز هم وقتی هزینهای را به ما اختصاص میدهند؛ نمیدهند .هنوز هم وقتی میگویند تو موفقی چون در جامعه حضور داری ،بعد راههای حضورت را مسدود میکنند…
گاهی احساسها میجوشد و آدمها ما را هم میبینند ،توجهی ،نگاهی ،یادی و بارقه امیدی که شاید … اما باز احساسها فرو مینشینند و ما میمانیم و رسمیتی که نداشتهایم .آنچه

را میدهند در هیاهوی تبلیغات هبه میکنند .بعد بودجهها کم میشود ،تهدیدمان میکنند .بودجهها تمام میشوند و در سکوت آنچه را داده اند ،به سادگی میگیرند .گویی قانونها

اینجا اگر غبار فراموشی نگیرند و اجرایی شوند عمرشان چند صباحی بیشتر نیست .اینجا ضمانت حقوق یک انسان را به منابع مالی حواله میدهند!

ما با ســختی به مدرســه و دانشــگاه میرویم! با سرســختی به اجتماع راه پیدا میکنیم .خانوادهای ما روز به روز برای پرورش اســتعدادهای ما ،بدون امکانات ،معلولتر میشوند.
ما اگر خوشبخت باشیم به سختی شغلی ،متناسب با شرایط جسمانی خود پیدا میکنیم و مدتها زمان الزم است تا به کارفرما اثبات کنیم ،ما میتوانیم .ما به سختی تالش

ن ایران و جهان میشویم…
میکنیم تا جسممان دیرتر از کار افتادهتر شود و به سختی قهرما 
جناب آقای دکتر روحانی!

ت ایران ،کاش مدتی فرزند شــما
لطفا پیش از آغاز ،چند لحظه ،به آرزوی من فکر کنید :من پدر و مادرم را دوســت دارم ولی به خاطر خودم و همه افراد دارای معلولی 
ی این کشور هم او را به
بودم! … فرزندی که نمیبیند .نمیشنود .هیچ بعید نبود ،با همه توکلی که به عنایت پروردگار داشتید ،گاهی نگران فرزندی شوید که حتی شهرها 

انزوا میرانند .گاهی نگران روزهایی میشــدید که در کنار فرزندتان نیســتید… یقینا قلب شــما هم آکنده از اندوه میشــد .فرزندی که باال بردن یک لیوان آب برایش

بزرگترین خوشــبختی اســت .فرزندی که زبانش گویا نیســت و فرزندی که ذهنی کم توان دارد ولی دلش دریای مهربانی اســت ...کاش شــما هنوز هم چند روزی رییس
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رئیس محترم دولت تدبیر و امید!

لطفاً پیش از آغاز بدانید که ما صبر کردن را هر لحظه زندگی میکنیم اما نمیخواهیم آن قدر به دیروزمان نگاه کنیم که امروزمان ،تنها به احســنت گفتن بگذرد .ما میفهیم

امروز اگر با گذشــته فاصله دارد ،بهایش گذر زمان بوده اســت .افق پیش روی ما فرداســت وایمان داریم به خدا .ما در انتظار اجرای عدالت در دولت تدبیر و

امید ،به آینده میاندیشیم.

زمزمـــــــــــه
پـــــــــرونده

آرزو قنبری

نرگس شفارودی
دکترای کاردرمانی

نیم قرن اســت که در کشورهای پیشرفته
و در حال توســعه ،قوانینی به منظور دفاع
از حقــوق افراد ناتوان و افزایش مشــارکت
آنها در اجتماع وضع شــده است اما همواره
مجریان و مســئوالن در پیــاده کردن این
قوانین با مسائل و مشکالتی مواجه بودهاند.
افراد مبتال به ناتوانی همچنان با چالشهایی
در خصوص حقارتهای اجتماعی و اخالقی
روبــه رو هســتند .آنهــا به طــور مکرر از
دستیابی به حرفههایی که از موقعیت باالیی
برخوردارهســتند ،محرومنــد و به عنوان
افرادی بدون صالحیت نگریسته میشوند.
اغلب این گروه ،به موسســات خاص ارجاع
داده میشــوندزیرا تصور میشود که قادر
به تصمیمگیری یا مراقبت از خود نیستند
یا دیگــران در جامعه نمیخواهند با چنین
افرادی تعامل داشته باشند!
موانع ورود افراد مبتــا به ناتوانی به
جامعه چیست؟
تحقیقات نشــان داده اســت کــه میزان
مشــارکت اجتماعی افــراد دارای ناتوانی،
ت محیط فیزیکی
بســتگی به میزان حمای 
واجتماعی دارد که در آن زندگی میکنند.
نهادهــای اجتماعــی کــه در ارتبــاط با
شهرسازی ،قانون گذاری و اطالع رسانی یا
ارائه خدمات پزشکی و توان بخشی هستند
به طور غیرمســتقیم این گروه از افراد را از
امکانات اجتماعی محروم میسازند .نگرش
حاکم بر نهادهای اجتماعی تاکید به ناتوانی
افرادی دارد که در قالب هنجارهای جامعه
قــرار نمیگیرند .بدیــن ترتیب نگرشها و
رفتارهای منفی ،مشارکت این گروه از افراد
را در جریانهای اجتماعی محدود میسازد.
عوامل متعددی درشــکلگیری این نگرش
نســبت به ناتوانی نقــش دارندکه از جمله
میتوان به عدم تمایز بین آســیب دیدگی

و ناتوانی اشــاره داشت .آســیبدیدگی به
معنای فقدان بخشــی یا تمام یک عضو از
بدن ،یا اختالل در عملکرد یک عضو آسیب
دیده اســت .ناتوانی نقص یا محدودیت در
عملکرد اســت که در مــوارد زیادی عامل
آن ســازمان اجتماعی است که به نیازهای
این افــراد اهمیت نــداده و در نتیجه آنها
را از مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعی
بازمیدارد .الزم اســت بین آسیبهایی که
افراد دیدهانــد بابیتوجهــی و مظلومیتی
کــه تجربه میکننــد ،تمایز قائل شــد.تا
زمانــی که ناتوانی به صورت یک مظلومیت
اجتماعی تعریف شــود و نه شــکلی از یک
آسیبدیدگی ،عدم دسترسی و محرومیت
از امکانــات اجتماعی ،افراد بــا ناتوانی را،
ناتوانترمیسازد.
مفهوم ناتوانی توسط ساختارهای اجتماعی
شــکل گرفته است که بخشی از آن مرتبط
با دید و نگرش درمانگرها نسبت به ناتوانی
اســت .غالباً درمانگرها با یک دید پزشکی
و ســنتی با افراد ناتــوان برخورد میکنند
و تاکیــد به کاهش نقصها و آســیبهایی
دارنــد که باعث ناتوانی شــده اســت .آنها
غالبا تجربه ناتوانی یــا توانایی را از دریچه
ذهن فرد ناتوان شــده ،مشاهده نمیکنند.
آنها افرادکمتوان را به صورت انسانهایی با
تاثیرگــذاری مثبت بر محیط و جامعه نگاه
نمیکنند .بــرای مثال کاردرمانگر با تجویز
وســایل کمکی مانند صندلــی چرخدار و
اسپیلنت ،ســعی در کنترل عالئم بیماری
و توانمندســازی افراد با ناتوانــی دارد ،اما
واقعیت زندگی این افراد با این وسایل را در
محیط اجتماعیشان در نظر نمیگیرد .در
چنین شرایطی ،اســتفاده از وسایل کمکی
خود میتواند باعث جداســازی فرد از سایر
افراد در محیط اجتماع شود.
ضروری است که با درک عدالت برای افراد

ناتوان ،به مســئله دسترســی به امکانات
بپردازیم .ما باید ورای مدل یکسانســازی
و برابــری فرصتهــای اجتماعی حرکت
کنیم .صرف فراهم کردن شرایطی که افراد
بــا ناتوانی بتوانند به امکانات و تســهیالت
اجتماعی دسترسی پیدا کنند و درنهایت به
استقالل فردی برسند،کافی نیست .عدالت
برای افراد ناتوان ،چالشــی را در فکر ما در
رابطه با مســئله دسترســی ایجاد میکند.
اما به طور اساســی الزم اســت شیوه تفکر
خود را در این رابطــه تغییر دهیم .قابلیت
دسترســی ،یک واژه مجرد بــرای ممانعت
از جداســازی افــراد با ناتوانی در ســطوح
اجتماعی اســت .الزم اســت قبل از فراهم
کردن شــرایطی برای دسترسی ،مفهوم آن
را درک کــرده و عملی کنیــم تا به عدالت
نزدیکتــر شــویم .آنچه که از دسترســی
برداشت میشود ،نوعی مناسب سازی است
و نه عملی که تســهیالتی را برای دستیابی
به حقوق فرد فراهم ســازد .برای مثال ،ما
به عنوان درمانگر تالش میکنیم در محیط
مدرســه توالتی داشته باشیم که کودکان با
صندلی چرخدار نیز بتوانند از آن اســتفاده
کنند .در اینصــورت از معمار برای طراحی
توالت مدرسه کمک میگیریم .آنچه که در
نهایت به دست میآید توالتی است که فرد
با صندلی چرخدار میتواند از آن اســتفاده
کنــد ،اما قادر نیســت بدلیــل فاصله بین
کلیــد چراغ برق تا زمین ،فضارا روشــن یا
خاموش کند یا قادر به استفاده از روشویی
نیست .این مسئله نشان میدهد که فرد با
ناتوانی ،مجددا برای دسترسی به این مکان
تطابقسازی شده ،نیاز به کمک دارد .الزم
اســت که نیازهای افراد با ناتوانی را مانند
نیازهایی که برای گروههای سنی متفاوت با
جنسیت متفاوت وجود دارد ببینیم ،افرادی
متفاوت اما برابر با دیگران .اگر محیطهای
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ت ایران نبودید و باز هم فرصت داشتید به سرنوشت و آینده فرزندانتان و قانونهای اجرا نشده ،قانونهایی که تضمینی برای اجرای آنها نیست ،فکر کنید.
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حیاط خــلوت

ماني رضوي زاده:

سعي ميكنم كه
خيلي زياد ياد
بگيرم

سرمایهای ابدی
یکی از اساتید دانشگاه خاطره جالبی را که مربوط به سالها پیش بود نقل میکرد :چندین
سال قبل برای تحصیل در دانشگاه سانتا کالرا کالیفرنیا ،واردایاالت متحده شده بودم .
ســه چهار ماه از شروع سال تحصیلی گذشــته بود که یک کار گروهی برای دانشجویان
تعیین شــد که در گروههای پنج شــش نفری با برنامه زمانی مشخصی باید انجام میشد.
دقیقا یادمه که از دخترامریکایی که درســت توی نیمکت بغلیم می نشســت و اســمش
کاترینا بود پرسیدم که ،برای این کار گروهی تصمیمش چیه؟
گفت اول باید برنامه زمانی رو ببینه ،ظاهرا برنامه دســت یکی از دانشجوها به اسم فیلیپ
بود.
پرسیدم :فیلیپ رو میشناسی؟
کاترینا گفت :آره ،همون پسری که موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه!
گفتم :نمیدونم کیو میگی!
گفت :همون پسر خوش تیپ که معموال پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه!
گفتم :نمیدونم منظورت کیه؟
گفت :همون پسری که کیف و کفشش همیشه ست هست باهم!
بازم نفهمیدم منظورش کی بود!
اونجا بود که کاترینا تن صداشو یکم پایین آورد و گفت :فیلیپ دیگه ،همون پسر مهربونی
که روی ویلچیر میشینه.
این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه!! ولی به طرز غیر قابل باوری رفتم تو فکر ،آدم چقدر باید
نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از ویژگیهای منفی و نقصها چشمپوشی کنه.
چقدر خوبه مثبت دیدن.
یک لحظه خودمو جای کاترینا گذاشــتم ،اگر از من در مورد فیلیپ میپرسیدن و فیلیپو
میشناختم ،چی میگفتم؟ حتما سریع میگفتم همون معلوله دیگه!!
وقتی نگاه کاترینا رو با دید خودم مقایسه کردم خیلی خجالت کشیدم.
شما چی فکر میکنید؟
چقد عالی میشــه اگه ویژگیهای مثبت افراد رو بیشــتر ببینیم و بتونیم از نقصهاشــون
چشمپوشی کنیم.

ماني رضويزاده 31ســاله اســت و
ليســانس رياضي كاربردي دارد .ماني
عالوه بر تخصص در طراحي وب سايت
كه بهصورت آزاد كاري در آن فعاليت
ميكند ،يكــي از فعاالن جامعه مدني
اســت .با او در محل انجمــن باور به
گفتوگو نشستيم كه ميخوانيد:
در مورد معلوليت (مشــكل جسمي)
خودتــان و تحصيالتتــان برايمان
بگوييد؟
در ســال  75وقتي  14ســاله بودم در اثر
سقوط از ارتفاع ،دچار ضايعه نخاعي گردني
شــدم كه در اثر لهشــدگي نخاع ،اعصاب
حركتي من بيشــتر از اعصاب حسي دچار
آســيب ديدگي شــد .در آن سن نوجواني
و تــا چنديــن ســال پــس از آن پذيرش
اين شــرايط جســمي برايم غيرقابل قبول
بــود .عليرغم اين من درســم را بهصورت
غيرحضــوري ادامــه دادم و ديپلم و پيش
دانشــگاهي را گذراندم و در كنكور شركت
كردم .تا مقطعي كه وارد دانشــگاه شــدم
معلوليت خــود را نميپذيرفتم .تا آن زمان
دوســت نداشــتم كه مردم مرا روي ويلچر
ببيننــد و به همين دليــل خيلي به ندرت
ازخانه خارج ميشــدم و حتي براي رفتن
به خانــه اقوام به همراه خانــواده مقاومت
ميكردم .تحصيل در دانشگاه ،نقطه عطفي
در زندگــي من بود .من در دانشــگاه پيام
نور شــهرري شروع به تحصيل كردم و بعد
از قبولــي به طور همزمــان هم ،با مجتمع
رعد و هم با جمع دوســتان باور آشنا شدم.
زمستان ســال  1383وارد مركز رعد شدم
و از ســال  1384از خدمات توانبخشي اين
مركز بهرهمند گشــتم كه روي من تاثيري
مثبت داشت .از طرف ديگر پيگيري مباحث

اجتماعي و فرهنگي در انجمن باور واقعا مرا
متحول كرد .تاثيري كه دوستان در انجمن
باور و رعد بر من داشــتند بســيار زياد بود
و مــن هيچگاه آن را فراموش نخواهم كرد.
اين نقطه عطف باعث شــد كه فعاليتهاي
اجتماعيام را شــروع كنم چون قبل از آن
هيچگونه فعاليتي نداشتم .به مرور توانستم
درس را ادامــه بدهم و پس از آن وارد بازار
كار شوم.
در رعــد عالوه بــر توانبخشــي از
كالسهاي آموزشــي نيز اســتفاده
ميكرديد؟
بله من دو ســال در مركز رعــد بودم و در
كالسهاي آموزش كامپيوتر مثل فتوشاپ،
فلــش ،ويژوال بيســيك و كورل شــركت
كردم و همزمان از خدمات توانبخشــي این
مركز با كمك خانم فقیهي ،خانم فهیمي و
همكارانشان بهرهمند ميشدم.
اين آموزشهايي كــه در مركز رعد
ديديد به درآمدزايي براي شما منجر
شد؟
بله شغل من مديريت و طراحي وب سايت
اســت كه بهصورت پــروژهاي كار ميكنم.
در حالحاضــر مديريت وب ســايت چند
شرکت را برعهده دارم و طراحي وب سايت
را بهصــورت مقطعي و پــروژهاي هم انجام
ميدهم و از اين راه درآمد دارم.

توصيه شما به دوستان داراي معلوليت
كه دچار نــا اميدي و پرخاشــگري
هستند چيست؟
در سالهايي كه ســن من كم بود و هنوز
وارد اجتماع نشده بودم ،شرايط روحي من
خوب نبود ولی وقتي كه معلوليتم را قبول
كردم و به زندگي برگشــتم دو قانون براي
خودم گذاشتم ،اول اينكه سعي كنم شادي
را بسازم گروه دوستيام را گسترش بدهم و
از فرصتها و لحظاتي كه پيش ميآيد كمال
استفاده را ببرم و ديگر اينكه خيلي زياد ياد
بگيرم .من حتي قبل از آشنايي با مركز رعد
كه دورههاي رســمي فني و حرفهاي را در
آنجا آمــوزش ديدم ،بهصورت خودآموز كار
با كامپيوتر ،خصوصا طراحي وب را از روي
كتاب و مجالت آموزشي شروع كرده بودم.
هيــچ وقــت از اينكه چيز جديــدي را ياد
بگيرم ســرباز نزدهام .هميشه سعي كردهام
با جســتجو در اينترنت و خواندن كتاب و
ارتباط با كارشناســان و متخصصان ،دانش
خود را حداقــل در حوزههايي كه عالقمند
هســتم به روز كنم .عقيدهام اين است كه
فقط دانش و به روز بودن اســت كه باعث
ميشــود يك فرد بتواند در اجتماع موفق
شــود .در عصر كنوني ،تكنولوژي بســيار
پرســرعت و حتي ميتوان گفت بيرحمانه
پيــش ميرود و اگر نتوانيــم خودمان را با
شرايط روز تطبيق دهيم ،حذف ميشويم.
بــه نظر مــن كاري كــه يك فــرد داراي
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فیزیکــی و خط مشــیها در مــورد افراد
بــا ناتوانی در ذهن و نگرش تعدیل شــود،
مفاهیم آزادی ،مشــارکت و لذت از کسب
حقوق اولیه معنا پیدا میکند .دسترســی
آســان به حمل و نقــل ،ســاختمانها و
خیابانها ،مشــارکت افراد بــا ناتوانی را در
مجموعههــای کاری ،فرهنگی و اجتماعی
افزایش میدهد.
عامل دیگــری که باعث میشــود ناتوانی
بصورت یــک مظلومیــت اجتماعی دیده
شود ،هویتی اســت که افراد ناتوان از خود
بروز دادهاند .هویتــی که ازدرون جامعهای
شکل گرفته اســت که افراد با ناتوانی را از
مشارکت در بســیاری از فعالیتها محروم
کرده و آنها را بصورت افرادی میبیند که از
هنجارها منحرف شــده اند .به همین دلیل
این گــروه از افراد ،از داشــتن یک هویت
اجتماعــی با یک ناتوانــی ،پرهیز میکنند
که این مســئله به صورت شکلی از مظلوم
نمایی ترجمه میشود .افرادی که با ناتوانی
متولد میشــوند ،انتظار دارنــد بطور دائم
توسط جامعه حمایت شــوند و آنهایی که
ســالهای بعد از تولد ناتوان شــده اند ،به
بازنگــری هویت خود میپردازند .در هر دو
مورد هویت توسط انگ جامعه و سپس انگ
از جانب خود فرد مخدوش میشــود .افراد
با ناتوانیهای آشکار و غیرآشکار در هنگام
تعامالت اجتماعی با استفاده از راهکارهای
متفاوتی ،به مدیریت هویت مخدوش شده
خــود میپردازند .افرادی بــا ناتواناییهای
آشکار ،بر بهبود هویت خود به شکل هنجار
تاکید و تمرکز داشته و افراد با ناتواناییهای
غیرآشکار تالش میکنند که وسعت
ناتوانی خود را آشــکار سازند.
در نهایت نتیجــه خودنمایی
افــراد ناتوان ،بــه صورت یک
گروه مظلوم اجتماعی است.
باید این نکتــه را مورد توجه قرار
داد که با فراهم ســاختن شــرایط
آســانتر برای دسترســی و دستیابی
افــراد با ناتوانی به حقوق اجتماعی ،نه تنها
به افزایش اســتقالل آنها بلکه به رشــد و
بالندگــی جامعه نیز کمک میشــود .الزم
نیســت در اتاقی که فرد ناتوانی وجود دارد
او را مظلوم بینیم یا وجود او را انکار کنیم.
ما به همراه افرادی که دارای ناتوانی هستند
باید به تغییر دنیایی که تمایل به جداسازی
دارد ،بپردازیم و در اجتماعی با حضور افراد
متفاوت و متنوع زندگی کنیم
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آيا دانشگاهي كه در آن درس خوانديد
مناسبسازي شده بود؟

توانیاب موفق

در مورد خانوادتــان و نقش آنها در
زندگي و موفقيتان بگوييد؟
من يك خواهر بزرگتر و يك برادر كوچكتر
از خودم دارم .مســلما نقــش خانواده در
زندگي من بســيار پررنگ است به خصوص
اينكه من در دوران نوجواني دچار معلوليت
شــدم و اگر بــه حال خود رها ميشــدم،
فقط ميخوابيــدم و هيچ كاري نميكردم.
فشــار و اصرار پدر و مادرم بــود که باعث
شــد درسم رها نشــود .من يك ترم ديرتر
وارد دبيرســتان شــدم چون در آن مقطع
دردهاي شديدي داشتم و دوباره بين ديپلم
و پيش دانشگاهي يك ترم فاصله افتاد .ولي
خانوادهام با حمايت و پشتكار و آيندهنگري،
شــرايطي برايم ايجاد كردند كه درســم را
ادامه دادم .آنها مرا تشــويق كردند كه به
دانشــگاه بروم و كاري پيدا كنم .مسلما در
اين موضوع خانواده بســيار تاثيرگذار است.
نكته اين اســت كه مهرباني و حمايتي كه
خانواده از فرد داراي معلوليت ميكند باعث
ميشــود كه فرد بتواند بر مشكالت پيش
آمده پيروز شــود .بدون خانواده انسان يك
درخت دور افتاده در يك بيابان است.

مــن بــه دليل عالقه شــخصي بــه بحث
مناسبســازي ،با بعضي از دوســتان يك
ســري مطالعاتي را در اين زمينه شــروع
كرديــم .در ســال  1389كاري را كــه به
طور جدي شــروع كرديم ايــن بود كه در
انجمــن باور  ،طي قراردادي با شــهرداري
منطقه يك تهران ،شناسايي اماكن نيازمند
مناسبسازي در اين منطقه را آغاز کردیم.
روش كار به اين صورت بود كه ما فهرست
كاربريهاي اماكن عمومي را دســته بندي
كرديــم و چك ليســتهايي تهيه كرديم.
بعد از آن بازديدهایي را شــروع كرديم كه
بتوانيم فهرستي از اماكن قابل دسترس در
اين منطقه به دســت آوريــم .اين فعاليت،
شــروعی شــد براي توجه ويــژه به بحث
مناسبســازي كه منجر به ايجاد يك كار
گروه مناسبســازي در انجمن باور شد .از
آن بــه بعد من در اين زمينــه مطالعاتم را
افزايش دادم و يكــي از كارهايي كه انجام
دادم تحقيقــي در مورد فهرســت قوانين
مصوب ايران در زمينه مناسبسازي از سال
 1338تا  1390بود كه در مجله چشم انداز
ايران هم چاپ شــد .هم اكنون هم مشغول
انجام پروژه ديگري هستيم كه پس از اتمام،
اطالعرساني خواهيم كرد .به هر حال بحث
مناسبسازي و مساله دسترسپذيري يكي
از مسايل پيش روي معلوالن است و حتي
شايد مقدم بر بحث اشــتغال باشد ،به اين
دليل كه فرد ابتدا بايد بتواند از خانه خارج
شود تا به فضاي آموزشي يا فضاي درماني
و يــا فضاي كاري بــرود بنــا براين بحث
دسترسپذيري بســيار اهميت دارد مضاف
بــر اينكه از نظر قانوني هم در بســياري از
اســناد مخصــوص معلوالن و هم اســناد
عمومي به اين مســاله اشاره شده است .ما
در قانون كار هم ،بند ويژهاي براي موضوع
مناسبســازي فضاي كار داريم .نكته ديگر
اينكه بحث مناسبسازي و ايجاد تسهيالت
دسترســي فقط براي افراد داراي معلوليت
مفيد نيســت بلكه بــراي خانمهاي باردار،
ســالمند ،مادراني كه كــودكان خود را با
كالسكه جابجا ميكنند و همچنين كساني
كه به طــور موقت دچار شكســتگي يا در
رفتگي پا ميشــوند و ساير افراد جامعه نيز
مفيد اســت .بنابراين فعاليت در اين حوزه،
خيــرش به همه افراد جامعه ميرســد .در
بحث مناسبســازي  ،فعاليتهاي ترويجي
هم انجام دادهام و درهمایش زندگی پیاده

آيا شــما از طريق انجمن باور با ستاد
مناسبسازي شهرداري تهران هم ،در
ارتباط هستيد؟
بله آقاي ســهيل معیني رئيس هياتمديره
انجمــن باور ،عضو ســتاد مناسبســازي
شهرداري تهران هستند .البته به جز ستاد
مناسبسازي شــهرداري تهران يك ستاد
مناسبسازي در ســازمان بهزيستي و يك
ســتاد هم در بنياد جانبــازان و ايثارگران
وجــود دارد كــه وظايف هر كــدام از اين
ستادها تا حدودي با يكديگر متفاوت است.
ولي افرادي كه در ســطح كارشناسي اين
ســتادها مشــغول هستند ،مشــترك می
باشند و شــايد به همين دليل همپوشاني
دارند .البته جلســات ســتاد مناسبسازي
شــهرداري مدتي اســت كه غيرفعال شده
اســت و اخيرا با آقاي قاليباف صحبت شده
است كه جلسات اين ســتاد دوباره برگزار
شــود .اميدواريم كه ســتاد مناسبسازي
شــهرداري دوباره فعال و جلســات به طور
منظم برگزار شــوند .ســتاد مناسبسازي
شــهرداري كارهاي بسيار خوبي انجام داده
و دســتورالعملهایي براساس كاربريهاي
مختلف تدوين كرده اســت .مشکلی كه در
بحث مناسبســازي داريم اين است كه ما
دستورالعملها و اســتانداردهاي متعددي
داريم ،چون بســياري از اين اســتانداردها
ترجمه اســتانداردهاي كشــورهاي ديگر
اســت .در خود ايران نيز ما يك استاندارد
جداگانــهاي داريم كه ضوابــط و مقررات
معماري مصوب شــوراي عالي اســت و دو
كتاب مرجع بسيار خوب هم ،در اين حوزه
داريم كه يكي كتاب آقاي مهندس برجيان
و ديگري هم كتاب مركز تحقيقات مسكن
اســت .اين تعدد استانداردها  ،براي كساني
كه بخواهند كار كنند ایجاد مشكل ميكند.
كاري كه شــهرداري كرد و كار جالبي هم
بود اين بود كه اين استانداردها را يكپارچه
كــرد و دســتورالعملهاي جداگانــه براي
كاربريهاي مختلف مثل دستورالعملهاي
مناسبسازي ايستگاههاي مترو و يا اماكن
تجــاري و  ...را تدوين كــرد كه يكپارچه و
قابل اجرا شد.
به نظر شــما چگونه ميتوان فرهنگ
جامعه را نســبت به مقوله معلوليت
تغيير داد؟

آموزگاران در را
باز مي کنند ،اما اين
تويي که بايد وارد
شوي
گاليله

دانشمند ايتاليايي
( )1642 -1564
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معلوليت ميتوانــد انجام دهد،
بعد از اينكه با شــرايط جسمي
و محدوديتهــاي واقعــياش
مواجه شــد ،اين است كه عاليق
و توانمنديهاي خود را بشناســد
و سختكوشانه آن را تقويت كند.
اين اســتعداد و توانمندي ممكن
است در زمينههاي مختلف هنري،
ورزشي و يا فني باشد .او بايد توانايي
خود را كشــف كند و ســعي كند با
تكيه بر آن تواناييها ،
در يك حوزه مهارتي
من ميدانم
متخصص شــود .او
خيلي از دوستان
بايد مرتبا چيزهاي
جديد ياد بگيرد تا
شرايط جسمي سختي
بتوانــد خودش را
دارند ،درد دارند ،رفت و
در اجتماع نشان
آمد برايشان مشكل است
دهــد .اينكــه
و هزینههاي آنان زياد است
بعضي از دوستان
ولي اين نبايد باعث شود
دچار پرخاشگري
كه ما گوشهاي بنشينیم
ميشــوند به اين
دليل اســت كه از
و فعاليتي نداشته
طرفي يك محدوديت
باشیم
فيزيكــي واقعــي
برايشــان اتفاق افتاده
و از طرفــي يك ســري
عوامــل اجتماعي و موانع
بيروني باعث ميشود كه نتوانند مانند ساير
افراد داراي معلوليت در كشــورهاي ديگر،
فعاليتهايشــان را انجام دهند .اين مسايل
وجود دارد ولي اگر خودمان منفعل شــويم
و تحركي نداشته باشيم ،دانش خود را ارتقا
ندهيم ،ارتباطات جديدي با ديگران برقرار
نكنيم ،خودمان مقصريــم .يعني خودمان
تالشي براي تغيير و بهبود نكردهايم .شايد
اين حرفها خيلي شعاري باشند ولي گاهي
همين جمالت شعاري ميتوانند يك نقطه
جديد و روزنهاي را در زندگي بازكنند .اين
باعث ميشــود كه فرد بگويد اگر من فالن
دوره آموزشي را بگذرانم شايد اين آموزش
منجر به فالن شغل برايم شود  ،پس درست
است كه شش ماه وقت بگذارم  ،هزينه كنم
و رفت و آمد كنم ،چون ميدانم بعد از اين
مدت يك دست آوردي به دست آوردهام.
مــن ميدانم خيلي از دوســتان شــرايط
جسمي ســختي دارند ،درد دارند ،رفت و
آمد برايشان مشكل است و هزینههاي آنان
زياد اســت ولي اين نبايد باعث شود كه ما
گوشهاي بنشينیم و فعاليتي نداشته باشیم.

خيــر .در زماني كه من در دانشــگاه درس
ميخواندم ،در سال  ،1382محيط دانشگاه
مناسبسازي نشــده بود و قبل از تصويب
قانون جامع حقوق معلوالن بود .چيز جالبي
كه در دوران تحصيل در دانشگاه اتفاق افتاد
ايــن بود كه من در بين همكالســيها و و
هم رشتهايهايم دوستان بسيار خوبي پيدا
كردم و اين گروه دوســتان بــه خوبي مرا
حمايت ميكردند تا در دانشــگاه مشكلي
نداشته باشم .از طرفي كالسهاي پيام نور
هفتهاي دو روز برگزار ميشد كه با توجه به
شــرايط جسمي من و مشكالت رفت و آمد
براي من بسيار مناسب بود و تعداد روزهايي
كه بــه كالس ميرفتم زياد نبود و در عين
حال در دانشگاه هم دچار مشكل نميشدم.
با كمك دوستان از پلهها باال ميرفتم  .پس
از اينكه ســاختمان دانشــگاه عوض شد به
ساختماني منتقل شديم كه اتاقك آسانسور
در آن تعبيه شده بود ولي به دليل مشكالت
مالي آسانســور راه نيفتاده بود .در آن زمان
من با رئيس دانشگاه و مسوالن نامهنگاري
كردم و جلساتي داشتم كه در آن مقطع به
نتيجه نرسید ،ولي مسئوالن دانشگاه حسن
نيت داشتند و معموال كالسهاي من را در
ي کردند .در زمان
طبقات پايين برگزار مــ 
امتحانات نيز با من همراهي ميكردند و من
در طبقه پايين ساختمان امتحان ميدادم.

در مــورد فعاليتهايتــان در زمينه
مناسبســازي فضاي شهري توضيح
دهيد؟

در شــهر که پژوهشــکده نظر و ســازمان
زیباســازی برگــزار کردند ،مــن بهعنوان
نماينده انجمن باور شركت داشتم.

مــن آنقدرها هم از مردم و جامعه شــاكي
نيستم ،چون فكر ميكنم خيلي از چيزهايي
كه ممكن است باعث ناراحتي معلوالن شود
مثل بد نگاه كــردن يا نگاههاي ترحم آميز
و ...خيلي وقتها از سر ناآگاهي و مهرباني
مردم اســت .خيلي از مــردم ،افراد داراي
معلوليتی که روي ويلچرنشســتهاند را در
خيابان نميبيننــد و يا خيلي كم ميبينند
و نســبت به آنها آگاهي ندارند .شايد در
فيلمها و ســريالها گاهی اين افراد را ديده
باشند .مردم ما افرادي داراي معلوليت را در
بانكها يــا ادارات نديدهاند كه بتوانند كار
ديگــران را راه بياندازند .وقتي با آنان روبرو
ميشويم اين ســوال برايشان پيش ميآيد
كه اين فرد كه روي ويلچر نشســته اســت
كيســت و چه كار ميكند؟ ممكن اســت
نگاهــش هم بكننــد و اين نــگاه براي آن
شخص روي ويلچر نشسته ،ناراحت كننده
است .ولي به نظر من مفيد است چون باعث
ميشود افراد براي يك بار هم شده بببينند
كــه اين فرد داراي معلوليت به مدرســه يا
كتابخانه ميرود و يا با دوســتانش بستني
ميخــورد و يك زندگي واقعــي و روزمره
دارد .مردم ما بســيار مهربان هســتند و از
ســر عدم آموزش ،مهربانــي خود را خيلي
خام نشــان ميدهند .در بحثهاي خيريه
و مســايل اجتماعي آمارها نشــان ميدهد
كه مــردم ما مبالغ زيــادي را بدون هدف
صرف كارهاي خيــر ميكنند .تصور كنيد
كه اگر مردم بتوانند اين مبالغ را فكر شده
و هدفمند بــراي حمايت اجتماعي در يك
موضــوع خاص مثــل حمايــت از بيماران
ســرطاني يا كودكان كار و ...هدايت كنند،
چه اتفاقات بزرگي ميتواند بيافتد .نتيجهاي
كه من ميگيرم اين است كه مردم مهربان
هســتند و دوســت دارند كاري بكنند ولي
نميدانند چه كار بايد بكنند و براي همين
وقتي يك فــرد داراي معلوليت را ميبينند
برايش دعا ميكنند يا از او سوال ميكنند.
اين بد نيســت ،من قبال ممكن بود ناراحت
شــوم ولي اآلن ناراحت نميشوم .خيلي از
دوســتان را ميبينم كه اگر كسي از آنها
درباره معلوليتشــان ســوال كنــد ناراحت
ميشوند .من مدتهاست كه هركس از من
سئوال در اين مورد بكند با حوصله برايش
توضيح ميدهم كه ضايعه نخاعي چيســت
و چرا درمان نميشــود و ...من فكر ميكنم
اگر همان يك نفر را بتوانم آموزش بدهم و
توجيه كنم كار مفيدي انجام دادهام

توانیاب موفق
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فرهنگ سازی یك مسیر است
كه باید آن را خالقانه طی نمود
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من بــا دنیای اســتثنایی و زیبای كودكان
معلول آشــنا هستم و دوست دارم كودكان
دیگــر هم بــا این دنیاآشــنا بشــوند .این
ذهنیتهایاشــتباه و باورهــای غلــط ما
بزرگترهاســت كه بین دنیای یك كودك
با كودك دیگر خط میكشد .رفتار شایسته
بــا دیگرانی كه با ما متفاوت هســتند را از
كودكی باید به فرزندانمان آموزش بدهیم.
واقعیت این است كه والدین كودكان معلول
از نگاههای دلســوزانه و متعجبانه دیگران
و عدم درك و همیــاری با آنها در مراقبت
و نگهــداری از كودك معلولشــان دچار
آسیبهای زیادی میشوند.
در راستای ارتقای فرهنگ جامعه و آموزش
كودكان ،بــرای برقراری ارتباط شایســته
بــا دیگر افــراد جامعه ،در كتــاب «دنیای
استثنایی من» كه توسط انجمن باور منتشر
شــد تالش من بر آن بوده تا دشواریها و
تالشهای كودكان معلول برای همســازی
بــا جامعه را بــه تصویر بكشــم و به طور
غیرمستقیم به دغدغهها و مشكلهای آنها
اشاره كنم.
پیام این كتاب بسیار ســاده است  :بچهها
معلولیــت یک تفاوت اســت .مــا باید به
دیگرانی که با ما متفاوت هســتند احترام
بگذاریم و یادمان باشــد که ما لزوما از آنها
بهتر نیستیم.
پاســخ ما بــه پرســشهای کودکانمان یا
نگاههای تعجبآمیز و کنجکاوشان از دیدن
فــرد دارای معلولیتی که بــه ظاهر با آنها
متفاوت است چه بوده؟
ما بیشــتر اوقات پاســخی ندادهایم ،دست
او را کشــیدهایم و از واقعیتی که نه زشت
است و نه آزار دهنده دورش کردهایم و به او
فهماندهایم که این واقعیت هم زشت است و
هم آزار دهنده.
پــس اگــر روزی فرزندمان براثــر بیماری
یا حادثه به معلولیتی دچار شــد نخواهیم
توانســت به او بگوئیم اتفاق وحشــتناکی
نیافتاده و تو هنوز میتوانی مانند دیگر افراد

مقالـــــــــه

جامعه به زندگی عادی خود ادامه دهی.
بنابراین دور از ذهن هم نمیباشد اگر روزی
در خانواده ،مدرســه ،محیط کار آیندهاش
و او شــخص دارای معلولیتی را ببیند یا با
او همنشــین ،همکار یا همسایه شود از آن
فرد فاصله بگیرد ،یا برایش دل بسوزاند ،یا
طریقــه ارتباط صحیح با او رانداند چرا که
ما این آموزهها را به او نیاموختهایم.
در حین پژوهش در حوزه فرهنگســازی
به ایــن واقعیت میتوان پیبرد که کودکان
برخالف بزرگترهایشــان اگر باور درستی
نسبت به یک پدیده داشته باشند هرگز آن
را از یــاد نخواهند برد .پس میبایســت به
این باور برسیم که تغییر باورهای نادرست،
برابرسازی فرصتها و بستر سازی فرهنگی
در حوزه معلوالن کشور تنها از گذار آموزش
و نشــر باورهای صحیــح در جامعه آن هم
سنین کودکی میسر خواهد شد.
در همین راســتا و به منظور فرهنگسازی
در حوزه کودک و نوجوان اقدام به تدوین و
طراحــی پروژهای با عنوان من هم میتوانم
نمودیم كه با ســاعتها كار كارشناســی و
پژوهشی در انجمن باور به سرانجام رسید.
این طــرح از طریق آموزش غیرمســتقیم،
روش ارتباط صحیح کودکان با افراد دارای
معلولیــت در جامعــه را طراحی کرده و به
کودکان این فرصــت را میدهد تا خود را
جــای دیگــران بگذارند و از نــگاه آنان به
محیط پیرامونشــان بنگرنــد .این تمرین
درک متقابــل آنان از شــرایط متفاوت را
موجب میشــود و در آمــوزش رفتارهای
اجتماعی صحیح در دوران کودکی بســیار
موثر است.در طرح من هم میتوانم ،سعی
بــر آن بوده کودکان را بــا انواع معلولیت و
رفتار صحیح با کودکان معلولاشــنا كنیم.
ایــن كتاب در قالب جشــنوارهای با همین
عنوان در مدارس مقطع دوم و سوم ابتدایی
توزیع میگردد .دانشآموزان پس از دریافت
کتاب و مطالعه آن ،به پرســشهای انتهای
کتاب که با توجه به متن داســتان طراحی

گردیده برای اطمینان از درك مطالب،پاسخ
خواهند داد.
پاسخ نامهها پس از پایان مهلت تعیین شده،
توسط کادر آموزشــی مدارس جمعآوری
شــده و به دبیرخانه جشنواره تحویل داده
میشــود .برگزاری مراسم اختتامیه در آذر
ماه ســال  92و اهدای جوایز به برگزیدگان
از دیگر فعالیتهای اجرایی میباشد که در
این طرح دیده شده است.
برای حفظ ارتباط با كودكانی كه مخاطبان
اصلی این طرح فرهنگی-آموزشــی هستند
وب ســایت میتوانم راه اندازی شد تا روند
فرهنگ ســازی در حوزه كــودكان متوقف
نگــردد و امكان نظر ســنجی و بررســی
دستاوردهای اجرای طرح نیز فراهم شود.
در این وب ســایت ما اســتثنایی بودن را
در مورد کــودکان دارای معلولیت با زبانی
دیگر بیان نمودهایم به گونهای که خانواده
و دوستان هم سن وســال این کودکان به
داشتن و دوستی با کودک دارای معلولیت
به خــود ببالند نــه آنکه بنالند.آشــنایی
کــودکان با انواع معلولیت و رفتار صحیح با
کودکان با نیازهای ویژه ،توســط خانواده و
مربیان و آموزگارها از دیگر نکاتی است که
در این وب سایت لحاظ شده است.
در كتاب كنوانسیون بینالمللی حقوق افراد
دارای معلولیت به زبان كودكان  ،در همان
ماده  ۱كنوانســیون گفته شــده است كه:
«كودكان دارای معلولیــت همان حقوق و
آزادیهایــی را دارند كه همه كودكان باید
از آنها بهرهمند شــوند .وقتــی كودكی در
دیدن ،یادگرفتن ،راه رفتن یا شنیدن دچار
مشكل میشود یا با موانعی روبهرو میشود
كه كودكان دیگر آن مشــكلها را ندارند؛
حقوق برابــر ،برای كودكان دارای معلولیت
باید رعایت شــود و ما بایــد رفتاری خوب
و شایســته با این كودكان داشته باشیم».
و مــاده  ۸همــان كنوانســیون میگوید:
«ایناشــتباه اســت كه به كودكان دارای
معلولیــت ،عنوان یا لقب خاصی بدهیم و با
آنها رفتار نامناســب داشته باشیم .كودكان
دارای معلولیــت میتواننــد كارهای عالی
انجام دهند و مردم باید این را بدانند و آگاه
شوند».
دغدغه من فردای كودكان اســت ،نه امروز
خودم .معلولیت از بین نمی رود اما میتوان
محدودیتهای ناشــی از آن را كاهش داد.
اولویت نیز با محدودیتهای ذهنی است چرا
كه محدودیتهای محیطی متاثر از آن است.
فرهنگ سازی یك شعار نیست و برابر سازی
فرصتها بــرای همگان و به ویــژه تمامی
كودكان یك وظیفهی همگانی است

خداوندا هزاران مرتبه شکرت
فرزانه حبوطي

شــاید پاهایمان قدرت راه رفتن نداشــته باشد ولی خداوند ،پدر و مادرانی به ما عطا کرده که
یک عمر پاهایمان بودهاند
شاید دستهایمان توان چرخاندن چرخهای صندلی چرخدارمان را نداشته باشد ولی خداوند
 ،عزیزانی به ما عطا کرده یک عمر دستهایمان بودهاند
شــاید چشمها و گوشهایمان توانایی دیدن و شنیدن نداشــته باشد ولی خداوند  ،مربیان و
دوستان وفاداری عطایمان کرده که یک عمر چشمها و گوشهایمان بودهاند
شاید زبانمان گنگ بوده و نتوانستهایم سخنان زیبا به هم میهنمان هدیه کنیم ولی خداوند
 ،ارادهای عطایمان کرده که با توکل بر ذات بیهمتایش آموختهایم که چگونه زندگی کنیم
درســت است که نقصی در ظاهرهایمان دیده میشــود و گاهی دلت را غمگین میکند اما
خداونــد  ،روحهای بزرگ و مســتحکمی عطایمان کرده که تمام مشــکالت را با جان و دل
خریدهایم
در طول زندگیمان ،دردهای جســمی و روحی زیادی کشیدهایم دردهایی که حتی تحملش
برای پهلوانترین ورزشکاران نیز سخت و دشوار است
اینکه بنشینی روی صندلی چرخدار و دیگری کارهایت را انجام دهد دل بزرگی میخواهد . . .
اینکه در برخی از مراحل زندگی ،به علت نقص جســم ،غرورت بشــکند ،از اینکه در انجام
کارهایت استقالل کافی نداری
دل بزرگی می خواهد . . .
لذا من تصور می کنم ،معلولین روحهای بسیار بزرگ و استواری دارند و قطعا از این روحهای
بزرگ و مستحکم ،انتظار درک بیشتری میرود
ما درک کردهایم که گاهی نمیشود ،گاهی سخت است ،گاهی مشکالت زیاد است
ما درک کردهایم آهی که هنگام دیدن ما میکشی ،همیشهاز روی ترحم نیست
گاهی به خاطر اینست که خودت را به جای ما میگذاری و پی میبری که سخت است
آری! سخت است ،و عمری است که با سختیها و مشقات کنار آمدهایم . . .
منازلمان ،ساختمانهایمان ،خیابانهایمان ،مناسبسازی نیست ،کنار آمدهایم
هزینههای رفت و آمدمان حداقل  15برابر افراد غیرمعلول است ،کنار آمدهایم
در تحصیل ،اشتغال ،ازدواج ،مسکن ،و  ...مشکل داریم ،کنار آمدهایم
تواناییهایمان را دیدهاند ولی با دیدن نقص جسم باورمان نکردهاند ،کنار آمدهایم
کنــار آمدهایم و از تمام مشــکالت و ســختیها کــه بگذریم خدایی داریم که پاســخ تمام
نداشتههایمان است
خدایی داریم که نعمتهایش را باید شاکر باشیم و قدر بدانیم
درست است که نقصی در جسممان داریم ولیکن اگر روحمان را سالم نگه داریم جسممان نیز
به تبعیت از روح ،هر روز بهتر و بهتر خواهد شد...
خدای مهربان هر لحظه محافظمان است و نگهدار جسم و روحمان است
خدا را سپاس می گوئیم که ما را انتخاب کرد برای این امتحان بزرگ . . .
خداوندا هزاران مرتبه شکــــــــــرت

زمزمـــــــــــه
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نگین حسینی
پژوهشگر ارتباطات و مطالعات معلولیت
منبع :ماهنامه مدیریت ارتباطات،
تیرماه 1392

نگاهی به تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی برای افراد دارای معلولیت

مشترک دارای معلولیت،
در دسترس نمیباشد!

50

تکنولوژیهــای اطالعاتــی و ارتباطی هر
روز در حال پیشــرفت هســتند و ضریب
نفــوذ آنها در میان مــردم جوامع مختلف
رو به افزایش اســت .این در حالی اســت
که موضوع اســتفاده از ایــن تکنولوژیها
برای افراد دارای معلولیت و ســالمندان،
به یکــی از مباحث اساســی حقوقی این
افراد در جوامع مختلف تبدیل شده است.
افــراد دارای معلولیــت ،خواهان طراحی
تکنولوژیهــای اطالعاتــی و ارتباطی به
گونهای هستند که برای گروههای مختلف
معلولیتی ،قابل دسترسی و استفاده باشد.
تکنولوژی اطالعاتی قابل دسترسی عبارت

مقالـــــــــه

نمونههایی از تکنولوژی قابل دسترسی
الکترونیک و اطالعات عبارتند از:
نرمافزارهای قابل دسترسی:
این نرمافزارها شــامل ویژگیهایی هستند
که مشــخصاً برای افــراد دارای معلولیت
طراحــی شــدهاند .آنان در عیــن حال ،به
کاربــران این امــکان را میدهنــد که از
چندیــن راه ،یک کار خاص را انجام دهند.
ایــن نرمافزارهــا اســتانداردهایی را برای
نمایش منو و دســتورها بــه کار میگیرند
که تکنولوژی کمکی میتواند آنها را تفسیر
کند .نرمافزارهای قابل دسترسی به کاربران
اجــازه میدهند که مــاوس و صفحه کلید

واقعیــت ایــن اســت کــه افــراد
دارای معلولیــت در کشــورهای فقیر

مشتریانی اســت که نابینا هستند .سیستم
خدمات پس از فروش این موبایل برای این
گروه از مشتریان طراحی شده است.
به نوشته دکتر هلر ،یکی دیگر از محورهای
مــورد بحــث در این همایش ،دسترســی
فراگیر برای تمامی سنین و همه تواناییها
بود .بر همین اســاس تاکید شــد که افراد
دارای معلولیت و شــهروندان ســالمند در
سراســر جهان حق دارند که به فنآوری و
ارتباطات دسترســی داشته باشند و این بر
عهده طراحان تکنولوژیهای ارتباطی است
که این دسترسی را ممکن سازند.
پاتریک پیتل از مدیران شــرکت EZFire
گفــت :نوآوری واقعی فقــط آن تکنولوژی

ســهم بســیار اندکــی از پیشــرفتهای
تکنولوژیک وســایل ارتباطــی و اطالعاتی
خاص افــراد معلول داشــته و دارند و این
موضوع روی مشــارکت اجتماعــی آنها و
پذیرفته شــدن آنها در جوامعشان اثرگذار
است.
اســتیو جیــکاب ،مدیرعامــل IDEAL
 .Group, Incمیگویــد :بــر اســاس
اطالعات ارایه شــده ،بیش از شش میلیارد
نفــر در جهان در حال حاضــر کاربر تلفن
همراه هســتند و بسیاری از آنها در جوامع
کمدرآمدی زندگی میکنند که دستگاههای
جدید موبایل ،نرمافزارهای کمکی و ویژگی
قابلیت دسترســی در آنجاها هنوز فراگیر

سهم اندک افراد دارای معلولیت
در کشورهای کمدرآمد

مقالـــــــــه
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• افــراد معلــول خواهــان طراحــی
تکنولوژیهــای اطالعاتــی و ارتباطی به
گونهای هستند که برای گروههای مختلف
معلولیتی ،قابل دسترسی و استفاده باشد.
• تکنولــوژی اطالعاتی قابل دسترســی،
عبــارت اســت از تکنولــوژیای که افراد
دارای معلولیــت و ســالمندانبتوانند در
محــدوده تواناییو ناتوانــی بدنی خود از
آنها استفاده کنند.
• ســازمانهای مربوط بــه معلولیت ،از
مشترکان خود میخواهند که از رسانههای
اجتماعــی برای فعالیــت در زمینه تامین
حقوق خود اســتفاده کنند ،در حالی که
الزمه استفاده از رسانههای اجتماعی برای
برخی از افراد دارای معلولیت ،برخورداری
از تکنولوژی حمایتی کامپیوتر است.
• افــراد دارای معلولیت در کشــورهای
در حال توســعه مورد غفلت واقع شدهاند
و ســهم اندکی از تکنولــوژی اطالعاتی و
ارتباطی دارند

اســت از تکنولــوژیای که افــراد دارای
معلولیــت و ســالمندان بتوانند محدوده
توانایــی خود را از طریق آنها ارتقا دهند.
تکنولــوژی اطالعاتــی قابل دسترســی،
از اصــول و ضوابــط طراحــی فراگیــر
( )universal designتبعیت میکند.
بر این اساس ،هر کاربری قادر است با هر
تکنولوژی به هر شیوهای که برایش امکان
دارد ،تعامل برقرار کنــد .تکنولوژی قابل
دسترســی اغلب یا بطور مســتقیم (یعنی
بدون تکنولــوژی کمکی) قابل اســتفاده
است ،یا با استانداردهای تکنولوژی کمکی
همخوانــی دارد .محصوالتــی که ضوابط
طراحی قابل دسترســی در آنهــا به کار
گرفته شده است ،مورد استفاده افرادی با
محدوده وسیعی از توانایی یا ناتوانی بدنی
قرار میگیرند ،مانند ساختمانهای دارای
رمپ و باالبر که برای کاربران ویلچر قابل
دسترسی هستند.

(کیبورد) را به تنهایی و یا همراه با یکدیگر
بــه کار ببرند .آنها به عاملــی فراتر از رنگ
برای انتقال اطالعات تکیه دارند .دســتور
نصب ،راهنمای کاربر ،و ســایر مدارکی از
ایــن قبیل در اَشــکال جایگزینی همچون:
چاپ درشــت ،بریل و متن الکترونیک ،در
دسترس است.
محصوالت مولتی مدیا قابل دسترسی:
ایــن محصوالت میتواند شــامل نوارهای
ویدیو ،سیدی ،دیویدی ،یا شبکه جهانی
( )wwwباشــد .زیرنویس ،باید اطالعات
شــفاهی یا ســایر محتوای شــنیداری را
دربرگیرد و توضیحات شــنیداری را برای
محتوای بصری فراهم کند .به عنوان مثال،
کودکان ناشــنوا یــا کم شــنوا نمیتوانند
دستورالعملها را بشــنوند .کودکان نابینا
نمیتواننــد روی بــازی مــورد نظر کلیک
کننــد زیــرا قادر نیســتند که نمایشــگر
کامپیوتر را ببینند .تهیــه زیرنویس عالوه
بــر دســتورالعمل شــنیداری میتواند به
کودکان دارای مشــکالت شــنوایی کمک
کند که مطالب را بخوانند و مشارکت کنند.
ایجاد صفحه کلیدهایی با همه عملکردهای
ممکن یک نرمافــزار ،میتواند به کودکان
دارای مشــکالت بینایی کمــک کند که از
آن برنامه استفاده کنند .زیرنویس و راههای
جایگزیــن بــرای هدایت کاربــر ،میتواند
تغییر بزرگی در استفاده دانشجویان دارای
معلولیت از ایــن تکنولوژیها ،بدون کمک
گرفتن از دیگران ،ایجاد کند .راهنمای گویا
و شنیداری (منوهای سخنگو) برای کسانی
که مشــکل بینایی دارند ،ضروری است تا
بتوانند به تنهایی به ویدیوها و دیویدیها
دسترسی داشته باشند.

وبسایتهای قابل دسترسی:
این وبســایتها برای اســتفاده کاربرانی
با محدوده وســیعی از توانایــی و ناتوانی،
طــوری طراحــی شــدهاند کــه تمامــی
بازدیدکنندگان بتوانند از آنها بازدید کنند،
به محتوای آن دسترســی داشــته باشند
و در فعالیتهــای تعاملی وب ،مشــارکت
کنند .وبســایتهای قابل دسترســی به
ازای همه عوامل غیرمتنی ،دارای یک متن
معادل (نوعاً گویا) هســتند ،مانند امکانات
شــنیداری ،دیداری ،گرافیکها ،انیمیشن،
دکمههای گرافیکی ،و نقشههای تصویری.
این امکانات به کســانی که مشکل بینایی
دارند و نمیتوانند نمایشگر را ببینند ،اجازه
میدهد که با استفاده از سیستم گویایی که
توضیحات تصاویر را میخواند (اما نمیتواند
خود تصویر را بخواند)  ،به اطالعات مرتبط
با آن دسترسی پیدا کنند.
ماشینهای کپی قابل دسترسی:
این ماشینها میتوانند از راههای متفاوتی
همچون :استفاده از صفحات کلید ،صفحات
لمسی و شناســایی صدا ،کار کنند .ارتفاع
و موقعیت ماشــینهای کپــی باید طوری
تنظیم شــود که کنترلگرها به راحتی در
دسترس کاربران باشند و نمایشگر به آسانی
دیده شود.
موبایلهای قابل دسترسی:
یکی از رایجترین وســایل ارتباطی جدید،
موبایلها هستند که به برکت پیشرفتهای
تکنولوژیــک میتوانند در عیــن حال ،به
عنوان کامپیوترهای همراه عمل کنند .یکی
از همایشهایی که در ارتباط با موبایلهای
قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت در
آمریکا برگزار میشــود ،همایش تواناسازی
موبایل M-Enabling Summitاســت
که در خرداد امســال در منطقه دی .سی
آمریکا برگزار شد و این نکته را مورد تاکید
قرار داد که :تکنولوژی باید قابل دســترس
برای همگان شــود .یعنی بــه جای آنکه
فنآوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ابتدا
تولید شــوند و بعد فکر انطباق دادن آنها با
نیازهای افراد دارای معلولیت و ســالمندان
پیش بیاید ،الزم اســت که این فنآوریها
از ابتدای ایجاد ،با توجه به نیازهای متنوع
تمامی کاربران با هر نوع توانایی جســمی،
طراحی و تولید شوند.
خانــم دکتر بت هلر ،اســتاد ژورنالیســم
دانشــگاه تاســون مریلند و فعــال حقوق
معلولیت ،گزارشی از این همایش ارایه داد
و نوشــت :صدهانفر از کارشناسان فنآوری
ارتباطی و اطالعاتی از  40کشور جهان در
این همایش حضور داشتند و به ارایه آخرین

دستاوردهای خود در زمینه استفاده فراگیر
از وسایل ارتباطی قابل دسترسی پرداختند.
به نوشــته او ،نماینده پروژه ری Project
 Rayاعالم کرد که تلفن هوشمندی برای
افراد نابینا طراحی کرده که استفاده از آن
به بینایی نیازی ندارد .ادین موبایل Odin
 ،Mobileاپراتور شــبکه مجازی موبایل
 MVNOروی شــبکه T-Mobileنیــز
اعالم کرد که نخســتین خدمات موبایل در
آمریکا برای ارتقای دسترسی بیسیم افراد
دارای مشکل بینایی طراحی شده است.
ادین موبایل قــرار بود در تیرماه امســال
(جــوالی  ، )2013خدمــات فراگیر تلفن
همراه را برای افراد دارای مشــکل بینایی
ارایــه دهد که شــامل دســتگاههای قابل
دسترسی ،سرویسهایی با نرخهای متفاوت
و متناســب با ســطوح مختلــف درآمد ،و
خدمات پــس از فروش و پاســخگویی به

نیســت که بــه ما اجــازه میدهــد انواع
کارهای جالب را انجام دهیم؛ بلکه نوآوری
واقعی ،این تفکر اســت کــه هدف تمامی
تکنولوژیها ،اشخاص انسانی هستند .وقتی
ما دربــاره نرمافزارهــای کاربردی apps
برای تلفنهای همراه ،محتوا برای تلویزیون
و سایر وســایل ارتباطی صحبت میکنیم،
باید بدانیم که دسترســی و کاربران ،دست
در دســت یکدیگر دارند .تکنولوژی ،بدون
انســان در یک ســر آن ،بیمعنی اســت.
نوآوری در تلفــن همراه ما را وادار میکند
که به فکر همه انسانها باشیم.
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برخی از شماره تلفنهای ضروری:
هرگاه شــهروندان نیاز به دریافت خدمات
درخصــوص کلیه امــور شــهری ازجمله
مناسبسازی اطراف محل سکونت خود را
داشته باشند ،شماره  137پاسخگوی آنها
خواهد بود.
در صورت اعتراض به عملکرد شــهرداری

مرکز نظارت همگانی با شــماره 1888
آمــاده دریافــت پیشــنهادات ،انتقادات،
شــکایات و تقدیر شما شــهروندان گرامی
از کلیه زیرمجموعهها و عوامل مســئول در
شهرداری تهران میباشد.
جهت ارایه نظرات ،پیشــنهادات و انتقادات
نســبت به برنامههــای تلویزیونــی ،روابط

عمومــی صدا و ســیما با شــماره 162
پاسخگوی شما خواهد بود.

باور اشتباه هنگام رژیم گرفتن

وقتی در حال رژیم گرفتن هســتیم ممکن
است هرکاری از ما سر بزند و هرکاری که با
آن الغرتر شویم را انجام دهیم .در این مطلب
به اشتباههای رایجی که خیلیها هنگام رژیم
گرفتن مرتکب میشوند و البته راهکارهایی
برای نیفتادن در دام این اشتباهها اشاره شده
است .پس بد نیست قبل از رژیم گرفتن آن
را بخوانید.
رژیمهای غذایی تصادفی
وقتی تصمیم میگیرید  5یا 6کیلو وزن کم
کنید ،اولین اشــتباه این است که رژیم سر
خود یا رژیم یکی از دوســتانتان را انتخاب
کنید .شاید با کم خوردن در طی روز ،شروع
کنیــد در حالی که در درجه اول باید میزان
کالریهایی کــه در روز دریافت میکنید را
بسنجید .پس اگر قصد دارید بدون مراجعه
بــه متخصص تغذیه رژیم بگیرید ،داشــتن
یک ترازوی کوچک برایتان ضروری اســت.
اگر کالری بیشتری مصرف کنید یعنی خود
به خود در حال کاهش متابلویســم یا همان
سوخت و ســاز بدنتان هســتید و برعکس
هرچه کالری دریافتی را بیشــتر بســوزانید
راحتتر وزن کم میکنید.
حذف صبحانه
حــذف صبحانــه ،بــه نظــر راحتترین و
سادهترین روش برای کاهش دریافت کالری
روزانه اســت اما نتایج آن برعکس است .اگر
صبحانه را حذف کنید با ســرعت بیشتری
گرسنه میشوید و این مساله باعث میشود
وعده ناهارتان را با حجم بیشــتری بخورید.
پس هرگز این اشتباه یعنی حذف یک وعده
غذایــی را مرتکب نشــوید .صبحانهای که
سرشار از پروتئین و فیبر باشد باعث احساس
سیری میشود ،تمام تحقیقات هم حاکی از
آن است افرادی که صبحانه کاملی میخورند
در مــدت زمان کوتاهتری وزن کم میکنند،
پس صبحانه خوردن را فراموش نکنید.

ریزهخواریهایی که به چشم نمیآیند
ممکن اســت وقتی در حــال رژیم گرفتن
هســتید ،میــزان کالریهــای ســه وعده
غذاییتان را حســاب کنید ولــی وقتی به
رونــد وزن کــم کردنتان دقــت میکنید
ببینید چنــدان رضایتبخش نیســت ،در
این صورت احتماال شــما یک نکته مهم را
نادیده گرفتهاید ،کمدها و کشــوهای پر از
مــواد خوراکی در خانه و محل کار دارید که
معموال وســط روز به آنها سر میزنید .اما
اگر واقعا قصد کم کردن وزن دارید باید تمام
کالریهای این به اصطالح هله هولهها را هم
حســاب کنید ،بعد ببینید آیا بیشتر از آنچه
در رژیمتان مشخص شده میخورید یا نه؟
حذف میان وعدهها
اشــتباه بعدی افرادی که رژیــم میگیرند،
حذف کامل میان وعدههاســت .اما این کار
هم غلط اســت .چون اگر یــک میان وعده
مناسب انتخاب کنید که سرشار از پروتئین
و مواد مغذی باشد نه تنها باعث افزایش وزن
شما نمیشود بلکه به کمتر گرسنه شدنتان
در طول روز کمک میکند .یک لیوان شــیر
کم چرب ،یک بیســکویت سبوس دار و یک
میوه شــیرین میتوانند میــان وعدههایی
مناسب باشند.
کم چرب با کم کالری فرق دارد
کــم کالریها در رژیم افــراد ،نقش پررنگی
ایفا میکنند اما خیلی افراد به اشــتباه فکر
میکنند همه محصــوالت کم چرب کالری
کمتری به بدنشان میرسانند در صورتی که
این طور نیست .اگر شما یک کیک کم چرب
بخوریــد در واقع به اندازه یک کیک ســاده
کالری دریافت میکنید پس راحتترین کار
این است که ارزش تغذیهای هر محصول را
که روی بســتهبندیاش درج شده مطالعه
کنیــد تا میزان دقیق کالــری آن را متوجه
شوید.
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نشده است .در واقع ،بسیاری از کشورهای
کم درآمد ،بیشــتر از آمریکا و کانادا تلفن
همراه دارند.
جویوجیت پال ،اســتاد دانشگاه میشیگان،
تحقیقاتی در زمینه نحوه اســتفاده کاربران
هندی دارای مشکل بینایی از فنآوری ،به
خصوص در محیطهــای کاری انجام داده
اســت .به گفتــه او ،بین دانشــجویانی که
مشکل بینایی دارند و نحوه استفاده
از تکنولوژی کمکی را در محیط
آموزشــی یــاد میگیرند ،و
اشــتغال آنهــا در آینده،
شکافی بزرگ وجود دارد.
هرچنــد آنها در مدرســه
آموزشهای زیادی میبینند ،اما
کارفرمایــان نمیخواهند باور کنند
که افراد نابینا هم میتوانند کاری انجام
دهند.
بــر اســاس تحقیق پــال ،برخــی از افراد
دارای معلولیت در هند به تازگی اســتفاده
از تلفن همــراه را آغاز کردهانــد و به این
ســمت میروند که کم کم آن را جایگزین
کامپیوترهای خانگی کنند.
بر اســاس نتایج تحقیقی دیگر از پروفسور
پال ،ســازمانهای معلولیت از افراد معلول
میخواهند که از رسانههای اجتماعی برای
فعالیت در زمینه تامیــن حقوق معلولیت
اســتفاده کنند ،در حالی که الزمه استفاده
از رســانههای اجتماعی برای برخی از افراد
دارای معلولیت ،برخــورداری ازتکنولوژی
حمایتی کامپیوتر اســت .پال به این نکته
مهم اشاره میکند که چگونه نگرش منفی
به معلولیت در هند ،روی خواســت جامعه
برای ادغام افراد دارای معلولیت در مشاغل
و به طــور کلی روی پذیــرش افراد دارای
معلولیت در جامعه اثر میگذارد.
فوزه ماشــانگوان ،مدیــر عمومی خدمات
مشــتریان ارتباطات مســتقل از افریقای
جنوبی نیز معتقد اســت که افــراد دارای
معلولیت در کشــورهای در حال توســعه
مورد غفلت واقع شــدهاند و سهم اندکی از
تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی دارند.
دکتر ابیر شکویر ،مشاور خدمات اجتماعی
وزارت  ICTمصر ،با بیان اینکه افراد دارای
معلولیت در مصر به حاشیه رانده شدهاند و
هیچ کاری برای ایجاد دسترسی تکنولوژیک
برای آنها انجام نشــده است ،ادامه میدهد:
جامعه مصر تصــور میکند که افراد دارای
معلولیت نمیتوانند تولیدکننده باشند.
او یکی دیگر از مشکالت تکنولوژیکی برای
افــراد دارای معلولیــت را کمبود اطالعات
به زبان عربــی میداند و اضافــه میکند:

حدود  55میلیون نفر در سراســر جهان به
نرمافزارهــا و برنامههایی نیــاز دارند که به
زبان عربی باشــد و متاسفانه چنین چیزی
موجود نیست.
این مشــکلی اســت که البته برای بیشتر
کشــورهای در حال توسعه و زبان ملی آنها
وجود دارد.
به گفته دکتر شکویر ،کار مثبتی در قاهره
در حال انجام اســت :دانشجویان یک کالج
در حال کار با افراد دارای معلولیت هستند
تا فنآوری قابل دسترســی را متناســب با
نیازهای آنها ایجاد کنند .یک بخش از این
پروژه ،ایجاد فرهنگ لعــت دیجیتال زبان
اشــاره مصری اســت که تا به حال وجود
نداشته است.
خوانندگان الکترونیک و انتشار الکترونیک
بــرای موبایل ،یکــی دیگــر از عرصههای
چالــش آفرین برای افــراد دارای معلولیت
اســت .ان تیلور ،مدیر تکنولوژی دسترسی
در فدراســیون ملی نابینایان در بالتیمور،
معتقد اســت ،محتوای دیجیتالی ذاتاً قابل
دسترسی است؛ فقط باید آن را امکان پذیر
کنیم.
بتســی بومان ،مدیر عمومی برنامه سواد در
شــرکت بنتک  Benetechکه وبسایت
( )Bookshareرا اداره میکند ،میگوید:
هر محتوایی در موبایلهای نســل جدید،
باید قابل دسترســی باشد .در آمریکا 330
میلیون ناشــر وجود دارد زیرا هر کســی با
انتشــار مطلبی در وبالگ ،توئیتر ،و غیره،
خود یک ناشر است .اما حتی اگر نرمافزارها،
برنامهها و وســایل قابل دسترســی شوند،
چالشها همچنان وجود دارند :چگونه باید
دنبال محتوای در دسترس بود؟ چگونه آن
را تسهیم کرد؟ چگونه آن را به خوانندگان
کشورهای کمدرآمد و جهان رساند؟چگونه
میتــوان محتوای بریل را به نیازمندان این
خط رساند؟ چگونه میتوان کیفیت بریل را
نگه داشت؟
بوکشــیر یک کتابخانه دیجیتال مبتنی بر
وب اســت که امکان دسترسی به کتابها
و مجالت را در اختیار افراد دارای مشــکل
خواندن نسخههای چاپی قرار میدهد.
بتســی بومان تاکید میکند :بــا توجه به
پیشــرفتهای تکنولوژیکی امروز در عرصه
ارتباطات و اطالعات ،باید به نیازهای خاص
افراد دارای معلولیــت در این زمینه توجه
کــرد و دیگر هیــچ عذری پذیرفته شــده
نیست!

نوشیدنیها هم کالری دارند
یکی دیگر از اشــتباههای معمــول افرادی
که رژیم میگیرند اســتفاده بیش از اندازه
نوشیدنیهاست با این تصور که نوشیدنیها
کالری کمتری دارند غافل از اینکه خیلی از
نوشیدنیها به خصوص شربتها و ماءالشعیر
دارای مقــدار زیادی قند هســتند که باعث
چاقی میشــوند .برخی از این نوشیدنیها
بیــش از  500کالری دارنــد و عالوه بر این
خیلــی کم به رفع خســتگی شــما کمک
میکنند پس ســعی کنید هنگام گرسنگی،
نوشیدنی ننوشید.
حذف فرآوردههای لبنی
تمام افرادی که رژیم میگیرند از شــیرهای
پرچرب ،ماستهای پرچرب ،پنیر و بستنی
فراریاند اما برخی تحقیقات نشان میدهند
وقتی بــدن مقادیر کافی کلســیم و چربی
دریافت میکند کالری بیشــتری میسوزاند
پــس برخی از ایــن فرآوردههــای لبنی را
حداقل یک بار در هفته در برنامه غذاییتان
بگنجانید.
وزن کردن هر روزه
وزن کردن روزانه در دوران رژیم ،تنها کاری
است که شــما انجام میدهید و باعث ایجاد
یک نوع سرخوردگی است .جریان کم کردن
وزن ،روزانه نیست .باید در این زمینه صبور
باشــید و اجازه بدهید حداقــل یک ماه از
رژیمتان بگــذرد ،اگر حداقل بعد از یک ماه
خودتان را وزن کنید هرچقدر هم وزنی که
کاهش یافته کم باشد و محدود باشد ،برای
ادامه این راه تشویق و ترغیب میشوید.
اهداف غیر واقعبینانه
اگــر تصمیم بگیریــد  20کیلوگرم وزن کم
کنیــد و به خودتان بگویید مــن این کار را
با تــاش زیاد و یک ماهه انجــام میدهم،
در واقــع یک هدف غیرعقالنی را طرحریزی
کردهایــد .با ســرعت وزن کم کردن ممکن
اســت امکانپذیر باشــد اما ایــن کار باید
تدریجی انجام شــود .در کم کردن وزن باید
واقعبین و صبور باشید.
ورزش نکردن
اگر فقط رژیــم بگیرید و هیچ اقدام دیگری
انجام ندهید ،روند کاهش وزنتان خیلی کند
خواهد بود .اگر میخواهید رژیمتان سریعتر
جــواب دهد حتما باید در کنــار آن ورزش
کنید .مطمئن باشــید بــا روزی  20دقیقه
پیادهروی همراه رژیم غذایی ،زودتر از آنچه
تصور کنید وزن کم خواهید کرد.

53

میدان

رفتند

ابن به
و جامعه
در تنک
چیا رعد
یا رعد
مهای بو
رعد که
یم بوچ
بوچیای
ا بین تی
چی
م
ضای ت
هنگی ـ
ابقه ورزشی بو شد و اعضای تی موعه فر
اع
ن بار مس
د در مج
ن برگزار
داختند.
ی هستن
ی
رقابت پر
هر تنکاب
ی نخست
الم
ش
ه
را
مقدم در
ب والن دماوند در ی جمهوری اس معلوالن دماوند ب ن پرفکر
ل
ت افشی
ا
ه
ع
ص شدند
ی
م
یم جامع
ملی بوچ
ا مدیری
ر با ت
شخ
یم
عضو ت حبیب ابن مظاه حمد بیگدلی و ب به ترتیب زیر م نفر دوم
رتر
شیرزاد-
م
ی
ورزش قه به مربیگری ر پایان نفرات ب ای امیر
ر اول  :آق
شد که د
ین مساب
ف
ا
ر
چهار گروه برگزا دگان اهدا شد .ن دا تهرانی
ی
ز
خانم لی
هدایایی به برگ فر سوم:
یکداد -ن
و
ی امیر ن
آقا

دفت

ر فره
ن
گ
م
ع

قدردان
ی
ا
ز
ح
ض
و
ر مج
نمایشگاه بی تمع رعد در
ن ال
ب همنظور مع
مللی قرآن
رفی توانمندی

لوالن
ا
ز
م
به پا
جتمع ر
س همك

این هنر
هنرجویان ک
مندان در معر
ارگاه معرق م
ض
جت
ت
م
ع
ما
رع
شـ
د
ـا
آث
ی
ار
قرار گ
باز
رفت .در پایان کار بیســتمی دی دکنندگان ن
م
ای
ش
ــ
گ
اه
ق
قــ
رآن
رآن و پس از نمایش آثار م ن و یکمین نم
ای
ش
ــ
گ
اه
بی
ع
ن
المللی
رق قرآنــ
با اســتقبا
ی توانیابان م
ل بینظیر باز
دیدکنندگان مواجه شد از جتمع رعد که
و قرآنی
آموز هنرجویان و س
فعالی
رپ
ت

ر
ها
س
ــ
ی
ت
هن
ر
غ
ی
رفه،
شم
پرویــن خالق
عرق با اهدا لو
نم
ح سپاس تجلیل شد .شایا ی مربی کارگاه
ایشــگاه بیش
از
ن
ذ
ک
ر
۱۰۰
ا
اث
س
ر
ت
از
در این
و مرغ،
کارآموزا
آثار آی ههای قرآنی ،بســم اهلل و ن مجتمع رعد
با
م
ضا
می
ن
گ
ا
ل
ســم
هنری و توان
اء متبرکه و با
بازدی دکنندگا مندیهای هنر
ج
و
یا
هدف معرفی
ن
ت
وا
ن

ن گذاشـ
یاب به معر
خ
ـته شد که بســیاری از آنها ض چشــمان
ریداری کردند.
را ب
ازدی دکنندگان

عد ت

جلي
ل كرد

ن
اري م
خستين جشنوا ؤثر مجت
م
ع
آ
م
و
زشــ
ره سرا
همراه
نخ تنديس جشنوا سري عكس مع ي نيكوك
ا
ر
ي
ر
ع
ل
پي ستين جشنواره ره از سوي مدير وليت و معنوي ــد در ب
رگزاري
ت
ون
عا
س
م ــد عكس ،معل راسري عكس مل دفترفرهن سپاسنا
م
ه
ا
ي
ب
ه
گ
م
ط
ول
ع
م
ي
ل
ع
ع
ل
ول
ه
ت
و
ي
ال و راي
الن ا
و مع
تو
از ميان انه با معلوالن ب نويت در زمين معنويت با ه هدا شد.
دف
۱۱۱۶
رگزار
ه عبـ
ترسيم
از اين تعداد فايل عكس ار شد و با نظر هي ـادت ،ز
ي
ا
ر
ت،
ع
أ
س
ال
زا
ت
ن
دا
ی
۵ف
ري،
كردند .شایان ر با راي هيأت به مرحله پايان داوران فق
ط
۶۰
ع
ي
ذک
داو
كس
این جشنواره ر است مجتمع ران رتب ههاي ب جشنواره
را
ه
ي
ا
ف
سه م
رتر ج
ت كه
که
آموزش
در پایان لو حس شايستهاي در ب ی نیکوکاری ر شــنواره
را
ك
س
ر
ب
گ
عد
پاس
با اطال ع
زاري اين
ي به مد
ير عامل مجتم حركت فرهنگ رساني از
ي
ع رعد ا
ایفا کرد
هدا شد.

54

مجمع عمومي ع زنامه و جداول مال ساالنه اين مجتمع د بررسي
ع مور
د ،ترا
ست
گزارش عملكر مجتمع رعد در نش سال گذشته مجتم ضا هيأت
ديمي ،اع
هيأت امنا
ش عملكرد
ش تق
اي
ر
پيشنهاد
اعض ن نشست ابتدا گزا من تصويب گزار همچنين
ض
در اي
دند.
و
نبخشي
و دل نظر قرار گرفت موزشي تأكيد كر روزانه توا
ز
آ
و تبا
ک
ي
ر
م
ور
ن توسعه
نا بر افزايش بهره سب براي تأسیس ود تا ضم
شــ
ي منا
ام
شــتری
شد ،سرماي هگذار عات نخاعی انجام صصی بی
خ
ای
ض
ت
د خدمات
ي معلوالن
ت حضار
ســ
بتوان
فها
حر رکز ،مجتمع رعد د .در ادامه اين نش گروههاي
ف ارایه ده
این م
ه مديران
ژ
را به جامعه هد الن اجرايي به وي ي كردند.
و
ان قدردان
از عملكرد مســؤ اري جوان
وان و همي
مياري بان
ه

در رعدچه خبـــر

در پی عدم رضایتمندی اعضای گروه همیاران بحران از ســرعت و
شتاب پروژه خانههای روستاهای شهرستان اهر ،منتخبی از مسؤوالن
مؤسسات خیریه عضو گروه (پاپلی ،نیکان ،نیکوکاری همگام ،بچههای
سیب ســرخ ،پیام امید و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) به منطقه
ســفر کردند و ضمن بازدید از میزان پیشــرفت پــروژه و مالقات با
مسؤوالن کمیته امداد امام خمینی (ره) فرصت محدودی به پیمانکار
پــروژه دادند تا ضمن جبران عقب افتادگیها در اســرع وقت منازل
روســتایی را به مالکانشــان تحویل دهد در غیر این صورت با فسخ
قرارداد نسبت به انتخاب پیمانکار جدید اقدام نمایند.
در ادامه این گزارش آمده اســت نظر به عدم اجرای توافقنامه ســه
جانبه گروه همیاران بحران ،کمیته امداد و پیمانکار پروژه ،از ســوی
مجری طرح ،نمایندگان گروه همیاران بحران با تشکیل هیأت تسویه
نســبت به خاتمه فعالیــت پیمانکار اقدام نمــوده ،یکی از معتمدین
محلی را برای نظارت بر ساخت این پروژه انتخاب کردند.
شایان ذکر است با بر طرف شدن مشکالت اجرایی پیشبینی میشود
گروه جدید با ســرعت و شتاب مورد انتظار نسبت به اتمام این پروژه
اقدام نمایند.
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همياري
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ؤوالن گ
ل از مس
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جمعي از
و
ت امناي مجتمع رگزار شد.
بانوان
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گذشته ب
ت كردند
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شرك
ادي

آخرین گزارش از ساخت منازل
روستایی در مناطق زلزلهزده
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برگزاري كارگاه آموزشي
« من تأثير گذار هستم»
بهمنظور ارتقاء بهرهوري منابع انساني اعم از گروه همياري بانوان ،جوانان
و نيــز كاركنان مجتمع رعد كارگاه كاربردي آموزشــي «من تأثير گذار
هستم» از سوي مسؤوالن مجتمع رعد به مدت يك روز برگزار شد .در اين
كارگاه آموزشي يك روزه ابتداء سامان عطاريان در زمينه عوامل افزايش
پشتكار مطالبي ارايه كرد و در ادامه در خصوص راههاي رسيدن به هدف
مطالبی را بیان كرد .عطاريان در بخش ديگري از اين همايش از ضرورت
خوب گوش كردن گفت و افزود :شــنونده براي انتقال يك حس خوب
به گوينده ميبايســت به حالت فيزيكي مناسب ،فضاي مناسب ،دوري
از مزاحمتهاي ناخواســته و پرهيز از پيش داوري ،توجه داشته باشد.
وي با پخش چند فيلم كوتاه آموزشي ضرورت توجه به ديگر همنوعان را
يادآوري كرد و افزود :براي افزايش توانحســي و روحي بايد وروديهاي
خود را مديريت كنيم و از چشمان تقديرگر كه جلوههاي خوب و مثبت
رفتارهاي انساني را ميبيند و آنها را معرفي ميكند ،استفاده كنيم.
در بخش دوم اين كارگاه امير مهراني يكي از مديران شــركت چارگون
در خصوص راهكارهاي «چگونه تأثير گذار باشيم» سخن گفت و در اين
زمينه افزود :براي آنكه روي انســانهاي اطراف خود تأثير مثبت داشته
باشيم بايد محيط صميمانه كاري ايجاد كنيم ،بخششهاي غير منتظره
داشته باشيم و از قانون طاليي «آن چيزي را كه براي خود ميپسنديم
براي ديگران هم بپسنديم» استفاده كنيم .
در پايان اين نشست علمي آموزشي صديقه اكبري مدير عامل مجتمع
رعد با اهدا لوحهاي ســپاس از همكاري مدرســان اين كارگاه آموزشي
قدرداني و تجليل كرد.

تجليل از گروه همياران بحران

به همت اســتانداري آذربايجان شــرقي مراســم تجليل از خيرين
زلزله ارســباران در سالن هفده شــهريور وزارت كار برگزارش شد و
در اين مراســم كه جمع كثيري از امدادرســانان زلزله آذربايجان از
سراسر كشور حضور داشــتند ،استاندار آذربايجان شرقي ،وزير راه و
شهرســازي و رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي از مؤسسات خيريه
و اشــخاص نيكوكاري كه با كمكهاي مالي،تجهيزاتي و  ...بازسازي
مناطق زلزلهزده را ســرعت بخشــيدند با اهدا لوح سپاس قدرداني
کردند .شــایان ذکر اســت به گروه همياران بحران که با مشــارکت
مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد ،خيريه بچههاي سيب سرخ ،خيريه
پيام اميد ،مؤسســه نيكوكاري همگام ،خيريه نيكان و پاپلي ،تشکیل
شده است ،لوح سپاسی اهدا شد.

هيأت مديره رعد گيالن انتخاب شد
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هر ســاله در میانههای ماه مهر جشــنواره غذای رعد در محیط باز
این مجموعه برگزار میشــود جشــنوارهای که در آن خوراکیهای
خوشطعــم و رنگارنگ طعــم بینظیری دارد؛ طعمــی که به گفته
بازدیدکنندگانش تا مدتها در یادشــان باقی خواهد ماند .طعمی به
نــام طعم نیکوکاری .امســال نیز در در روزهــای  17تا  19مهر ماه
دوازدهمین جشــنواره غذای رعد با حضور رســتورانهای زیادی با
همت گروه بانوان و جوانان رعد برگزار شد که هزاران نفر از غرفههای
مواد غذایی ،کافه جوانان ،بستنی ،قهوه ایلی ،غذاهای خانگی بانوان،
غرفه فستفود ،رســتوران روف تاپ گریل ،رستوران باربیکیو مغولی
(راشن)  ،سازمان جهانی غذا و بانک گردشگری و ...بازدید کردند.
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نشســت هيأت امناي رعد گيالن با حضور جمعي از مســؤوالن مجتمع آموزشي
نيكوكاري رعد و اعضاي دفتر هماهنگي مراكز رعد در ساختمان سازمان بهزيستي
ي برگزاري نشست نيكوكاران استان گيالن به تاريخ
شهرستان رشت برگزار شد .درپ 
 ۲۱اسفند ســال  ۱۳۹۱و انتخاب  ۳۳نفر اعضاي هيأت امناي رعد گيالن ،نفرات
منتخب گردهم آمدند تا ضمن بررسي اساسنامه پيشنهادي ،نخستين گام اجرايي را
با انتخاب اعضاي هيأت مديره بردارند .براساس اين گزارش پس از قرائت بندهايي
از اساسنامه به پيشنهاد حضار تصميم گرفته شد ابتدا انتخابات هيأت مديره برگزار
شــود سپس در جلسات بعد مباحث ديگر پيگيري شوند .در پايان اين نشست
حاضران برای انتخاب اعضای اصلی و جایگزین هيأت مديره و بازرس رعد گیالن
آماده شدند و از میان داوطلبان نفرات نامبرده زیر را انتخاب کردند:
اعضای اصلی هیأت مدیره
 -۱ابراهیم شکری
ی نژاد
 -۲محمدرضا صوف 
 -۳صغری خرسندی
 -۴فتاح عاکفی
 -۵دکتر حسین کاکویی
 -۶محسن آریاپاد
 -۷محمدعلی راستروان
اعضای علی البدل هیأت مدیره
ن زاده
 -۱محمدحسن دهقا 
 -۲رحیم بدلی
ی البدل
بازرس اصلی و عل 
 -۱ذبیحاله شبان
 -۲داریوش جیواد

باران مهر و محبت
در جشنواره غذای رعد

در رعدچه خبـــر

57

دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران برگزار شد
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بازديد مسؤوالن خانه كرمانشاه از مجتمع رعد

با هدف شــناخت و امکان راهاندازي مجتمع آموزشي مهارتي افراد دارای معلولیت در استان کرمانشاه مسؤوالن خانه كرمانشاه از مجتمع
رعــد بازديــد كردند و ضمن مالقــات با مدیرعامل ،رئیس هیأت مدیــره و برخی از اعضای گروه هماهنگی و توســعه مراکز از نزدیک با
فعالیتهای کارآموزان رعد آشنا شدند همچنین در بازدید از مرکز علمی کاربردی رعد در جریان فرآیند تأسیس و نحوه پذیرش و حمایت
از دانشجویان توانیاب قرار گرفتند .در پایان این بازدید پیشنهاد شد طرح تأسیس مرکز کرمانشاه در نشست آتی اعضای خانه کرمانشاه
مطرح و بررسی شود.
شــايان ذكر اســت خانه كرمانشاه سال هاست كه در تهران با برگزاري نشستهاي منظم و برنامههاي فرهنگي به ويژه برپائي گالريهاي
نقاشي به عالقمندان و کرمانشاهیان خدمت ميكند.

تسريع در خريداري ساختمان مركز كردستان
جلسه مشترك اعضا هيأت امناي رعد سنندج با مسؤوالن گروه هماهنگي توسعه مراكز و هيأت مديره مجتمع رعد تهران برگزار شد.
با حضور جمعي از اعضاي هيأت امناي رعد ســنندج به منظور بيان ديدگاهها و پيشــنهادها و نيز بررســي نقاط قوت و ضعف ،نشســت
مشــتركي در تهران برگزار شــد .براساس اين گزارش حاضران در اين نشســت به ترتيب مهمترين اولويتهاي مركز رعد سنندج را بيان
كردند و در ادامه راهكارهاي حل مشكالت موجود را مطرح نمودند .پيگيري و تسريع در خريد ساختمان مركز رعد سنندج ،ثبت و احراز
مالكيت اين ســاختمان به نام رعد سنندج ،تخليه مستأجر ســاختمان فعلی ،توسعه همكاري با استانداري و جلب مشاركت دستگاههاي
محلي و اجرايي ،جلب مشــاركت صدا و سيما در زمينه تبليغات و اطالعرساني ،خريد يك دستگاه اتومبيل براي نقل و انتقال مددجويان
و  ...از عمدهترين مســائلي بود كه در اين جلســه مطرح شد همچنين تأسيس شعبه در شهرستانهاي مرزی ،تهيه بروشورهاي آموزشي
براي پيشــگيري خطرات ناشــي از انفجار مين ،استفاده از كالسهاي سيار در روستاها و شهرستانهاي نيازمند ،توليد كليپ و اقالم
تبليغاتي از سوي حضار پيشنهاد شد.
در اين نشست صديقه اكبري مديرعامل محترم رعد ضمن ابراز خرسندي از حضور اعضاي هيأت مديره رعد سنندج در مجتمع
رعد تهران ،افزود :يكي از مشكالت مراكز رعد به ويژه مراكز شهرستاني ،عدم توفيق در اطالعرساني بوده و هست .اين مشكل
راه حلهاي متفاوتي دارد كه يكي از بهترين راهحلها برگزاري يك همايش بزرگ با حضور مردم اســتان و آشــنا كردن آنها با
فعاليت و خدمات آن مركز است .مهندس احمد ميرزاخاني رئيس هيأت مديره رعد با توصيه به انتخاب افرادي عاشق و عالقهمند
به كارهاي خيريه براي عضويت در هيأت مديره رعد سنندج ،افزود :شايسته است اين افراد ساكن همان منطقه باشند تا فرصت كافي براي
رســيدگي و فعاليت در آن مركز را داشــته باشند .همچنين براي تحت پوشش قراردادن مددجويان استان ميتوانيم از روشهاي تأسيس
شعبه،كالسهاي سيار يا مراكز شبانه روزي استفاده كنيم .شايان ذكر است در اين نشست حضار از خدمات خستگيناپذير مهندس مهين
دختپروين كه تالشهاي فراواني براي تأسيس مركز رعد سنندج و فعالسازي آن مركزانجام دادهاست ،قدرداني كردند.
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چهارمین دوره مسابقات ورزشی جام رمضان در رشتههای تنیس رو 
ی
میز ،بوچیا ،تیر و کمان ،پرتاب دارت و فوتبال دســتی ویژه کارآموزان
در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار شد.
این دوره از مســابقات با همکاری تربیتبدنی اداره اجتماعی فرهنگی
ناحیه  ۷شــهرداری منطقه  ۲شــهرداری تهران در راســتای افزایش
برنامههای فرهنگی ـ ورزشی و ارتقا روحیه نشاط و سالمتی توانیابان
با اســتقبال پرشــور کارآموزان و کارکنان مجتمع رعد برگزار شــد به
نحــوی که در ايــن دوره از مســابقات بیش از  ۲۰نفــر از كارآموزان
دورههای حرفهآموزی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این دوره از مسابقات با حضور مهدیه نجفیزاده معاون مجتمع
رعد به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
مســابقه ورزشی جام رمضان هر ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان با
حضور کارآموزان ،کارکنان و برخی چهرههای ورزشی ملی در محوطه
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار میشود.
در چهارمین دوره مســابقات جام رمضــان محمدبیگلری و امیرنیکداد
از اعضای تیم ملی بوچیای جمهوری اســامی به عنوان داور و بازیکن
حضور داشتند.
نتایج مسابقات ورزشــی جام رمضان  ۱۳۹۲و نفرات برتر به شرح زیر
معرفی شد:
رشته دارت
نفر اول  :حمیده خاندار
نفر دوم  :فاطمه کاظمی
نفر سوم  :مهدیه سرلک
رشته فوتبال دستی
نفر اول  :علیرضا مالکی
نفر دوم  :اکبر گرجاسبی
نفر سوم  :زهرا انتظاری
رشته تیر و کمان
نفر اول  :سمیه صادقی
نفر دوم  :فاطمه گودرزی
نفر سوم  :لیال احمدوند
رشته بوچیا
نفر اول  :افشین پرفکر مقدم
نفر دوم  :امیر نیکداد
نفر سوم  :امیر شیرزادی
در رشته تنیس روی میز شــرکت کنندگان حائز شرایط کسب عنوان
قهرمانی نشدند.

دومین کنگره ملی توانبخشــی حرفهای ایران با هدف آشــنائی جامعه با توانبخشــی حرفهای و روند حرفهآموزی و اشــتغال برای افراد
دارای معلولیت ،روزهای ۱۵تا  ۱۷مهر در دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی برگزار شد.این کنگره که برای دومین بار برگزار میشد
با محوریت دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی و مشارکت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت امور توانبخشی سازمان
بهزیســتی کشور ،ســازمان فنی حرفهای و همکاری تعداد قابل مالحظهای ( )NGOو تشکلهای حامی جامعه معلوالن ،اجرا
شد که مجتمع رعد به عنوان یکی از با سابقه ترین مؤسسات خیریه فعال در ارایه خدمات توانبخشی در برگزاری کنگره ملی
توانبخشی حرفهای مشارکت کرد.
براساس این گزارش همکاری در اطالعرسانی و تبلیغات ،عضویت در شورای سیاستگذاری کنگره ،عضویت در هیأت اجرایی
کنگره و مشــارکت در برگزاری نمایشــگاه از عمده ترین فعالیتهای مجتمع رعد در برگزاری دومین کنگره توانبخشــی
حرفهای ایران محسوب میشود.
دکتر شهريار پروانه ،دبير علمي دومين كنگره توانبخشي حرفهاي طی سخنانی در کنگره توانبخشی حرفهای ایران با ابراز ناخرسندی
از وضعیت نیروهای کاردرمانی در کشور ،افزود :كار درمانگرها در توانبخشي حرفهاي نقش اصلي را ایفا میکنند.
وی افزود :فردي كه دچار معلوليت اســت قبل از توانبخشــي حرفهاي به توانبخشي پزشكي نياز دارد كه مربوط به رشتههاي كاردرماني،
فيزيوتراپي ،مددكاري اجتماعي و روانپزشكي است .عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي خاطرنشان كرد :فاصله معلوليت
و سالمت از مو باريكتر است و بايد با تبيين نقش كار درمانگرها از توانمندي معلوالن بهرهمند شويم و آنان را به آغوش جامعه بازگردانيم
تا بتوانيم گامي مهم در ارتقاء سالمت مردمان كشورمان برداريم.
دکتر ستاره قهاری ،دارنده مدرک دکترای تخصصی کاردرمانی یکی از سخنرانان روز نخست این کنگره بود که با اشاره به تعداد مقاالت
پذیرفته شده در دبیرخانه کنگره ،افزود ۳۲ :درصد مقاالت پذیرفته نشد چرا که موضوعات توانبخشی حرفهای به توانبخشی پزشکی سوق
داده شده بود اما به موضوع توانبخشی حرفهای توجه نشده بود.
وی تأکید کرد :تا کنون عرصه توانبخشــی پزشــکی مورد توجه قرار گرفته است اما توابخشی حرفهای نیازمند توجه و بازنگری مسؤوالن
و متخصصان کشور است.
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پلههایی کــه دانشــجو را مجبور به
ترک دانشــگاه میکند ،نگاه معنیدار
همکالســیها و مشکالت شهریه ،تنها
بخشی از موانعی است که راه تحصیل را
بر دانشجویان دارای معلولیت میبندد.
در حال حاضر بیش از  25هزار دانشجوی
دارای معلولیــت در مقاطــع مختلف
کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری در دانشگاههای کشور مشغول
به تحصیل هســتند ،این رقم شاید در
برابر جمعیت چهار میلیونی دانشجویان
کشور آمار قابل توجهی نباشد ،اما باید
به خاطر داشت حق تحصیل در دانشگاه
و رشته مورد عالقه را نمیتوان به بهانه
عدم مناسبســازی دانشگاهها از هیچ
دانشجوی دارای معلولیتی گرفت.
در نشســت خبری که توسط موسسه
پیامآوران ساحل امید ،فعال در حوزههای
فرهنگــی ،اجتماعی و گردشــگری
افــراد دارای معلولیت و بــا همکاری
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار
شــد ،درباره مشکالت ناشــی از عدم
مناسبســازی در دانشگاه و مشکالتی
که در راه ادامه تحصیل افراد وجود دارد،
با حضور جمعی از نخبــگان ،فعاالن و
دانشجویان دارای معلولیت گفتگو شد .در
این نشست جمعی از دانشجویان دارای
معلولیت یا فارغ التحصیل از دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی از مهمترین مشکالت
خود در راه تحصیل ســخن گفتند.حق
تحصیل از افراد دارای معلولیت به بهانه
عدم مناسبسازی دانشگاهها سلب شده
است.
مجید انتظاری دانشــجوی کارشناســی
رشــته روابــط عمومی در دانشــگاه علمی
کاربردی  ،با بیان اینکه دانشگاه ما هم مثل
اغلب دانشــگاههای علمی کاربردی در یک
ساختمان کوچک ســه طبقه است ،اظهار
کرد :دانشــگاهی که مــن در آن تحصیل
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میکنم بدون هیچگونه رعایت مناسبسازی.
نه آسانسوری دارد ،نه رمپی.
وی بــا بیان اینکــه پنج درصــد جامعه را
افــراد دارای معلولیت تشــکیل میدهند،
خاطر نشــان کرد :پس بایــد همین درصد
نیز دانشــجوی دارای معلولیت به نســبت
دانشــجویان کل کشور داشــته باشیم که
رقمش باید حدود  250هزار نفر باشــد؛ در
حالی که این تعداد  25هزار نفراست و این
به معناســت که از هر  10دارای معلولیت
دارای شرایط تحصیلی ،تنها یک فرد دارای
معلولیت دانشجو وجود دارد.
انتظاری با بیان اینکــه در حال حاضر حق
تحصیل در دانشــگاه و رشته مورد عالقه به
بهانه عدم مناسبســازی دانشگاهها ازفرد
دارای معلولیت سلب شده است ،اظهار کرد:
متاسفانه مدارس و دانشگاهها فاقد کمترین
امکانات برای حضور افــراد دارای معلولیت
هستند .
به گفتــه انتظاری این مشــکالت تا جایی
پیش مــیرود کــه زمانی که فــرد دارای
معلولیت ،غول کنکور را پشت سر میگذارد
یک چشمش خندان و دیگر چشمش گریان
میشــود؛ چراکه میداند ممکن اســت در
مقابل غول پلههای دانشگاهها و محیطهای
آموزشی متوقف شود.
وی تصریــح کرد :قــرار دادن دانشآموز و
دانشــجوی دارای معلولیــت در کنار افراد
غیر ســالم ،نه تنها به پذیــرش تفاوت در
قدرت تحرکــی که میان آنهــا وجود دارد
کمــک میکند و تحمل و احتــرام متقابل
را افزایش میدهــد ،بلکه عادی جلوه دادن
معلولیــت را تحقق میبخشــد ،بنابراین با
اجرای مصوبه مناسبســازی در دانشگاهها
و مراکز آموزشــی میتوان گره از مشکالت
تحصیلی دانشجویان دارای معلولیت گشود،
مهمی که امید اســت در بودجه دانشگاهها
پیشبینی شود.
به گفتــه انتظاری اگرچه هم ه مشــکالت

دانشــجویان دارای معلولیــت ،محدود به
فضاسازی برای تردد در دانشگاهها نمیشود،
اما مطمئنا بخش زیادی از دغدغ ه این قشر
را برای تحصیل علم رفع میکنند؛ دغدغهای
که بسیار مهمتر از طرحهایی همچون حضور
بدون کنکور معلوالن در دانشگاههاست.
مبصر :وزارت علوم باید دانشگاهها را موظف
به مناسبســازی ،برای استفاده افراد دارای
معلولیت کند
شهرام مبصر مدیر عامل موسسه ساحل
امید ،با بیان اینکــه احتمال معلولیت یک
شانس برابر برای تمام افراد جامعه است ،به
این معنی که هر لحظه امکان دارد فردی با
سالمتی کامل بر اثر حادثه یا بیماری دچار
معلولیت شــود  ،اظهار کرد :بر اساس آمار
 10درصد از افراد جوامــع دارای معلولیت
هستند ،البته این آمار در ایران عدد دقیقی
نیست ،چرا که بسیاری از افراد خودشان را
به بهزیستی معرفی نمیکنند.
مبصر با بیــان آنکه  16ســال پیش دچار
ضایعه نخاعی شدهاست ،گفت :پس از اخذ
دیپلم به اصرار دوستان و همسرم در کنکور
ســال  92شــرکت کردم و موفق به قبولی
شدم ،اما متاســفانه زمانی که برای ثبتنام
به دانشگاه مربوطه مراجعه کردم در همان
ابتدای امر با پلههای زیادی مواجه شــدم و
دلیل قانع کننده رییس دانشــگاه به خاطر
عدم مناسب ســازی مکان دانشگاه ،جمله
کلیشهای « چارهای جز این نیست » بود.
وی افــزود :در حال حاضر افــراد توانمند و
مطرحی در سطح کشور وجود دارند که به
علت عدم وجود مناسب سازی مکانها ،انزوا
نشینی را پیشه کردهاند .در این جا عالوه بر
اینکه اینگونه افراد متضرر خواهند شــد ،
جامعــه و دولت هم از عدم حضور این افراد
متضرر خواهد شد.
مبصر با اشاره به وجود افراد دارای معلولیت
توانمند در سطح کشور ،خاطرنشان کرد :در
حال حاضر افراد دارای معلولیت بســیاری

در رعدچه خبـــر
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مشکالت و
گرفتاریهای
پیشروی معلوالن
برای ادامه تحصیل

صرفا به علت داشتن جسارت  ،در دانشگاهها
و حوزههای دیگر ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه دارای افراد داری معلولیت
هزینههای گوناگونی را به عنوان مالیات به
دولــت و عوارض به شــهرداریها پرداخت
میکنند ،گفت :واقعا این سوال مطرح است
که در قبال مالیاتــی که دولت و همچنین
عوارضی که شــهرداری ها از افــراد دارای
معلولیت اخذ میکننــد ،چه امکاناتی را در
اختیار این شــهروندان و دانشــجویان قرار
میدهند؟!
زراعتگر :عدم وجود فضای مناســب باعث
ترک تحصیل بسیاری از دانشجویان دارای
معلولیت شده است
در بخشــی دیگــر معصومــه زراعتگر،
لیســانس علوم تربیتی گرایش برنامهریزی،
مشــکالت دانشــجویان دارای معلولیت را
نبود فضای مناســب در دانشگاهها دانست
و افزود :عدم وجود فضای مناســب  ،باعث
ترک تحصیل بسیاری از دانشجویان دارای
معلولیت شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  10ســال
سابقه کاری در مراکز مختلف داشته است،
اظهــار کرد :در زمانی که دانشــجو بودم به
خاطر عدم مناسبسازی مکانهای دانشگاه،
نمیتوانستم از آنها استفاده کنم.
معصومه زراعتگر با اشــاره به همسر دارای
معلولیت خود ،گفت :در حال حاضر همسرم
در دانشــگاه پیــام نور شــهر ری تحصیل
میکند .وی فردی توانمند و دارای رتبه در
دو دوره مسابقات جهانی اتوکد است ،اما در
دانشگاه به دلیل وجود مشکالت ساختمانی
به سختی ادامه تحصیل میدهد.
رعدی :اجازه هیات علمی شــدن را به یک
فرد دارای معلولیت نمیدهند
طاهره رعدی فارغ التحصیل کارشناســی
ارشــد با اشاره به مشــکالت ناشی از عدم
مناسبســازی در دانشــگاهها  ،اظهار کرد:
حدود  25سال قهرمان کشوری شنا هستم
و حدود  20ســال اســت که نماینده افراد
دارای معلولیت در ایران هستم .وی با بیان
اینکه در حال حاضر ،کارشــناس نظارت به
درمان دانشگاه شهید بهشتی در ساختمان
قدیمی وزارت بهداشــت نیز هستم ،گفت:
متاســفانه ســاختمان وزارت بهداشت نیز
فاقد دستشویی فرنگی است .طاهره رعدی
با بیان اینکه وزارت بهداشــت ســرویس
ایــاب و ذهاب برای افــراد دارای معلولیت
در نظــر نگرفته اســت ،گفت :بــه نظر من
برای حل مشــکالت افراد دارای معلولیت،
اول باید ســراغ وزارتخانهها رفت و تا زمانی
که مشــکالت در وزارتخانه برطرف نشود،

انتظاری از دانشگاهها نیست.
وی بــا بیان اینکه دانشــگاهها اجازه هیات
علمی شــدن را به یک فرد دارای معلولیت
نمیدهنــد ،گفــت :متاســفانه در حــال
حاضرقانونی مبنی بر عدم اســتفاده از معلم
و استاد دارای معلولیت در وزارت خانههای
علوم و بهداشــت وجــودارد و دلیل این امر
را تاثیر نامطلوب بــر روحیه دانشآموزان و
دانشجویان قلمداد میکنند..
رعــدی تصریح کــرد :وزارتخانهها باید این
مســاله را که یک فرد با وجــود معلولیت
توانست ه است به این مقام و رتبه دست پیدا
کند را به عنوان الگــو برای جوانان در نظر
بگیرند و عرصه را برای فعالیت آنان باز کند.
رعــدی با بیــان اینکه عمال جــای ترقی و
پیشــرفت را بــرای افــراد دارای معلولیت
ســد کردهانــد ،اظهار کــرد :امیــدوارم به
آنــان بیش از پیــش بها داده شــود و آنها
بتوانند در عرصههای مختلف اســتعدادها و
توانمندیهای خود را عرضه کنند.
در ادامــه مژگان صحتمند با بیان اینکه
در حال حاضر ،هم دانشــجوی دانشــگاه و
هم کارمند شــهرداری هستم ،گفت :اعتقاد
من این اســت که افــراد دارای معلولیت با
بال شکســته هم میتوانند پرواز کنند من ا
هیچگاه برای خودم محدودیت تلقی نکردم
و اجــازه این را ندادم که این مســاله مانع
پیشرفت من در مراحل مختلف شود.
وی با اشــاره به مشــکالت ناشــی از عدم
مناسبسازی دانشــگاه برای ادامه تحصیل
افــراد دارای معلولیت ،گفــت :اصلیترین
مشــکلی که در دانشــگاه برای دانشجویان
دارای معلولیــت وجود دارد مشــکل نبود
آسانسور است.
صحتمنــد با بیــان اینکه در بســیاری از
دانشگاههای کشور آسانســور وجود ندارد،
اظهار کرد :متاســفانه در دانشگاههایی که
مجهز به آسانســور هستندهم آسانسورهای
آنها زوج و فرد است و این مساله مشکالتی
را برای دانشجویان ایجاد کرده است.
مژگان صحتمند با بیــان اینکه در جلوی
بسیاری از دانشگاهها سنگهای مرمر وجود
دارد ،اظهار کرد :وجود این سنگها مانع از
عبور سریع افراد دارای معلولیت شده است
و باعث زمین خوردن بســیاری از بچهها در
دانشگاه شده است.
در ادامه هدیه مراد حاصلی دانشــجوی
کارشناســی ارشد حســابداری از دانشگاه
آزاد واحد تهران جنوب و همچنین شــاغل
در شــهرداری منطقه  2تهران ،اظهار کرد:
به نظر من یکی از عواملی که باعث شــده
افــراد دارای معلولیت از تحصیل جا بمانند

و بدون انگیزه در خانه ســاکن شوند ،عدم
وجود مناسبسازی دانشــگاهها برای افراد
دارای معلولیت اســت واینکه دانشجویان
دارای معلولیت باید با مشــکالتی از جمله
رفت و آمد و غیره دست و پنجه نرم کنند.
وی بــا بیان اینکــه این مســاله بارها به
مسئوالن گوشزد شده است ،گفت :متاسفانه
مسئوالن به جای رسیدگی به خواسته این
گــروه به گونهای عمــل میکند که آنها از
خواســتههای خودشــان بکاهند و
تاثیــری در ایــن زمینه دیده
نشود.
در ادامــه افشــین پرفکر مقدم
بــا بیــان اینکه  15ســال پیش
مهندســی خــود را از دانشــگاه
آزاد تهران جنوب دریافــت کردهام ،گفت:
متاســفانه در آن زمان با مشکالت بسیاری
از جمله آزمایشــگاه ،آسانسور و مشکالت
دیگری که دوســتان به آن اشــاره کردهاند
دســت و پنجه نرم میکردم ،چــرا که در
آن زمان دانشــگاه ما در خیابان افســریه و
آزمایشگاه در بلوار کشاورز بود و برای آدمی
با وضعیت جســمانی من این مســیر اصال
مناسب نبود.
وی با بیان اینکه ســالها پیش در امتحان
کارشناسی ارشد شرکت کردهام ،اما به علت
سختی راه و مشــکالت فضایی موجود یک
ساعت از آزمون عقب ماندم ،اظهار کرد :پس
از آن دیگر عالقه و انگیزهای برای شرکت در
آزمون کارشناسی ارشد را نداشتهام.
در ادامه ندا فقیهی با اشــاره به مشکالت
و چالشهای پیش روی دانشــجویان دارای
معلولیت ،خاطر نشــان کــرد :یکی دیگر از
مشــکالتی که دانشجویان در دانشگاه با آن
دست و پنجه نرم کردهاند مشکل پارکینگ
اســت ،چرا که در دانشگاه های کشور هیچ
مکانی برای ماشین این دسته از افراد تعبیه
نشده است.
سعید ضروریدانشجوی کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه ازاد اسالمی
تهران مرکز یکی از چالش ها و مشــکالتی
که برای تحصیل افراد دارای معلولیت وجود
دارد محــدود بودن دانشــگاهای مناســب
برای حضور افراد دارای معلولیت اســت ،و
دانشــگاههایی هم که مناسب سازی شده
هستند عموما استاندارد نیستند و دانشجو
به بســیاری از ســاختمانها و بخشهای
دانشگاه ( ســرویس بهداشتی ،غذا خوری،
کتابخانه و)...دسترســی ندارد .این موضوع
در دانشــگاه های مطــرح و بزرگ هم قابل
مشاهده است که جای تاسف دارد.
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نام کتاب :صندلی چرخدار  ،حرکت  ،زندگی
نویسنده :نسترن درود
ناشر :انجمن باور
کتاب حاضر دارای دو پیشگفتار  ،یکی از دکتر محمد کمالی و دیگری از سرکار خانم مالحت اکبر فهیمی است.
کــه در این مطالب بر لزوم آشــنایی معلولین به طرز کار صندلی پرخــدار و نیز رعایت اصول ایمنی در هنگام
استفاده از این وسیله تأکید شده است.
این کتاب در  9بخش به تفضیل به معرفی صندلی چرخدار پرداخته اســت  .در بخش اول نوسنده دربــــــاره
اندازه های اســتاندارد این وسیله توضیح می دهد  .در بخش دیگر انواع صندلی چرخدار و چگونگی استفاده از
آن در موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .
نویسنده در بخش های دیگر کتاب ضمن بر شمردن لوازم جانبی این وسیله ،درباره چرخ ها  ،لبه ها یا (هندریم) نوضیحاتی می دهد
و نیز در خصوص انتخاب اندازه و عمق صندلی چرخدار نکات مفیدی را عنوان می کند.
نویســنده در بخش های آخــر کتاب ،درباره ایمنی صندلی چرخدار و همچنین نکاتی که معلولین هنگام نشســتن بر روی
صندلی چرخدار برای کنترل فشار و ممانعت از دفورمیتی اندام ها باید مد نظر داشته باشند ،به بحث پرداخته است.
در نهایت مطالبی در مورد چگونگی مناسب سازی محیط زندگی افرادی که از صندلی چرخدار استفـــــاده میکنند عنوان
شده است.
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■ Institutionalizing culture is a path which
has to be taken creatively
An article by Taraneh Miladi with regard to
the importance of culture for children
■ ”The subscriber with disabilities in not
”!available now
An article about the importance of having
access to communicative technologies for
people with disabilities

■ The swallows of the land of kindness
Conversing with Dr. Forghani; the deputy of
bank keshavarzi’s personnel’s health and
sanitation about the festival held annually for
those employees who have physically challenged children. In this festival, educational
and amusing programs are held for families
and children with disabilities

■ Story-eternal asset
■ Sometimes what people think makes us
fail
Talking to Mahdi Kamari and Masoomeh
Zeraatgar; a physically challenged couple
;who met and got married in Raad institute
trainings which Raad institute provided for
them, has led to their employment. The couple now enjoys a healthy none-disabled four
year old child
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نام کتاب :یک عمر انتظار (سرگذشت بانو فاطمه بزرگ نیا )
نویسنده :فاطمه بزرگ نیا به اهتمام مهروش کوشا
چاپ اول ،تهران.1390 ،
این کتاب زندگینامه خانم فاطمه بزرگ نیا به قلم خود اوســت .نوسنده  ،این کتاب را به مادر فاطمه بزرگ نیا
تقدیم کرده است.
در ادامــه دومطلــب  ،یکی به قلم دکتر محمد کمالی با عنوان ( الگویی برای همه ) و دیگری رنج خاموش مادر
از خانم نگین حسینی است .
آقای دکتر محمد کمالی با اشــاره به آشــنایی خود با خانم فاطمه بزرگ نیا در سال  1371صراحت لهجه و
تســلط اورا به زبان انگلیســی و ادبیات فارسی و همچنین آشنایی او با موضوعات بینالمللی مانند آیین نامه ها و قوانین سازمان ملل
در حوزه افراد دارای معلولیت را از ویژگی های بازر ایشان می داند .
مطالعه این کتاب به دلیل این که با زییایی هر چه تمام تر به عمق مشــکالت معلولین نفوذ می کند و نیز بیانگر تالش وکوشــش
این بانوی بزرگوار در زندگی است ،می تواند الگوی مناسبی برای افراد معلول و غیر معلول باشد.
در ســرفصل های این کتاب ،نویســنده توضیحاتی دربــاره دوران کودکی  ،معلولیت  ،والدین وخواهر هــا و برادرهای او می دهد .وی
همچنین درباره چگونگی درس خواندن او در خانه و ورودبه دانشــگاه تهران و نیز نویسندگی او وترجمه مطالب مختلف ،مطالب مفصلی
را عنوان می کند.
این سرفصل ها مربوط به زندگی فردی نویسنده است و شامل رویدادهایی است که او در زندگی روزمره با آن رویرو است .
بخش دیگر این کتاب شامل فعالیت های اجتماعی خانم فاطمه بزرگ نیا است که بیانگر تالش های او برای یافتن کار و و استخدام رسمی
در اداره رادیو است  .وی همچنین در شرکت تعاونی خیاطان و سازمان بهزیستی هم فعالیت می کرد.
خانم بزرگ نیا پس از آشنایی با توانبخشی مبتی برجامعه  ،گام های موثری را در جهت رفع موانع شهری و حل مشکالت حمل و نقل
معلولین برداشــت که این همه نشان دهنده حضور مثبت این بانوی خستگی ناپذیر در اجتماع وتالش برای احقاق حقوق خود و دیگران
است .

■ As simple as that-poem
■ The disabled in the society
An article by Alireza Momeni; an occupational therapist of Raazi hospital
■ A letter to the president of hope and prudence
Arezoo Ghanbari’s letter to President Hassan Rohani
■ Social justice and inability
An article by Narges Shafaroudi, PhD holder
in occupational therapy
■ I try to learn a lot
Conversing with Mani Razavizadeh who suffers from a spinal cord injury having fallen
off a height. Along with studying at university, Mani has managed to cooperate with
organizations and departments as a web
design specialist through hard work and effort and has proved effective as a civil activist in optimizing city environments.

■ From social rejection to full engagement
This text is the script of Dr. Shahla Ezazi’s
speech about the importance of optimizing
the city to provide a better life for the people
with disabilities and the elderly

■ A few emergency phone numbers
?■ What’s new in Raad
■ Introducing books
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■ Leading article
■ An article by Soheil Moeeini on the occasion of International Day of Pepole with Disabilities.

■ When I look back, I get more hopeful about
the future.
Conversing with Mahand Amiri the deputy
of Tehran municipality’s health department
about the optimization of the city Tehran,
and about running health clubs and about
the activities of the society of the disabled
■ Optimization has no place in the country
Conversing with Taraneh Miladi, the secretary of Tehran municipality’s society of the
people with disability about the society’s
activities; this civil activist was confined to
a wheelchair in her teens due to an acute
disease relating to her bones but is now one
of the active members of the belief society
and the society of the people with disability

■ One who suffers comes up with solutions
Conversing with Dr. Hassan Ashayeri a faculty member of Iran University of Medical
Science about the challenges that the people with disabilities are faced with in Iran

■ We should express ourselves and our
views in the society in order to be seen
Conversing with Dr. Hossein Abdolmaleki, a
student of PhD in sociology about the activities he carries out with regard to the people
with disabilities. This visually-impaired social
activist, holds life skills workshops in various
cities.

■ When tiredness dies down
Introducing Fatemeh Bozorgnia, the first female manager of Iran’s society of the people
with disability who has translated multiple
books
■ bus
A Text by Mohsen Hosseini Taha about what
he encountered when he was travelling by
bus
■ The society’s view of the people with disability has been bettered
Conversing with Mohammad Reza Saeedithe manager of the mental rehabilitation
center which is affiliated to Amal charity
institute-about the activities of the institute.
The Amal charity institute offers services
for attending to and training mentally challenged people

1392  پاییز49 شماره

English Index

64
66
64

