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سرمقاله

سـازمان بهداشـت جهانی شـهر سـالم را این گونه تعریف کرده اسـت: ”شهر سـالم شهری است 
کـه بـه طـور مـداوم در راسـتای ایجـاد و توسـعه محیط زیسـت فیزیکـی و اجتماعی و توسـعه 
منابـع جهـت همـکاری و مشـارکت تـالش می کند؛ بـه نحوی کـه مـردم را قادر سـازد به طور 
دوجانبـه از هم دیگـر در اجـرای تمامـی کارکردهـای زندگـی و ارتقـای  حداکثـر تـوان نهفتـه 
خـود بهـره بگیرنـد.“ در چنین شـهری، همـه شـهروندان بدون هیچ گونـه تبعیضـی می توانند 

ازخدمـات عمومـی شـهری بهره  منـد شـده و در کنـار هـم و در هم زیسـتی به سـر ببرند. 
در همـه جوامـع، مـا شـاهد وجـود اقلیت هـای مختلـف قومـی، فرهنگـی، اقتصـادی و .... 
هسـتیم کـه یکـی از بزرگ تریـن ایـن اقلیت ها را افرادی تشـکیل می دهنـد کـه دارای انواعی از 
معلولیت جسـمی هسـتند. ایـن افراد برای این کـه بتوانند در جامعه حضور داشـته  و با تکیه بر 
توانایی هـای خـود ایفـای نقش کنند و از جانب دیگران پذبرفته شـوند، شـهر بایـد حداقل هایی 
از مناسـب سـازی  را برایشـان پیش بینی کرده  باشـد. حداقل هایی که در حال حاضر جایشـان 
در محیط هـای عمومی شـهری خالیسـت و  باعـث فاصله گرفتن این افراد  از زیسـت اجتماعی 
می شـود.  آمـاده نبـودن شـهر بـرای حضـور همـه شـهروندان با هـر گونـه تفـاوت  در جامعه،  
آن هـا را بـه خانـه نشـینی و فاصله گرفتـن از حضـور اجتماعـی  ترغیب می کنـد. وقتی چنین 
افـرادی در شـهر دیـده نشـوند و حضور فعالی در جامعه نداشـته باشـند، دیگـران  نیز به دیدن 
آنهـا عـادت نمی کننـد و از توانایی هـای باالقـوه آنها بی خبر می ماننـد. در این صـورت  هم گرایی  
و هم نشـینی اجتماعـی بـا ایـن اقلیت هـا رو بـه کاهـش رفتـه و جامعـه درگیـر چرخـه باطلی  
می شـود کـه  بـه طرد اجتماعـی افـراد دارای ویژگی هـای خـاص می انجامد. در حالی که شـهر 
سـالم نبایـد اجـازه ایجـاد محرومیـت در حضور اجتماعـی هیچ کـدام از شـهروندانش را بدهد. 
محرومیـت هـر قشـر از جامعه در حضـور فعال در محیط، بیـش از آن که لطمه به آن ها باشـد، 
لطمـه بـه جامعـه اسـت کـه  از قابلیت هـای آحـاد باالیـی از سـاکنینش محروم شـده  اسـت. 
حقـوق شـهروندی در هر جامعه، می بایسـت ضـرورت برخورداری فـرد دارای ناتوانی و معلولیت 
را از همـه امکانـات و فرصت هـای موجـود، مطابق دیگر شـهروندان تضمین کنـد. برخورداری 
از اسـتاندارد سـالمتی، یکـی از حقـوق بنیادیـن انسـان ها در سرتاسـر کره خاکی اسـت. اما  با 
وجـود  دسـتورالعمل¬ها و قوانیـن مختلف و تدوین انواع و اقسـام  ضوابـط و مقررات معماری 
و شهرسـازی درمـورد معلـوالن جسـمی و حرکتـی  در مراکـز تحقیقـات مسـکن،  وزارت راه و 
شهرسـازی، شـهرداری ها و شـوراهای شـهر، هنـوز  شـهرها شـاهد اقدامـات  قابل لمسـی در 

این زمینه نیسـتند. 
باشـد که شـعار شـهردار تهران، دکتر حناچی، در سـال جدید، که " تهران شـهری برای همه" 
را وعـده داده، نقطـه امیـد و نقطـه شـروعی بـرای ایـن شـهر و همـه شـهرهای ایران باشـد تا 

شـهرهایمان را متعلق بـه همه شـهروندانش ببینیم.
به امید آن روز



آقـای مهنـدس، شـما یکـی از پی گیرترین 
فعـاالن مدنـی در فرهنگ سـازی در حوزه 
تالش هایـی  از  لطفـا  هسـتید.  معلولیـت 
کـه سال هاسـت در زمینـه مناسب سـازی 

اجتماعـی انجـام می دهیـد، بگوییـد؟
در  اجتماعــی  مناسب ســازی  زمینــه  در   
ــتان،  ــی دوس ــا همراه ــت ب ــوزه معلولی ح
فعالیت هایــی را شــروع کرده ایــم. چــون 
معتقــدم هرچقــدر کــه می توانیــم بایــد 
ــت و  ــه معلولی ــبت ب ــه را نس ــاد جامع آح
معرفــی توانایی هــای افــرادی کــه معلولیــت 
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــرده و م ــنا ک دارندآش
ــاس  ــزان حس ــن عزی ــه ای ــذاری ب حرمت گ
بــا  گرفتیــم  تصمیــم  بنابرایــن  کنیــم. 
ــراد  ــا اف ــتقیم ب ــه ارتباطــی مس ــرادی ک اف
جامعــه دارنــد، تمــاس برقــرار کــرده و 
آنهــا را نســبت بــه ایــن حــوزه آشــنا و آگاه 
کنیــم. در همیــن رابطــه جلســات متعددی 
را بــا کارکنــان پلیــس راهــور برگــزار کردیــم. 
ــول،  ــور معم ــه ط ــران ب ــور ته ــس راه پلی
هرســه مــاه یک بــار کارشناســان خــود را از 

سراســر کشــور دعــوت می کنــد و درمحــل 
شــهرک آزمایــش، در دوره هــای تکمیلــی به 
آنهــا آموزش هــای الزم را ارائــه می دهــد 
تــا اطالعــات آنهــا بــه روز شــود. قــرار شــد 
ــان  ــه خودش ــی ک ــردار بنای ــن و س ــه م ک
فعالیت هــای  و  دارنــد  معلولیــت  هــم 
مناسب ســازی در حوزه هــای مختلــف را بــا 
ــرای کارشناســان  ــم، ب ــال می کنی ــم دنب ه

ــزار  ــی برگ ــای آموزش ــور دوره ه ــس راه پلی
کنیــم. چندیــن دوره دو ســاعته را در مــورد 
ــم  ــت؛ اع ــراد دارای معلولی ــا اف ــل ب تعام
ــازان ،  ــی، جانب ــمی حرکت ــوالن جس ازمعل
ــزار  ــان و ســالمندان برگ ناشــنوایان، نابینای
کردیــم. مــاه قبل، آخریــن دوره را بــا حضور 
ــور  ــس راه ــان پلی ــر از کارشناس ــاد نف هفت
کــه از اســتان های مختلــف آمده بودنــد، 
ــده در  ــرح ش ــث مط ــم. مباح برگزارنمودی
ایــن دوره آموزشــی بــرای ایــن افــراد بســیار 
ــن  ــه در ای ــی ک ــود. از نکات ــازه ب ــع و ت بدی
ــی  ــم، معرف ــاره کردی ــه آن اش ــا ب کالس ه
انــواع معلولیت هــا بــود. معلولیت هایــی 
معلولیت هایــی  و  می شــوند  دیــده  کــه 
ــخیص  ــل تش ــراد قاب ــر اف ــه از روی ظاه ک
ــن  ــن در ای ــنوایی. م ــد ناش ــتند، مانن نیس
ــچ  ــه هی ــما ب ــه ش ــح دادم ک کالس توضی
ــنوا را از  ــرد ناش ــک ف ــد ی ــه نمی توانی وج
ــرد  ــک ف ــد. ی ــخیص دهی ــر تش ــر ظاه نظ
ــه  ــی ک ــک و عصای ــه خاطرعین ــا را ب نابین

مدیرعامـل انجمـن  مهنـدس منصـور برجیـان، 
علمـی آفرینش هـای هنـری معلـوالن ایـران و شـرکت 

تجهیـزات توانبخشـی توان همگام اسـت. او که در رشـته 
مهندسـی مکانیـک درس خوانـده، پس از حادثـه ای که به 
معلولیتـش منجر شـد، فعالیـت خـود را در زمینـه تولید 
وسـایل توانبخشـی آغـاز نمـود. سـال ها بعـد مهنـدس 
برجیـان، انجمن علمـی آفرینش های هنری معلـوالن را هم 
به منظـور ایجـاد فرصت های برابر بـرای توانیابان تاسـیس 
کـرد. عـالوه بر همه ایـن فعالیت ها، او ده ها جلـد کتاب در 
حـوزه معلولیـت را هم بـه چاپ رسـاند. این فعـال مدنی، 
بـرای آگاه سـازی و آمـوزش بـه نهادهای مختلـف در زمینه 
مناسب سـازی اجتماعی، فعالیت های مسـتمری داشـته و 
دارد. بـا ایشـان در ایـن خصوص بـه گفت و گو نشسـتیم. 

اگر هر روز این موارد آموزش داده شود، 
باز هم کم است! 

مهندس منصور برجیان، فعال مدنی در حوزه معلولیت؛

معتقدم هرچقدر که می توانیم باید 
آحاد جامعه را نسبت به معلولیت 
و معرفی توانایی های افرادی که 
معلولیت دارند آشنا کرده و مردم 
را نسبت به حرمت گذاری به این 

عزیزان حساس کنیم
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مناسب سازى فرهنگى و اجتماعى



دارد و یــک فــرد دارای مشــکل حرکتــی را 
از روی ویلچــر یــا واکــر می تــوان تشــخیص 
ــرع  ــه ص ــال ب ــه مبت ــردی ک ــی ف داد، ول
ــر لحظــه ممکــن اســت دچــار  اســت و ه
تشــنج شــود از روی ظاهــر قابــل تشــخیص 
نیســت. فــردی کــه حساســیت بــه تاریکــی 
یــا شــب کوری دارد و در شــب جایــی را 
ــوان  ــر نمی ت ــم از روی ظاه ــد را ه نمی بین
تشــخیص داد. پــس الزم اســت نســبت بــه 
انــواع معلولیت هــا، آگاهــی و اطالعــات 

داشته باشــید. اولیــه ای 

موارد  چه  معلولیت ها  انواع  معرفی  جز  به   
دیگری را در این کالس ها دنبال کردید؟ 

مــوارد دیگــری کــه در ایــن کالس هــا مطرج 
شــد، روش  تعامــل و برخــورد بــا راننــدگان 
دارای معلولیتــی اســت کــه خطایــی مرتکب 
ــد  ــس نبای ــم، پلی ــرح کردی ــوند. مط می ش
ــین  ــرد از ماش ــن ف ــه ای ــد ک ــر باش منتظ
خــارج شــود. ایــن اتفــاق بــرای خــود مــن 
ــر  ــه خاط ــمال ب ــاده ش ــد. در ج ــش آم پی
ســرعت بیــش از حــد مجــاز، توســط پلیس 
ــه مــن عالمــت ایســت داده شــد و مــن  ب
مجبورشــدم دویســت متــر جلوتــر بایســتم. 
پلیــس مرتــب اعــالم می کــرد که از ماشــین 
ــا  پیــاده شــوم و مــن هــم نمی توانســتم. ت
اینکــه از فــردی خواســتم بــه پلیــس خبــر 
دهــد کــه مــن مشــکل حرکتــی دارم. االن 
کــه پــالک ویــژه معلــوالن وجــود دارد، تــا 

حــدودی کار راحت تــر شده اســت. 
 درایــن کالس هــا کارشناســان پلیــس را بــا 
مســائل افــراد دارای معلولیت و ســالمندان 
ــی  ــبختانه خیل ــه خوش ــم ک ــنا می کنی آش

ــد. خــوب هــم اســتقبال می کنن

 این مباحث در کالس ها با سخنرانی منتقل 
می شوند؟

 خیــر. در ایــن دوره هــا، از کالم کمتــر 
فیلــم   از  بیشــتر  می شــود،  اســتفاده 
ــته  ــتان خس ــه دوس ــم ک ــتفاده می کنی اس
نشــوند. از کارهــای دیگــری کــه امســال در 
روز جهانــی معلــوالن بــا همــکاری و کمــک 
شــورای شــهر تهــران انجــام دادیــم، نصــب 
ــهر  ــطح ش ــورد در س ــج بیلب ــاه و پن پنج
ــن  ــود. ای ــت ب ــوع معلولی ــا موض ــران ب ته
ــزده روز درســطح  ــه مــدت پان بیلبوردهــا ب
ــا مشــکالت  ــا مــردم ب شــهر نصــب شــد ت
و توانمندی هــای افــراد دارای معلولیــت 
ــذاری  ــبختانه اثرگ ــه خوش ــوند ک ــنا ش آش
خوبــی هــم داشــت. البتــه ایــن طــرح نیــاز 
ــه وســعت شــهر دارد و  ــری ب ــک گال ــه ی ب
تخصیــص پنجــاه و پنــج بیلبــورد در زمــان 

محــدود، بــرای فرهنگ ســازی اصــال کافــی 
ــهردار  ــی، ش ــر حناچ ــای دکت ــود. از آق نب
تهــران درخواســت کرده ایــم کــه ایــن 
ــه صــورت دائــم  پنجــاه عــدد بیلبــورد را ب
در اختیــار مــا قــرار دهنــد کــه امیدواریــم 

ــت شــود. موافق

فعالیت های  فرهنگ سازی  زمینه  در  شما   
دیگری هم دارید. لطفا از آنها هم بگویید:

جهــت  در  کــه  دیگــری  کارهــای  از 
فرهنگ ســازی و تغییــر نگــرش عمــوم 
برگــزاری  می دهیــم،  انجــام  مــردم 
جشــنواره هایی ماننــد جشــنواره کاریکاتــور 
ــی  ــن جشــنواره، کاریکاتورهای اســت. در ای
کــه بــا موضــوع معلولیــت توســط توانیابان 
ــد و  ــش در می آی ــه نمای ــود، ب ــه می ش تهی

در معــرض دیــد قــرار می گیــرد.
جشــنواره  ســومین  آینــده،  ســال  در   
موضــوع  بــا  کتــاب  بهتریــن  انتخــاب 
دارای  افــراد  توانمنــدی  و  معلولیــت 
ــرار  ــم. ق ــزار می کنی ــم برگ ــت را ه معلولی
اســت در ایــن جشــنواره قدردانی ویــژه ای از 
نویســندگان دارای معلولیــت درهرحوزه ای؛ 
ــه در  ــی و چ ــه توانبخش ــی، چ ــه ورزش چ
ســایر حوزه هــا انجــام دهیــم و بــه بهتریــن 
ــم. ــا نمایی ــبی اعط ــزه  مناس ــاب، جای کت

 این جشنواره در چه زمانی برگزار می شود؟ 
 ایــن جشــنواره درآذرمــاه ســال آینــده 
چنیــن  برگــزاری   . می شــود  برگــزار 
ــر مدیریــت  جشــنواره هایی، در همیــن دفت

شــده و بــه اجــرا در می آینــد. 

شهری  مناسب سازِی  برای  را  اقداماتی  چه 
که از مهم ترین مشکالت زندگی افراد دارای 

در  جسمی  کم توان  افراد  سایر  و  معلولیت 
شهر تهران است، دنبال می کنید؟ 

در  عملــی  به صــورت  مــورد،  ایــن  در   
ســتاد مناسب ســازی شــهرداری تهــران 
شــرکت داشــته و در جلســات ماهانــه 
کــه در معاونــت شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری تهــران برگــزار می شــود حضــور 
پیــدا می کنــم. همچنیــن در جلســات 
ماهانــه شــورای شــهر تهــران کــه در مــورد 
ــرکت دارم.  ــم ش ــت ه ــازی اس مناسب س
ــازی  ــتاد مناسب س ــر، در س ــرف دیگ از ط
یک بــار  مــاه  ســه  هــر  کــه  کشــوری 
ــن  ــود، م ــکیل می ش ــور تش دروزارت کش
بــه عنــوان نماینــده جامعــه معلــوالن 
نماینــده  عنــوان  بــه  بنایــی  ســردار  و 
مســائل  و  داریــم  حضــور  جانبــازان، 
گوناگونــی مثــل مناسب ســازی خــودرو 
بــرای افــراد دارای معلولیــت را دنبــال 
ــورت  ــم به ص ــی را ه ــم. آموزش های می کنی
فشــرده در مراکــز بهزیســتی اســتان ها و بــا 
هماهنگــی اســتانداری ها در ســطح کشــور 
ــه چهــار  برگــزار می کنیــم. مــاه گذشــته ب
ــال  ــار مح ــتان، چه ــرگان، لرس ــتان گ اس
بختیــاری و خراســان رضــوی رفتیــم و ایــن 

ــم.  ــزار نمودی ــا را برگ دوره ه

مخاطبین این دوره ها چه کسانی هستند و 
چه موضوعاتی را آموزش می دهید؟

ــز  ــانی از مراک ــا، کارشناس ــن دوره ه در ای
ــا،  ــتانداری ها، فرمانداری ه ــتی، اس بهزیس
کانــون مهندســان، نیــروی انتظامــی و 
ــد.  ــازان شــرکت دارن ــاد شــهید و جانب بنی
ــتند  ــا دو روزه هس ــک ی ــا، ی ــن کالس ه ای
مناسب ســازی  اهمیــت  بــه  آنهــا  در  و 
و  پرداخته شــده  بهتــر  زندگــی  بــرای 
روش هــای نویــن مناسب ســازی کــه در 
کشــورهای پیشــرفته وجــود دارد، معرفــی 
در  بیشــتر  آموزش هــا  ایــن  می شــود. 
ــر  ــالید و تصوی ــم، اس ــش فیل ــب نمای قال
اســت. اســتانداردهای مناسب ســازی را 
ــام تالیــف  ــا همیــن ن هــم از کتابــی کــه ب
کــرده ام، آمــوزش می دهیــم. محتــوای 
ایــن آموزش هــا، بعــد از هماهنگــی بــا 
مدیــران اســتان مربوطــه و بعد از تشــخیص 
نقــاط ضعــف در پیاده روهــا، اماکــن اداری 
و عمومــی، پارک هــا و وســایل حمــل و 
نقــل عمومــی، طراحــی می شــوند. خیلــی 
ــع  ــر واق ــا موث ــن تالش ه ــه ای ــدوارم ک امی
شــود.گاهی ایــن آموزش هــا بارهــا و بارهــا 
ــوند.  ــرار می ش ــف تک ــتان های مختل در اس
ــی حتــی اگــر هــر روز هــم ایــن مــوارد  ول
ــاز هــم کــم اســت.  آمــوزش داده شــود، ب

از کارهای دیگری که امسال در روز 
جهانی معلوالن با همکاری و کمک 
شورای شهر تهران انجام دادیم، 

نصب پنجاه و پنج بیلبورد در سطح 
شهر تهران با موضوع معلولیت بود. 

این بیلبوردها به مدت پانزده روز 
درسطح شهر نصب شدند تا مردم با 
مشکالت و توانمندی های افراد دارای 
معلولیت آشنا شوند که خوشبختانه 

اثرگذاری خوبی هم داشت 
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ــن  ــد، ای ــه می گوین ــتانی ک ــه دوس ــن ب م
مــوارد شــش مــاه پیــش هــم گفته شــده، 
می گویــم بایــد ببینیــم درایــن فاصلــه 
چــه اقــدام و فعالیــت تاثیرگــذاری صــورت 
گرفته اســت؟ تــا وقتــی اقدامــی انجــام 

ــت. ــاز اس ــا نی ــن آموزش ه ــود، ای نش

بسیاری از افراد دارای معلو لیت برای گرفتن 
گواهینامه رانندگی با مشکالت زیادی رو به 
رو هستند، آیا در این مورد اقدامی کرده ای؟

دفتــر  در  آزمایــش  شــهرک  محــل  در 
راهنمایــی  اداره  معلــوالن  و  جانبــازان 
ــی از دوســتان دارای  ــران، یک ــی ته رانندگ
ــی مســتقر  ــام ســردار قیاث ــه ن معلولیــت ب
هســتند کــه در ایــن مــورد کمــک زیــادی 
بــه دوســتان می کننــد. نصــب پــالک ویــژه 
ــا  ــت ب ــراد دارای معلولی ــین اف ــرای ماش ب
ــید.  ــام رس ــه انج ــان ب ــای ایش پیگیری ه
معلولیــت،  دارای  دوســتان  هــم  االن 
چنانچــه بــا مشــکلی درزمینــه راهنمایــی و 
رانندگــی روبــه رو باشــند و یــا جریمه هــای 
ــه  ــد ب ــند، می توانن ــته باش ــنگین داش س
ایشــان مراجعــه کننــد و کمــک بگیرنــد. در 
مــورد تجهیزات ویــژه افــراد دارای معلولیت 
در خودروهــا هــم ایشــان همــکاری خوبــی 
بــا مــا دارنــد. از آنجــا کــه اداره اســتاندارد 
دســتورالعملی بــرای خودروهــای ویــژه افراد 
ــا کمــک  دارای معلولیــت نــدارد، ایشــان ب
افسرکارشــناس در ایــن حــوزه، بــر کار 
کســانی کــه سیســتم های کنتــرل دســتی 
را روی ماشــین های افــراد دارای معلولیــت 
نصــب می کننــد، نظــارت دارنــد. چنانچــه 
دوســتان دارای معلولیــت بــا ماشــین خــود 
ــت،  ــتی اس ــرل دس ــه کنت ــز ب ــه مجه ک

ــتاندارد  ــی اس ــد گواه ــد، بای ــادف کنن تص
ــه  ــس ارائ ــه پلی ــده را ب ــب ش ــوازم نص ل
دهنــد و درغیراین صــورت، مقصــر شــناخته 
می شــوند. حتــی اگــر مقصــر هــم نباشــند. 
بنابرایــن ماشــین های مناسب ســازی شــده 
ــرای افــراد دارای معلولیــت، بایــد حتمــا  ب
توســط افــرادی کــه اســتانداردها را رعایــت 
ــن  ــوند. درای ــازی ش ــد، مناسب س می کنن
ــادی  ــات زی ــردارقیاثی زحم ــم س ــورد ه م

کشــیده اند.

آیا در سـایر سـازمان ها هم چنیـن افرادی 
جهـت کمـک و راهنمایـی به افـراد دارای 

دارند؟ وجـود  معلولیت 
تشــکیل  مناسب ســازی  ســتاد  وقتــی 
کــه  گذراندیــم  را  مصوبــه ای  شــد، 
ــاور  ــک مش ــد ی ــه بای ــهرداری هرمنطق ش
ــا از ســایر  ــازان و ی دارای معلولیــت از جانب

بــرای  کــه  داشته باشــد  معلولیت هــا 
مــواردی  و  شــهری  مناسب ســازی های 
کــه درهــر منطقــه پیــش می آیــد، مشــاوره 
از  زیــادی  تعــداد  خوشــبختانه  بدهــد. 
ــد.  ــن کار را کرده ان ــهرداری ای ــق ش مناط
ــهرداری،  ــق ش ــوالن در مناط ــون معل کان

چنیــن خدماتــی را ارائــه می دهنــد.
ــوزه  ــا در ح ــای م ــر از فعالیت ه ــی دیگ یک
ــرای  ــوزش ب ــی، آم ــازی اجتماع مناسب س
خدمــات ویــژه هواپیمایــی و فرودگاهــی 
شــرکت های  دعــوت  بــه  مــا  اســت. 
هواپیمایــی، هرچنــد وقــت یک بــار بــه 
دوره هــای  و  می رویــم  ســازمان ها  ایــن 
فــرودگاه  کارمنــدان  بــرای  آموزشــی 
ــدان  ــه کارمن ــون ب ــم. تاکن ــزار می کنی برگ
ــان و  ــا، ماه ــی هم ــرکت های هواپیمای ش
ــه  ــم. یــک بارهــم ب ــوزش داده ای ــور آم ایرت
کارمنــدان هواپیمایــی شــرکت ماهــان بــه 
صــورت خــاص در فــرودگاه مشــهد آمــوزش 
ــه ایــن دلیــل کــه مشــهد شــهر  دادیــم. ب
زیارتــی اســت، تــردد افــراد دارای معلولیــت 
در ایــن شــهر بیشــتر از ســایر شهرهاســت. 
ــا  ــن آموزش ه ــه ای ــم ک ــد بگوی ــا بای انصاق
کارمنــدان  چــون  موثراســت  بســیار 
فرودگاهــی نحــوه ســرویس دادن بــه افــراد 
ــال  ــی را اص ــمی حرکت ــکل جس دارای مش

ــتند.  ــد نیس بل
امیــدوارم بــا ایــن آموزش هــا فرهنــگ 
ارتبــاط بــا افــراد دارای معلولیــت در همــه 

ــی شــود. ــا عموم ج

از وقتـی کـه در اختیـار نشـریه توان یـاب 
قـرار دادید، بسـیار سپاسـگزاریم.

به دوستانی که می گویند، این موارد 
شش ماه پیش هم گفته شده، 

می گویم باید ببینیم دراین فاصله چه 
اقدام و فعالیت تاثیرگذاری صورت 
گرفته است؟ تا وقتی اقدامی انجام 
نشود، به این آموزش ها نیاز است
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خانـم دکتـر! شـهر مـا شـهری اسـت که 
بـرای زیسـت همـه شـهروندانش آمادگـی 
نـدارد. ایـن شـهر عـالوه بـر مشـکالت 
فیزیکـی،  مناسب سـازی های  در  فـراوان 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  مناسب سـازی  در 
هـم بـا مشـکالت بسـیاری روبه رو اسـت 
کـه همین مشـکالت مانـع از حضـور همه 
شـهر  در  دغدغـه،  بـدون  شـهروندانش 
شـهرداری  سـالمت  کل  اداراه  می شـود. 
مناسب سـازی های  بـا  ارتبـاط  در  تهـران 
فرهنگی، چـه اقداماتی انجام داده اسـت؟

 درشـهرداری تهران از سـال ها قبل، سـتادی 
به نام سـتاد مناسب سـازی شـهری تشـکیل 
شده اسـت و اداره کل سـالمت شـهرداری بـا 
عضویـت در این سـتاد، فعالیت هایی را دنبال 
می کنـد.  بخـش عمـده ای از ایـن فعالیت ها  
بـه بحـث مناسب سـازی  اجتماعـی فرهنگی  
در جهـت  تغییـر نگـرش مـردم نسـبت بـه 
نیازهـای افـراد دارای معلولیـت  برمی گـردد. 
سـری  یـک  از  مناسب سـازی،  سـتاد 
کارگروه هایـی تشـکیل شـده که یکـی از آنها، 
کار گـروه اجتماعی فرهنگی اسـت. تا قبل از 
اردیبهشـت سـال ۹۷، دبیری  ایـن  کارگروه، 
بـا اداره کل معمـاری و شهرسـازی بـود ولـی 
درجلسـاتی که  با دوستان داشتیم، پیشنهاد 

کردیـم کـه  دبیـری ایـن کارگـروه، بـه اداره 
کل سـالمت و معاونـت فرهنگـی و اجتماعی 
سـپرده شـود.  پس از موافقت  این پیشـنهاد 
در  سـتاد مناسب سـازی، از اردیبهشـت مـاه 
سـال جـاری، مدیریـت کار گـروه اجتماعـی 
فرهنگـی،  بـه اداره کل سـالمت داده شـد.  
ایـن تغییـر، اتفـاق خوبی بود و کمـک زیادی  
بـه موضوع مناسب سـازی فرهنگـی نمود.  تا 

آن زمـان درشـرح وظایـف کارگـروه اجتماعی 
اطالع رسـانی  بحث هـای  صرفـا  فرهنگـی، 
و آگاه سـازی دیـده شـده بـود،  ولـی بحـث 
مطالبه گـری و نظارتـی که بایـد درفرآیند های 
اجتماعـی فرهنگـی از طریق خـود ذی نفعان 
همانطـور  نداشـت.  وجـود  بیافتـد،  اتفـاق 
کـه می دانیـد درتمـام سـیصد و پنجـاه و دو 
محلـه تهـران، کانون هـای معلوالن تشـکیل 
شـده  که اعضای آنهـا، افـراد دارای معلولیت 
هسـتند. از ایـن طریـق،  شـبکه گسـترده ای 
در محـالت ایجـاد شـده کـه  باعـث اتفاقات 
خوبـی در سـطح محـالت شده اسـت. ازایـن 
طریـق ارتباط خوبی بین اداره کل سـالمت و 
سـمن های معلـوالن شـکل گرفت کـه باعث 
درگیـر شـدن ذی نفعـان در ارائـه راه حـل، 
بـرای مشـکالت موجـود شـد. ایـن ارتبـاط 
مشـارکت  و  مطالبه گـری  افزایـش  موجـب 
بـر  نظـارت  و  برنامه ریزی هـا  در  افـراد  ایـن 
پروژه هـای در حـال اجـرا شـد. البتـه هنوز با 
آنچه در ذهنمان هسـت  فاصلـه زیادی داریم  
ولـی ایـن تغییـرات، فرصـت خوبـی را ایجاد 
کـرد. در زیرمجموعـه سـتاد مناسب سـازی، 
کارگـروه مناسـب سـازی مناطق وجـود دارد 
کـه در تمـام مناطـق بیسـت و دوگانه شـهر 

ــالمت  ــر کل س ــری، مدی ــب نصی ــر زین دکت
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران 
اســت. او ابتــدا  در رشــته مــددکاری تحصیــل کــرد 
ــن  ــدش را در ای ــی ارش ــی و کارشناس و کارشناس
رشــته گرفــت.  ایشــان درحــال حاضــر دانشــجوی 
ــا او در مــورد  ــرای جامعــه شناســی اســت . ب دکت
فعالیت هــای اداره  کل ســالمت  معاونــت فرهنگــی 
و اجتماعــی شــهرداری تهــران بــه گفت وگــو 
نشســتیم و از فعالیت هــای ایــن مجموعــه  در 
ــی  ــی و اجتماع ــازی های فرهنگ ــورد مناسب س م

ــم.  ســوال کردی

 درتمام سیصد و پنجاه و دو محله 
تهران، کانون های معلوالن تشکیل 

شده  که اعضای آنها، افراد دارای 
معلولیت هستند. از این طریق،  

شبکه گسترده ای در محالت ایجاد 
شده که  باعث اتفاقات خوبی در 

سطح محالت شده است

در آرزوی شهری هستیم که متعلق به 
همه شهروندانش باشد!

  مدیرکل سالمت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛
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تهـران، این کارگروه با حضورشـهردار منطقه 
ابتـدای  از  می گیـرد.  شـکل  معاونینـش  و 
امسـال تغییـر مثبتـی  در ایـن کارگروه هـا 
ایجـاد شـد و آن اضافـه شـدن دبیـر کانـون 
معلـوالن منطقه  به این کارگـروه  بود. یعنی 
قبـل از آن، درترکیب این کارگـروه فرد دارای 
معلولیتی حضور نداشـت و چنانچـه پروژه ای  
در منطقـه اجـرا می شـد،  نظارتـش برعهده 
کسـانی بود کـه از جامعـه معلـوالن نبودند. 
از امسـال  کـه دبیـر کانـون معلـوالن به این 
کارگـروه اضافـه شـده، بحـث مطالبه گری و 
ارتبـاط بیـن دبیر کانـون معلـوالن و مدیران 
منطقـه  افزایـش پیـدا کـرد. بعضـی از ایـن 
دبیـران توانسـته اند افرادی بـا معلولیت های 
دیگرمثـل؛ نابینایـی و یـا ناشـنوایی را بـه 
جلسـات وارد کننـد. در بعضـی مناطق  هم 
کارگروهـی  معلـوالن،  کانون هـای  دبیـران 
جداگانـه بـا حضورافـراد دارای معلولیـت  و 
انجمن هـا تشـکیل  داده کـه از پروژه هـای 
مختلـف در منطقـه بازدید می کننـد و نتایج 
آن را در کارگـروه مناسـب سـازی مناطـق 

منعکـس می کننـد. 

 نبـودن  افـرادی کـه معلولیـت دارنـد در 
ولـی  اسـت،  عجیـب  کارگروه هـا   ایـن 
حـاال که ایـن افـراد اضافـه شـده اند، آیا 
در فعالیـت کارگروه هـا تاثیـر قابل لمسـی 

می شـود؟  مشـاهده 
بـه هر حال بایـد گفت که وجـود دبیرکانون 
معلـوالن در ایـن کارگروه هـا چـون  او تنهـا 
یـک نفـر در بیـن مدیـران شـهری اسـت،  
بسـته بـه این که چقـدر شـهردار و معاونین 
حساسـیت  موضـوع  بـه  نسـبت  منطقـه، 
دارای  افـرد  مشـکالت  و  باشـند  داشـته 
یـا  و  بیشـتر  بهـای  بداننـد،  را  معلولیـت 
کمتـری به نظـرات  این فـرد می دهند. ولی 
ایـن تغییر،  شـروع خوبـی برای ایـن فرآیند 

اسـت و فکـر می کنم از زمانـی که این  تغییر 
ایجـاد شـده، اتفاقـات  خوبـی در مناطـق 
پارک هـای  مثـال،  داده اسـت.  رخ  مختلـف 
مناسب سـازی شـده افتتـاح شـدند که من 
هم در بعضی از این مراسـم شـرکت داشتم. 
در ایـن مراسـم شـهردار منطقـه اعـالم کرد 
کـه دبیـر کانـون معلـوالن منطقـه بـر روند 
مناسب سـازی ایـن پـارک نظارت داشـته و 
آن را تاییـد کرده اسـت. ایـن اتفـاق خوبـی 
اسـت  که مدیران شـهرداری بداننـد که اگر 
قرار اسـت نظارتی وجود داشـته باشد، الزم 
اسـت خـود افـراد ذی نفـع نظـر  بدهند که 
اصولـی  و  کاربـردی  مناسب سـازی ها  ایـن 
سـال های  در  متاسـفانه  نـه؟  یـا  هسـتند 
گذشـته چنـد بـاره هزینـه کرده ایـم. اگر در 
شـروع اجـرای پروژه  هـای شـهری، از ابتـدا 
در  مناسب سـازی  و  دسـترس پذیری  بحـث 
بـه  نیـاز  می شـد،  دیـده  آن  اجـزای  همـه 
هزینـه اضافـی بـرای اصـالح نداشـتیم. از 
همـان اول در کنارپلـه، رمپ تعبیه می شـد 
و از همـان ابتـدا فضـا را مسـطح می کردند 
و غیـره . ولـی متاسـفانه  ایـن کار  از اول 
انجـام نشـد و بعد که پـروژه بـه بهره برداری 
رسـید، تازه معلوم شـد که  در سـرای محله  
دبیـر  داریـم،  معلـوالن  کانـون  آن  در  کـه 
ایـن کانـون نمی توانـد واردش شـود، چـون 
امـکان ورود نـدارد! تـالش ما این اسـت که 
در اجـرای هـر پـروژه شـهری، دبیـر کانـون 
و  برمناسب سـازی ها  منطقـه،  معلـوالن 
داشته باشـد.  نظـارت  آن  دسـترس پذیری 
معلـوالن  کانون هـای  دبیـران  هـم  یعنـی 
نسـبت بـه موضـوع حسـاس باشـند و هـم 
فضایـی بـرای مدیـران شـهری ایجـاد شـود 
کـه اگر قرار اسـت پـروژه ای را افتتاح کنند، 
قبلـش بـا افـراد دارای معلولیـت مشـورت 
کنـد. ایـن فضایی اسـت که به صـورت کالن 
اتفـاق  شـهرداری  مناسب سـازی  سـتاد  در 

افتـاده  و تـالش می شـود این اتفـاق نهادینه 
د. شو

در  کارهایـی  چـه  سـالمت،  کل  اداره  در 
حـوزه مناسب سـازی های فرهنگـی انجام 

شده اسـت؟
وارد  منظر   دو  از  سالمت،    کل  اداره  در 
این موضوع  می شویم. یکی از طریق همین 
کارگروه اجتماعی فرهنگی که زیر مجموعه 
ستاد مناسب سازی است و دبیری آن برعهده 
اداره کل سالمت می باشد، است. که البته  
از قبل هم شورای راهبری معلوالن در این 
حوزه  سمن های  و  اساتید  حضور  با  اداره 
معلولیت تشکیل می شد. در جلسات کارگروه 
اجتماعی فرهنگی،  تقریبا از همه سمن های  
جسمی  سمن های  مثل   معلوالن،  مختلف 
انجمن  ناشنوایان،  نابینایان،   حرکتی، 
اوتیسم و حتی انجمن  مطالعات سالمندی،  
کار  مربوطه  مباحث  روی  و  داریم  نماینده 
می کنیم. از منظر دیگر،  بحث های آموزشی 
است.  در اداره کل سالمت، بخشی به نام 
اداره آموزش داریم  که در آن مبحث ارتقای 
می شود.  دنبال  شهروندان  سالمت  سواد 
را  شهروندان  به  خاص  آموزش های  امسال  
یک  بر  عالوه  یعنی  کردیم.  پیش بینی  هم 
محورهای  تمام  در  عام  آموزش های  سری 
سالمت   ، روانی  سالمت  از  اعم  سالمت 
از  فارغ  که  اجتماعی  سالمت  و  جسمانی 
خانه های  طریق  از  و  جمعیتی   گروه های 
به  می دهیم،  ارائه  شهروندان  به  سالمت 
یک سری آموزش های خاص هم  نیازداریم 
مثل آموزش در حوزه معلولیت.  امسال در 
بحث افراد دارای معلولیت، چند طبقه بندی 
آموزشی را  دنبال کردیم و درسال آینده هم 
دنبال  گسترده تر  به صورت  را  آموزش ها  این 
آموزش  مورد  در  بحث  یک  کرد.  خواهیم 
مورد  در  معلوالن  کانون های  دبیران  به 

 تالش ما این است که در اجرای 
هر پروژه شهری، دبیر کانون 

معلوالن منطقه، برمناسب سازی ها 
و دسترس پذیری آن نظارت 

داشته باشد 
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چون  است.  مناسبسازی ها  استانداردهای 
مشاهده کردیم که  افرادی که به عنوان دبیر 
کانون معلوالن انتخاب می شوند و قراراست 
به مناسب سازی ها در مناطق نظارت داشته 
استانداردهای  از  خودشان  معموال  باشند، 
نیاز  و  ندارند  کافی  آگاهی   مناسب سازی 
لذا  ببینند.  را  آموزش ها  این  که  دارند 
شهرسازی  معماری  کل  اداره  با  را  پروژه ای 
برای  دوره ای  که  کردیم  تدوین  شهرداری 
گذاشته شود  معلوالن  کانون های  دبیران 
آموزش  را  مناسب سازی  استانداردهای  تا 
ببینند. این دوره آموزشی تجربه خیلی خوبی 
امسال  برداشت.  در  هم  خوبی  نتایج  و  بود 
هم  را  شهر  در  گفت وگو  نام  به  را  پروژه ای 
تعریف کردیم.  در طول مرداد ماه، هر روز در 
یکی از پارک های محوری بیست و دو منطقه 
تهران، برنامه گفت وگو را تدارک دیدیم  که 
مدلش کتابخانه انسانی  بود. به این معنی 
که ما آموزش نمی دادیم،  بلکه افراد، تجارب 
زیسته خود را با هم به اشتراک می گذاشتند. 
گفت وگو ها،  این  چهارشنبه  روزهای  عنوان 
چهارشنبه های معلوالن بود. یعنی در تمام 
دو  و  بیست  در  ماه،  مرداد  چهارشنبه های 
منطقه شهر تهران، محور برنامه گفت وگو در 
شهر، افراد دارای معلولیت بودند. این برنامه 
بسیار جذاب بود  و تنها یک نفر به عنوان 
گفت وگوها  این  در  ما  طرف  از  تسهیل گر، 
شرکت می کرد تا انسجام برنامه حفظ شود. 
منطقه  به  من  چهارشنبه ها  این  از  یکی  در 
از  معلولیتی  مختلف  گروه های  که  دوازده 
بچه های  نابینایان،  حرکتی،  جسمی  افراد 
والدینشان   با  داون  سندرم  و  اوتیسم  
دربرنامه شرکت داشتند، رفتم. همان طور که 
افراد دارای معلولیت، ازتجارب خود صحبت 
می کردند، والدین این بچه ها هم از تجارب 
امید  نام  به  جوانی  مثال  می گفتند.  خود 
مترو  در  گفت،  بود  نشسته  ویلچر  روی  که 
کنند،  کمک  من  به  می خواهند  مردم  همه 
ولی نمی دانند که چطور باید ویلچر مرا بلند 
کنند. او می گفت، یک بار وقتی می خواستم 
با ویلچر وارد مترو شوم، به دلیل کمک های 
زمین  به  ویلچر  با  عقب  از  مردم،  اشتباه 
در  حاضر  افراد  شد.  متورم  سرم  و  خوردم 
برنامه هرکدام راه حلی به این فرد ارائه دادند 
که به نوعی اشتراک تجربه در بین گروه-های 
مختلف بود. این فضا تجربه خیلی خوبی بود 

که توسط اداره کل سالمت انجام شد.

 قصـد داریـد که چنین تجاربی را در سـال 
جدید هم تکـرار کنید؟

بحث  هم    ۹۸ سال  برنامه ریزی  در  بله. 
گفت وگو را به عنوان یکی از روش های اصلی 

در حوزه آموزش دنبال می کنیم. مثال بعد از  
صحبت هاو بیان تجارب یکی از افراد دارای 
معلولیت در منطقه دوازده،  دوستان ما شروع  
به ایجاد ارتباط با مجموعه مترو کردند که 
چگونه می توان در فضای مترو،  آموزش هایی  
دارای  افراد  به  کمک  در  شهروندان  برای 
جهانی  روز  در  داد.  ارائه  مترو  در  معلولیت 
معلوالن برای اولین بار کمپین های خوبی در 
فضاهای  در  شد  سعی  و  افتاد  اتفاق  تهران 
شهر و در مترو، یک سری موضوعات گفته 
شود. تمام جمالت و طرح هایی هم که اکران 
شدند، از نشست هایی که با انجمن های افراد 
یکی  شد.  گرفته  داشتیم،  معلولیت  دارای 
از برنامه هایی که برای سال آینده داریم این 
توسط  هنری  اجراهای  طریق   از  که  است 
درایستگاه های  معلولیت  دارای  افراد  خود 
فرد  یک  با  اگر  که  بگیرند  یاد  مردم  مترو، 
روبه رو  حرکتی  جسمی  یا  ناشنوا  یا   نابینا 
انجام  می توانند  که  کاری  بهترین  می شوند 
دهند چیست؟  یکی دیگر از فعالیت های ما، 
برگزاری تئاتر معلوالن در بیست و دو منطقه 
منطقه  معلوالن  کانون   اعضای  بود.  تهران 
و  بودند  هنرمندی  بچه های  که  چهارده، 
تئاتر کار می کردند اعالم آمادگی کردند و در 
بیست و دو مدرسه در بیست و دو منطقه 
شهر تهران، تئاتر اجرا کردند. من در دبستان 
شهید مطهری در منطقه بیست و دو تهران 
حضور داشتم و دیدم که سایر دانش آموزان  
با این برنامه ارتباط خوبی گرفتند. این گروه 
یک  حرکتی،  جسمی  فرد  یک  شامل  تئاتر 
درطول  بود.  داون  سندرم  نفر  یک  و  نابینا 
در  که  می دادند  آموزش  بچه ها  به  اجرا  این 
به  مثال  کنند.  نظر  تجدید  قضاوت هایشان 
محل  در  اگر  که  می دادند  آموزش  بچه ها 
شده باشد،  پارک  ماشینی  ویلچر،  یک  عبور 
داده شود.  نشان  باید  عکس العملی  چه 
گروه های  در  دانش آموزان  عکس العمل 
مختلف سنی بسیار جذاب بود. بعضی ازآنها  
بی تفاوت بودند ولی بعضی هم  وارد فضای 

خشونت آمیز می شدند، مثال می-گفتند باید 
چرخ ماشین را پنچر کرد.  درطول این برنامه 
بچه ها رفتار مناسب را یاد می گرفتند. به یاد 
بود  نشسته  من  کنار  که  مدرسه  مدیر  دارم 
گفت، من به عنوان مدیر مدرسه، هیچوقت 
به بسیاری از این مسائل فکر نکرده بودم، چه 
نظرمن،  به  مدرسه!   دانش آموزان  به  برسد 
از  باید  حتما  فرهنگی  و  اجتماعی  تغییرات 

مدارس شروع شود.

آیـا شـما در اداره کل سـالمت شـهرداری 
در  هـم  پـرورش  و  آمـوزش  بـا  تهـران،  

هسـتید؟ ارتبـاط 
مـا بـا آمـوزش وپـرورش در ارتباط هسـتیم  
گسـترده تر  بایـد  ارتبـاط  ایـن  حتمـا  ولـی 
شـود.  ایـن نیـاز بایـد در سیسـتم آمـوزش 
وپـرورش  هـم  احسـاس شـود تـا منجـر به 
همـکاری مـا با هم شـود. باور ما این اسـت 
کـه بحـث ارتقا دانش و باور و تغییر نگرشـی 
کـه در شـهروندان بایـد اتفاق بیافتـد، تنها 
بـا نصـب بنر اتفـاق نمی افتـد. مـا در بحث 
بـا  دانش آمـوزان  فرهنگ سـازی  و  آمـوزش 
چنـد مشـکل روبه رو هسـتیم. یکـی این که 
بچه هـای  دارای معلولیـت و دارای سـالمت 
جسـمی -ذهنی  در سیسـتم های جدا از هم  
دارای  افـراد  معمـوال  و  می بیننـد  آمـوزش 
اسـتثنایی  مـدارس  در  جسـمی  مشـکالت 
کـه  اسـت  ایـن  بحـث  می خواننـد.  درس 
قـرار  کنارهـم  در  بایـد  کجـا  بچه هـا  ایـن 
بگیرنـد؟ مـا در جشـنواره ای شـرکت کردیم 
بـه نـام جشـنواره "از کودکـی" کـه مجموعه 
کاکتـوس در کنـار سـمن های معلولین قرار 
گرفتنـد و  بچه هـا،  فـارغ از نـوع نیازهـای 
خـاص و نـوع معلولیتی کـه دارنـد، در کنار 
بچه هـای سـالم  قـرار بگیرند و با هـم بازی 
کننـد. درایـن جشـنواره مسـابقاتی طراحی 
شـد و همـه بچه هـا  در کنـار هـم بـازی 
کردنـد. خیلـی از ایـن بچه هـا اولیـن بـار 
بـود کـه یـک فـرد نابینـا  یـا  فرد جسـمی 
حرکتـی هـم سـن خودشـان را می دیدنـد 
و چنیـن تجربـه ای برایشـان خیلـی جـذاب 
از  بسـیاری  هـم  مجـازی  فضـای  در  بـود. 
بچه هـا شـرکت کردنـد و تجربـه و آثارشـان 
را ارائـه دادنـد. در واقع خـود بچه ها تفاوتی 
میـان خودشـان بـا هم قائـل نیسـتند،  ما 
بزرگسـاالنیم کـه از همـان اول نگـرش غلط  
و تبعیض آمیـز  را در ذهـن بچه هـا ایجـاد 
آمـوزش  سیسـتم  متاسـفانه  می کنیـم. 
وپـرورش مـا قائـل بـه ادغـام نیسـت و این 
تفـاوت و فاصلـه را از اول بیـن دانش آموزان 
تندرسـت و دارای معلولیـت ایجـاد می کند. 
وقتـی مـن از کودکـی یاد بگیرم  کـه تفاوتی 

 تقریبا هفتاد هشتاد درصد از اقداماتی 
که  به سرانجام رسیده،  یا از دل 

سمن های حوزه معلوالن برآمده و یا 
از کانون های محلی که در مناطق داریم
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بین فرد دارای معلولیت و تندرسـت نیسـت 
و  شـهر بایـد طـوری باشـد کـه بـرای همه 
افـراد فرصت هـای برابـر ایجاد کنـد، آنوقت 
اسـت که شـهر مهربانی خواهیم داشـت که 
بـرای همه شـهروندانش قابل زندگی اسـت.  
ما با شـهری مواجه هسـتیم که  بخش های 
مختلف آن  متناسـب با نیازها و تفاوت های 
افـراد سـاخته نشده اسـت، چـه در بخـش 
آمـوزش،  چـه دربخـش فرهنـگ و چـه در 
بخـش اجتماعـی اش. اگـر می خواهیـم این 
شـهرها تغییـر کنـد اول بایـد ذهن هـای ما 
از  هرکـدام  غیراینصـورت  در  کنـد،  تغییـر 
مـا بـرای خـود حـق قائلیـم کـه همـه چیز 
شـهرباید  متناسـب بـا نیازهـای ما باشـد، 
بـدون توجه بـه نیازهای دیگـران. هر چقدر 
سیسـتم آموزشـی مـا فـارغ ازسـاختارش، 
از طریـق معلمـان ومدیـران و اجـزای دیگـر 
آن  اهمیـت موضـوع را درک کننـد وکمـک 
بـه ادغـام  دانش آمـوزان کننـد، مـا در امـر 
فرهنگ سـازی پیشـرفت  خواهیم کرد. باید 
همـه تـالش خـود را در راسـتای آمـوزش  

شـهروندان بـه کار  ببریم.

اداره کل سـالمت در امر فرهنگ سـازی در 
سـطح عمـوم جامعـه،  چـه فعالیت هایی 

داشته اسـت؟
همان طور که گفتم  بخشی از  فرهنگ سازی،  
به نمایش گذاشتن  آموزش های عمومی در 
بنرهایی است که در سطح شهرنصب می شوند 
و  پل،   عرشه های  بیلبوردها،  شامل؛  که 
مترو  مثل؛  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
سرای  داخل  در  است.  تاکسی  و  اتوبوس  و 
دارد  وجود  اطالع رسانی  ظرفیت  محالت، 
که بخشی از آن انجام می شود و در بخشی 
به صورت  که  هستیم  پیگیری  حال  در  هم 
گسترده تر انجام شود. یکی از اشکاالت جدی 
که وجود دارد، اختصاص تنها پانزده درصد 
شهرتهران  سطح  در  اطالع رسانی  ازظرفیت 
است.   فرهنگی   و  اجتماعی  موضوعات  به  

از این پانزده درصد هم  که به اطالع رسانی 
در حوزه های اجتماعی فرهنگی، مثل حوزه 
حمل و نقل، آلودگی هوا، زیست محیطی، 
تعلق  خاص   نیازهای  با  افراد  سالمت، 
موضوع  به  سال  طول  در  کمی  سهم  دارد، 
یک سال  در   البته  می گیرد.  تعلق  معلولیت 
ما  اختیار  در  مناسبی  ظرفیت های  اخیر، 
قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم در این حوزه 
گسترده تر عمل کنیم. در بحث آموزش های 
تکنیک های  از  کرده ایم  سعی  شهروندان،  
مختلف استفاده کنیم.  یکی از آنها  همان 
بحث گفت وگو در شهر بود که توضیح داده 
شد و یکی هم کارگاه های آموزشی است که 
در داخل سرای محالت برگزار می شود. بحث 
سالمت  سینما  داشتیم،  امسال  که  دیگری 
بود. در سه نوبت فیلم های حوزه سالمت را 
در مکان هایی اکران نمودیم.  نصب بنرهای 
تخصصی هم از دیگر فعالیت های ما بود.  در 
طول هفته جهانی معلوالن،  شش فیلم در 
معاونت  شمِس  ایوان  در  را  معلولیت  حوزه 
اجتماعی فرهنگی و نیز در مناطق مختلف 
حدود   هراکران،  در  که  کردیم  اکران  شهر 
پانصد نفر از شهروندان حضور داشتند. این  
سندرم  اوتیسم،   کودکان  مورد  در  فیلم ها 
داون،  افراد جسمی حرکتی و یکی هم در 
مورد نابینایان بود. سعی شده بود ازگروه های 
مختلف معلولیتی  فیلم داشته باشیم. بعد از 
پایان نمایش هر فیلم، کارگردان به همراه یک 
کارشناس متخصص به سواالت مردم پاسخ 
هم،  تلویزیون   سالمت  شبکه  در  می دادند. 
را  مستند  فیلم های  و   سینمایی  فیلم های 
اکران کردیم. در برنامه ریزی های سال ۹۸ هم 
پیش بینی کرده ایم که بحث هنر و معلوالن را 
داشته باشیم. در سال ۹۸ دانشکده های هنر 
و  گرفت  خواهند  قرار  معلوالن  کنارحوزه  در 
سعی می کنیم از طریق طرح های گرافیکی و 
عکس و سایر ظرفیت های هنری، ارتباط بین 
تالش  بیافتد.  اتفاق  شهر  و  معلوالن  جامعه 
می کنیم از همه ظرفیت ها، مثل ظرفیت در 

حوزه هنر، ظرفیت بازی، ظرفیت کارگاه های 
آموزشی و سایر ظرفیت های شهری در بحث 
دسترس پذیری شهری و مناسب سازی استفاده 
کنیم. امسال،  توفیقاتی داشته ایم و امیدواریم 
درسال ۹۸ هم طرح هایی را که شروع کرد ه ایم 
را با موفقیت بیشتر دنبال کنیم.همچنین در 
حال تهیه کلیپ و انیمیشن های آموزشی در 
این زمینه هستیم تا بتوانیم هم از طریق صدا 
و سیما و هم شبکه های اجتماعی آنها را به 

نمایش درآوریم. 
عالوه بربحث آموزش شهروندان، آموزش هایی 
را هم برای گروه هایی از مجموعه شهرداری 
دارند،  شهروندان  با  بیشتری  ارتباط  که 
مترو  یک  خط  در  مثال  کرده ایم.  پیش بینی 
یکی از حرفه ای ترین زمین کوب هایی که برای 
رفت و آمد نابینایان الزم است، نصب شده 
قرار  هم   نابینا  افراد  خود  تایید  مورد  که 
گرفت. قبال  مترو در جایی توقف می کرد که 
با زمین کوب ها جلوی در مترو فاصله داشت 
می شدند.  سردرگمی  دچار  نابینا  افراد  و 
زیرساخت  هزینه،  صرف  با  ما   واقع  در 
شهری را اصالح کرده-ایم، ولی راهبر مترو 
و  بودند  بی اطالع  زمین کوب ها  این  ازکاربرد 
نابینا  یک  متوقف می کرد که  را  مترو  جایی 
کاری  یعنی  شود.  مترو  وارد  نمی توانست  
انجام شده بود اما  بی فایده بود! وقتی این 
در  دوستان  به  شدیم،  متوجه  را  موضوع 
حوزه حمل ونقل اطالع دادیم و آنها هم با 
راهبرها صحبت کردند و مشکل حل شد. به 
همین دلیل قرار شد که  یک سری دوره های 
افراد  حوزه  در  مترو  راهبران  برای  آموزشی 
دارای معلولیت  و هم در حوزه حمل و نقل 
و ترافیک برای رانندگان اتوبوس پیش بینی 
شود تا در دوره های آموزشی که قرار است  در 
سال ۹۸  برقرار شود، گنجانده شود. بخشی 
آموزشی  کارگاه های  به  آموزش ها  این  از 
ما  که  ارتباطی  به  هم  بخشی  و  برمی گردد 
با افراد دارای معلولیت داریم. چندی پیش 
تعدادی از دوستان دارای معلولیت گفتند که 

شعار دکتر حناچی شهردار محترم 
در سال جدید، " تهران شهری برای 
همه" است. اعالم این شعار توسط 

ایشان، اشاره بر این دارد که همه 
تالش خود را براصل دسترس پذیری 

گذاشته اند
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درمتروهایی که آسانسورتعبیه شده، روی در 
آسانسور نوشته شده که بلیط خود را از طبقه 
پایین تهیه کنید!  در نظر بگیرید یک فرد که 
با ویلچر یا عصا رفت و آمد می کند، چطور 
بگیرد.  بلیط  که  برود  پایین  طبقه   به  باید 
چنین  هیچ وقت  شهرداری  مدیر  یک   شاید 
موردی را  نبیند چون درگیر آن نیست. خیلی 
از مشکالت  به  عدم گفت وگو بین مدیران 
و افراد دارای معلولیت برمی گردد. ما مدیران 
شهرداری، باید حواسمان باشد که غرق در 
کارهای خود نشویم و سعی کنیم این ارتباط 

و شبکه به صورت دائم برقرار باشد. 

اداره سـالمت چـه ارتباطـی با سـمن های 
افـراد دارای معلولیت دارد؟ 

بـا  خوبـی  ارتبـاط  سـالمت  اداره  در 
سـمن ها داریـم.  بـاور مـن ایـن اسـت کـه 
مهم تریـن مجموعـه در تغییـرات اجتماعـی  
کـه  نقشـی  هسـتند.  سـمن ها  فرهنگـی، 
فرهنگ سـازی   در  می تواننـد  سـمن ها 
دیگـری  مجموعـه  هیـچ  را   کننـد  ایفـا 
کـه   هـم  جاهایـی  داشته باشـد.  نمی توانـد 
بخـش  هـر  یـا  و  تهـران  درشـهرداری  مـا 
حاکمیتـی دیگـر می توانیـم موثـر باشـیم،  
مطـرح   را  آن   سـمن ها  کـه  اسـت  جایـی 
می کننـد و بعـد مـا اجـرای آن را تسـهیل 
می کنیـم. در همـه کارهایـی کـه تـا کنـون 
انجـام دادیـم، بیشـترین نقـش را سـمن ها 
بیاورنـد،   طـرح  بایـد  سـمن ها   داشـتند. 
ایده پـردازی و مطالبه گری کننـد و نهادهای 
دولتـی را مجبـور به اجـرای آن کنند. تقریبا 
هفتـاد هشـتاد درصـد از اقداماتـی کـه بـه 
سـمن های  دل  از  یـا  رسـیده،   سـرانجام 
حـوزه معلـوالن برآمـده و یـا از کانون هـای 
محلـی کـه در مناطـق داریم. اینهـا آمدند و 
پیشـنهادی را مطرح کردند و مـا هم اجرای 
آن را دنبـال کردیـم و اتفاقـات خوبی افتاد.  
درآینـده  هـم  بهتـری  اتفاقـات  امیدواریـم 
ازحقـوق  حمایـت  جامـع  قانـون  بیافتـد. 
معلوالن امسـال در بهزیسـتی رونمایی شـد 
کـه اتفـاق خیلـی خوبـی بـود و واقعـا مایه 
افتخـار کشـور اسـت، ولـی واقعیـت ایـن 
دارای  فعـاالن  پیـش  سـال  ده  کـه  اسـت 
معلولیـت، تـالش کردنـد کـه مسـئوالن را 
بـه ایـن نتیجـه برسـانند کـه بایـد چنیـن 
قانونـی داشـته باشـیم. خوشـبختانه امروز 
بـا تمـام اشـکاالت تاریخـی کـه در تعامـل 
بیـن سـمن ها و نهادهـای حاکمیتـی وجود 
داشـته،  تفاهمـی بیـن این دو گـروه بوجود 
آمده اسـت. بـاور دارم کـه اگـر قـرار اسـت 
کشـور توسـعه بیابـد و مسـیرهای بهتری را 
طـی کنیـم، حتمـا هم سـمن ها بایـد خود 

را توانمندتـر و جریـان سـازتر کننـد  و هـم 
حاکمیـت باید اعتماد بیشـتری به سـمن ها 

داشته باشـد.
یکی از دیگر برنامه هایی که قرار است در سال 
۹۸ بهتر جا بیفتد، بحث نقشه مناسب سازی 
با  هم  را   مورد  این  است.   تهران  شده 
همکاری  سمن ها دنبال می کنیم. اول ازهمه 
از خود ساختمان های اصلی شهرداری، سرای 
محالت، مراکز اجتماعی فرهنگی،  پارک ها،  
میادین میوه و تره بار و درمانگاه های شهرداری 
تهران شروع کردیم که ببینیم این اماکن در 
چه وضعیتی از لحاظ مناسب سازی قرار دارند 
ایستگاه  کدام  بداند  معلولیت  دارای  فرد  و  
مترو مناسب سازی شده و کدام نیست؟  اگر 
بین  در  که  بداند  برود  بانک  به  می خواهد 
بانک های تهران کدام بانک ها مناسب سازی 
تنظیم  طوری  را  برنامه اش  و  هستند   شده 
کند که به این شعب برود، یا مثال بداند که  
تره بارمناسب سازی  و  میوه  میدان  کدام   از 
شده خرید کند و یا مثال  به کدام  فروشگاه 
شهروند برود. چند ماهی است که سمن هایی 
با هم نشسته اند و شاخص های این اماکن را 
احصا کرده اند و ما هم جلساتی را با سازمان 
برگزار  تهران  شهرداری  اطالعات  فناوری 
انجام  شناسایی ها  این  امیدواریم   کردیم. 
شود و اطالعات آن روی نقشه تهران بیاید. 
وضعیت  که  می کنیم  مشخص  اول  گام  در 
تهران چگونه است؟ وقتی شاخص ها معلوم 
کنیم.   شروع  باید  را  سنگینی  کار  شدند، 
چون ما با شهری مواجهیم که ساخته شده، 
نه با شهری که قرار است ساخته شود. ولی 
باالخره باید شاخصی داشته باشیم که بتوانیم 
بگوییم مثال از این تعداد فروشگاه شهروند، 
 چند تایش مناسب سازی شده  هستند و قرار 
دیگر  تعداد  چه  برنامه،  اول  سال  در  است 
هم مناسب سازی شوند.  همچنین در مورد 
سایر اماکن مثل سرای محالت و غیره. این 
معلولیت  دارای  افراد  خود  توسط  ارزیابی ها 
در  اطالعات  این  امیدوارم  می گیرد.  صورت 
چون  بیاید.   تهران  نقشه  روی  آینده  سال 
نگاهمان این است که بتوانیم دسترسی آزاد 

اطالعات را درحوزه مناسب سازی در اختیار 
همه قرار دهیم. 

فعالیت هایـی کـه توسـط   اداره  سـالمت 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعی شـهرداری 
شـده  انجـام  جـاری   سـال  در  تهـران 
بسـیار  بردیـد،   نـام  آنهـا  از  شـما  و 
بـه  ولـی  هسـتند  مهـم  و  توجـه  قابـل 
در  کافـی  رسـانی  اطـالع  می رسـد  نظـر 
موردشـان  انجـام نشده اسـت و خیلی از 
افـراد از آن بی خبرنـد. نقـش رسـانه های 
عمومـی را  در فرهنگ سـازی در خصـوص 
مناسب سـازی های اجتماعـی  را چگونـه 

؟ می بینیـد
وسیما  صدا  سازمان  مقابل  در  شهرداری، 
باید مطالبه گر باشد. البته یک سری شبکه ها 
مثل شبکه سالمت، حوزه کاری ما را خوب 
صدا  بخش های  سایر  با  می دهد.  پوشش 
کل   در  ولی  هستیم.   ارتباط  در  هم  وسیما 
مجموعه فعالیت های شهرداری تهران در صدا 
و سیما دیده نمی شود. تالش داریم که از همه 
ظرفیت های رسانه ای مکتوب و ظرفیت های 
صداو سیما و شبکه های مجازی برای اطالع 
رسانی به مردم استفاده کنیم، ولی قطعا با 
شرایط مطلوب بسیار فاصله داریم. خیلی اوقات 
حتی همکاران خود ما در مجموعه شهرداری 
تهران از فعالیت های ما در اداره سالمت مطلع 
نیستند که بخش عمده ای از آن برمی گردد 
اطالع  ظرفیت  از  سهمی  چه  ما  که  این  به 
رسانی صداوسیما در اختیار داریم. قطعا سهم 
محدود  است.   اخبار  به  بیشتر  و  است  کمی 
درصورتی که خیلی از ظرفیت های آموزشی و 
زیرنویس هایی که در سیما اتفاق می افتد اگر 
تاثیر  بگیرد،  قرار  تهران  شهر  اختیارکالن  در 

گسترده ای در فرهنگ سازی دارد.

تهـران،  شـهردار  حناچـی،  دکتـر  آقـای 
سـال ۹۸ را سـال، شـهری  بـرای افـراد 
درسـت  کردنـد.  اعـالم  معلولیـت  دارای 

اسـت؟ 
 " محتـرم،  شـهردار  حناچـی  دکتـر  شـعار 
تهـران شـهری بـرای همه" اسـت. اعالم این 
شـعار توسـط ایشـان، اشـاره بر این دارد که 
همه تـالش خـود را براصل دسـترس پذیری 
گذاشـته اند. یعنـی قـرار اسـت فرصت هـای 
برابـر بـرای دسترسـی همـه افـراد، فـارغ از 
هرنـوع معلولیـت یا نیـاز خاصی کـه دارند، 
اضافـه  شـهری  فضا هـای  و  امکانـات  بـه 
شـود. دکتـر حناچـی دکتـرای شهرسـازی 
دارنـد و نـگاه اجتماعـی بسـیار خوبـی بـه 
بحـث دسـترس پذیری شـهری دارنـد. ایـن 
هنـر ماسـت کـه بتوانیـم از رویکـردی کـه 

ایشـان دارنـد، اسـتفاده کنیـم.

به نظرمن، تغییرات اجتماعی و 
فرهنگی حتما باید از مدارس شروع 

شود.
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آقـای مهندس، کشـور مـا از سـال۱۳۵۹، 
درگیـر جنگی تحمیلی شـد. جنگ هشـت 
سـاله ای که جانبـازان بی شـماری را برجای 
گذاشـت. ایـن در حالـی بود که شـهرها و 
روسـتاهای مـا برای زیسـت مناسـب این 
افـراد اصـال آمادگی نداشـت. لـزوم توجه 
بـه ایـن مسـاله از چـه زمانـی مطـرح و 

شـد؟  پیگیری 
موضـوع مناسب سـازی شـهری از سـال های 
۶۳-۶۴، در زمـان شـهرداری مرحوم نبی اهللا 
حبیبی و با پیگیری های ایشـان شـروع شد. 
مـن از همـان زمـان در خدمـت ایـن بزرگوار 
بودم. درآن زمان، شـهر تهران پر از پسـتی و 
بلنـدی بود و لزوم مناسب سـازی که ایشـان 
مطـرح کردنـد، انصافـا جـای تقدیر داشـت. 
تفکـر ایشـان ایـن بود کـه اگرمناسب سـازی 
محقـق شـود، اتفـاق خوبـی بـرای جامعه و 
دارای  افـراد  و  جانبـاز  عزیـزان  به خصـوص 
معلولیـت و سـالمندانی کـه از ایـن امکانات 
برخـوردار می    شـوند، خواهـد افتـاد. چـون 
سـالمندی هـم بـه معنـی داشـتن ویلچـر 
و واکـر و عصـا اسـت و بـا خـود نوعـی از 

معلولیـت را بـه همـراه دارد. ایـن توجهـات 
از همـان سـال ها شـکل گرفـت اما بـا وجود 
دسـتورالعمل ها و قوانیـن مختلـف و تدوین 
انـواع و اقسـام ضوابط و مقـررات معماری و 
شهرسـازی درمورد معلوالن جسـمی    حرکتی 
و  راه  وزارت  مسـکن،  تحقیقـات  مراکـز  در 
شهرسـازی، شـهرداری و شـوراهای شـهر، 

هنـوز درخیابان هـای شـهر شـاهد اقدامـات 
قابـل لمسـی نیسـتیم. زمانـی در خدمـت 
یکـی ازعزیزان جانبـاز بودیم کـه از پایان نامه 
دکتریـش دفـاع می    کـرد و چندیـن اسـتاد 
بزرگـوار هـم در دانشـگاه حضـور داشـتند. 
یکـی از اسـاتید که تازه از اروپا برگشـته بود، 
می    گفـت خوشـبختانه در ایـران افـراد دارای 
معلولیـت کـم داریـم، ولـی در اروپـا تعـداد 
ایـن افـراد بسـیار زیـاد اسـت به طوری کـه 
در خیابـان و فروشـگاه ها و متـرو و همـه جا 
دیـده می    شـوند. همان جـا پاسـخ دادم کـه 
متاسـفانه در کشـور ما، بسـتر مناسب برای 
حضـور افـراد دارای معلولیـت آماده نیسـت 
و بیشـتر آنهـا در خانه هـا حبـس شـده اند. 
اگر شـرایط و بسـتر آماده باشـد و ایـن افراد 
بیـرون بیاینـد، می    بینیـم کـه تعـداد افـراد 
دارای معلولیـت در کشـور مـا حتمـا بیشـتر 
قـادر  معلولیتـی  دارای  فـرد  هیـچ  اسـت. 
نیسـت که مسـتقال در شـهر رفت و آمد کند 
و کارهایـش را پیگیـری کنـد. خـود مـن اگر 
در اداره ای کاری داشته باشـم، حداقـل یـک 
نفـر بایـد با مـن همراهی کند تـا بتوانم کارم 

ــرتیپ  ــی، س ــدر بنای ــدس حی ــاز مهن جانب
بازنشســته نیــروی انتظامــی    اســت. او کــه در آغــاز 

ــار  ــتی دچ ــه ای تروریس ــر حادث ــصت، در اث ــه ش ده
قطــع نخــاع شده اســت، یکــی از پیگیرتریــن افــراد در 
ــی     ــن عموم ــازی های شــهری و اماک ــرای مناسب س اج
ــی  ــر پرپای ــالوه ب ــی ع ــدس بنای اســت. ســرتیپ مهن
دوره هــای مختلــف آموزشــی در نهادهــای مختلفــی از 
ــران، در بســیاری  ــی ای ــی مل ــه خطــوط هواپیمای جمل
ــال  از ســتادهای مناسب ســازی کشــوری حضــوری فع
ــهردار  ــه ش ــت ک ــدوار اس ــی امی ــدس بنای دارد. مهن
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــل تخصص ــه دلی ــران، ب ــد ته جدی
شــهری دارد، بتوانــد در زمینــه مناسب ســازی شــهری 

ــد. ــدگاری داشته باش ــر و مان ــات موث اقدام

اگر بپذیریم که همه انسان ها حق برخورداری از حقوق 
برابر را دارند، بسیاری از مشکالت حل می    شوند 

سردارمهندس بنایی، جانبازبازنشسته نیروی انتظامی    

  با وجود تدوین انواع و اقسام ضوابط 
و مقررات معماری و شهرسازی 

درمورد معلوالن جسمی    حرکتی در 
مراکز تحقیقات مسکن، در وزارت راه 
و شهرسازی، در سازمان های مختلف 
مثل شهرداری و شورای شهر، هنوز 
درخیابان ها اقدامات قابل لمسی دیده 

نمی    شود که باعث تردد راحت این 
افراد در شهر شود 
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را انجـام دهـم. چون هیچ نقطه ای در شـهر 
وجـود نـدارد کـه با خیـال راحـت بتوانم در 
آنجـا تـردد کنم. چه در خیابـان و پیاده روها 
و چـه در بحـث حمـل و نقل عمومـی    دچار 

هسـتیم. گرفتاری 

شـما می   گویید موضـوع مناسب سـازی از 
سـال ۶۳-۶۴ مطـرح شده اسـت. چـرا تا 
کنـون، یعنـی بعـد از بیش از سـی سـال 
هنـوز مناسب سـازی ها عملی نشـده اند  و 
بـه قـول خودتان هنـوز نمی    توانیـد بدون 
کمک دیگران در شـهر رفـت  و آمد کنید؟

دسـترس پذیری،  بـه  مربـوط  قوانیـن 
الزم  و  شـده   تصویـب  کـه  سال هاسـت 
اجـرا هـم هسـتند. در وزارت کشـور سـتاد 
بـه  کـه  سـتادی  داریـم،  مناسب سـازی 
اسـتان ها  همـه  دارد.  احاطـه  کشـور  کل 
نظـر  زیـر  شـهرداری ها  و  شهرسـتان ها  و 
وزیـر کشـور هسـتند و جلسـات متعـددی 
در ایـن مـورد برگـزار می    کننـد. ایـن سـتاد 
سـه کمیتـه دارد؛ یـک کمیتـه حقوقـی که 
مسـئولش بنیاد شـهید اسـت، یـک کمیته 
اطالع رسـانی و آمـوزش، که مسـئولش صدا 
وسـیما اسـت و یـک کمیتـه فنی هـم دارد 
که وزارت کشـور مسـئولش اسـت. از طرفی 
دارد.  بهزیسـتی  در  هـم  خوبـی  دبیرخانـه 
بـا ایـن سـاختار محکـم، نباید االن شـاهد 
سـاختن سـاختمان هایی باشـیم کـه امثال 
مـن در تردد به آن دچار مشـکل می    شـوند. 
می    شـود  دنبـال  کـه  عمـده ای  بحـث 
ایـن اسـت کـه چـرا اجـازه می    دهیـد کـه 
بـاال  پلـه  چنـد  هم کـف  از  سـاختمان ها 
سـطح  هـم  سـاختمان ها،  اگـر  بیاینـد؟ 
خیابـان باشـند، بسـیاری از مشـکالت حل 
می    شـوند. همیشـه به افراد دارای معلولیت 
و جانبـازان توصیـه می    کنیـم کـه در جامعه 
منـزوی  را  خـود  و  داشته باشـند  حضـور 
نکننـد ولـی با شـهری کـه فقط افراد سـالم 
و جـوان می    تواننـد در آن تـردد کننـد، آنهـا 
چگونـه می    تواننـد از خانـه بیـرون بیاینـد؟ 
مدتـی پیـش بـرای دیـدن فیلمی    کـه از من 
کارگـردان  دعـوت  بـه  بـود،  ساخته شـده 
در سـینما فلسـطین حاضـر شـدم. متوجه 
شـدم ایـن فیلـم در سـالن شـماره سـه و 
و  می   شـود  داده  نمایـش  سـوم  طبقـه  در 
آسانسـور هـم نـدارد و من حدود نـود پله را 
بایـد بـاال بـروم. به هرحـال، چهـار پنج نفر 
مـرا بـا ویلچـر از ایـن همه پلـه بـاال بردند و 
پاییـن آوردنـد. اگـر مـن بخواهم به سـینما 
و تئاتـر بـروم یـا حتـی بـه مسـجد محلـه ام 
بـروم، در همـه این مـوارد با مشـکل روبه رو 
هسـتم. بسـیاری از اماکـن همیـن االن در 

حال مجـوز گرفتن از شـهرداری ها هسـتند 
مناسب سـازی،  شـرایط  رعایـت  بـدون  و 
بـا  کـه  سال هاسـت  می    شـوند.  سـاخته 
هواپیمایی های کشـوری، جلسـه می   گذاریم. 
کالس می    گذاریـم و آمـوزش می    دهیـم ولی 
هنوز در مسـافرت با هواپیما مشـکل داریم. 
در یکـی ازسـفرهایی کـه بـه اصفهـان برای 
حیـن  در  می رفتـم،  آموزشـی  کالس هـای 
چـون  شکسـت.  مـن  پـای  نقـل  و  حمـل 
را  الزم  آمـوزش  فـرودگاه،  ویـژه  خدمـات 
ندیده انـد. در جلسـه ای بـا حضـور رئیـس 
هواپیمایـی کشـور کـه همـه ایرالین ها تحت 
نظر ایشـان هستند، شـرکت داشتم. ایشان 
در مـورد قانون یاتا که مربـوط به هواپیمایی 
و پروازهـا اسـت صحبـت کردنـد. بعـد کـه 
نوبـت مـن شـد، گفتم مـن فقط بـه دنبال 
اجـرای همیـن قانون یاتا هسـتم و بیشـتراز 
رعایـت ایـن قانـون بین المللـی، چیـزی از 
شـما نمی    خواهـم. گفتم، شـما ایـن قانونی 
را کـه موظـف بـه اجـرای آن هسـتید اجـرا 
ویـژه  خدمـات  ماشـین های  نمی   کنیـد، 
شـما مشـکل دارنـد، نیروهایـی کـه حمـل 
و نقـل را انجـام می   دهنـد، دوره ندیده انـد. 
در کالس هایـی کـه بـرای نیروهـای خدمات 
ویـژه برگزار می   شـد، می    گفتیم شـخصی که 
از شـما خدمـات می    گیرد، نبایـد وضعیتش 
از ایـن کـه هسـت بدتر شـود! خودتـان هم 
نباید دچار آسـیب شـوید. وقتی می    خواهید 
مـرا از روی صندلـی ام بلند کنیـد، باید همه 
نکاتـی را کـه باعـث می   شـود خودتـان هـم 
غیـر  در  کنیـد.  رعایـت  را  نبینیـد  صدمـه 
این صـورت شـما هـم پـس از مدتـی دچـار 
آسـیب نخاعـی، کمـردرد و یک فرد آسـیب 
دیـده دیگـر مثـل مـن می   شـوید.گاهی بـا 

نیروهـای خدمـات ویـژه فرودگاهی صحبت 
عنـوان  بـه  مـن  کـه  می    گویـم  و  می    کنـم 
یـک انسـان و یـک شـهروند حـق و حقوقی 
دارم، شـخصیتی دارم و انتظـار نـدارم مورد 
بی احترامـی    قـرار گیـرم. ولـی بعـد می   بینم 
کـه کار از ریشـه کار خـراب اسـت. چون در 
نظـر نیروهـای خدمـات ویـژه، ایـن بخـش 
یـک تبعید گاه اسـت! یعنی پسـت خدمات 
ویـژه بـرای ایـن افـراد بـه جـای اینکـه یک 
امتیـاز کاری باشـد، یـک تبعیـدگاه اسـت. 
ایـن افـراد بـه جـای ایـن کـه از حقـوق و 
بـا  و  باشـند  برخـوردار  بیشـتری  مزایـای 
شـرکت  آموزشـی  دوره هـای  در  اشـتیاق 
کننـد، بـدون هیـچ انگیـزه ای در این بخش 
روحیـه  همیـن  بـا  و  می    شـوند  مشـغول 
می    خواهنـد به مـن خدمات ارائـه کنند. در 
حالـی که درسـفر با خطوط هوایـی اروپایی، 
بالفاصلـه یـک مهمانـدار در کنـار مـن، بـه 
عنوان کسـی کـه معلولیت دارد، می    نشـیند 
و  کمک هـا  چـه  کـه  می   دهـد  توضیـح  و 
خدماتـی در ایـن سـفر می    تواند به مـن ارائه 
دهـد و اگـر کاری داشـتیم چگونـه خبـرش 
کنـم. در حالی کـه در سـفرهای داخلی، این 
خدمـات بـه هیچ وجـه وجـود نـدارد. پـس 
چگونـه بایـد ما ایـن فـرد دارای معلولیت را 
از خانـه اش بیـرون بیاوریـم و وارد اجتمـاع 
ترجیـح  شـخص  ایـن  مسـلما  کنیـم؟ 
می    دهـد در خانـه بنشـیند و بیـرون نیایـد. 
بـه  مرتـب  کـه  هسـتند  مشـکالتی  این هـا 
مسـئوالن گوشـزد می    کنیـم ولی متاسـفانه 
چنیـن  بـه  نزدیکانشـان  یـا  خودشـان  تـا 
مشـکلی دچـار نشـوند، متوجـه مشـکالت 
بی شـمار افـراد دارای معلولیـت نمی    شـوند. 
متوجـه نمی    شـوند کـه مناسب سـازی، نیاز 
جامعـه ماسـت. وزیـر کشـور، رئیس سـتاد 
ایـن  ایشـان  ولـی  هسـتند  مناسب سـازی 
خـود  عمرانـی  معاونـت  بـه  را  مسـئولیت 
هـم  خودشـان  و  کردنـد  اختیـار  تفویـض 
هیچوقت در این جلسـات شـرکت نداشتند. 
مـا انتظـار داریـم ایشـان بـرای یک بـار هم 
که شـده خودشـان در این جلسـات شرکت 
کننـد. شـهرداران نوک پیکان هسـتند. من 
از آقـای دکتـر حناچـی کـه خـودش اسـتاد 
مباحـث معمـاری هسـتند و درجلسـات در 
مورد مباحث مناسب سـازی مفصل صحبت 
کرده انـد، انتظـار دارم کـه بـه عنـوان یـک 
فـرد آگاه بـه این مسـاله، روی ایـن موضوع 
اهتمـام بورزند. در لیسـتی که بـرای گرفتن 
مجـوز بـه پیمانـکار داده  می    شـود، بحـث 
پیگیـری  جـدی  به طـور  مناسب سـازی، 
نشـده  انجـام  مناسب سـازی  اگـر  شـود. 
بـه جـای اینکـه طبـق مـاده صـد جریمـه 

درجلساتی که با مسئوالن برگزار 
می    شود می    گویم، فکر نکنید که 

چون مسئول هستید اتفاقی برایتان 
نمی    افتد. هیچ تضمی   نی برای 

سالمتی تا آخر عمر برای هیچ کس 
وجود ندارد
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اگـر  کنیـد.  تخریـب  را  سـاختمان  شـود، 
چنـد بار ایـن اتفـاق بیافتد، مناسب سـازی 
سـال  می    شـود.  دنبـال  صحیـح  به طـور 
قبـل درکشـور چیـن صدمیـن شـهر بـدون 
مانـع افتتـاح شـد. من بـه یکی از دوسـتان 
چینـی گفتـم، چقـدر نـگاه شـما انسـانی 
انسـانی  مـا  نـگاه  داد،  پاسـخ  او  اسـت، 
نیسـت، اقتصـادی اسـت. وقتـی ما پاسـاژ 
و بازارهـا را مناسب سـازی می    کنیـم، همـه 
آحـاد جامعـه از جمله افـراد دارای معلولیت 
هـم بـرای خریـد می    آینـد و اقتصـاد رونـق 
می    گیـرد. وقتی سـینما پردیس پـارک ملت 
ساخته شـد، من از مهندس طراحش تشـکر 
کـردم و از او پرسـیدم کـه چطـور شـد کـه 
ایشـان  دادیـد؟  انجـام  را  طراحـی  چنیـن 
گفـت، من به آدم هـا نگاه کـردم. در جامعه 
مـا همان طـور کـه آدم قـد بلند، قـد کوتاه، 
چـاق و الغر وجـود دارد، عـده ای هم دارای 
معلولیـت هسـتند و بـا ویلچـر یـا واکـر یـا 
عصـا حرکـت می    کننـد. اگـر بپذیریـم کـه 
همـه انسـان ها از حقـوق برابـر برخوردارند، 
بسـیاری از مشـکالت حـل می    شـود. مـن 
می    دهـم،  عـوارض  دارم،  معلولیـت  کـه 
و  می    دهـم  بیمـه  پـول  می    دهـم،  مالیـات 
تمـام هزینه هـا را پرداخـت می    کنـم، پـس 
چـرا تمـام حق وحقـوق موجود، بـرای افراد 
تندرسـت اسـت؟ چرا با عوارضی کـه از من 
گرفتـه می    شـود، اتوبوس هایـی می    خریـد و 
ایسـتگاه هایی درسـت می    کنیـد کـه فقـط 
افـراد تندرسـت می    تواننـد از آنهـا اسـتفاده 
کننـد؟ چـرا ایسـتگاه های متـرو بگونـه ای 
اسـت کـه افـراد دارای معلولیـت، فقـط از 
دو سـه ایسـتگاه می    توانند اسـتفاده کنند؟ 
مـن از ایسـتگاه صادقیـه که مناسب سـازی 
شده اسـت می    توانـم سـوار مترو شـوم، ولی 
از ایسـتگاه طالقانـی نمی    توانم خارج شـوم! 
در مباحث شـهری جامع نگری و نقشـه های 

همـه شـمول، حـرف اول را می    زنـد. 

 بـه قـول شـما سال هاسـت کـه قانـون 
بـرای مناسب سـازی داریـم و دائمـا هـم 
بـه  چـرا  پـس  می    شـود  پیگیری هایـی 

نمی    رسـیم؟ نتیجـه 
 همانطـور که گفتـم، مسـئوالن حـرف زیـاد 
توجهـات،  ایـن  داشـتن  ولـی  می    زننـد، 
مسـئله اصلـی آنهـا نیسـت. مـن بـه یکـی 
از بسـتگانم کـه نزدیـک بـه شـصت سـال 
در آلمـان زندگـی می    کندگفتـم، چـه خوب 
اسـت کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم تمام 
سـاختمان ها در آلمان با نـگاه به افرادی که 
معلولیـت دارند سـاخته شده اسـت. ایشـان 
گفـت: اینطـور نیسـت. مدت هـای زیـادی 

بـه ایـن موضـوع توجهـی نمی    شـد. ولـی با 
ایجـاد سـمن های بسـیار کـه دغدغه شـان 
مناسب سـازی بـود، ایـن موضوع به شـدت 
پیگیری شـد و بـه نتیجه مطلوب رسـیدند. 
در  موثـری  بسـیار  نقـش  سـازمان ها  ایـن 
ایـن رابطـه داشـتند. چـون آنها وابسـته به 
پسـت و مقـام نبودند و به خاطر دسـت یابی 
بـه زندگـی بهتـر، کار را بـه جلـو بردنـد. 
می    خواهـم بگویـم عـالوه برمسـئولین کـه 
بایـد احسـاس وظیفـه کننـد، سـمن ها هم 
بایـد به نقـش موثر خـود واقف شـوند و اگر 
دسـت به دسـت هم بدهنـد، مسـیر هموار 

می    شـود. 

 یکـی از فعالیت هـای شـما آمـوزش بـه 
کارمنـدان هواپیمایـی اسـت. چـه مـدت 
اسـت که چنین کاری را انجـام می    دهید؟
مـن همـراه بـا مهنـدس برجیـان و آقـای 
ضایعـه  جانبـازان  انجمـن  از  اصرافیلـی 
نخاعی، دو سـه سـال در ایـن زمی   نه خیلی 
خطـوط  کارمنـدان  بـرای  و  بودیـم  فعـال 
مختلـف هوایی جلسـات آموزشـی متعددی 
برگـزار کردیـم. ولـی نزدیـک بـه دو سـال 
اسـت که ایـن ارتباط ها متوقف شده اسـت. 

ایـن  و  شـد  قطـع  ارتبـاط  ایـن  چـرا 
نکـرد؟ پیـدا  ادامـه  آموزش هـا 

متاسـفانه در مملکـت مـا کارهـا قائـم بـه 
شخص هسـتند. وقتی مسـئولی مشکلی را 
می    فهمد، شـروع بـه کار می   کند. ولی وقتی 
ایـن مسـئول به هـر دلیل عوض شـد، همه 
کارهایـش هـم متوقف می شـود و ادامه پیدا 
نمی    کنـد. مـا دوسـت خوبـی ازمسـئولین 
هواپیمایـی داشـتیم کـه به موضـوع آموزش 

و مناسب سـازی بسـیارعالقمند بود. ایشان 
در جـای جای فرودگاه، مشـکالت راپیگیری 
و حل می    کرد. ولی متاسـفانه سـال گذشته 
بـه رحمـت خـدا رفـت و بـا فـوت او تمـام 
ایـن خدمـات متوقف شـد. االن درپارکینگ 
توانیابـان  پـارک  بـرای  محلـی  فـرودگاه 
مشـخص شـده ولـی معمـوال ماشـین های 
پـارک  مکان هـا  ایـن  در  غیرمعلـول  افـراد 
ایـن  بـرای  هـم  هیچکـس  از  و  می    شـوند 
زمینـه  در  نمی    شـود.  بازخواسـت  تخلـف 
ریلـی هـم مشـکالتی داریـم. البتـه فـردی 
بـه نـام مهنـدس منـادی را در شـرکت راه 
آهـن جمهـوری اسـالمی    داریم کـه درد من 
فهمیده اسـت.  را  معلولیـت  دارای  جانبـاز 
ایسـتگاه  فضاهـای  همـه  و  سـالن  ایشـان 
راه آهـن را بـرای فـردی مثـل مـن کـه روی 
کرده اسـت.  مناسب سـازی  اسـت،  ویلچـر 
و  نکـرده  اکتفـا  هـم  تهـران  بـه  تنهـا 
را  شهرسـتان ها  راه آهـن  ایسـتگاه های 
هـم مـورد توجـه قـرار داده اسـت. مهندس 
منـادی مسـئولیت های مختلفـی در راه آهن 
داشـته ولی در هر مسـئولیتی این مسئله را 
پیگیری کرده اسـت. واگن هـای قطارهایمان 
هنوز مشـکل دارنـد ولی سـالن های راه آهن 

دارند.  مناسـبی  شـرایط 

مـا  کشـور  در  قطارهـای  واگن هـای  آیـا 
کشـورهای  در  هسـتند؟  اسـتاندارد 
پیشـرفته هـم قطارهـا بـه همین شـکل 
شـده اند؟ مناسب سـازی  یـا  هسـتند 

در کشـورهای پیشـرفته بـرای افـراد دارای 
یـک  هسـتند،  ویلچـر  روی  کـه  معلولیـت 
واگن مناسب سـازی شـده بـه قطارها اضافه 
را  معلولیـت  دارای  مسـافران  و  می   کننـد 
درایـن واگـن سـوار می   کننـد. البتـه بعضی 
از واگن هـای قطـار، درهـای بـزرگ دارد و 
مـن با ویلچـر می   توانم وارد شـوم و حتی در 

بنشـینم. داخـل کوپه 

مـا  مسـئوالن  کـه  ایـن  دلیـل  شـاید 
مشـکالت افراد دارای معلولیت را احساس 
نمـی    کنند، این اسـت که هیچ کدامشـان 
معلولیـت ندارنـد. چـون شـرط الزم برای 
تندرسـت  مدیریتـی،  پسـت های  احـراز 
بودن اسـت، بـه همین دلیل افـراد دارای 
معلولیـت کمتـر در پسـت های این چنینی 

قـرار می    گیرنـد؟
ایـن مورد وجـود دارد ولی خیلی از جانبازان 
و افـراد دارای معلولیـت بـه عنـوان نماینده 
حمایـت  فراکسـیون  هسـتند،  درمجلـس 
از معلـوالن دارنـد، افـراد تحصیل کـرده ای 
هـم هسـتند، بایـد از آنهـا پرسـید کـه چـه 
کاری انجام داده اند؟ در سـازمان هواپیمایی 

من از آقای دکتر حناچی که خودشان 
استاد مباحث معماری هستند 
و درجلسات در مورد مباحث 

مناسب سازی مفصل صحبت 
کرده اند، انتظار دارم که به عنوان 
یک فرد آگاه به مسئله نسبت به 

شهرداران قبلی، روی این موضوع 
اهتمام بورزند 
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هـم چنـد فـرد ویلچـری داریـم ولـی وقتی 
نمی کنیـد،  چـراکاری  کـه  می    پرسـیم 
کـه  نیسـتیم  سیاسـتگذار  مـا  می   گوینـد 
بخواهیـم تصمیم گیـری کنیـم مـا فقط یک 
کارمنـد هسـتیم! یکی از دوسـتان ما که در 
دفتـر فنـی وزارت کشـور کار می    کردنـد، در 
مسـیر رفتـن بـه ماموریـت تصـادف می    کند 
و قطـع نخاع می شـود. پـس از ایـن اتفاق، 
پیگیری و رسـیدگی ایشـان به مسـائل افراد 
دارای معلولیـت بیشـتر شده اسـت. چـرا تا 
وقتـی کـه حادثـه ای بـرای یکی از مـا پیش 
نیامـده بـه فکـر حـل مشـکل ایـن افـراد 
نباشـیم؟ بسـیاری از جانبـازان و توانیابـان 
افـراد تحصیل کـرده جامعه هسـتند که اگر 
وارد جامعـه نشـوند، ایـن جامعـه اسـت که 
ضـرر می   کنـد و البتـه ایـن ضـرر دو جانبـه 

است.

نشـریه  شـماره  ایـن  پرونـده  موضـوع 
و  اجتماعـی  مناسب سـازی  توانیـاب، 
فرهنگـی اسـت کـه بخـش نـرم افـزاری 
مـردم  نـگاه  بـه  و  اسـت  مناسب سـازی 
دارای  افـراد  بـا  جامعـه  کـه  رفتـاری  و 
معلولیـت دارد، برمی   گـردد. نظر شـما در 

ایـن مـورد چیسـت؟
در ایـن مـورد هـم هنوز بـا شـرایط مطلوب 
فاصلـه بسـیاری داریـم. اوایـل معلولیتـم، 
ماشـین  پشـت  در  سـبدی  در  را  ویلچـر 
می    گذاشـتم. ولـی نیـاز بـود کـه در موقـع 
سـوار و پیاده شدن از ماشـین، کسی ویلچر 
را برایـم بیـاورد و یا ببرد. گاهـی مدت ها در 
خیابـان می   ماندم تا کسـی رد شـود و ویلچر 
را برایـم بیـاورد. بعضـی اوقات افـراد نگاهی 
می    انداختنـد و می رفتنـد. بسـیاری از آنهـا 
درکی نداشـتند که من چه نیازی دارم و چه 
می   خواهـم؟ ولـی وقتـی کـه مناسب سـازی 
فیزیکـی وجـود داشته باشـد و مـن بتوانم با 
راحتـی وارد اجتمـاع شـوم، دیده می    شـوم 
و نیازهایـم برجسـته می    شـود. چـرا افرادی 
مثـل مـن از خانـه کمتـر بیـرون می    آینـد؟ 
دیگـران  بـرای  شـهر  در  مـا  حضـور  چـون 
زحمـت ایجـاد می    کنـد و باری بر دوششـان 
هسـتیم. بنابراین تـا مجبور نباشـم از خانه 
بیـرون نمی   آیـم و سـعی می    کنـم مطالعـات 
خـود را در خانـه انجـام دهـم. درجلسـاتی 
کـه بـا مسـئوالن دارم، بـه آنهـا می    گویـم، 
هسـتید  مسـئول  چـون  کـه  نکنیـد  فکـر 
اتفاقـی برایتـان نمی   افتد و افـرادی که دراثر 
حـوادث دچارمعلولیت شـده اند را برایشـان 
نـام می بـرم. هیـچ تضمینی برای سـالمتی 
تـا آخر عمـر بـرای هیچکـس وجود نـدارد. 
زمانـی بـا چنـد نفـر از دوسـتان سـفری به 

دبی داشـتیم و بـرای خرید بـه مرکز تجاری 
رفتیـم. در بیـرون صفـی طوالنـی از مـردم 
بـرای تاکسـی ایسـتاده بودنـد. مـا هـم در 
صـف ایسـتادیم. بالفاصلـه یکـی از ماموران 
و  شـد  دربسـتی  تاکسـی  سـوار  خـط،  آن 
مقابـل پـای مـا ایسـتاد. بیـن ما چنـد نفر 
فقـط مـن ویلچـری بـودم. ایـن شـخص به 
مـن گفـت بفرمایید سـوار شـوید. من گفتم 
ایـن دوسـتان هم بـا من هسـتند.گفت آنها 
هم سـوار شـوند. مـا را خارج از صف سـوار 
کـرد و هیچکس هم اعتـراض نکرد. در دبی 
همـه خیابان هـا مناسب سـازی شـده بود و 
بـرای اتصال پیـاده رو به خیابان و سـواره رو 
بـه پیـاده رو رمـپ زده بودنـد. همـی   ن کـه 
می   شـد،  خیابـان  وارد  مـن  ویلچـر  نـوک 
مـن  متـری  هشـت   - هفـت  ماشـین ها 
می ایسـتادند و نزدیک تر نمی   شـدند. ولی در 
ایـران در هـر جایی کـه می خواهم بـا ویلچر 
رد شـوم، راننده ماشـین سرعتش را افزایش 
تـا  می   شـود  رد  مـن  جلـوی  از  و  می    دهـد 
مجبـور نباشـد که چند لحظه معطل شـود. 
مناسب سـازی اجتماعی اهمیـت خاصی در 
جامعه مـا دارد. اگر اجتماع پذیرای شـرایط 
افـراد دارای معلولیـت باشـد، بـا ایـن همه 
نامالیمـت وسـختی رو بـه رو نبودیم. وقتی 
وارد جامعـه می    شـویم، بـه جـای ایـن کـه 
مـردم بـا نـگاه و لبخنـد مـرا یـاری دهنـد، 
بـا رفتارشـان مـن را آزرده می    کننـد. اینهـا 
نکاتـی اسـت کـه هـم صـداو سـیما، هـم 
نشـریات و هـم روزنامه هـا وظیفـه دارند که 

بـا فرهنـگ سـازی، تغییـرش دهند. 

چـه انتظـاری از شـهردار جدیـد تهـران 
دکتـر حناچـی داریـد؟

مخصوصـا  و  معلـوالن  و  جانبـازان  مـا   

مناسب سـازی  حـوزه  در  کـه  کسـانی 
فیزیکـی و شـهری کار می   کننـد، ایشـان را 
بـه عنـوان اسـتاد خـود و بـه عنوان کسـی 
کـه دانـش زیـادی در معماری و شهرسـازی 
دارد، می   داننـد. ایشـان سـال ها در وزارت 
مسـکن کار کرده انـد و از صاحب نظـران در 
ایـن حـوزه هسـتند. بنابرایـن انتظـار مـا از 
ایشـان خیلی بیشـتر از بقیه اسـت. نگاه به 
مباحـث مناسب سـازی از ایـن وضعیتی که 
هسـت، باید تغییر کند. باید دسـتورالعملی 
همکـف  از  سـاختمان ها  کـه  شـود  صـادر 
بـاال نرونـد، همان طـور کـه در بسـیاری از 
همکـف  سـاختمان ها  اروپایـی  کشـورهای 
بحـث  پلـه.  بـدون  شـهر  یعنـی  هسـتند. 
مناسب سـازی بایـد دسـتوری باشـد وگرنـه 
سـازندگان و پیمانکاران سـاختمان به دنبال 
اسـتفاده حداقلـی از مصالح، برای رسـیدن 
به سـود حداکثری هسـتند. یکی از مواردی 
کـه در مرکـز تحقیقـات مسـکن پیگیـرش 
هسـتیم، تنظیم دسـتورالعمل بـرای رعایت 
نـکات حداقلی در سـرویس های بهداشـتی، 
درهـای آشـپزخانه و درهـای اتاق ها اسـت، 
بگونـه ای کـه یـک فـرد ویلچـری بتوانـد به 
بـه  حناچـی  آقـای  شـود.  واردش  راحتـی 
عنـوان فردی که بـه این موضوعات اشـراف 
دارد، می   توانـد دسـتورالعملی را صـادر کند 
کـه مثـال بـه جـای اینکـه این درها شـصت 
سـانت باشند، هفتاد سانت باشند. انتظاری 
کـه از دکتـر حناچـی داریـم را از شـهرداران 
قبـل نداشـتیم. ایشـان خـودش اسـتاد و 
هسـتند.  امرمناسب سـازی  در  صاحب نظـر 
وقتـی آقـای کرباسـچی شـهردار تهـران بود 
و کلنـگ طرح نـواب را می   زد، در جلسـه ای 
به ایشـان گفتم، سـعی کنیـد در اجرای این 
پـروژه، نـگاه انسـانی داشـته باشـید و مـن 
ویلچـری را هـم درایـن طرح ببینیـد که اگر 
ایـن کار انجـام شـود، الگویـی برای سراسـر 
کشـور می   شـود. اتوبان نواب سـاخته شـده 
و متاسـفانه انسـان سـالم هم درآن مشـکل 
دارد، چـه برسـد بـه افـراد ویلچـری! ولـی 
دکتـر حناچـی بـه ایـن موضوعـات اشـراف 
کامـل دارد و کسـی نمی   تواند ایشـان را دور 
اتفاقـات  قالیبـاف،  آقـای  دوران  در  بزنـد. 
خوبی در شـرف انجام بود. در جلسـه ای من 
بـه ایشـان پیشـنهاد دادم کـه یـک خیابان 
شـهرداری  منطقـه  چندیـن  کـه  طوالنـی 
درگیـرش هسـتند را بـه عنـوان یـک پروژه 
تعریـف کنیـد و از شـهردارداران هـر منطقه 
بخواهیـد کـه دسـتور مناسب سـازی را در 
طـول این خیابـان بدهند. خیابـان ولیعصر 
کـه طوالنی تریـن خیابـان خاورمیانـه اسـت 
انتخاب شـد. ایشـان مدیریت خوبی داشـت 

 بسیاری از جانبازان و توانیابان افراد 
تحصیل کرده جامعه هستند که اگر 

وارد جامعه نشوند، این جامعه است 
که ضرر می   کند و البته این ضرر دو 

جانبه است
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و تـوان جلو بردن این طرح را داشـت. طرح 
اعـالم شـد و قـرار برایـن شـد کـه معاونـت 
عمرانـی شـهرداری آن را انجـام دهـد. ولی 
بـه دالیلی، طـرح به جای معاونـت عمرانی، 
بـه سـازمان زیباسـازی منتقـل شـد و بـه 
جـای مناسب سـازی، زیبـا سـازی صـورت 
شـد  سـاخته  رمپ هایـی  یعنـی  گرفـت! 
کـه مشـکل دارنـد و قابـل اسـتفاده بـرای 
کسـانی که بـا ویلچر رفـت و آمـد می    کنند، 
نیسـتند. یـا مثال مسـیر ویـژه نابینایـان در 
سـطح پیـاده رو، طـوری سـاخته شـد کـه 
وقتـی بـه دریچـه مخابـرات می    رسـید قطع 
می    شـد. به هرحـال مـا جانبـازان و افرادی 
کـه معلولیت دارنـد، به دکترحناچی بسـیار 
صحبت هـای  پـای  مـن  هسـتیم.  امیـدوار 
ایشـان نشسـته ام و دیده  ام که اطالعاتشـان 
بسـیار جامع وکامل اسـت و به مسـائل دنیا 
کامـال آشـنایی دارنـد. کالن شـهر تهـران، 
الگـوی کشـور اسـت و هر کار مهمـی    که در 
این شـهر انجام شـود، سـایر شـهرها هم آن 

را انجـام می   دهنـد. 

ماشـین های  بـرای  اسـتانداردی  آیـا 
در  معلـوالن  بـرای  شـده  مناسب سـازی 

دارد؟ وجـود  مـا  کشـور 
کشـور،  وزارت  مناسب سـازی  سـتاد  در 
چندیـن جلسـه برگـزار کردیـم و از نماینـده 
وزارت صنایـع تقاضـا کردیـم که یـک الگو و 
اسـتاندارد بـرای خودروهای مناسب سـازی 
شـده ارائه دهند. از وزارت صنایع  خواستیم 
که مشـخص کند که ماشـین مناسـب برای 
دسـت  قطـع  یـا  نخاعـی  قطـع  فـرد  یـک 
چگونـه بایـد باشـد؟ متاسـفانه ایـن اتفـاق 
نیفتـاد و بـه نتیجـه  نرسـیدیم. وقتـی کـه 

بـا خـودرو سـازان هـم مطـرح می    کنیـم، 
می    گوینـد مـا بنـگاه اقتصـادی هسـتیم و 
نمی   کنـد.  صـرف  مـا  بـرای  اینـکار  انجـام 
می    گوینـد، اگـر یـک میلیـون دسـتگاه بـا 
ایـن شـرایط بخواهیـد، برایتان می    سـازیم. 
ولـی سـاختن تعـداد محـدودی خـودرو بـا 
ایـن شـرایط بـرای ما صـرف نمی    کنـد. من 
می    گویـم چطـور بـرای خـودرو سـاز ژاپنـی 
و فرانسـوی صـرف می   کنـد کـه بـرای هـر 
شـخص بـا هـر شـرایط فیزیکـی، خـودرو 
مناسـبش را می    سـازد؟ من به خودروسازان 
روش کار را ارائـه کـرده ام و بـه آنهـا گفتـم، 
الزم نیسـت کـه یـک خـط تولید بـرای این 
ماشـین ها راه انـدازی کنیـد. فقـط تعدادی 
ماشـین خـام را بـه افـراد دارای معلولیـت 
اقمـاری  شـرکت های  و  دهیـد  اختصـاص 
هـم در کنـار ایـن خودروسـاز وجود داشـته 

باشـد کـه سـایر نیازهـای الزم مثـل کنترل 
و  لقمـه ای  غلتـک  و  باالبرویلچـر  دسـتی، 
... را بـر روی ایـن ماشـین اجـرا کنـد. مـا 
تولیـد کننـدگان ایـن قطعـات را در ایـران 
داریـم و بـه خودروسـاز هـم فشـار نمی   آید. 
ایـن ماشـین ها هـم بـه فـروش می    رسـد. 
متاسـفانه هنوز خودروسازان و وزارت صنایع 
زیـر بـار ایـن مسـئله نرفته اند. متاسـفانه به 
مناسب سـازی هیچوقت به طـور عمقی نگاه 
نشـده و در همـه جا فقط بحـث پول مطرح 
اسـت. زمانـی مـن از هرشـرکت هواپیمایی 
می    توانسـتم بـا یـک نامـه، بلیـط نیـم بهـا 
تهیـه کنـم ولی حـاال فقـط هواپیمایی هما، 
بلیـط نیم بهـا در اختیار من می   گـذارد. روز 
بـه روز شـرایط بـرای افـراد دارای معلولیت 

می   شـود.  سـخت تر 

و سخن آخر شما ؟
هـم  خـودم  مـن  اگـر  فکرمی    کنـم  گاهـی 
در  ایـد  بـودم،  ننشسـته  ویلچـر  ایـن  روی 
وادی دیگـری بـودم و نمی   توانسـتم شـرایط 
کنـم.  درک  را  معلولیـت  دارای  فـرد  یـک 
بـه مسـئوالن می  گویـم، نمی   خواهـم شـما 
را متهـم کنـم ولـی حداقـل وقتـی افـرادی 
باشـرایط خـاص بـه شـما مراجعـه کـرده و 
بدانیـد  می    کننـد،  مطـرح  را  مشکالتشـان 
چـون  هسـتید  رسـیدگی  بـه  موظـف  کـه 

افتاده اسـت.  شـما  برگـردن  مسـئولیت 
گرامـی  معلولیـن  و  جانبـازان  ضمـن  در 
هرگونـه شـکایت از شـرکت های هواپیمایـی 
بـا  می تواننـد  را  داشـتند  فرودگاهـی  یـا 
سـایت www.cao.ir و با مسـوول پیگیری 
هواپیمایـی آقـای دکتـر جعفـرزاده تمـاس 

بگیرنـد

جانبازان و معلولین گرامی هرگونه 
شکایت از شرکت های هواپیمایی 

یا فرودگاهی داشتند را می توانند با 
سایت www.cao.ir و با مسوول 

پیگیری هواپیمایی آقای دکتر 
جعفرزاده تماس بگیرند
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سازمان جهانی معلولین، در سال ۱۹۸۱ همزمان با سال جهانی معلوالن شکل گرفت. ۳۸ سال از عمر 
این سازمان جهانی مرتبط با افراد دارای معلولیت می گذرد و تا کنون ۱۶۰ کشور در آن عضویت دارند.

اهداف سازمان جهانی معلولین

١ بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر افراد دارای معلولیت
٢ تالش در جهت تلفیق و یکپارچگی اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت در جهان

٣ حمایت از سازمان های مرتبط با افراد دارای معلولیت در سراسر جهان
ــر  ــوالن، دفات ــور معل ــتر در ام ــجام بیش ــی و انس ــتای هماهنگ ــازمان، در راس ــن س ــکل گیری ای ــس از ش پ
ــکای  ــن، آمری ــکای التی ــا، آمری ــا، آفریق ــای اروپ ــن در حوزه ه ــی معلولی ــازمان جهان ــه ای س منطق
شــمالی، آســیا و اقیانوســیه و همچنیــن کشــورهای عربــی ایجــاد شــد و جوامــع معلــوالن 
ــه آن،  ــه در نتیج ــد ک ــکل دادن ــه ای را ش ــر منطق ــف، دفات ــورهای مختل در کش
ســازماندهی و هدایــت امــور افــراد دارای معلولیــت منطقــه، توســط ایــن 
ــن،  ــی معلولی ــازمان جهان ــع س ــود. در واق ــام می ش ــاد انج نه
فعــاالن در ایــن حــوزه را بــه تالشــی مضاعــف در 

ــان واداشــت.  ســطح جه

1 - Disabled People International (DPI)

نشـریه توانیـاب قصد دارد از این شـماره، بـه معرفی سـازمان های جهانی مرتبـط با معلولیت بپـردازد. دکتر 
مجیـد میرخانـی، متخصص حوزه توانبخشـی مسـئولیت تهیه مطالـب این بخـش را پذیرفته اند. 

در این شماره سازمان جهانی معلولین معرفی می شود. 

1   
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ــق  ــی از طری ــی و بین الملل ــطح مل ــت در س ــراد دارای معلولی ــوص اف ــرات در خص ــه ۱۹۷۰ نظ ــر ده ــا اواخ ت
تــدارک  دهنــدگان خدمــات توانبخشــی، کارشناســان و اعضــای خانــواده ارائــه می گردیــد.  « ســازمان جهانــی 
توانبخشــی» ۱  در آن زمــان، تنهــا ســازمان تخصصــی مرتبــط بــا افــراد دارای معلولیــت  بــود کــه اعضــای آن 
را متخصصــان و کارشناســان توانبخشــی در ســطح جهانــی شــکل می دادنــد.  سیاســت ایــن ســازمان جهانــی 
ایــن بــود کــه افــراد دارای معلولیــت، تنهــا بــه صــورت ناظــر می تواننــد در کنفرانس هــا و سیاســت گذاری های 
ــا در  ــد ت ــث ش ــرد باع ــن رویک ــتند. ای ــخنرانی را نداش ــر و س ــازه اعالم نظ ــد و اج ــرکت نماین ــی ش توانبخش
کنفرانــس توانبخشــی بیــن المللــی کــه در ســال ۱۹۸۰ در کشــور کانــادا برگــزار شــد، افــراد دارای معلولیــت کــه 
در ایــن کنفرانــس شــرکت کــرده بودنــد بــه نشــانه اعتــراض بــه این گونــه تبعیض هــا، ســالن کنفرانــس را تــرک 

نماینــد.

ایــن اعتــراض، زمینــه را بــرای تشــکیل یــک ســازمان جهانــی معلولیــن کــه تمامــی اعضــای آن را افــراد دارای 
ــراد دارای معلولیــت در  ــی در زندگــی اف ــذا در دهــه ۱۹۸۰،  انقالب ــرد. ل ــد، فراهــم ک معلولیــت شــکل می دهن
ســطح جهانــی رخ داد و آنــان مصمــم شــدند کــه خودشــان روی مســائلی کــه در زندگــی آنهــا  اثرگــذار اســت، 
ــارج  ــد، خ ــازی می نمودن ــان تصمیم س ــه برایش ــاتی ک ــان و مؤسس ــت متخصص ــد و از قیمومی ــم بگیرن تصمی
شــوند. لــذا شــعار " هیــچ اقدامــی دربــاره مــا بــدون نظــر و حضــور مــا نبایــد باشــد”۲  ســرلوحه اقدامــات ایــن 

تشــکل قــرار گرفــت.

در واقــع، دهــه ۸۰ و ۹۰ میــالدی شــاهد رشــد تدریجــی جوامــع و انجمن هــای افــراد دارای معلولیــت، تحــت 
نظــارت ســازمان جهانــی معلولیــن بوده اســت. ســازمانی کــه در تمامــی بحث هــا و مســائل مربــوط بــه 

جایــگاه و حقــوق افــراد دارای معلولیــت پیشــرو اســت وکنوانســیون حقــوق معلولیــن، یکــی از ثمــرات 
ــت و در رأس آن،  ــراد دارای معلولی ــا اف ــط ب ــع  مرتب ــجم جوام ــت منس ــن حرک ــای ای و پی آمده

ســازمان جهانــی معلولیــن  اســت.

1. Rehabilitation International (RI)
2. Nothing About Us, Without Us
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مورد  در  را  شما  نظر  می خواهیم  دوستان 
مناسب سازی اجتماعی و فرهنگی بدانیم. 

  امیــر همتیــان:  بــه نظرمــن مناسب ســازی 
فیزیکــی و شــهری بســیار مهــم اســت، 
در  مناسب ســازی  آن،  از  مهم تــر  ولــی 
ــن  ــازی اســت. م ــردم و فرهنگ س ــگاه م ن
ــه در  ــد و چ ــه در رع ــادی، چ ــتان زی دوس
ــا  ــه آنه ــی ب ــه وقت ــد دارم ک ــارج از رع خ
ــاع  ــه داخــل اجتم ــه ب ــه می شــود ک توصی
برونــد، آنهــا از تــرس نگاه مــردم، ایــن کار را 
ــه هــرکاری اولــش ســخت  ــد. البت نمی کنن
ــود.  ــادی می ش ــی ع ــد از مدت ــت و بع اس
در  کــه  ازبرخوردهایــی  بســیاری  االن 
ــان صــورت  ــا توانیاب ــه م ــه نســبت ب جامع
ــی  ــده  و حت ــادی ش ــان ع ــرد، برایم می گی
ــوردش  ــا در م ــا بچه ه ــع ب ــی در جم گاه
می گوییــم و می خندیــم. ولــی بــه هــر 
ــراد دارای  ــه اف ــد و نگــرش ب حــال ایــن دی
معلولیــت بســیار تلــخ و آزاردهنــده اســت. 
ــا  ــکان م ــیاری از نزدی ــرش دربس ــن نگ ای
ــا  ــندل ی ــوز واژه روش ــود دارد. هن ــم وج ه
توان یــاب در جامعــه جــا نیفتاده اســت. 
هنــوز کلماتــی مثــل معلــول در بیــن مــردم 
ــه  ــودی ک ــا وج ــن ب ــود. م ــتفاده می ش اس

ــی  ــت، ول ــف اس ــمی ام خفی ــکل جس مش
ــردم  ــده از طــرف م ــای آزاردهن ــن نگاه ه ای
را به خوبــی احســاس می کنــم. از خاطراتــم 
ــوس شــهری ســوار  ــم: روزی در اتوب می گوی
شــدم و در اثــر حرکــت اتوبــوس نتوانســتم 
تعادلــم را حفــظ کنــم و بــه زمیــن افتــادم. 
ــرد  ــدن ک ــه خندی ــروع ب ــه ای ش ــر بچ پس
و پیرمــردی بــه او نهیــب زد کــه چــرا 

مشــکل  خــدا  بنــده  ایــن  می خنــدی؟ 
دارد. آن روز مــن خیلــی شکســتم و تــا 
مدت هــا بــه ایــن موضــوع فکــر می کــردم. 
ــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه  ولــی بعدهــا ب
چنیــن افــرادی در جامعــه بســیار زیــاد 
هســتند و مــن نبایــد ناراحــت شــوم و 
ــه هرســال  ــا وجــودی  ک ــزم. ب ــه هــم بری ب
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــم آذرب در دوازده
ــی  ــت موفق ــراد دارای معلولی ــوالن، اف معل
مثــل زهــرا نعمتــی و ســیامند رحمــان 
و بســیاری دیگــر را در تلویزیــون نشــان 
می دهنــد ، ولــی هنــوز ایــن دیــدگاه و 
نگــرش نامناســب بــه توان یابــان در جامعــه 
ــی  ــاب و حت ــای توان ی ــود دارد. بچه ه وج
خانواده هایشــان از نــگاه مــردم می ترســند. 
دوســتی دارم کــه قــوزی در پشــتش دارد و 
مــادرش از نــگاه کنجکاوانــه مــردم ناراحــت 
می شــود. همیــن باعــث شــده کــه او نتواند 
ــا آنهــا  ــا پــدر و مــادرش بیــرون بــرود و ب ب
ــورد.  ــه بخ ــرون از خان ــتنی در بی ــک بس ی
ایــن تــرس بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــردم 
ــد  ــوال می کنن ــی س ــد و حت ــگاه می کنن ن
کــه چــرا ایــن فــرد این جــوری شده اســت؟ 
ممکــن اســت بعضــی از دوســتان بــه باوری 

سازی  مناسب  توان یاب،  نشریه  شماره  این  موضوع 
اجتماعی و فرهنگی است. بهتر دیدیم که عالوه بر صحبت با 

مسئوالن و فعاالن مدنی در حوزه معلولیت، با تنی چند از کارآموزان 
به  دست  فیزیکی،  محدودیت  از  نوعی  با  کدامشان  هر  که  رعد 
گریبانند هم صحبت کنیم. چهار نفر از بچه ها به دعوت ما جواب 

مثبت دادند. 
امیر همتیان، کارآموز و یکی از خوانندگان گروه موسیقی 
پور  فرزاد  زبان،  لکنت  و  خفیف  مغزی  فلج  مشکل  با  رعد، 
محمد روحی، مهندس برق، مخترع و ناشنوا به همراه خواهرش 
دانشجوی  دستوم،  عطااله  اشاره،  زبان  به  مسلط  شهرزاد، 
مترجمی زبان مرکز علمی کاربردی رعد و مشاور مالی شرکت آسان 
پرداخت با معلولیت از ناحیه پنج اندام وکم بینایی در اثر تصادف 
درسال ۸۰ و سید مهدی موسوی، کارآموز کالس معرق رعد و 
دانشجوی کارشناسی مددکاری مرکز علمی کاربردی رعد ودارای 

معلولیت مادرزادی از ناحیه پا.

امیر همتیان: بسیاری ازبرخوردهایی 
که در جامعه نسبت به ما توانیابان 

صورت می گیرد، برایمان عادی 
شده  و حتی گاهی در جمع با بچه ها 

در موردش می گوییم و می خندیم 
ولی این دید و نگرش به افراد دارای 

معلولیت بسیار تلخ و آزاردهنده است 

مناسب سازی های شهری مهم تر است یا 
مناسب سازی در نگاه مردم؟!

در میزگردی با کارآموزان رعد بررسی شد:
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رســیده باشــند کــه بتواننــد بــه راحتــی بــه 
ــد و مشکلشــان  ــن ســواالت پاســخ دهن ای
را بــرای دیگــران تشــریح کننــد، ولــی 
ــاور نرســیده اند و  ــن ب ــه ای عــده ای  هــم ب
ــد از  ــان بای ناراحــت  می شــوند. مــا توانیاب
خودمــان شــروع کنیــم. مــن بایــد قبــول 
کنــم کــه مــن همیــن هســتم. زمانــی اگــر 
می خواســتم از یــک جــوی آب بپــرم، فکــر 
ــی  ــه اتفاق ــم چ ــر بیفت ــه اگ ــردم ک می ک
ــودم.  ــران ب ــگاه دیگ ــران ن ــد و نگ می افت
امــا االن بارهــا شــده کــه از جــوی آب 
پریــده ام و بــه زمیــن افتــاده ام و خــودم بــه 

ــده ام. ــاق خندی ــن اتف ای

آیا شرایطی پیش آمده که از دیگران کمک 
برایت  دیگران  از  گرفتن  کمک  و  بگیری 

کسرشان نباشد؟
امیــر همتیــان: بیشــتر ســعی می کنــم 
احتیــاط کنــم و اگــر بتوانــم کاری را خــودم 
انجــام دهــم، از کســی کمــک نگیــرم. ولــی 
بارهــا هــم از مــردم کمــک گرفتــه ام. یکــی 
ــم  ــام خان ــه ن ــا ب ــاب م ــتان توان ی از دوس
پریــا تشــکری کــه هــم شــاعر هســتند و هم 
بســیار خوش روحیــه و فعــال، بــا وجــودی  
که خودشــان مشــکل شدید جســمی دارند، 
دوســتان نابینــا را بــه ســفر می برنــد. مــن 
وقتــی چنیــن افــراد را می بینــم، بــا خــود 
می گویــم چــرا مــن نتوانــم مثــل ایــن افــراد 
باشــم. بایــد خودمــان بــه ایــن باور برســیم 
و قبــول کنیــم کــه چنیــن تفکــر اشــتباهی 
درجامعــه وجــود دارد و شــاید بــه راحتــی 
نتــوان تغییــرش داد. مــادر بــزرگ مــن هــم 
وقتــی یــک فــرد ویلچــری را می بینــد، 
برایــش دلســوزی می کنــد. مــن بــه او 
ــوزی  ــم و دلس ــه ترح ــازی ب ــم نی می گوی
ــک  ــرد ی ــن ف ــت ای ــن اس ــت، ممک نیس
ــا مهنــدس باشــد.  ــر ی پرفســور، یــک دکت
بــه دیــد یــک فــرد ناتــوان و نیازمنــد 
ترحــم بــه او نــگاه نکــن. متاســفانه مــردم 

ظاهربیــن هســتند. 

چه انتظاری از جامعه داری؟
ــه  ــم ک ــن می کن ــن تمری امیــر همتیــان: م
ــا  ــم. م ــته باش ــاری نداش ــه انتظ از جامع
چیزهایــی را حــق خودمــان می دانیــم و 
ــم؛  ــر می زنی ــی غ ــن در جاهای ــرای همی ب
ــتی،  ــل بهزیس ــازمانی مث ــون س ــال چ مث
جاهایــی توان یابــان را نادیــده می گیــرد 
اعتــراض  می دهــد،  شــعار  فقــط  و 
بــه  بهزیســتی  ســازمان  در  می کنیــم. 
ــه  ــوالن، برنام ــی معل ــبت روز جهان مناس
ــد و  ــم آم ــازمان ه ــس س ــتیم و رئی داش

ــا  ــی ب ــرد، ول ــد ک ــف و تمجی ــا تعری از م
ــد  ــه ببین ــزد ک ــرف ن ــا ح ــدام از م هیچ ک
ــا چیســت. متاســفانه گاهــی  مشــکالت م
ایــن دیــد و نگــرش را در مجتمــع خودمــان 
ــن  ــرای م ــد ب ــع رع ــم. مجتم ــم می بین ه
خیلــی عزیــز اســت. از بچگــی مــن در 
ــتم.  ــه ام و برگش ــا رفت ــودم و باره ــد ب رع
می خواهــم از دوســتان خــودم در رعــد 
شــروع کنــم. گاهــی مــا خودمــان را بــاور 
نمی کنیــم. مــن از دیگــران توقعــی نــدارم، 
حتــی از افــراد تندرســتی کــه در رعــد 
کار می کننــد. ولــی از دوســتان خــودم 
توقــع دارم کــه همدیگــر را حمایــت کنیــم 
ــدام از  ــر ک ــم. ه ــر را نزنی ــرآب همدیگ و زی
ــا  ــه و ی ــر و حرف ــک هن ــد در ی ــا در رع م
در گروهــی فعالیــت می کنیــم و اگــر درکار 
ــا  ــیده ایم، ب ــی رس ــه توانای ــان ب و حرفه م
کوشــش و تــالش و صــرف وقت بوده اســت. 
ــه  ــم ک ــی بزنی ــد حرف های ــرا بای ــس چ پ
باعــث آزردگــی همدیگــر شــویم و چــرا بایــد 
از پیشــرفت یکدیگــر ناراحــت شــویم؟ مــن 
درگــروه موســیقی آواز می خوانــم، یکــی در 
ــو می ســازد و دربازارچــه  کارگاه معــرق تابل
نقاشــی  یکــی  می رســاند،  فــروش  بــه 
ــارش  ــذارد و آث می کشــد و نمایشــگاه می گ
ــی  ــن پول ــر م ــرا اگ ــس چ را می فروشــد. پ
ــتان  ــد از دوس ــم، بای ــت کن از کارم دریاف
خــودم متلــک بشــنوم؟! اول بایــد نگــرش 
خودمــان را نســبت بــه هــم درســت کنیم، 
بعــد از دیگــران توقــع داشــته باشــیم کــه 
ــزی  ــد. پایه ری ــا درســت برخــورد کنن ــا م ب
مجتمــع رعــد، براســاس نیــت خیــر بــوده 
ــه نظــرم شــکاف و حفــره ای  اســت ولــی ب
بیــن بچه هــا بــا هــم و بــا مســئولین 
درحــال بوجــود آمــدن اســت کــه بنظــرم 
بــرای مــکان مقــدس و مطهــری مثــل 
ــوان  ــه عن ــن ب ــندیده نیســت. م ــد پس رع
ــدان و خــادم رعــد، همیشــه  یکــی از فرزن

آرزوی بهترین هــا را بــرای رعــد داشــته ام و 
امــی دوارم فضــای رفاقــت و صمیمــی ت را 
در رعــد ببینــم. وقتــی گــروه مــا روی ســن 
مــی رود کــه بــرای مخاطبــان برنامــه اجــرا 
نمی کشــیم  را  پرده هــا  معمــوال   ، کنــد 
ــا  ــا ب ــدام از م ــه هرک ــد ک ــه ببینن ــه بقی ک
ــد.  ــه می آین ــه روی صحن ــختی ب ــه س چ
هرکــدام از مــا بایــد بــرای فرهنگ ســازی از 
خودمــان و خانواده هایمــان و اطرافیانمــان 
دارای  افــراد  امــی دوارم  کنیــم.  شــروع 
معلولیــت بــا هــم بــه وحــدت برســند و آن 
وقــت اســت کــه مشــکالت مــا، مشــکالت 
ــهری  ــائل ش ــتی و مس ــود در بهزیس موج
ــادی در حــال  حــل می شــود. دوســتان زی
ــا هســتند، دوســتان  ــت در انجمن ه فعالی
دررســانه ها مثــل تلویزیــون و رادیــو حــرف 
می زننــد ودر مســابقات فرمــول یــک و 
غیــره شــرکت می کننــد. ولــی بازهــم کــم 
اســت و بایــد کارهــای بیشــتری انجــام داد.

فرزاد شما به عنوان یک فرد ناشنوا با چه 
مشکالتی در جامعه رو به روهستی؟

فــرزاد: مــن تــا وقتــی نخواهــم بــا کســی 
ارتبــاط برقــرار کنــم، هیــچ مشــکلی نــدارم 
چــون ظاهــرم نشــان نمی دهــد که مشــکل 
دارم. ولــی وقتــی شــروع بــه ارتبــاط برقــرار 
کــردن می کنــم، دچــار مشــکل می شــوم. 
زبــان اشــاره را کــه هیچکــس بلــد نیســت 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــن ب ــرای همی ب
دیگــران بایــد حرف هایــم را بنویســم. ولــی 
معمــوال افــراد وقــت و حوصلــه کافــی برای 
ایــن کــه با مــن ارتبــاط بگیرنــد و نوشــته ام 

را بخواننــد و جــواب دهنــد را ندارنــد. 

ــا  ــی بچه ه ــرزاد: وقت ــر ف ــهرزاد، خواه ش
وارد مدرســه می شــوند، یکــی ازدرس هایــی 
کــه می خواننــد، درس علــوم اجتماعــی 
اســت کــه در ایــن درس راجــع بــه معلولیت 
هیــچ بحثــی دیــده نمی شــود. در صورتــی 
از  بســیاری  از  پیشــگیری  درمــورد  کــه 
بعضــی  و  اعتیــاد  حتــی  و  بیماری هــا 
آســیب های اجتماعــی، آگاهی هایــی بــه 
راهنمایــی  درســال های  دانش آمــوزان 
ــرم از  ــه نظ ــود. ب ــتان داده می ش و دبیرس
همــان ســال های اول تحصیــل در مــدارس 
بایــد آموزش هایــی داده شــود کــه معلولیت 
چیســت و بــا افــراد دارای معلولیــت چگونه 
بایــد رفتــار کــرد؟ چــه نگاهــی بایــد بــه آنها 
داشــت و آنهــا چــه انتظاراتــی از مــا دارنــد؟ 
از طرفــی برنامه هایــی کــه در صــدا وســیما 
از افــراد دارای معلولیــت پخــش می شــود، 
آنهــا را افــرادی ضعیــف و ناتــوان و غمگیــن 

 فرزاد روحی: زبان اشاره را 
هیچ کس بلد نیست، به همین دلیل 
برای برقراری ارتباط با دیگران باید 
حرف هایم را بنویسم که بیشتر افراد 

حوصله خواندن آن را ندارند

21

13
98 

ـار
   به

،71
اره 

شم

مناسب سازى فرهنگى و اجتماعى



نشــان می دهــد. کمتــر دیده ایــم کــه فــرد 
دارای معلولیــت را فــردی شــاد و توانــا کــه 
در زندگــی پیشــرفت کــرده و چیــزی را بــه 
ــی در  ــد. وقت ــان دهن ــت آورده را نش دس
ــه  ــت این گون ــه معلولی ــی  ب ــانه عموم رس
نــگاه شــود، چــه انتظــاری می تــوان از 
ــا بیمــاری  بقیــه داشــت. زمانــی جامعــه ب
طاعــون بــه عنــوان یک پدیــده وحشــتناک 
ــرس و  ــن ت ــی االن ای ــرد، ول برخــورد می ک
نگرانــی وجــود نــدارد، چــون می دانیــم کــه 
ــم الزم اســت  ــه ه ــن دارد. در جامع واکس
کــه تــرس ازمعلولیــت وجــود نداشته باشــد 
و مــردم بداننــد کــه ایــن افــراد هــم 
ــر  ــی توانات ــه و حت ــد بقی ــان هایی مانن انس
هــم هســتند. بایــد تــرس از معلولیــت 
ــراد دارای  ــه اف ــود ب ــی موج ــگاه منف و ن
ــی  ــا وقت ــرزاد ت ــرد. ف ــم ک ــت را ک معلولی
حــرف نزنــد مشــکلی نــدارد چــون ظاهرش 
چیــزی را نشــان نمی دهــد، ناشــنوایان 
افــرادی هســتند کــه بــا ایــن مشــکل 
بیشــتراز ســایرمعلولیت ها روبــه رو هســتند. 
حتــی در سیاســت های ســازمان بهزیســتی 
ــا  ــتر به ــا بیش ــایر معلولیت ه ــه س ــم ب ه
داده می شــود. در خــود ســازمان بهزیســتی 
هــم کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه 
ــاره آشــنایی داشــته باشــد و  ــان اش ــا زب ب
بتوانــد بــا ایــن افــراد کــه قشــری از جامعــه 
هســتند، ارتبــاط برقــرار کنــد. چندیــن بــار 
ــنوایان  ــواده ناش ــن خان ــوان انجم ــه عن ب
ــالم  ــم و اع ــه کردی ــتی مراجع ــه بهزیس ب
ــگان  ــور رای ــه  ط ــم ب ــه حاضری ــم ک کردی
ــاره را  ــان اش ــتی، زب ــدان بهزیس ــه کارمن ب
آمــوزش دهیــم، ولــی توجــه نکردنــد. ایــن 
ــده  ــت کنن ــنوایان ناراح ــرای ناش ــا ب واقع
ــه  ــی ک ــوان جای ــه عن ــتی ب اســت. بهزیس
ــن  ــه ناشــنوایان اســت، اولی محــل مراجع
جایــی اســت کــه کارمندانــش بایــد بتوانند 
بــا ایــن افــراد ارتبــاط بگیرنــد و ایــن همان 
بــه حاشــیه رانــده شــدن ایــن افــراد اســت. 

ســایرمعلولیت ها،  میــان  در  ناشــنوایان 
درصــد کمتــری را تشــکیل می دهنــد . 
ــت،  ــراد دارای معلولی ــداد اف ــترین تع بیش
مربــوط بــه افــراد جســمی و حرکتی اســت. 
در دنیایــی کــه حــدود یــک میلیــارد فــرد 
دارای معلولیــت دارد و اگــر جمعیــت دنیــا 
را هشــت میلیــارد درنظــر بگیریــم، یعنــی 
تقریبــا از هــر هشــت نفــر یــک نفــر دارای 
معلولیــت اســت، پــس چــرا دیــدن فــردی 
ــه  ــردم جامع ــرای م ــت دارد، ب ــه معلولی ک
ــه خاطــر آن تفکــر  ــن ب عجیــب اســت؟ ای
و پیشــینه ای اســت کــه از معلولیــت در 
اذهــان مــردم جــای گرفته اســت. برچســب 
ــه  ــودن ب ــکل دار ب ــص و مش ــی، نق ناتوان
ایــن افــراد اســت کــه باعــث ایــن نگاه هــا 
برچســب ها  ایــن  بایــد  شده اســت. 
برداشــته شــوند تــا معلــوم شــود کــه ایــن 
ــی دارد؟  ــه توانایی های ــت و چ ــرد کیس ف

ســید مهــدى موســوى: یکــی از دانشــجویان 
ــه در دوران  ــد ک ــردی رع ــز علمی کاری مرک
بــوده  همــکالس  فــرزاد  بــا  کاردانــی 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد: ناشنواســت و ب می گوی
نمی توانســت  و دانشــجویان  اســتاد  بــا 
ــکالت  ــش مش ــد، برای ــرار کن ــاط برق ارتب
ــه  ــا مرحل ــی ت ــد و حت ــاد ش ــادی ایج زی
ــا حمایــت  اخــراج هــم پیــش رفــت کــه ب
و پیگیــری چنــد نفــر از بچه هــا درســش را 
ادامــه داد. در ایــن مرکــز هیچ کــس نبــود 
ــا ایــن فــرد  ــان اشــاره ب ــا زب ــد ب کــه بتوان
صحبــت کنــد و فقــط یکــی دو نفــراز مــا به 
ــم.  ــرار می کردی ــاط برق ــا او ارتب ــت ب زحم
ــالت  ــورداری از تحصی ــه برخ ــی ک در صورت
مرکــزی، از نیازهــای توانیابــان و حــق 
شــهروندی آنــان اســت و بایــد شــرایط الزم 
ــود.  ــم ش ــا فراه ــرای آنه ــه ب ــن زمین درای
حــق شــهروندی یــک فــرد دارای معلولیــت 
ــا  ــک اداره ی ــی وارد ی ــه وقت ــن اســت ک ای
ــا هــر مــکان عمومی می شــود، بــه  مرکــز ی

او اهمــی ت داده شــود و مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد. همــان طــور کــه هیــچ یــک از مــا 
ــا  ــدان یــک اداره ی ــه کارمن ــم ب حــق نداری
ســازمان توهیــن کنیــم، دیگــران هــم حــق 
ــد.  ــا را ندارن ــه م ــن ب ــی و توهی بی توجه
ــد  ــه بای ــت ک ــهروندی ماس ــق ش ــن ح ای
رعایــت شــود. بــرای افــراد دارای معلولیــت 
مــدارک،  ارائــه  بــا  جســمی حرکتی 
درمقابــل محــل زندگــی آنهــا تابلــوی پــارک 
مقابــل  در  می شــود.  نصــب  معلــوالن 
ــو زده شــد و مــن  خانــه مــا هــم ایــن تابل
ماشــینم را در ایــن مــکان پــارک می کــردم. 
وقتــی افســر راهنمایــی رانندگــی می آمــد، 
ماشــین های همســایگان کــه در پشــت 
ــد  ــارک می کردن ــن پ ــین م ــو ماش ــا جل ی
را جریمــه می کــرد و می رفــت. همیــن 
ــه  ــدون توجــه ب باعــث شــد همســایگان ب
ــد.  ــد و بردن ــو را کندن معلولیــت مــن، تابل
ــا  ــین هایی ب ــه ماش ــت ک ــن در حالیس ای
پــالک عــادی بــه راحتــی زیــر تابلــوی 
پــارک معلــوالن پــارک می کننــد. ایــن 
بــه  زیــاد  مــا  جامعــه  در  بی نظمی هــا 

چشــم می خــورد. 

ــده  ــن هج ــن در س ــتوم:. م ــه دس عطاءال
ــر تصــادف دچــار معلولیــت  ســالگی، در اث
شــدم و از ابتــدا بــا معلولیت روبــه رو نبودم 
ــس  ــه نف ــاد ب ــل اعتم ــن دلی ــه همی و ب
ــی بســیاری از  ــوز دارم. ول گذشــته ام را هن
دوســتان از شــرایط جســمی خود خجالــت 
ــه نفــس الزم را  ــاد ب ــا اعتم می کشــند و ی
ندارنــد، بــه همیــن دلیــل در بیــن مــردم 
کمتــر حاضــر می شــوند. ولــی مــن اینطــور 
نیســتم و بارهــا و بارهــا بــا مســئولین 
ــدم  ــو رسمی ش ــث و گفت وگ ــد وارد بح رع
ــیاری  ــه ام و در بس ــره رفت ــرمیز مذاک و س
ــن  ــا ای ــودم. ب ــذار ب ــا اثرگ تصمیم گیری ه
وجــود در بســیاری از مــوارد از دیگــران 
ــرده ام  ــول ک ــون قب ــرم، چ ــک می گی کم
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ــک  ــه کم ــی ب ــه ام و گاه ــن این گون ــه م ک
نیــاز دارم. یــا جهــان بایــد بــا مــن همــراه 
ــراه  ــان هم ــا جه ــد ب ــن بای ــا م ــود و ی ش
ــا مــن همــراه  شــوم و حــال کــه جهــان ب
از  را  خواســته هایم  بایــد  مــن  نیســت، 
جهــان بخواهــم. از ســال ۸۷ کــه وارد 
مجتمــع رعــد شــدم، در کالس هــای زیادی 
شــرکت کــردم و در طــول ایــن مــدت 
روحیــه ام بهتــر و اعتمــاد بــه نفســم بیشــتر 
شــد. بــه مــرور هرچــه آگاهــی مــن باالتــر 
رفــت و چشــمم بازتــر شــد، بــا مشــکالت 
افــراد دارای معلولیــت بیشــتر آشــنا شــدم. 
مثــال چــرا فقــط مرکــز علمی کاربــردی 
رعــد بایــد مناسب ســازی شــده باشــد ؟ و 

ــر. ــی چراهــای دیگ خیل
 مدتــی پیــش بــا یــک تیــم بســیار حرفه ای 
کــه  افــرادی  رفتیــم.  کویرمرکــزی  بــه 
برگــزاری ایــن تــور را بــه عهــده داشــتند، با 
اینکــه خودشــان هــم معلولیــت داشــتند، 
ــی و  ــکالت را پیش بین ــام مش ــل تم از قب
ــت  ــاظ رف ــد؛ از لح ــزی کرده بودن برنامه ری
ــادر و از  ــکونت در چ ــاظ س ــد، از لح و آم
لحــاظ ســرویس بهداشــتی مناســب بــرای 
افــراد دارای معلولیــت و غیــره. ماشــین ها 
ــت  ــرم و راح ــیار ن ــرود و بس ــورت آف به ص
وهفتــاد  دویســت  به طوری کــه  بودنــد، 
کیلومترعــرض کویرمرکــزی ایــران را بــدون 
هیــچ دغدغــه و نگرانــی طــی کردیــم. 
ــن  ــود. ای ــری ب ــب و بک ــیار جال ــفر بس س
گــروه شــامل پنــج نفــر بودنــد کــه همگــی 
معلولیــت داشــتند. دو نفــر بــا ویلچربودند، 
مــن بــا واکربــودم، یکــی بــا عصــا و 
دیگــری کــه مشــکل فلــج مغــزی داشــت، 
بــدون وســیله کمکــی راه می رفــت. گــروه 
ــای  ــت آق ــا هدای ــم. ب ــی بودی ــیار خوب بس
ــه ای  ســعید ضــروری، ســفری بســیار حرف
به طوری کــه  شــد،  صمیمی برگــزار  و 
ــکان نخــورد. ســفر  ــا ت ــا آب در دل م واقع
بــود  شــده  مناسب ســازی  هرلحــاظ  از 
دغدغه هــای  و  نگرانی هــا  همــه  بــه  و 
ــود.  ــه شــده ب ــن ســفری توج ــا در چنی م
ایــن ســفر تجربــه بســیار خــوب و بــه یــاد 
ماندنــی بــرای همــه مــا بــود. ولــی وقتــی 
از کویــر برهــوت بیــرون آمدیــم و وارد شــهر 
ــدیم،  ــی ش ــبزی و آبادان ــان و سرس و خیاب
و  پیاده روهــا  و  آب  جــوی  بــا  دوبــاره 
ــا رد  ــه نمی توانســتیم ازآنه ــی ک خیابان های
شــویم، رو بــه رو شــدیم. نتیجــه جالبــی که 
مــن و سایردوســتان از ایــن ســفر گرفتیــم 
و بازتــاب آن را به صــورت نوشــته ای در 
روزنامــه همشــهری چــاپ شــد، ایــن بــود 
ــزی  ــر مرک ــرض کوی ــتیم ع ــا توانس ــه م ک

ــا یــک برنامه ریــزی دقیــق  ایــران را تنهــا ب
شــده بود  انجــام  کــه  مناسب ســازی  و 
بــدون مشــکل رد شــویم، ولــی از کوچــه و 
خیابــان محلــه خودمــان نمی توانیــم راحت 
رد شــویم! دوســتان می داننــد وقتــی مــن 
طــرف  دو  می آیــم  بیــرون  درخانــه ام  از 
پیــاده رو پلــه اســت. این هــا مشــکالت 
مناسب ســازی فیزیکــی اســت کــه بــه 

ــد. ــدا می کن ــود پی ــم نم چش

چه انتظاراتی از شهرداری دارید؟
عطاءالــه: یکــی از ایــن مشــکالت مــا متــرو 
ــت  ــراد دارای معلولی ــرای اف ــه ب ــت ک اس
مناســب  اصــال  حرکتــی  جســمی  و 
ــرو  نیســت. مــن دوســتانی دارم کــه از مت
ــرای  ــه ب ــرو ن اســتفاده می کننــد، ولــی مت
ــازی  ــر مناسب س ــرای واک ــه ب ــر و ن ویلچ
نشده اســت. پــالک مخصــوص معلــوالن را 
ــد آشــنا  ــا بای ــد  کــه ی ــرادی می دهن ــه اف ب
داشته باشــند و یــا بــا مددکاربهزیســتی 
باشــد.  داشــته  خوبــی  ارتبــاط 
هــم   (BRT)سریع الســیر اتوبوس هــای 
کــه اصــال بــرای معلــوالن مناســب نیســت. 
توانیابــان از مراکــز عمومی مثــل مراکــز 
ــد، پارک هــا، ســرویس های بهداشــتی  خری
در ســطح شــهر هــم اصــال نمی تواننــد 
اســتفاده کننــد. در بعضــی مناطــق توالــت 
فرنگــی تعبیــه شــده، ولــی مقابــل در 
ــود دارد و  ــه وج ــا دو پل ــک ی ورودی آن ی
عــرض در ورودی آن هــم طــوری نیســت که 
بــا واکــر یــا ویلچــر بتــوان واردش شــد. من 
اگــر بخواهــم از ایــن ســرویس ها اســتفاده 
ــذارم!  ــرون در بگ ــرم را بی ــد واک ــم، بای کن
تمــام ایــن مشــکالت باعــث می شــود 
احســاس  معلولیــت،  دارای  افــراد  کــه 
اســتقالل و راحتــی نکنــد و نتواننــد بــدون 
ــن  ــد. ای ــه بیاین ــرون از خان ــه بی دغدغــه ب
ــراد  ــر اف ــه خاط ــط ب ــازی ها فق مناسب س
ــتفاده  ــرای اس ــت، ب ــت نیس دارای معلولی

ــه  ــکه بچ ــه کالس ــرادی ک ــالمندان واف س
بــه همــراه دارنــد و خیلی هــای دیگــر 
هــم الزم اســت. االن بــرای پــارک گفتگــو 
رمــپ تعبیــه شــده و انصافــا هــم رمپ هــا 
اســتاندارد هســتند و افــراد دارای معلولیت 
اســتفاده  آن  از  می تواننــد  راحتــی  بــه 
ــای شــهر  ــی بســیاری از پارک ه ــد. ول کنن
چنیــن امکاناتــی نــدارد. تهــران چــون 
ــات را دارد، در  ــن امکان پایتخــت اســت ای
صورتــی کــه در شهرســتان ها وضــع بســیار 
بــد اســت. مــن خــودم چــون اعتمــاد بــه 
نفــس الزم را دارم، اجــازه نمی دهــم کســی 
ــم  ــا ترح ــا ب ــد و ی ــد کن ــگاه ب ــن ن ــه م ب
ــازه  ــی اج ــه کس ــد. ب ــار کن ــن رفت ــا م ب
ــمانیم  ــرایط جس ــل ش ــه دلی ــم ب نمی ده
بــه مــن بی احترامی کنــد. عقیــده دارم 
اگــر کســی بــه عنــوان یــک انســان ناتــوان 
بــه مــن نــگاه کنــد، پــس حتمــا الیــق آن 
ترحــم هســتم و از درون مشــکل دارم. اگــر 
ــس الزم را  ــه نف ــاد ب ــم و اعتم ــوی باش ق
ــه  ــد ب داشته باشــم، کســی جــرات نمی کن
ــول  ــه ق ــد. ب ــا ترحــم کن ــد ی ــگاه ب مــن ن
ــد نگاهمــان نســبت  ــا بای ــان، م امیرهمتی
ــه  ــن ب ــم. م ــان را درســت کنی ــه خودم ب
ــد  ــت بای ــرد دارای معلولی ــک ف ــوان ی عن
ــه  ــا اینگون ــه ام. حــاال ی ــرم کــه اینگون بپذی
ــه  ــه اینگون ــا دراثرحادث ــده ام و ی ــد ش متول
شــده ام. در همیــن رعــد دوســتانی بــا 
اعتمــاد بــه نفــس بــاال می شناســم. خــودم 
ــد  ــون رع ــم را مدی ــه نفس ــاد ب ــم اعتم ه
ــدم و  ــز آم ــن مرک ــه ای ــی ب ــم. وقت می دان
افــراد دیگــری همچــون خــودم را دیــدم و 
ــردم،  ــرکت ک ــف ش ــای مختل در کالس ه
ــم  ــم بگوی ــد. می خواه ــر ش ــه ام بهت روحی
مــا بایــد خودمــان را بــاور کنیــم تــا جامعــه 

ــد.  ــاور کن ــا را ب هــم م

ــازی  ــب س ــوى: مناس ــدى موس ــید مه  س
ــه  ــه تغییرنگــرش دارد ک ــاز ب اجتماعــی نی
ازخــود خانواده هــا بایــد شــروع شــود. 
ــول  ــودم "معل ــه خ ــاب ب ــن توانی ــی م وقت
نمی توانــم"،  می گویــم"  و  "می گویــم 
ــه  ــرا ب ــه م انتظــاری از ســایرین نیســت ک
ــد.  ــول کنن ــد قب ــرد توانمن ــک ف ــوان ی عن
در  شــهری  و  فیزیکــی  مناسب ســازی 
کشــور و شــهر مــا بــا مشــکالت و ایرادهای 
ــا  ــع حضــور م ــددی روبه روســت و مان متع
در جامعــه می شــود. از طرفــی خانــواده 
اگرمــن  می بینــد.  ناتــوان  را  مــا  هــم 
ــد  ــواده ببین ــه خان ــم ک ــام ده کاری انج
ــی  ــه توانای ــا هــم ب ــی اش را دارم، آنه توانای
ــد، گرچــه گاهــی  ــدا می کنن ــا ایمــان پی م

عطاءاله دستوم: معتقدم ما باید 
خودمان را باور کنیم تا جامعه هم ما 

را باور کند
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انجــام  کاری  نمی خواهیــم  خودمــان 
ــت.  ــختی اس ــرش کار س ــم. تغییرنگ دهی
همانطــور کــه هنــوز جامعــه نتوانســته 
ــت.  ــار اس ــاد بیم ــک معت ــه ی ــرد ک بپذی
ــری دارد  ــکل فک ــه مش ــردی اســت ک او ف
ــه  ــاج ب ــناس و احتی ــه روانش ــاج ب و احتی
حمایــت خانــواده دارد. همانطــور مــا هــم 
ــر  ــه تغیی ــد شــروع ب ــان بای درخانواده هایم
نگــرش کنیــم. اگــر مــا از خانه هــا بیــرون 
نیاییــم و بــا وجــود همــه ســختی هایی کــه 
بــرای رفــت و آمــد داریــم، نخواهیــم کــه در 
جامعــه حضــور داشــته باشــیم، ایــن تغییــر 
ــان  ــود. االن نابینای ــاد نمی ش ــرش ایج نگ
از اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری نســبت 
برخوردارنــد  جســمی حرکتی  افــراد  بــه 
و در بســیاری از ادارات مشــغول بــه کار 
ــان و  ــون نابینای ــی وارد کان ــتند. وقت هس
ــتیاق  ــور و اش ــویم، ش ــان می ش ــم بینای ک
ســایرانجمن ها  بــه  نســبت  بیشــتری 
می بینیــم. مثــال آذرمــاه ســال پیــش 
جهــت  تهــران  درجوادیــه  را  مکانــی 
ــد  ــوزان رع ــار کارآم ــتغالی دراختی خوداش
قــرار دادنــد و طبقــه بــاالی آن ســاختمان 
را هــم بــه دوســتان روشــندل داده بودنــد. 
ــن  ــتند در ای ــه نتوانس ــد ک ــای رع بچه ه
ــه  ــر شــما ب ــی اگ ــق باشــند ول ــروژه موف پ
کــه  می بینیــد  ســربزنید،  مــکان  ایــن 
فعالیت هایــی  چــه  روشــندل  دوســتان 
ــته اند و  ــده ای نشس ــا ع ــد. در آنج می کنن
ــته بندی  ــده ای بس ــد، ع ــی می کنن بازاریاب
ــا نتوانســتیم  ــه م ــی ک ــد. در صورت می کنن
ــمی حرکتی  ــای جس ــم. بچه ه ــه دهی ادام
کمی لــوس هســتند. مــن خــودم تــا یــازده 
ــدر  ــی پ ــل از جدای ــا قب دوازده ســالگی و ت
ــد  ــی بع ــودم ول ــی ب ــه لوس ــادرم بچ و م
ــادری ام زندگــی  ــا نام ــور شــدم ب ــه مجب ک
کنــم، مجبــور شــدم روی پــای خــودم 
بایســتم. چــون مــادر و مادربزرگم همیشــه 
کاری  نمی توانــد  بچــه  ایــن  می گفتنــد 
انجــام دهــد. شــاید ایــن اتفاقــات بــا همــه 
تلخی هایــش باعــث شــد کــه امــروز بتوانــم 
مســتقل زندگــی کنــم و روی پــای خــودم 
ــد  ــول نمی کن ــواده قب ــی خان بایســتم. وقت
ــی  ــش توانایی های ــد دارای معلولیت ــه فرزن ک
هــم دارد، چطــور می تــوان از جامعــه توقــع 
ــر  ــه در اث داشــت. بســیاری از دوســتانی ک
حادثــه دچــار معلولیــت شــده اند، خودشــان 
حاضــر بــه پذیرفتــن شــرایط خود نیســتند و 
همیــن باعــث شــده دچــار مشــکالت روانی 
شــوند. تغییــر نگــرش نیــاز بــه برنامه ریــزی 
ــدا  ــل ص ــانه ها مث ــه رس ــن وظیف دارد و ای
رادیــو  در  پیــش  چنــدی  وسیماســت. 

ــواده صحبــت  ــاره ســالمندآزاری در خان درب
ــازی در  ــه فرهنگ س ــاز ب ــا نی ــرد. م می ک

ــم. ــا داری ــیاری از زمینه ه بس

عطاءاله دستوم: همان طور که صدا و سیما 
موجود  کانال  سه  تنها  با  هفتاد  دهه  در 
و  گاز  و  برق  مصرف  در  صرفه جویی  برای 
بستن  مثل  رانندگی  راهنمایی  آموزش های 
می کرد،  فرهنگ سازی  ایمنی،  کمربند 
استانی  کانال  زیاد  تعداد  این  با  هم  اکنون 
و غیراستانی، می تواند در مورد معلولیت و 
معلولیت  دارای  افراد  مورد  در  نغییرنگرش 
بخشی  هم  افراد  این  که  کند  فرهنگ سازی 
افراد  کلی  ما  طرفی  از  هستند.  جامعه  از 
رعد  مجتمع  همین  در  توانمند  توانیاب 
داریم که می توانند درهمین مجتمع فعالیت 
عنوان  به  مثال  داشته باشند.  درآمد  و  کنند 
تلفنچی، مسئول روابط عمومی، حسابدار، 
و  تئاتر  آمفی  مسئول  تعمیرات،  مسئول 
این  وقتی  نمی افتد.  اتفاق  این  ولی  غیره. 
نگاه در خود رعد ایجاد نشده است، چگونه 
می توان از جامعه انتظار داشت که این فرد 
دارای معلولیت را استخدام کند؟ در سازمان 
بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی هم به 
معلولیت  دارای  افراد  و  است  شکل  همین 
طبق  حالی که  در  نمی کنند.  استخدام  را 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن قرار 
استخدام های  از  درصد  سه  که  است  براین 
سازمان های دولتی از افراد دارای معلولیت 

باشد ، ولی این اتفاق نمی افتد.

ســید مهــدى موســوى: فرهنگ ســازی بایــد 
ازطریــق صــداو ســیما صــورت بگیــرد. 
ــارک  ــین پ ــه ماش ــازند ک ــی فیلمی بس وقت
شــده در محــل پــارک معلــوالن راپلیــس بــا 
ــردم  ــرد، م ــد و می ب ــد می کن ــل بلن جرثقی
متوجــه می شــوند کــه نبایــد چنیــن کاری 
کننــد. همانطــور کــه اگــر ماشــینی جلــوی 
ــارک شــود، پلیــس آن  شــیرآتش نشــانی پ
ــه  ــرد و ب ــل می ب ــا جرثقی ــتثناء ب را بالاس
ــن کار  ــر ای ــد، اگ ــنده نمی کن ــه بس جریم
ــالک  ــدون پ ــین ب ــارک ماش ــورد پ را در م
مخصــوص  تابلــوی  زیــر  در  معلولیــت 
ــود.  ــوب ب ــی خ ــرد، خیل ــوالن می ک معل

چه انتظاری از شهردار تهران دارید؟
سـید مهـدى موسـوى: مـن به شـهرک های 
در حـال سـاخت اطراف تهـران مثل پردیس 
و پرنـد و هشـتگرد رفتـه ام و دیـدم کـه در 
مقابـل بسـیاری از سـاختمان های عمومـی  
و غیرعمومی تازه سـاز پلـه سـاخته شـده و 
درصورتـی  نشده اسـت.  تعبیـه  هـم  رمپـی 

کـه رعایـت ایـن موارد جـزء قوانین سـاخت 
وسـاز اسـت. بسـیاری از بچه هـای توانیاب 
زندگـی  تهـران  اطـراف  شـهرک های  در 
می کننـد. در داخـل شـهر تهـران خصوصـا 
دربافـت قدیمی شـهر مثـل بـازار و منیریـه 
کـه مناسب سـازی حتـی بـرای عبـور یـک 
کالسـکه وجود نـدارد پس کاش در سـاخت 
رعایـت  مسـایل  ایـن  جدیـد  سـازهای  و 
شـوند. من بارها با دوسـتان ویلچـری برای 
خریـد یـا کار بـه ایـن نقـاط رفتـه ام و مـا 
مجبـور شـده ایم از مـردم کوچـه و خیابـان 
بخواهیـم سـر ویلچردوسـتان را بگیرند و از 
روی جـوی آب و پلـه و پیـاده رو رد کننـد. 
بسـیاری از بچه هـا وقتـی بـا ایـن شـرایط 
کـه  می دهنـد   ترجیـح  می شـوند،  روبـه رو 
اصـال از خانـه بیـرون نیایند. حداقـل کاری 
کـه شـهرداری می توانـد انجـام دهـد ایـن 
و  تهـران  اطـراف  شـهرک های  کـه  اسـت 
مناطـق جدیـد کـه اکنـون در حال سـاخت 
برطبـق  و  شـهری  اصـول  طبـق  را  اسـت 
اسـتانداردهای خود شـهرداری و مسـکن و 
شهرسـازی بسازند. به مناسـبت روز جهانی 
معلـوالن از طـرف شـهرداری و شـورا یـاری 
بـه مـن زنـگ زدند کـه چیـزی نمی خواهید 
خـود  محـل  در  مناسب سـازی  بـه  آیـا  و 
نیـاز نداریـد؟ ولـی بعـد از هفتـه معلـوالن 
همـه چیـز تمـام می شـود. از طرفـی هـر 
کـدام از مـا نسـبت بـه خانواده هـای خـود 
مسـئول هسـتیم. من به پسـر خردسـالم از 
حـاال روش برخـورد بـا توانیابـان را آمـوزش 
می دهـم کـه بـه فـرد نابینـا بـه جـای کـور 
بگویـد روشـندل و بـه جـای کلمـه معلـول 
از توانیـاب و بـه جـای کـروالل از ناشـنوا 
اسـتفاده کنـد و بـه آنهـا احتـرام بگـذارد. 
چـون خـودم در متـن جامعه هسـتم و این 
بـد رفتاری هـا را حس کـرده ام. هر کـدام از 
مـا توانیابان با مشـکالتی در جامعه رو به رو 
هسـتیم و می توانیـم آنچـه را حس می کنیم 
را بـه اطرافیـان خـود آمـوزش بدهیـم. ولی 
کار اساسـی برعهـده رسـانه ها خصوصا صدا 

و سیماسـت.

عطاءالــه دســتوم: اگــر محــل زندگــی و 
شــهر و خیابان هــای مــا مناسب ســازی 
شــوند، فــرد دارای معلولیــت از خانــه 
و  نمی شــود  منــزوی  می آیــد،  بیــرون 
ــهر  ــد در ش ــران می توان ــدون کمــک دیگ ب
رفــت و آمــد کنــد و زندگــی مســتقلی 
مناسب ســازی  اگــر  داشته باشــد. 
ــال آن  ــه دنب ــرد، ب ــورت بگی ــی ص فیزیک
ــی  ــازی اجتماع ــازی و مناسب س فرهنگ س

هــم صــورت می گیــرد.
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رفــــاه  آورى  فـــن  و          همگـانى            طراحـى 

و  رضایــت  بــرای  مختلفــی  روش هــای 
اســتفاده از لــوازم کمکــی بــرای افــراد دارای 
ــرا بعضــی  ــا چ ــده ام ــود آم ــت بوج معلولی
از آن هــا بیشــتر مــورد اســتقبال قــرار 

نــد؟ می گیر
ــتای حــل  ــی، در راس ــوازم کمک طراحــی ل
ــا  ــت ب ــرد دارای معلولی ــه ف ــکالتی ک مش
ــت.  ــود آمده اس ــود، بوج ــه می ش آن مواج
ایــن لــوازم کمکــی، بــرای افــراد دارای 
معلولیــت و همچنیــن بــرای افــراد معمولــی 
کــه زندگــی روزانــه آنهــا را راحت تــر کنــد، 
طراحــی شــده اند. هــدف اصلــی، مشــارکت 

ــرار  ــه و در دســترس ق ــراد در جامع ــن اف ای
آنهــا  بــرای  اجتماعــی  امکانــات  دادن 
تولیــد  شــرکت های  متأســفانه  اســت. 
ــوازم کمکــی بــدون در نظــر گرفتــن ایــن  ل
کــه هــر فــرد دارای معلولیــت نیازهــا و 
خواســته های منحصــر بــه فــردی دارد، 
شــروع بــه تولیــد محصــوالت خــود کرده اند 
و همیــن امــر باعــث شــده کــه نتواننــد روی 
ــار  ــه انتظ ــور ک ــوالت آن ط ــت محص کیفی
ــن  می رفــت، پیشــرفت داشته باشــند. در ای
راه نیــاز بــه کارهــای تحقیقاتــی گســترده ای 
ــوازم  ــترش ل ــد و گس ــا در راه رش ــت ت اس

کمکــی مناســب بــه جامعــه کمــک کننــد. 
ــی  ــوازم کمک ــتفاده از ل ــاهد اس ــب ش اغل
ــرای گروهــی خاصــی  ــان گذشــته، ب در زم
از متخصصیــن جامعــه هســتیم کــه در 
ــراد  ــرای اف ــوازم، ب ــان ل ــر هم ــال حاض ح
دارای معلولیــت بــه عنــوان لــوازم کمکــی، 
ارائــه می شــود. بــرای مثــال ضبــط کــردن 
ــکان، وکال  ــروه پزش ــرای گ ــًال ب ــدا، قب ص
و یــا منشــی ها اســتفاده می شــد، کــه 
بعــدا گــزارش را بشــنوند و از آن یادداشــت 
ــی  ــوازم کمک ــزو ل ــاال ج ــا ح ــد، ام بردارن
جملــه  از  معلولیــت  دارای  افــراد  بــرای 

منصوره پناهی، مدیر عامل موسسه رعد
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جســمی – حرکتی هــا اســت کــه پیــام 
ــب  ــتاری، در قال ــای نوش ــه ج ــود را ب خ

ــتند.  ــوت بفرس ص
در راه گســترش لــوازم کمکــی، شــاهد 
گســترش و رشــد بســیار خوبــی در زمینــه 
طراحــی هســتیم کــه بــه آن، طراحــی 

می گوینــد. صنعتــی 
ــد، روش هــای  ــوع طراحــی جدی ــن ن ــا ای ب
مختلفــی بوجــود آمــد کــه هــدف آن 
فقــط پیــدا کــردن راه حــل و حــل مشــکل 
نیســت، بلکــه تشــویق و ایجــاد خالقیــت 
ــد اســت.  ــو و جدی ــر ن ــرای داشــتن تفک ب
در واقــع بــا ایــن طــرز تفکــر، فــرد ســازنده 
ــای  ــده و خالقیت ه ــر روی ای ــول، ب محص
جدیــد تمرکــز می کنــد کــه در آینــده وقتــی 
جامعــه و تکنیــک تغییــر کنــد، نیاز فــرد را 

ــد. ــان طراحــی و بررســی کن در آن زم
طراحــی لــوازم کمکــی بــا توجــه به فلســفه 
ــوالن،  ــه معل ــوق جامع ــوق بشــر و حق حق
دارای  فــرد  شــهروندی  حقــوق  جــزو 
معلولیــت اســت. بنابرایــن حــق اســتفاده از 
ــات،  ــه اطالع ــت و دســترس پذیری ب اینترن
ــرده  ــور ک ــری را مجب ــرکت های کامپیوت ش
ــی و  ــود را طراح ــول خ ــوری محص ــه ط ک
ــه از  ــار جامع ــام اقش ــه تم ــد ک ــه دهن ارائ
ــه اقلیــت  ــراد دارای معلولیــت ک ــه اف جمل
ــوند را  ــامل می ش ــه را ش ــری از جامع کثی

ــرار دهــد.  ــز مــورد توجــه ق نی
لــوازم کمکی در حــوزه تکنولــوژی اطالعات

 نــه تنهــا تمرکــز خــود را بــر اطالع رســانى 
گذاشــته  فــرد  تکنولــوژى  فراگیــرى  و 
ــر از  ــوق دیگ ــا و حق ــه نیازه ــت، بلک اس
ــی او را  ــی – فرهنگ ــه بخــش اجتماع جمل

ــی  ــن طراح ــد. بنابرای ــز پوشــش می ده نی
ــدا  ــر پی ــد دیگ ــف جدی ــوازم، طبــق تعاری ل
رایــج  مشــکالت  راه حل هــای  کــردن 
نیســت، بلکــه ایــن طراحی شــامل بررســی 
و آینده نگــری بــراى پوشــش تمــام ابعــاد و 

ــت.  ــان اس ــك انس ــاى ی نیازه
 Design در زبــان فارســی بــه معنــی 
ــای  ــه معن ــز ب ــی نی ــی و در انگلیس طراح
درســت کــردن - خلــق کــردن اســت. 
ــای ظاهــر  ــه معن ــال؛ ب ــرای مث طراحــی ب
ــرف  ــورد مص ــول، م ــک محص ــکل ی و ش
ایــن  از  اســتفاده  مزیــت  و  محصــول، 
را  مصرف کننــده  فــرد  بــرای  محصــول 

می شــود. شــامل 
جدیــدا  تولیــد،  بخــش  در  طراحــی   
و  می كنــد  ایفــا  را  بســزایى  نقــش 
کرده اســت.  پیــدا  گســترش  بســیار 
محیــط  ارگونومــی،  شــامل  طراحــى 
قیمــت،  وجــدان،  و  اخــالق  زیســتی، 
ظاهــر محصــول و... اســت کــه همــه 
این هــا بــه معنــای طراحــی به حســاب 
می آیــد، بــرای مثــال هدفــون ســونی
ــرای  ــی را ب ــول بزرگ ــال ۱۹۷۸ تح ، در س
امــکان  آورد؛  به وجــود  مصرف کننــده 
همه جــا،  در  موزیــک  بــه  دادن  گــوش 
ــه  ــورد توج ــودن آن م راحــت و کوچــک ب
این یــک  گرفــت.  قــرار  کننــد  مصــرف 
نمونــه از اولیــن محصوالتــی بــود کــه هــم 
ــود و هــم مــدرن و شــیک  ــز ب موفقیت آمی
بــود و هم زمــان محصولــی بــود کــه کارهــا 
را راحت تــر کــرد و بــه همیــن خاطــر مــورد 

ــت. ــرار گرف ــردم ق ــوم م ــتقبال عم اس
و  شــیک  طراحــی  بــا  کمکــی  لــوازم 

در  می بایســت  مــدرن،  تکنیک هــای 
ــراد دارای  ــرای اف ــوازم حمایتــی ب بخــش ل
معلولیــت نیــز بــه روز شــوند. لــوازم کمکی 
در درجــه اول بایــد یــه ایجــاد امنیــت 
ــه  ــت روزان ــدن فعالی ــر ش ــی، راحت ت جان
ــد. در  ــک کن ــرد کم ــدن ف ــتقل ش و مس
زمانــی کــه اكنــون در آن زندگــی می کنیــم، 
لــوازم کمکــی بایــد بتوانــد هماننــد دیگــر 
ــند،  ــه باش ــل ارائ ــادی قاب ــوالت ع محص
ــر محصــوالت، شــیک،  ــد دیگ ــی مانن یعن
بــا کیفیــت، راحــت و از نظــر قیمــت قابــل 

ــند. ــت باش رقاب
لــوازم کمکــی نبایــد وســیله ای باشــد 
ــه و  ــل از جامع ــتر از قب ــما را بیش ــه ش ک
ــد  ــدگان بای ــد. تولیدکنن ــدا کن ــران ج دیگ
ــرای تولیــد محصــوالت  نگــرش جدیــدی ب
ــدی کــه  خــود داشته باشــند. نگــرش جدی
تمــام نیازهــای فــرد را از قبــل پیش بینــی 

کرده باشــد.
را  ایــن  امــکان  بایــد  کمکــی  وســیله 
داشته باشــد کــه بتــوان تفــاوت در محصول 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــف دی ــراد مختل ــزد اف را ن
ــق  ــا طب ــر عص ــدی ه ــول و بلن ــزان ط می
طراحــی  طــوری  جدیــد،  طراحی هــای 
ــه  ــتری را ب ــری بیش ــه انعطاف پذی ــده ک ش
هــر انــدازه قــد دارد. بــرای مثــال بلنــدی 
ــى  ــه آلومینیوم ــتفاده از لول ــا اس ــا ب عص
ــت.  ــبك اس ــر و س ــل تغیی ــكوپى، قاب تلس
بنابرایــن بــرای هــر قدی مناســب می شــود، 
ــوان چــرخ  در قســمت پائیــن آن هــم می ت
كوچكــی اضافــه كــرد تــا افــراد نابینــا /کــم 
بینــا بتواننــد بــه راحتــی از آن نیز اســتفاده 

ــد. کنن

در ایـن شـکل می بینیـم کـه میـزان معلولیت 
فـرد بسـتگی بـه خـود فـرد و نیز بـه محیطی 

کـه در آن زندگـی می کنـد دارد.
هـر چـه قـدر محیـط مناسـب سـازی شـده 
باشـد میـزان معلولیـت نیـز کاهش مـی یابد.
فـرد  توانائـی  هـم  و  محیـط  هـم  بنابرایـن 
تأثیـر  معلولیـت  میـزان  روی  بـر  می توانـد 
بگـذارد. حـال اگر تولید محصوالت و مناسـب 
سـازی محیـط طوری طراحی شـده باشـد که 
قابل دسترسـی برای همه اقشـار جامعه باشـد 
میـزان درجـه معلولیـت در فـرد کاهـش پیـدا 

کند. مـی 

فردمحیط

انتظار

معلولیت

توانایی

}
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بــا توجــه بــه ایــن کــه تمــام مــردم 
می شــوند  ســالمندتر  بــه روز  روز  دنیــا 
( تــا ســال۲۰۳۰ ا اولیــن بــار در طــول 
تاریــخ بشــر تعــداد ســالمندان بیشــتر 
ســاله    ۵-۹ ســن  بیــن  کــودکان  از 
ــترس پذیری ــن دس ــد)، بنابرای ــد ش خواه
 بــرای طراحــی محصــوالت می توانــد بــرای 
همــه اقشــار جامعــه اســتفاده شــود و فقط 
مخصــوص افــراد دارای معلولیــت نباشــد. 
بــرای مثــال ارتفــاع کــم لبه هــای پیــاده رو 
هــم بــرای فــرد روی ویلچــر مناســب اســت 
و هــم بــرای مــادری کــه کالســکه فرزنــدش 

را می بــرد.
بــرای یــک ناشــنوا و یــا کــم شــنوا، مهــم 
فقــط ایــن نیســت کــه محصــول دارای صدا 
باشــد، بلکــه بایــد اطالعــات تصویــری و یــا 
از طریــق عکــس هــم صــورت گیــرد. بــرای 
مثــال صــدای زنــگ و یــا آژیــر آتش نشــانی 
در مجتمــع مســکونی می توانــد بــه ســاعت 
مچــی فــرد کــم شــنوا، ناشــنوا وصل باشــد 
تــا در صــورت نیــاز روی لــرزش/ ویبــره برود 
ــع  ــگ مطل ــر/ زن ــرد را از شــنیدن آژی ــا ف ت
کنــد و یــا می تــوان رو صفحــه ســاعت 
مچــی وقتــی آژیــر آتش نشــانی بــه صــدا در 
بیایــد، عکــس شــمع روشــن نمایان شــود.

روش طراحى سنتى 
در ایـن روش ابتـدا مشـکلی وجـود دارد که 

بـرای حـل آن بـه یـک راه حل نیاز اسـت. 
بایــد توجــه داشــته باشــیم می بایســت 
بــرای شــروع حــل یــک مشــکل بــدون در 
ــاز، آن  ــا نی نظــر گرفتــن وجــود مشــکل ی
ــا از  ــه در اینج ــرد. ک ــز ک ــل و آنالی را تحلی
طریــق دیــدن و احتمــاالت بــه وجــود آمدن 
ــئله  ــرای حــل مس ــنهادها ب مشــکل، پیش
شــکل می گیــرد. در روش هــای ســنتی 
معمــوًال از نقشــه یــا کشــیدن الگــوی 

ــود. ــتفاده می ش ــدل اس ــک م ــه ی نمون
ــا  ــا و امتحان ه ــه، آزمایش ه ــن مرحل  در ای
انجــام می شــود کــه انتظــار از نتیجــه 
ــاال اســت چــون محصــول  مطلــوب هــم ب
ــه  ــه در مرحل ــی ک ــوی نتایج ــد جوابگ بای
اســت؛  به دســت آمده  مشــکل،  آنالیــز 

ــد. ــرآورده کن ب
ــنتی  ــی س ــر طراح ــان دیگ ــر محقق  ازنظ

ــت: ــه اس ــه  مرحل ــامل س ش

آنالیز• 
ترکیب• 
ارزیابی• 

امــروزه نســبت بــه ســال های قبــل در 
ــوالت  ــرات و تح ــوالت، تغیی ــد محص تولی
ــورد  ــواد م ــال و م ــی در متری بســیاری حت
نیــاز ایجادشــده اســت. بــرای نمونــه 
درگذشــته از مــوادی از قبیــل چــوب، گل 
ــروز از  ــا ام ــد ام ــتفاده می ش ــفال اس و س
پالســتیک و پارچــه اســتفاده می شــود.

روش طراحی مدرن
بــا پیشــرفت تولیــد محصــوالت، امکانــات 
جدیدتــری در اختیــار بشــر گذاشــته شــده 
اســت، از جملــه؛ امکاناتــی چــون ارتبــاط 
ــتقل تر  ــودن، مس ــال ب ــردن، فع ــرار ک برق
ــودی  ــه و بهب ــارکت در جامع ــدن، مش ش

ــی. ــت زندگ کیفی
در روش جدیــد حــوزه تکنولــوژی اطالعــات 
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــر ش ــال حاض در ح
ــت  ــازی اس ــای مج ــه در فض ــی ک اطالعات
دائمــًا در حــال تغییــر اســت. یکــی از 
تکنولــوژی  کمکــی  لــوازم  ویژگی هــای 
ــق  ــودن و تطبی ــترس ب ــات در دس اطالع
دادن وســیله بــا مصرف کننــده و مخاطــب 
ــای  ــب نیازه ــازی مرت ــای مج ــت. فض اس
ــا  مخاطــب را بررســی می کنــد و خــود را ب
نیــاز مصرف کننــده هماهنــگ می کنــد.
ــالمندانی  ــداد س ــده تع ــال های آین  در س
ــد،  ــزل دارن ــداری در من ــه نگه ــاز ب ــه نی ک
بــه مراتــب بیشــتر از قبــل خواهــد بــود کــه 
تأثیــرات لــوازم کمکــی در کیفیــت زندگــی 

آنهــا نقــش بســزائی خواهــد داشــت.
طراحــی همگانــی۱ بــه معنــای ایــن اســت 
کــه هــر شــخصی بتوانــد از بخشــی از 
ــا محصولــی  محیــط خــود، ســاختمان و ی
ــود  ــی خ ــزان توانائ ــه می ــه ب ــدون توج ب

ــد. ــتفاده کن اس
ــه از  ــت ک ــی اس ــاه۲، دانش ــن آوری رف  ف
ــردن  ــی ک ــر زندگ ــرای راحت ت ــک، ب تکنی
و مشــارکت هــر چــه بیشــتر، داشــتن 
ــر شــدن و مســتقل شــدن  امنیــت، فعال ت
فــرد دارای معلولیــت و خانــواده آنهــا را 
ایــن  از  می کنــد.  اســتفاده  جامعــه  در 
ــه  ــم گفت ــی، ه ــن پیشــرفت علم ــه ای رو ب

می شــود. 

فــن آوری رفــاه، ماننــد چتــری اســت 
بــرای دانــش و اســتفاده از تکنیــک در 

مینه هــای: ز
لوازم کمکی طبق نیاز فرد• 
ــه •  ــری۳ ک ــات کامپیوت محصــوالت خدم

ــه  ــر کــردن زندگــی روزان باعــث راحت ت
ــرد دارای معلولیــت اســت. ف

ــتفاده از •  ــا اس ــط ب ــازی محی مناسب س
ــری محصــوالت خدمــات کامپیوت

 لــوازم آموزشــی و تدریــس بــا اســتفاده • 
از محصــوالت خدمــات کامپیوتــری

لــوازم و ابــزاری کــه در محیــط کار • 
ــتفاده  ــق اس ــود از طری ــتفاده می ش اس
از محصــوالت خدمــات کامپیوتــری

ــد •  ــاه، بهزیســتی، می توان ــن آوری رف  ف
باعــث:

ارتقاء امنیت شود، مانند:• 
ســاعت مچــی آالرمــی، تلفــن همــراه، • 

ــا  ــن ب ــری، تلف ــای تصوی GPS، تلفن ه
دوربیــن عکاســی. 

 ارتقــاء فعالیــت و میــزان مشــارکت فرد • 
ــه، مانند: در جامع

واکــر، ویلچــر برقــی، ســمعک، ذره بیــن، 
خدمــات اینترنتــی، ارتبــاط بــا صــدا/ 
ــم  ــن هوشــمند، تقوی ــق تلف ــر از طری تصوی
دیجیتالــی بــرای آدرس و برنامه ریــزی. 

ارتقاء زندگی با استقالل شود، مانند:
لــوازم کمکــی بــرای جابه جائــی فــرد، 
جعبــه مخصــوص تقســیم و یــادآوری دارو، 
نــور و روشــنائی قوی تــر، درهائــی کــه 
ــه  ــی ب ــوند، دسترس ــاز می ش ــک ب اتوماتی
ــی و  ــد اینترنت ــات  خری ــات و ارتباط اطالع

ــی.  ــای بانک آپ ه
خوشبختانه امروزه در رشته های دانشگاهى، 
توانبخشی،  رشته های  کردن  ترکیب  با 
مددکاری  روانشناسی،  فلسفه،  مهندسی، 
جداگانه،  رشته  یک  تشکیل  و  کارآفرینی  و 
باعث پیشرفت لوازم کمکی برای افراد دارای 
معلولیت هستیم زیرا علم اكنون تمام جوانب 
مختلف نیاز فرد را مورد توجه قرار می دهد 
مناسب  راهكارهاى  او،  آینده  و  فرد  براى  و 

جهت تضمین زندگى بهتر فراهم می كند. 

1 - Universell design
2- Welfare Technology
3- Information – communication-technology
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۲    

وجود،  این  با  اما  هستند  پیچیده تر  تاحدی  کارساز  فعالیت های 
انعکاس دهنده توانایی فرد  برای زندگی مستقل می باشند. این گروه از 

فعالیت ها کمک رسانی امن را نیز شامل می شوند:
 همراهـی و حمایـت ذهنـی، بـرای فعالیت هـای روزمـره  کارسـاز 
اسـت و بـر کمکـی تاکیـد دارد کـه ممکن اسـت بـرای حفظ فـرد در 

یـک چارچـوب ذهنـی مثبت مـورد نیاز باشـد.
 نقـل و انتقـال و خریـدن کـردن؛ تا چـه انـدازه فـرد می تواند به 
اطـراف محـل سـکونت رفته یـا خواربـار و داروی  مـورد نیـاز خود را 

بـدون کمـک خریـداری کند.
 برنامه ریـزی وآماده سـازی وعده های غذایـی؛ آماده سـازی انواع 

متنـوع وعده هـای غذایی شـامل خرید و ذخیـره خواربار.
 مدیریـت خانـه؛ تمیـز کـردن، نظافت، بیـرون انداختن آشـغال و 

زباله هـا، شسـتن و تـا کـردن لباس ها.
 مدیریـت دارو؛  تـا چـه انـدازه نیـاز به کمک بـرای اجـرای برنامه 
دارویی تجویز شـده توسـط پزشـک وجـود دارد. به روز کـردن داروها، 

مصـرف بـه موقع آنها  و اسـتفاده درسـت مقـدار دارو.
 ارتبـاط بـا دیگـران؛  مدیریـت تلفـن و نامه نـگاری و به طـور کلـی 

کننده هـا. مالقـات  از  پذیرایـی  و  خوش آمدگویـی 
پرداخت  پس انداز،  مدیریت  برای  فرد  اندازه  چه  تا  مالی؛  مدیریت   
به موقع صورت حساب  و وارسی حساب های خود نیاز به کمک دارد.

 ۱    
گروهـی از فعالیت هـای روزمـره اسـت کـه بـرای 
و  اساسـی  مهارت هـای  بـه  نیـاز  آنهـا  انجـام 

ماننـد: اسـت.  سـاده تری 
 بهداشـت شـخصی: حمام کردن، رسیدگی به 

ظاهر،، بهداشـت دهـان، ناخن و مو.
توانایـی  مدفـوع:  و  ادرار  کنتـرل  مدیریـت   
دستشـویی. از  اسـتفاده  بـرای  ذهنـی  و  فیزیکـی 
 پوشـیدن لبـاس: توانایـی فـرد بـرای انتخـاب 
لباس و پوشـیدن لباس های مناسـب برای شـرایط 

متفاوت.
 تغذیـه: توانایـی فـرد بـرای خـوردن غـذا  بـه 

تنهایـی یـا بـا کمـک دیگـران. 
 تحـرک عملکـردی: افزایـش توانایی فـرد برای 
تغییـر از یـک موقعیـت بـه موقعیـت دیگـر و راه 

رفتـن به طـور مسـتقل
 فعالیت هـای جنسـی: انجـام فعالیت هایـی که 

منجـر بـه رضایت جنسـی یا بارداری شـود.
و  (فیزیکـی  حفاظتـی  خـود  فعالیت هـای   
شـخصی): اسـتفاده و مراقبـت از وسـایل کمکـی 
ماننـد عینـک، سـمعک و به طـور کلـی ارتزهـا و 
پروتزهـا، نگهـداری دارو، اندازه گیـری قنـد خـون.

نقش کاردرمـانى 
    

کاردرمانـی به عنـوان یکـی از رشـته های توانبخشـی در علوم پزشـکی بـه ارزیابی تاثیر 
اختـالالت و بیماری هـای جسـمانی، روانـی و اجتماعـی بـر نحـوه انجـام فعالیت های 
روزمـره زندگـی افراد آسـیب دیـده می پردازد و بـا به کارگیـری مداخالتـی در چارچوب 
مدل هـای کاردرمانـی بـه یادگیـری مهارت هـای الزم در اجـرای مسـتقل فعالیت هـای 
روزمـره کمـک می کنـد. فعالیت هـای روزمـره زندگـی از وظائـف و تکالیـف اساسـی 
اسـت کـه هـر فرد متناسـب با شـرایط سـنی، نقش هـا، عـادات و فرهنـگ در تعامل 
بـا محیـط خـود انجـام می دهـد. در ایـن راسـتا فعالیت هـای روزمـره به طـور کلی به 

دو دسـته تقسـیم می شوند:

1- Basic Activities of Daily Living (BADL)
2-  Instrumental Activities of Daily Living(IADL)

دکتر نرگس شفارودی، استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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  کاردرمانگـر، در فراینـد توانبخشـی بـا در نظـر داشـتن نیازهـا، عالئـق و اولویـت افـراد و 
مراقبیـن، برنامه هـای درمانـی را بـا هدف ایجـاد، ارتقا، بهبـود، تعدیل یا حفـظ مهارت های 
حرکتـی، ظرفیت هـای شـناختی و ارتباطـی و توانایـی تعامـل اجتماعی و امکانـات محیطی 
سـازمان می دهـد. بـرای مثـال در بعضـی از موارد الزم اسـت  بخش هایـی در زندگی حذف، 
تغییـر یـا تعدیـل شـوند. بـه افـراد و مراقبیـن، آمـوزش داده می شـود کـه به طـور موثـر و با 
امنیـت، تکنیک هـای انتقـال از سـطحی بـه سـطحی دیگـر (تخت بـه صندلـی...) را انجام 
دهنـد. تعدیـالت ماننـد اصـالح کـردن ریش، آرایش صـورت یا تغییـر لباس ها با یک دسـت 
یـا دسـتان ضعیـف شـده، شـیوه های آماده سـازی غـذا بـدون اسـتفاده از حـرکات ضروری 
توسـط کار درمانگـر آمـوزش داده می شـود. وسـایل کمکی برای پوشـیدن لبـاس مثل چفت 
و بسـت هایی کـه بـه پوشـیدن لبـاس و کفش کمـک می کنـد، تجویـز می شـود. کاردرمانگر 
بـه افـرادی کـه بـا مشـکالت شـناختی مواجـه هسـتند یـاد می دهـد چگونه بـا اسـتفاده از 
وسـایل و ابـزار و ثبـت چیزهـای مهـم از حافظـه باقیمانده  خود کمـک بگیرند یـا چگونه از 
توانایی هـای شـناختی موجـود و بـا ایجـاد تغییـرات الزم در محیـط زندگـی به حل مسـئله 
در انجـام فعالیت هـای روزمـره خود دسـت یابنـد. مهارت هـای ارتباطی کاردرمانگـر در کنار 
سـایر مداخـالت درمانـی، انگیـزه افـراد آسـیب دیده را  در اجـرای فعالیـت و تشـویق بـرای 

کسـب زندگـی فعال تـر در خانـه و جامعـه تحـت تاثیـر قـرار می دهد.
 کاردرمانـی بخـش مهمی ازفرایند توانبخشـی اسـت. کاردرمانگران هدایت کننـده این فرایند 
می باشـند. هـدف کاردرمانگـر توانمندسـازی افـراد آسـیب دیـده در کسـب مجـدد توانایـی 
انجـام وظائـف شـخصی و اجتماعـی در فعالیت هـای روزمـره همـراه با رضایت مندی اسـت.
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به طور طبیعی جوانانی که در عنفوان جوانی به سر می برند، از لحاظ جسمانی 
در اوج قدرت، توان و نیروی جسمی هستند. آنها دارای سالمت کامل اند و کمتر به 
بیماری های شدید، مبتال می شوند. آنها ممکن است از لحاظ جسمانی سالم باشند 
و از عزت نفس، احساس موثر و شایستۀ متناسب با قدرت جسمانیشان برخوردار 
باشند. اما در خصوص جوانانی که دارای معلولیت جسمی، حرکتی هستند، وضع 
چگونه است؟ آنها از جهت روانی چگونه خویش را با معلول بودن، سازش می دهند، 

در حالی که همساالنشان در بهترین شرایط زندگی می کنند؟
به  است.  همراه  دشواری  با  همواره  حرکتی،  و  جسمی  معلولیت  با  سازگاری 
دشواری  و  ویژۀ  دوره  می تواند  بزرگسالی،  اوایل  و  نوجوانی  آخر  آنها  برای  حال  هر 
باشد (رایت ۱۹۸۳). در این مرحله از زندگی، تصمیم های مهمی چون انتخاب شغل 
و گسترش روابط دوستانه اتخاذ می شود. برخی از  افراد دارای معلولیت جسمی 
حرکتی، ممکن است به سبب محدودیت هایشان، در طول این دوره سرنوشت ساز، از 
پا درآیند. حداقل سه عامل تاثیرگذار برای سازگاری افراد با معلولیت جسمی، حرکتی 

وجود دارد (رایت ۱۹۸۳).

: فهم معلولیت و درک محدودیت های آن که دارای اهمیت بسیاری است. هر 
فرد دارای معلولیت، طبق تاثیر متقابل توانایی های فردی و وظایف محیطی 
تعریف می شود. اگر شما نتوانید ژاپنی صحبت کنید، در کالس ژاپنی دارای 

معلولیت به شمار می آیید.

: سازگاری با معلولیت جسمی، حرکتی مستلزم برتری بر نگرش ها و ارزش های 
معلولیت  درباره  اساس  این  بر  که  آنهاست  اجتماعی  توقعات  و  دیگران 
می اندیشند. افراد درباره فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی، اغلب کلیشه ای 
فکر می کنند و باید در مورد تبعیض ها و پیشداوری های موجود درباره معلولیت 
اقدام جدی به عمل آید. آنها ممکن مورد ترحم و تحقیر واقع شوند و به عنوان 
افرادی بی اراده و بی کفایت نگریسته شوند. به عبارت دیگر، اغلب مجموعه 
گسترده ای از تعمیم ها وجود دارد که هر فرد دارای معلولیت جسمی، حرکتی 

را بی توجه به معلولیت خاص آن، در بر می گیرد.

: برتری بر معلولیت جسمی، حرکتی مستلزم برتری بر مجموعه ای از آرزوها، 
بیم ها، خیال ها، یاس ها، فرصت های از دست رفته و تصورها و خشم هاست. 
در دوره بحران های درونی، ممکن است غصه ها و غم های بسیار جدی در فرد 
بروز یابد که مانند شوک و بی ایمانی است. در آنها به طور مشخصی دورانی از 
خشم و ناامیدی وجود دارد که فرد در امور و کارهای روزمره خود، آنرا تحمل 
می کند، در حالی که برای افراد سالم، انجام این وظایف سهل و آسان است، 
این  برای  است.  مشکل  و  پیچیده  امری  دارد،  معلولیت  که  فردی  برای  اما 
افراد،  نارسایی های اجتماعی غیرضروری و مواجهه با موانع، خشم و ناامیدی 

بیشتری را موجب می شود.
در این مراحل، برخی افراد خود را با تعریف دیگری به عنوان ”معلول چالشگر“ 
این  داده اند  (رایت ۱۹۸۳).  سازش  حرکتی  جسمی،  معلول  تعریف  جای  به 
تعریف بویژه میان ورزشکاران و قهرمانان معلول متداول است. در حقیقت با 
تغییر تعریف و اصطالح، گاهی رفع موانع جسمانی خاصی میسر می شود، در 
نتیجه مبارز و چالشگر، پیروز خواهد شد، شاید هم با یاری دیگران البته نه با 
برچسب زنی یا طبقه بندی که شخصیت فرد دارای معلولیت را محدود کند.

این مطلب در ضمیمه همشهری محله چاپ شده است، که با ویرایش 
مختصری مجددا چاپ می شود.

دکتر کامران عاروان١

1-  human development .grace j .craig . university

ــــ  ـ
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مشــکل جســمی شــما چیســت و چگونه 
ــروع شد؟  ش

مــن مبتــال بــه بیمــاری دیســتروفی عضالنی 
دیســتروفی  عامیانــه  نعریــف  هســتم. 
ــدن  ــه: عضــالت ب ــن اســت ک ــی ای عضالن
آرام آرام از بیــن می رونــد. ایــن بیمــاری 
ــی دارد  ــواع مختلف ــت و ان ــده اس پیش رون
ــاوت  ــردش متف ــوع، عملک ــه ن ــته ب و بس
ــه  ــالگی متوج ــت س ــده از بیس ــت. بن اس
ابتــال بــه ایــن بیمــاری شــدم. در آن زمــان، 
ــم  ــدم و ه ــگاه درس می خوان ــم در دانش ه
بــه باشــگاه بدنســازی می رفتــم و ورزش 
ــا  ــد ب ــه بع ــی ب ــی از مقطع ــردم. ول می ک
احســاس  بــودم،  ورزشــکار  وجودی کــه 
بــه  عضالنــی ام  قــدرت  کــه  می کــردم 
ــر  ــرور ضعیف ت ــه م ــر شــدن، ب جــای قوی ت
ــک و  ــه پزش ــه ب ــد از مراجع ــود. بع می ش
ــه  ــوار عصــب و عضل ــن آزمایشــات و ن گرفت
و... مشــخص شــد کــه مبتال به دیســتروفی 
تحلیــل  مــرور  بــه  عضالتــم  و  هســتم 

می شــوند. الغــر  و  می رونــد 

ــما  ــه ش ــق ژن ب ــما از طری ــاری ش بیم
شده اســت؟ منتقــل 

 

ــتروفی،  ــاری دیس ــی بیم ــت اصل ــه. عل بل
بیشــتر بــه خاطــر ازدواج فامیلــی اســت. پدر 
ــتند و  ــرعمو هس ــو و پس ــادرم دخترعم و م
براســاس یــک گفته بی پایــه، عقدشــان را در 
آســمان ها بســته اند. متاســفانه ایــن ســنت 
نادرســت در بســیاری از شــهرها و بالخــص 
در روســتاهای مــا رایــج اســت. بــرای 
ــه ای  ــا موسس ــاری، کار ب ــن بیم ــان ای درم
ــت  ــش می رف ــوب پی ــی خ ــکا خیل در آمری

ــا مشــکالتی  کــه پــس از انتخــاب ترامــپ ب
ــم  ــن ه ــک م ــر کوچ ــد. خواه ــه رو ش روب
دچــار همیــن بیمــاری اســت کــه البتــه بــه 
مقتضــای ســنش اکنــون در وضعیــت بهتری 
ــاری  ــن بیم ــرار دارد. ای ــن ق ــه م ــبت ب نس
ــرد. از  ــتاب می گی ــن ش ــن س ــاال رفت ــا ب ب
طرفــی یــک رابطــه متقابــل بیــن وضعیــت 
زندگــی و ایــن بیمــاری، بیــن اعصــاب و این 
بیمــاری، بیــن ســن و ایــن بیمــاری، بیــن 
ــن بیمــاری وجــود دارد. در  تحصیــالت و ای
واقــع یــک ســری متغیرهــا، بــر رونــد کنــد 
شــدن یــا تشــدید آن تاثیــر می گذارنــد. 
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از متغیرهای ورزش یک
ــد  ــث کن ــر اســت و باع ــاری موث ــد بیم رون
معنــای  بــه  ورزش  می شــود.  شــدنش 
ــردن و  ــنا ک ــی و ش ــو تراپ ــی، فیزی کاردرمان
اســتفاده از وســایل کمکــی اســت کــه تهیــه 
ــان و  ــر مبتالی ــرای اکث ــوارد ب ــن م ــه ای هم
ــت.  ــخت اس ــیار س ــیار بس ــا بس ــه م البت

چگونه با بیماری خود کنار آمدید؟
ــته ام  ــا توانس ــه آی ــتم ک ــردد هس ــوز م هن
ــش  ــه؟ بخ ــا ن ــم ی ــار بیای ــاری کن ــا بیم ب
اعظــم کنــار آمــدن بــا بیمــاری مربــوط بــه 

رابطه ای متقابل و محکمی بین 
تحصیالت و ناتوان کنندگی معلولیت 

وجود دارد. به هر میزان که به 
تحصیالت فرد دارای معلولیت اضافه 
می شود، از ناتوانی او کاسته می شود

 

دانشـجوی دکتـری جامعـه شناسـی، پژوهشـگر، 
حـوزه  در  آموزشـی  کارگاه هـای  مـدرس  و  سـخنران 
معلولیـت، مولـف کتـاب برتـر سـال در حـوزه معلولیت، 
سرپرسـت خانـواده، فعـال در حوزه هـای اجتماعـی و.. . 
او جوانـی متولد سـال ۶۴ اسـت که بـا برخوردی بسـیار 
دوسـتانه، محترم و پرانـرژی، پذیرای ما در خانه اش شـد. 
او تا سـن یازده سـالگی بـه همـراه خانواده در روسـتایی 
از توابـع اسـتان مرکـزی زندگـی  کرده اسـت. از یـازده تـا 
هجـده سـالگی در مـدارس شـبانه روزی درس خوانـد و از 
هجده سـالگی وارد دانشـگاه شـد، هم اکنون نیز سـاکن 

اسـت.  تهران 

امیدوارم بتوانم رشته مطالعات معلولیت را دردانشگاه های 
ایران راه اندازی کنم

غالمرضا زرین کفشیان، دانشجوی دکتری جامعه شناسی  
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ــا را  ــه فرصت ه ــر جامع ــت. اگ ــه اس جامع
ــان را  ــور مبتالی ــرایط حض ــد و ش ــر کن براب
ــا بیمــاری و  ــار آمــدن ب ــد، کن فراهــم نمای
ــود.  ــان تر می ش ــب آس ــه مرات ــت ب معلولی
ــن و  ــه م ــم ک ــر می کن ــال فک ــر ح ــه ه ب
ــه  ــا مطالع ــد ب ــرد دیگــری، بتوان ــر ف ــا ه ی
و تحصیــالت بــا ایــن بیمــاری کنــار بیایــد. 
یعنــی تحصیــالت عامــل مهمــی بــرای 
هضــم بیمــاری و معلولیــت بــه شــمار 
ــیار  ــروع، دوران بس ــه در ش ــی رود. البت م
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــه اف ــرای هم ــختی ب س
طــی  می شــوند،  عضالنــی  دیســتروفی 
ــا یــک بیمــاری  می شــود. وقتــی انســان ب
ــه  ــه رو می شــود و پزشــک ب ناشــناخته رو ب
او می گویــد کــه چنیــن مشــکلی دارد، 
ــد و  ــی باش ــن جوان ــر در س ــا اگ مخصوص
آینــده بیمــاری را هــم بدانــد کــه محکــوم 
بــه محدودیــت جســمانی اســت، به  شــدت 
دچــار یــاس و ســرخوردگی می شــود و 
ــار  ــن موضــوع کن ــا ای ــا ب ــرد ت ــان می ب زم
بیایــد. در ایــن مرحلــه پایــگاه اقتصــادی و 
اجتماعــی (کــه شــامل درآمــد، تحصیالت و 
شــغل مــی شــود) خــود فــرد، اطرافیــان و 
خانــواده بســیار مهــم اســت. اگــر بخواهــم 
ــم،  ــگاه کن ــناس ن ــک جامعه ش ــد ی از دی
ــته  ــه دو دس ــا ب ــورد خانواده ه ــن م در ای
تقســیم می شــوند؛ خانواده هــای بــا پایــگاه 
ــواد و  ــا س ــاال و ب ــادی ب ــی و اقتص اجتماع
تحصیــل کــرده و در مقابــل، خانواده هایــی 
ــن  ــی پایی ــادی و اجتماع ــگاه اقتص ــا پای ب
ابتــدا،  در  بی ســواد.  یــا  و  کم ســواد  و 
ــای  ــوزی خانواده ه ــه دلس ــیدگی و البت رس
کــم ســواد و بی ســواد بــه فــرد مبتــال 
بیشــتر اســت و گاهــی از روی محبــت 
نگاه هــای ترحم آمیــزی بــه فرزنــد دارای 
معلولیــت خــود دارنــد؛ درســت مثــل 
ــه مــن  ــواده خــود مــن ب ــه خان نگاهــی ک
داشــتند و شــکاف ها درســت از همــان 
حتــی  اینکــه  می شــود،  شــروع  جــا 
می خواســتند تمــام کارهــای شــخصی مــرا 
ــئولیتی را از  ــر مس ــار ه ــد و ب ــام دهن انج
ــا  شــانه ام بردارنــد، مبــادا آســیب ببینــم ی
ــه  ــی ک ــام نداشته باشــم. در حال ــوان انج ت
نقــش توانبخشــی، بــه رســمیت شــناختن 
ــه دچــار  ــردی کســی اســت ک اســتقالل ف
معلولیــت شده اســت. یعنــی تــا جایــی کــه 
می توانــد در خانــه و جامعــه مســئولیت 
در  توان بخشــی،  یعنــی  ایــن  بپذیــرد. 
حالــی کــه خانواده هــای مــا بعضــا عکــس 
ایــن هســتند؛ خواهــر مــن هــم مبتــال بــه 
دیســتروفی اســت امــا حتــی کارهــای خانــه 
ــل  ــد مث ــد چــون بای ــام می ده ــم انج را ه

فــردی عــادی بــه او نــگاه شــود و تــا جایــی 
ــرد.  ــوان اوســت، مســئولیت بپذی کــه در ت
ایــن مســئله از ُبعــد روانــی بســیار کمــک 
کننده اســت. بیمــاران دیســتروفی، هرچــه 
ــر باشــد، آســیب  ســطح تحرکشــان پایین ت
ــه  ــی رود. هرچ ــش م ــریع تر پی ــتر و س بیش
ــوزانه  ــد دلس ــش از ح ــان بی ــگاه اطرافی ن
ــار  ــج کن ــه تدری ــد، او ب ــز باش و ترحم انگی
گذاشــته مــی شــود. جامعــه تنهــا از خانــه 
هــم  خانــواده  نیســت،  آمــدن  بیــرون 
بخشــی از جامعــه اســت. ایــن نگــرش 
خانــواده در آغــاز اســت کــه می توانــد 
ــا  ــد ی ــن کن ــوار و روش ــده او را هم راه آین
نخســتین ضربــات را بــه وی بزنــد. مــن بــه 
تمــام افــراد دارای معلولیــت بــه طــور عام و 
مبتالیــان بــه دیســتروفی بــه طــور خــاص، 
پیشــنهاد می کنــم کــه بــه تحصیــالت 
رجــوع کننــد و ادامــه تحصیــل دهنــد. چرا 
ــی  ــل مهم ــی از عوام ــن یک ــه نظرم ــه ب ک
ــت  ــی معلولی ــد از ناتوان کنندگ ــه می توان ک
تحصیــالت  و  ســواد  ســطح  بکاهــد، 
اســت. رابطــه ای متقابــل و محکمــی بیــن 
معلولیــت  ناتوان کنندگــی  و  تحصیــالت 
وجــود دارد. بــه هــر میــزان کــه بــه 
تحصیــالت فــرد توان یــاب اضافــه شــود، از 
ناتوانــی او کاســته می شــود. البتــه شــرایط 
ــد،  ــی می کن ــه او در آن زندگ ــه ای ک جامع

ــی را دارد. ــش مهم نق
شــما دانشــجوی رشــته جامعه شناســی 
هســتید. چطــور بــه رشــته جامعه شناســی 
ــرای  ــته را ب ــن رش ــدید و ای ــد ش عالقه من

ــد؟ ــل در دانشــگاه انتخــاب کردی تحصی
ــه  ــتر از اینک ــه بیش ــم ک ــد بگوی در اول بای
انتخــاب کــرده باشــم، محکــوم بــه انتخاب 
شــدم. یکســری شــرایط محتــوم و مکنــون 
دســت بــه دســت هــم دادنــد و مــن ایــن 
حــوزه مطالعاتــی را انتخــاب کــردم. البتــه 

ــه  ــود ک ــن ب ــر م ــادی ب ــرار زی ــار و اص فش
ــی  ــی االن خیل ــم. ول ــوق بخوان ــته حق رش
ــدم.  ــوق نخوان ــه حق ــتم ک خوشــحال هس
در واقــع مــن از همــان دوران دبیرســتان و 
قبــل از ابتــال بــه بیمــاری، دغدغــه مســائل 
اجتماعــی را داشــتم و از همــان موقــع 
بــا دبیــران جامعه  شناســی و مطالعــات 
اجتماعــی در چالــش بــودم. در کالس، 
ــران  ــردم. دبی ــی بحــث و ســوال می ک خیل
ــو خــاص  ــواالت ت ــد، س ــن می گفتن ــه م ب
هســتند. بــا مشــورت یکــی از دبیــران ایــن 

ــردم.  ــاب ک ــته را انتخ رش

شــما بــه دلیــل دغدغه هــای اجتماعــی 
ــی را  ــته جامعه شناس ــتید، رش ــه داش ک
ــه شــما  انتخــاب کردیــد. ایــن رشــته ب
ــرای گــذر از ایــن دوره ســخت کمکــی  ب

کــرد؟ 
ــی  ــه شناس ــی جامع ــوزه مطالعات ــه. ح  بل
ــای  ــود. کتاب ه ــده ب ــک کنن ــیار کم بس
ــادی خوانــدم، و وارد موضــوع تعریــف از  زی
ــان  ــف از انس ــوع تعری ــدم. دو ن ــان ش انس
وجــود دارد. تعریــف اول انســان بماهــو 
ــت. و  ــالم اس ــن س ــا و ت ــت و دو پ دو دس
تعریــف دوم انســان بماهــو انســان اســت. 
در ایــران تعریــف اول یعنــی انســان بماهــو 
ــتری  ــیار بیش ــمولیت بس ــالم از ش ــن س ت
برخــوردار اســت. یعنــی رابطــه مســتقیمی 
بیــن انســانیت و تــن ســالم وجــود دارد. بــه 
عبارتــی: بــه هــر میــزان کــه از تــن ســالم 
انســان کاســته می شــود، از انســانیت او نیز 
کاســته می شــود. ولــی واقعــا ایــن تعریــف 
ــه روح و  ــد ب ــان بای ــت. انس ــت اس نادرس
ــود.  ــف  ش ــان" تعری ــو انس ــه " ماه روان و ب
آن موقــع نگاهــم نســبت بــه خــودم تغییــر 
ــرد  ــم می ک ــن ترح ــه م ــی ب ــرد و اگرکس ک
و بــرای مــن گریــه و زاری می کــرد، بــه 
کــه  می گفتــم  و  می کــردم  اعتــراض  او 
ــون از  ــدارم، چ ــوزی ن ــه دلس ــاز ب ــن نی م
ــاید  ــوردارم. ش ــیاری برخ ــای بس توانایی ه
ــی در  ــاورم، ول ــام نی ــدن مق ــن در دوی م
حوزه هــای دیگــر توانایی هــای بســیاری 
ــگاه برخــی  ــد بگویــم کــه حتــی ن دارم. بای
ــت.  ــه اس ــم همین گون ــا ه تحصیل کرده ه
ــگ  ــرش، فرهن ــن نگ ــم ای ــون نمی توانی چ
و عــادت واره را بــه راحتــی عــوض کنیــم. 
بــرای تغییــر نگــرش نیــاز بــه ایــن اســت که 
ــر در  ــی ام ــازمان های متول ــرش س اول نگ
حــوزه معلولیــت، عــوض شــود. متاســفانه 
در ایــران پزشــکان، گفتــار درمانگرهــا، 
بــر  فیزیوتراپیســت ها  و  کاردرمانگرهــا 

وقتی مطالعاتم را افزایش دادم 
ناخودآگاه متوجه شدم که انسان، به 
روح و روان و به " ماهو انسان" تعریف 
می شود نه انسان بماهو تن سالم تر. 
آن موقع نگاهم نسبت به خودم نیز 

تغییر کرد
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ســازمان های متولــی امــور معلــوالن ســلطه 
ــول  ــه معل ــی ب ــگاه اجتماع ــا ن ــد و ب دارن
و معلولیــت آشــنا نیســتند. ایــن افــراد 
کســانی هســتند که غالبــا از دانشــکده های 
ــه در  ــی ک ــد، در صورت ــی می آین توان بخش
سیاســت گذاران  پیشــرفته،  کشــورهای 
ایــن حــوزه  از دانشــکده های مطالعــات 
معلولیــت هســتند. یعنــی نــگاه اجتماعــی 
ــد. در اینجــا مســئوالن  ــه معلولیــت دارن ب
ــس و  ــر و بری ــر دادن ویلچ ــه فک ــط ب ، فق
ــا  ــگاه آنه ــون ن ــتند چ ــمعک و ... هس س
بــه معلولیــت، نــگاه بــه یــک فــرد ناتــوان 
درکشــورهای  ولــی  اســت.  درمانــده  و 
پیشــرفته، تمرکــز بــر جامعــه ای اســت 
ــد  ــاوت بتوانن ــه تف ــر گون ــا ه ــه ب ــه هم ک
ــه  ــن جامع ــد. ای ــی کنن درآن راحــت زندگ
نیســت.  خاصــی  گــروه  مخصــوص 
متاســفانه هنــوز در کشــور مــا فاکتورهــای 
ــبت  ــی نس ــرش منف ــل؛ نگ ــی مث اجتماع
بــه معلولیــت، نبــودن اعتمــاد اجتماعــی، 
ــودن  ــی، نب ــت اجتماع ــاس محرومی احس
حمایت هــای نهــادی جامــع و مکفــی، مثل 
عــدم تناســب امکانــات فیزیکــی بــا شــرایط 
ــی  ــود دارد.گاه ــت وج ــراد دارای معلولی اف
گفتــه می شــود کــه نبــودن مناسب ســازی 
فیزیکــی، مهم تریــن مانــع بــر ســر راه افــراد 
دارای معلولیــت اســت، در حالــی کــه ایــن 

ــت.  ــی از فاکتورهاس ــط یک فق
برگردیــم بــه ســوال شــما. بلــه بــه نظــر من 
ــی  ــوزه مطالعات ــر ح ــا ه ــی ی جامعه شناس
دیگــر می توانــد از ناتوان کنندگــی معلولیــت 
ــرد  ــی ف ــگاه و جهان بین ــوع ن ــد و ن بکاه
ــر  ــز تغیی ــه چی ــه هم ــاب را نســبت ب توانی
ــد. ــر کن ــی او را منطقی ت ــد و جهان بین ده

شــما کتــاب  و مقــاالت متعــددی را 
ــن  ــد. از آخری ــه کرده ای ــته و ترجم نوش
موضوعــش  کــه  بگوییــد  کتابتــان 

چیســت؟
ناتوان شــدگان،   " عنــوان  بــا  کتابــی   
رویکــردی جامعــه شــناختی بــه طــرد 
اجتماعــی افــراد دارای معلولیت" نوشــته ام و 
در کتــاب توضیــح داده ام کــه بــه چــه عللــی 
ــده اند؟  ــوان ش ــت نات ــراد دارای معلولی اف
یعنــی در ابتــدا خواســتم بــه مخاطــب 
بگویــم کــه معلولیــت ذاتــا مــالزم بــا ناتوانی 
نیســت و طــرد فــردی کــه معلولیــت دارد، 
ــت  ــه نیســت، بلکــه عل ــان نهفت در ذات آن
ناتــوان شــدن آنهــا؛ نگــرش منفــی جامعه، 
عــدم حمایــت درون و بــرون گروهــی، عــدم 
اعتمــاد، احســاس محرومیــت اجتماعــی و 
غیــره اســت. توانیابــان در کشــور مــا اکثــرا 

بــی کار، بی ســواد و دارای روابــط اجتماعــی 
بســیار اندکــی هســتند. در ایــران، شــصت 
بــی کار  معلولیــت  دارای  افــراد  درصــد 
و چهــل درصــد شــاغل هســتند. کــه 
ــای  ــم در کاره ــاغلین ه ــتر ش ــه بیش البت
ــا  ــر رســمی مشــغولند. خیلی ه کاذب و غی
ــد کــه اگــر مناسب ســازی های  عقیــده دارن
ــتغال  ــکل اش ــود، مش ــام ش ــی انج فیزیک
می شــود.  حــل  معلولیــت  دارای  افــراد 
ــق  ــم دقی ــا مفاهی ــاب ب ــن کت ــن در ای م
ــی  ــد خط ــیون های چن ــا رگرس ــاری و ب آم
و معادلــه ای، ثابــت کــردم کــه نگــرش 
منفــی جامعــه، بــه مراتــب تاثیــر بیشــتری 
ــی  ــی دارد. ول ــازی های فیزیک از مناسب س
ــهری  ــازی های ش ــا مناسب س ــه م در جامع
ــرار داده شده اســت.  ــت ق و فیزیکــی درالوی
ــم  ــی ه ــای علم ــی پایه ه ــه حت ــی ک الویت
ندارنــد. بــه عنــوان مثــال، موزاییک هایــی 
کــه بــرای عبورنابینایــان در پیاده روهــا 
ــر  ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــده، به گون ــه ش تعبی
ــا مشــکل دیســتروفی، پایــش بــه  فــردی ب
ــورد!  ــن می خ ــا زمی ــد، حتم ــر کن آن گی
در صورتــی کــه بایــد طــوری برنامه ریــزی و 
اجــرا شــود کــه مناسب ســازی بــرای افــراد 
ــرد دارای  ــرای ف ــا مناسب ســازی ب ــا ب نابین
ــد. ــم نداشته باش ــی، تزاح ــکل حرکت مش

ایــن کتــاب نگاهــی نــو بــه موضــوع 
معلولیــت و طــرد توانیابــان دارد و بــر 
پارادایــم  در  معلولیــت  تعریف پذیــری 
اجتماعــی بــه لحــاظ توجــه بــه فاکتورهــای 
ــا  ــی آنه ــوالن و پویای ــرد معل ــی ط اجتماع
ــیری را  ــن اســاس مس ــر ای ــد دارد و ب تاکی
ــاید.  ــا می گش ــازی آنه ــه توانمندس در مقول
بنابرایــن بخــش كلیــدی ایــن کتــاب، 
تــالش بــرای تغییــر دیــدگاه صرفــًا پزشــكی 
و فردگرایانــه بــه معلولیــت اســت. عناصــر 
مــد نظــر در ایــن مجــال، فاکتورهــای 

ــدۀ  ــه شــکل دهن ــتند ک ــی ای هس اجتماع
ناتوانی هــای تحمیــل شــده بــر افــراد دارای 
ــه آن اســت  معلولیــت و الگوهــای پاســخ ب
ــالزم  ــا م ــده و ی ــادر ش ــه متب ــه از جامع ک
ــا  ــا آن هســتند. همچنیــن ایــن کتــاب ب ب
ــود  ــه خ ــت توج ــش معلولی ــام از جنب اله
ــان  ــی، گفتم ــتم اجتماع ــم و س ــه ظل را ب
فرهنگــی و موانــع زیســت محیطی معطــوف 
معلولیــت  رنــج  ابعــاد  و  ساخته اســت. 
را در اقتصــاد سیاســی و نظــام جهــان، 
ــدرت  آگاهــی کاذب و از خــود بیگانگــی، ق
ــع جســمی و ارتباطــی  ــوژی و موان و ایدئول

ــد. ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م
همچنیــن ایــن کتــاب فرضیه هــای بنیــادی 
مربــوط بــه تجربیــات افــرادی کــه " معلــول" 
تلقــی می شــوند را بــه طــور صریــح بررســی 
ــن  ــای ای ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــد. یک می کن
کتــاب، دادن جایــگاه بــه افــرادی کــه فــرد 
دارای معلولیــت دارنــد، در محیط هــای 
ــی  ــه تالش ــن مطالع ــت. ای ــگاهی اس دانش
مســتمر را بــرای تعریــف دقیــق و درســت از 
زبــان و روش و هــدف کار مرتبــط بــا تجربــه 
ــزی  ــت پایه ری شــخصی و اجتماعــی معلولی

می کنــد. 
کتــاب دیگــری در دســت ترجمــه دارم کــه 
مطالعاتــی درحــوزه معلولیــت اســت. وقتــی 
ــم  ــم می بین ــه می کن ــاب را ترجم ــن کت ای
چقــدر ازنظــر بــار فلســفی و نظــری در ایــن 

حــوزه عقــب هســتیم.

موضــوع ایــن شــماره نشــریه توان یــاب، 
مناسب ســازی اجتماعــی و فرهنگــی 
اســت. شــما در ایــن مــورد چــه نظراتــی 

داریــد؟ 
ــن  ــد و م ــر ش ــداری تخصصی ت ــث مق بح
بــرای اینکــه بــه ســوال شــما جــواب 
داده باشــم، الزم اســت کــه مختصــرا در 
مــورد مــدل اجتماعــی معلولیــت نکاتــی رو 

ــم. ــرض کن ع
در ســاده ترین حالــت، مــدل اجتماعــی 
ــت  ــاع" اس ــه، این"اجتم ــت ک ــی اس مدع
ــوان  ــراد دارای نقــص جســمی را نات كــه اف
ــه  ــت ك ــزی اس ــت چی ــازد. معلولی می س
ــل  ــمی، تحمی ــص جس ــراد دارای نق ــر اف ب
می شــود. مــا از حضــور كامــل در اجتمــاع 
دارای  افــراد  بنابرایــن  می شــویم.  منــع 
سركوب شــده  گــروه  یــك  معلولیــت، 
كلیــدی  عناصــر  هســتند.  اجتمــاع  در 
ــل  ــز قائ ــد از: تمای ــی عبارتن ــدل اجتماع م
ــص جســمی  ــت و نق ــان معلولی شــدن می
ــت،  ــراد دارای معلولی ــه اف ــا ك ــن ادع و ای
ــت  گروهــی سركوب شــده هســتند. معلولی

 متاسفانه در ایران گفتمان پزشکی 
و پزشکان، گفتار درمانگرها، 

کاردرمانگرها و فیزیوتراپیست ها بر 
سازمان های متولی امور افراد دارای 
معلولیت سلطه دارند. آنها با نگاه و 

گفتمان اجتماعی به معلول و معلولیت 
آشنا نیستند
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نــه از نظــر عملكــردی، بلكــه بــه ایــن 
صــورت تعریــف شــد: نقطــه ی ضعــف و یــا 
محدودیــت در فعالیــت كــه از طریــق یــك 
ــه افــراد  ســازمان اجتماعــی معاصــر كــه ب
دارای نقــص جســمی توجــه بســیار كمــی 
ــن  ــن، ای ــد ایجــاد می شــود و بنابرای می كن
افــراد را از مشــاركت در فعالیت هــای مهــم 

اجتماعــی محــروم می کنــد.
در تفكــر مــدل اجتماعــی، یــك ســری 

دارد: وجــود  ویژگــی 
معلولیــت  از  جســمی  نقــص   -۱
جســمی،  نقــص  می شــود.  متمایــز 
مســاله ای شــخصی و خصوصــی اســت 
و  ســاختاری  مســاله ای  معلولیــت،  و 
ــه پزشــکان و  ــی ك عمومــی اســت. در حال
متخصصــان درمــان و دارو، تــالش زیــادی 
ــام  ــمی انج ــالالت جس ــان اخت ــرای درم ب
ــا،  ــرای آنه ــت ب ــت نخس ــد، اولوی می دهن
پذیــرش اختــالل و زدودن معلولیــت اســت.
از  متمایــز  اجتماعــی،  مــدل   -۲
ــدل  ــا شــخصی اســت. م ــی ی ــدل داروی م
ــت را ســاخته ی دســت  ــی، معلولی اجتماع
ــراد  ــن اف ــه ی بی ــد (رابط ــاع می دان اجتم
دارای اختــالل جســمی و یــك اجتمــاع 
ــا  ــی ی ــدل درمان ــی م ــده). ول ــوان كنن نات
شــخصی، معلولیــت را از منظــر نقــص 

می كنــد. تعریــف  فــردی 
رویكردهایــی  پزشــكی،  مــدل  تفكــر  در 
وجــود دارد كــه بــه دنبــال سرشــماری 
ــتند و  ــمی هس ــالل جس ــراد دارای اخت اف
ــراد  ــده ی اف ــكالت پیچی ــد مش می خواهن
ــه پیشــگیری  دارای معلولیــت را محــدود ب
ــد.  ــی كنن ــا توانبخش ــان ی ــكی، درم پزش
ولــی تفكــر مــدل اجتماعــی بــه دنبــال رفع 
ــض،  ــد تبعی ــن ض ــب قوانی ــع، تصوی موان
ــه  ــا ب ــایر واكنش ه ــتقل و س ــی مس زندگ
ســركوب اجتماعــی اســت. از منظــر حقــوق 
ــی،  ــدل اجتماع ــای م ــت، رویكرد ه معلولی
ترقی خــواه، و رویكردهــای مــدل پزشــكی، 

ــتند. ــی هس واكنش
ــد،  ــت دارن ــه معلولی ــرادی ک اف  -۳
از افــراد ســالم متمایــز هســتند. آنهــا 
و  هســتند  شــده  ســركوب  گــروه  یــك 
ــازمان هایی  ــول و س ــر معل ــراد غی ــا اف غالب
ــه،  ــات خیری ــا و موسس ــد متخصص ه مانن
ــن ســركوب هســتند. راه حــل  مســئول ای
مشــكل معلولیــت، رعایــت حقــوق مدنــی 
اســت و نــه دلســوزی و كارهــای خیریــه ای. 
ــی کــه تحــت نظــارت  ســازمان ها و خدمات
می شــوند،  اداره  معلولیــت  دارای  افــراد 
را  حل هــا  راه  مناســب ترین  و  بهتریــن 
ــه  مطــرح کــرده و بهتریــن بینش هــا را ارائ

می دهنــد.
 مــدل اجتماعــی تصریــح می كنــد كــه 
مشــكالت گریبان گیــر افــراد ناتــوان شــده، 
نتیجــه ی ســركوب اجتماعــی و انزوا اســت، 
نــه نتیجــه ی نقص هــای فــردی آنهــا. ایــن 
ــئولیت  ــار مس ــود، ب ــث می ش ــرد باع رویک
اخالقــی بــر دوش مــردم گذاشــته شــود تــا 
آنهــا موانــع تحمیلــی را از میــان بردارنــد و 
ــوان شــده را در  ــراد نات ــه ی حضــور اف زمین
اجتمــاع فراهــم ســازند. مــدل اجتماعــی، 
ایــن قــدرت را دارد تــا تصــور غالــب مــردم 
نســبت بــه افــرادی کــه معلولیــت دارنــد را 
ــه  ــت از توج ــكل معلولی ــد. مش ــر ده تغیی
ــع و  ــه موان ــه ب ــمت توج ــه س ــرد ب ــه ف ب
رفتارهایــی كــه او را ناتــوان ســاخته اند، 
تغییــر می یابــد. فــرد دارای معلولیــت مقصر 
ــت. او  ــر اس ــاع مقص ــه اجتم ــت، بلك نیس
ــر  ــد تغیی ــاع بای ــد، اجتم ــر كن ــد تغیی نبای
كنــد. فــرد فــرد دارای معلولیــت بــه جــای 
ــاس  ــد احس ــود، بای ــه خ ــم ب ــس ترح ح

ــد. خشــم و غــرور كن
ــی  ــا زمان ــال، ت ــوان مث ــه عن ــن ب بنابرای
کــه کتاب هــا به صــورت بریــل منتشــر 
ــازی،  ــم از مناسب س ــوند، نمی توانی نمی ش
ــه  ــم. مناسب ســازی محــدود ب حــرف بزنی
اقدامــات ســخت افزاری نیســت. هفــت 
ســال قبــل یــک تحقیــق میدانــی در حــوزه 
ــرد  ــا ششــصد ف ــت انجــام دادم و ب معلولی
دارای معلولیــت مصاحبــه کــردم. هنــوز هم 
بــا آنهــا در ارتبــاط هســتم و متاســفانه باید 
بگویــم کــه وضعیــت ایــن افــراد بــه مراتــب 
ــس  ــت. پ ــش اس ــال پی ــت س ــر از هف بدت
ــا هســتند؟  ــر کج ــی ام ســازمان های متول
ســال ها  ایــن  در  مثبتــی  اتفــاق  چــه 
می دهنــد  آمــار  مرتــب  افتاده اســت؟ 
ــن  ــم؟ م ــه می کنی ــم و چ ــه کردی ــه چ ک
ــه  ــگر هســتم و آنچ ــق و پژوهش ــک محق ی

می گویــم نظــر خــودم نیســت از روی نتیجه 
ــار  ــی آم ــا حت پژوهش هــای مــن اســت. م
ــک  ــی ی ــم! وقت ــوالن نداری ــی از معل دقیق
جامعــه  آمــار  سیاســت گذار،  مســئول 
ــد  ــور می توان ــدارد، چط ــود را ن ــدف خ ه
دچــار  پایــه  از  مــا  کنــد؟  برنامه ریــزی 
مشــکل هســتیم. متاســفانه نــگاه بــه 
معلولیــت، یــک نــگاه پزشــکی و درمانگرانــه 
دارای  افــراد  بــه  نــگاه  ایــن  و  اســت 
معلولیــت هــم ســرایت کرده اســت. وقتــی 
از یــک فــرد دارای معلولیــت می پرســیم 
ــد  ــی روی؟ می گوی ــگاه نم ــرا دانش ــه چ ک
چــون پاهایــم مشــکل دارد، نمی گویــد 
چــون اتوبــوس مناسب ســازی شــده در 
دسترســم نیســت. یعنــی بــه او القــا شــده 
ــد دنبــال  ــوان اســت و همیشــه بای کــه نات
درمــان باشــد. تمــام بیمــاران دیســتروفی 
عضالنــی منتظرنــد تــا روزی درمانــی بیاید، 
تــا انســان شــوند و زندگــی را شــروع کننــد. 
در  کــه  بپذیــرد  نمی خواهــد  هیچ کــس 
همیــن شــرایط هــم می تــوان موفــق شــد. 
ــت  ــه معلولی ــه ب ــگاه تکدی گرایان ــی ن وقت
وجــود دارد، همیــن نــگاه حاکــم می شــود. 
نــگاه منفــی همســایه مــن بــه افــراد دارای 
ــوزش  ــد، از آم ــانه می آی ــت ، از رس معلولی
نــگاه  یــک  رســانه  می آیــد.  وپــرورش 
تکدی گرایانــه بــه فــرد دارای معلولیــت دارد 
و او را یــک فــرد بدبخــِت مفلــوک و ناتــوان 
نشــان می دهــد و بعــد وزیــر و ســایرین رژه 
ــرد  ــن ف ــه ای ــا ب ــد ت ــول بدهی ــد پ می گوین
کمــک کنیــم. نگــرش منفــی بــه معلولیت، 
اینگونــه بوجــود می آیــد. ایــن نگــرش 
ــوزش و  ــه وزیرآم ــود ک ــاد می ش ــی ایج وقت
دارای  دانش آمــوزان  می گویــد،  پــرورش 
ــراد تندرســت جــدا  ــد از اف معلولیــت را بای
ــوند.  ــا نش ــالت آنه ــث کس ــا باع ــم ت کنی
ایــن فــرد حتــی یــک مقالــه در ایــن حــوزه 
کــه  می دانســت  وگرنــه  نخوانده اســت، 
همنشــینی افــراد بــا توانایی هــای مختلــف 
در کنــار هــم، انگیــزه همــه آنهــا را افزایــش 
معلولیــت  دارای  افــراد  بــه  می دهــد. 
می شــود،  اعمــال  نمادیــن  خشــونت 
ــرار  ــه در آن ق ــی را ک ــا وضعیت ــی آنه یعن
ــد.  ــود می دانن ــی خ ــق طبیع ــد را ح دارن
ــند.  ــواد باش ــه بی س ــد ک ــی می دانن طبیع
طبیعــی می داننــد کــه بــی کار باشــند. 
ــند.  ــرود باش ــه مط ــد ک ــی می دانن طبیع
ــراد دارای  ــی از اف ــته های برخ ــی نوش وقت
می خوانــم،  ســایت ها  در  را  معلولیــت 
خیلــی ناراحــت می شــوم. اگــر کســی ایــن 
نوشــته ها را تحلیــل محتــوا کنــد، متوجــه 
می شــود کــه خــود ایــن افــراد پذیرفته انــد 

 آرزو دارم که شکاف بین معلوالن و 
غیرمعلوالن برداشته شود و من نیز 
در این مهم تاثیرگذار باشم. مصمم 

هستم مطالعات جامعه شناختی 
معلولیت را ادامه دهم و امیدوارم 

بتوانم رشته مطالعات معلولیت را در 
دو سه دانشگاه ایران راه اندازی کنم
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کــه ناتــوان و شــهروند درجــه دو هســتند! 
تــا زمانــی کــه نــگاه ذات گرایانــه بــه افــراد 
ــط  ــس فق ــود دارد، پ ــت وج دارای معلولی
ــی  ــی و دولت ــای حمایت ــر کمک ه ــه فک ب
ــه، ویلچــر، ســمعک و  هســتند. دادن یاران
ــه  ــگاه ذات گرایان ــث از ن ــم منبع ....... ه
و پزشــکی اســت کــه در کشــور مــا برقــرار 
اســت. چــون قــرار نیســت کســی کــه 
ــاالی کاری  ــای ب ــت دارد وارد رده ه معلولی
شــود. در صورتی کــه توانیابــان توانایــی 
پســت های  احــراز  شــرایط  کــه  داریــم 
امــر  متولــی  نهادهــای  میانــی  و  بــاال 
ــد.  ــه بی کارن ــی هم ــد ول ــوالن را دارن معل
نمی گویــم افــراد دارای معلولیــت بایــد 
ولــی  بگیرنــد،  دســت  در  را  بهزیســتی 
ــئولیت  ــن مس ــه ای ــی ک ــار دارم کس انتظ
ــر  ــه غی ــول و چ ــه معل ــده دارد، چ را برعه
ــم و  ــوزه عل ــن ح ــه ای ــبت ب ــول، نس معل
ــی داشته باشــد. در کشــورهای  آگاهــی کاف
متولیــان  و  دســت اندرکاران  پیشــرفته، 
ــالن رشــته  ــت، ازفارغ التحصی ــور معلولی ام
رشــته  هســتند،  معلولیــت  مطالعــات 
ــان  ــته می ــک رش ــت ی ــات معلولی مطالع
ــه  ــان، ن ــار درم ــه گفت ــت. ن ــته ای اس رش
ــتون  ــد س ــازنده کمربن ــا س ــان و ی کاردرم

فقــرات. ایــن افــراد فقــط و فقــط در 
ــن  ــد در ای ــود می توانن ــه تخصــص خ زمین
ســازمان خدمــت ارائــه دهنــد، ولــی نبایــد 
سیاســت گذار در حــوزه معلولیــت باشــند. 
ایــن افــراد در جلســاتی کــه برگــزار می شــود 
ــه  ــد ک ــرح می کنن ــن مط ــل خیری در مقاب
نیازمنــد  توان یابــان،  توانبخشــی  بــرای 
ــه  ــم ک ــن می گوی ــی م ــتیم، ول ــول هس پ
ــدنی  ــم ش ــول ه ــدون پ ــازی ب توانمندس
ــی  ــادی از توان بخش ــای زی ــت. بخش ه اس
مبتنــی بــر جامعــه کــه مرتــب از آن صحبت 
امکان پذیــر  پــول  بــدون  می شــود، 
ــه ســی درصــد  ــده ک ــون آم اســت. در قان
ــراد دارای  ــه اف ــد ب ــن بای ــوری تلف کار اپرات
ــه  ــی ک ــرد، در صورت ــق بگی ــت تعل معلولی
ــگاهی دارد،  ــالت دانش ــه تحصی ــردی ک ف
ــدارد کــه تلفنچــی یــک ســازمان  دلیلــی ن
شــود. ایــن یــک نگــرش حقارت بــار اســت. 
ــر وجــود داشته باشــد  اگــر فرصت هــای براب
و شــرایط جامعــه بــرای حضــور همــه افــرد 
ــت  ــه معلولی ــرادی ک ــد، اف ــب باش مناس
دارنــد عقــب نمی ماننــد. اگرعقــب ماندنــد، 
ــه او تلفنچــی شــود.  ــد ک ــد بگویی می توانی
و  مــا  رویکــرد  کــه  مادامــی  بنابرایــن 
ســازما ن های متولــی امــر دربــاره توانیابــان 

منبعــث از رویکــرد مــردود پزشــکی اســت، 
نمی توانیــم از مناسب ســازی اجتماعــی و 
ــازی  ــم. مناسب س ــت کنی ــی صحب فرهنگ
اجتماعــی و فرهنگــی زیــر مجموعــه رویکرد 
و گفتمــان اجتماعــی اســت. پــس اول 
ــا بعــد  بایــد گفتمانمــان را عــوض کنیــم ت
بتوانیــم در مــورد مناسب ســازی اجتماعــی 

ــم. ــت کنی و فرهنگــی صحب
بنابرایــن مخلــص کالم مــن در اینجــا ایــن 
و  اجتماعــی  مناسب ســازی  کــه  اســت 
فرهنگــی یعنــی تغییــر نگــرش نســبت بــه 
ــی  ــرش منف ــا نگ ــه م ــان. در جامع توانیاب
بســیار زیــادی نســبت بــه افــراد دارای 
طریــق  از  بایــد  دارد.  وجــود  معلولیــت 
نهادهــای فرهنگ ســاز مثــل آمــوزش و 
هرچــه  عمومــی  رســانه های  و  پــرورش 
ســریع تر و به صــورت علمــی، ســعی در 
ــه  ــه نســبت ب ــی جامع ــر نگــرش منف تغیی

ــیم. ــان باش توانیاب

چگونه با رعد آشنا شدید؟
ــن  ــن انجم ــد بهتری ــه باشــم رع ــر نگفن اگ
در حــوزه معلــوالن اســت، دســت کــم 
ــه ام  ــنایی اولی ــت. آش ــی از بهترین هاس یک
ایــن بــود کــه در دوران کارشناســی ارشــد، 
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بــرای تدریــس بــه دانشــگاه علمــی کاربردی 
زمــان  آن  در  متاســفانه  ســرزدم.  رعــد 
همــکاری ادامــه پیــدا نکــرد. اخیــرا یکــی از 
کارشناســان بهزیســتی مــرا بــرای اشــتغال 
بــه رعــد معرفــی کردنــد و اکنــون بــا 
ــد در تمــاس  ــی و اشــتغال رع دفترکارآفرین
هســتم. اولویــت  ســنجی هایی از طــرف 
ایــن دفتــر انجــام گرفــت و بــا شــعبه هایی 
ــگاه آزاد  ــور و دانش ــام ن ــگاه های پی از دانش
ــد، تمــاس  ــرار دارن ــه ق ــن منطق ــه در ای ک
برقــرار شــد تــا بتوانــم هفتــه ای چنــد 

ســاعت تدریــس داشته باشــم. 

ــتروفی،  ــه دیس ــال ب ــاران مبت ــا بیم ای
ــد؟ ــن دارن انجم

بلــه. انجمــن حمایــت از مبتالیــان بــه 
دیســتروفی وجــود دارد. امــا متاســفانه باید 
ــوان  ــه عن ــوز ب ــه دیســتروفی هن ــم ک بگوی
ــت.  ــده اس ــناخته نش ــاص ش ــاری خ بیم
در حالی کــه ایــن بیمــاری، خاص تریــن 
بیمــاری بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت. 
کمیســیون بهداشــت مجلــس می گویــد 
اگــر ایــن بیمــاری را بیمــاری خــاص قلمداد 
ــای  ــان و داروه ــه درم ــد هزین ــم، بای کنی
مکمــل را هــم تقبــل کنیــم! هــر آنکــس که 

ــت. ــا اوس ــق ب ــک ح ــدرت دارد، بی ش ق
از انجمن چه انتظاری دارید؟

هــر انجمنــی واســط بیــن دولــت و جامعــه 
ــارغ از  ــدف خــودش اســت. ف ــه ه و جامع
اساســنامه، از انجمــن ا انتظــار مــی رود 
ــام  ــی انج ــه خوب ــاطت را ب ــن وس ــه ای ک
ــار  ــه آم ــی رود ک ــار م ــال انتظ ــد. مث دهن
دقیق تــری از مبتالیــان بــه دیســتروفی 
می کنــم  فکــر  ولــی  باشــد.  داشــته 
انجمــن هــم مثــل بهزیســتی، آمــار جامعــه 
هــدف خــود را نــدارد و انجمنــی کــه آمــار 
ــن  ــاند. م ــات برس ــد خدم ــدارد، نمی توان ن
ــن  ــو ای ــه عض ــت ک ــال اس ــش از ده س بی
انجمــن هســتم و تنهــا یــک ویلچــر از 
ــه دوم  ــن انجمــن دریافــت کــرده ام. نکت ای
اینکــه، از انجمــن انتظــار مــی رود کــه بــه 

عنــوان یــک نهــاد موثــر، درمــورد بیمــاری 
دیســتروفی بتوانــد اطالع رســانی کنــد. 
ــن بیمــاری را در اذهــان  توقــع دارم کــه ای
ــی  ــی کس ــه وقت ــدازد ک ــا بیان ــی ج عموم
اســم آن را می شــنود بدانــد کــه ایــن افــراد 
بــا تحلیــل عضــالت روبــه رو هســتند. مــن 
ــه  از انجمــن انتظــار دارم کــه بیمــاری را ب
جامعــه بشناســاند. فرهنگ ســازی از همین 
جــا شــروع می شــود. طبــق یکــی از مــواد 
ــن  ــرار برای ــوالن، ق ــت از معل ــون حمای قان
اســت کــه هفته ای پنــج ســاعت در تلویزیون 
ــش  ــوالن پخ ــا معل ــط ب ــای مرتب برنامه ه
ــه  ــی ب ــرش منف ــانه ها نگ ــی رس ــود. ول ش
ــی  ــد، یعن ــد می کنن ــاز تولی ــوالن را ب معل
ــام  ــد، انج ــه بای درســت عکــس کاری را ک
ــر  ــد در تغیی ــا می توانن ــد! انجمن ه می ده

ــند.  ــر باش ــرش تاثیرگذارت نگ

ــا  ــری هســتید. ب شــما دانشــجوی دکت
ــت و  ــور رف ــاری، چط ــن بیم ــود ای وج

آمــد می کنیــد؟
ــادی  ــیار زی ــای بس ــا چالش ه ــان ب  توانیاب
ــره...  ــتغال و غی ــردد، اش ــای ت در حوزه ه
مواجهنــد و مــن هــم جزئــی از همــان افراد 
ــای  ــردد، هزینه ه ــه مشــکالت ت ــتم ک هس
ــز  ــن نی ــر م ــی کاری ب ــاب و ب ــاب و ذه ای
مســتولی گشــته و رفتــه رفتــه ســعی 
دارنــد مــرا نیــز گوشــه نشــین کننــد. مــن 
ــی  ــد معلولیت ــواده چن ــک خان سرپرســت ی
ولــی  دارم  عالیــه  تحصیــالت  هســتم، 
جامعــه امــکان و انگیــزه ادامــه دادن را 
ــم  ــدوارم بتوان ــت. امی ــه اس ــن گرفت از م
تاثیرگــذار باشــم ولــی جامعــه بــا مــن قهــر 

اســت. 

در شرایط مطلوب، چه آرزویی دارید؟
ــاد آرزوهایــم را جــدی نمی گیــرم.  البتــه زی
آرزو دارم شــکاف بیــن افــراد دارای معلولیت 
و غیرمعلــوالن برداشــته شــود و مــن نیــز در 
ایــن مهــم تاثیرگــذار باشــم. مصمم هســتم 
مطالعــات جامعــه شــناختی معلولیــت 

ــته  ــم رش ــدوارم بتوان ــم. امی ــه ده را ادام
مطالعــات معلولیــت را در دو ســه دانشــگاه 
ایــران راه انــدازی کنــم تــا افــرادی کــه بــه 
عنــوان مســئول و رئیــس ســازمان های 
متولــی امــور معلــوالن منصــوب می شــوند، 
ــا  ــند. ت ــته باش ــن رش ــالن ای ازفارغ اتحصی
ــد  ــا نیفت ــور م ــاق در کش ــن اتف ــی ای وقت
چیــزی عــوض نمی شــود. تــا زمانی کــه 
گفتمــان در مــورد معلولیــت، بــه گفتمــان 
اجتماعــی تبدیــل نشــود، کشــتی بــه 

خشــکی می رانیــم.

چه انتظاری از شهردار تهران دارید؟
بــرای  مهمــی  بــازوی  شــهرداری 
مناسب ســازی های فیزیکــی و همچنیــن 
مناسب ســازی اجتماعــی و فرهنگی اســت. 
مــن بــه شــهردار محتــرم تهــران می گویــم 
کــه فقــط بــه ُبعــد مناسب ســازی فیزیکــی 
و اماکــن شــهری نپــردازد، در بعــد فرهنگی 
هــم کار کنیــد. مثــال در تابلوهــای شــهری، 
ــوان چنــد خطــی هــم درمــورد افــراد  می ت
دارای معلولیــت نوشــت. باشــد کــه نگــرش 
منفــی تغییــر یابــد. نیــاز اســت شــهرداری 
افــراد متخصــص در حــوزه معلولیــت را بــه 
کار گیــرد. شــهردار تهــران بایــد مشــاورین 
شایســته ای درایــن حــوزه داشته باشــد. 
ــت  ــن اس ــهردار ای ــای ش ــه آق ــه ام ب توصی
کــه یــک گــروه شــورایی و مشــورتی از 
ــرده و  ــل ک ــت تحصی ــراد دارای معلولی اف
مشــکالت  کــه  داشته باشــد  متخصــص 
ــان  ــه ایش ــد و ب ــی کنن ــوالن را بررس معل
ــازی  ــی ازمناسب س ــد. وقت ــی نماین بازنمای
فیزیکــی هــم صحبــت می شــود، بایــد 
ــکالت  ــت مش ــرد دارای معلولی ــان ف از زب
موثــر  مناسب ســازی ها  تــا  بشــنویم  را 
نیــز  فرهنگ ســازی  حــوزه  در  باشــند. 
ــازی ها در  ــگ س ــی فرهن ــور. برخ همین ط
ــرد دارای  ــاری ف ــبب شرمس ــانه ها مس رس

معلولیــت می شــوند. 
البتــه شــائقم آقــای شــهردار را زیــارت کنــم 

و از نزدیــک بــا ایشــان صحبــت کنــم. 
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ایرانــی،  معلــول  ماجراجویــان  گــروه  برنامه هــای  در  شــرکت 
ــا  بــرای تمــام افــراد آزاد اســت و ایــن گــروه در تــالش هســتند ت
گردشــگری تلفیقــی (افــراد دارای معلولیــت در کنــار ســایر افــراد 
جامعــه) را نهادینــه کننــد. ایــن گــروه از طریــق همــکاری بــا ســایر 
مراکــز کــه در حــوزه مــورد نظــر دارای مجــوز هســتند، فعالیــت 

ــر  ــدارد و ب ــی ن ــت سیاس ــه فعالی ــروه هیچ گون ــن گ ــد. ای می کن
اســاس قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران فعالیــت می کنــد. 
بعــد از فراخــوان بــر روی صفحــه اینســتاگرام و کانــال مربــوط بــه 
ــا مشــخصات  ــراد ب ــا آدرس iadt_adventure@، اف ــروه ب ــن گ ای
ــرایط الزم  ــتن ش ــورت داش ــوند و در ص ــنا می ش ــه آش ــر برنام ه
می تواننــد در فعالیــت و یــا ســفر اعــالم شــده، حضــور پیــدا کنــد. 

    
در حــال حاضــر ایــن گــروه فعالیت هــای آبــی و ورزش هــای آبــی را 
از طریــق کمیتــه افــراد دارای معلولیــت در انجمــن رفتینــگ ایــران 
ــیون  ــره فدراس ــو هیئت مدی ــی (عض ــوش محراب ــر کیان ــر نظ و زی
ــده برنامه هــای  ــی رفتینــگ) انجــام می دهــد و در ســال آین جهان
ــگ  ــی و رفتین ــاالب انزل ــراف ت ــای اط ــواری در روگاه ــاک س کای

(قایقرانــی در آب هــای خروشــان) را برگــزار خواهــد کــرد.

       
ــور،  ــی کش ــای هوای ــن ورزش ه ــرف انجم ــروری از ط ــعید ض س
ــن  ــت در ای ــراد دارای معلولی ــرواز اف ــه پ ــکیل کمیت ــئول تش مس
نهــاد شــده اســت. او در ایــن رابطــه می گویــد: «از طریــق کمیتــه 
ورزش هــای هوایــی اســتان گیــالن و بــا هماهنگــی انجمــن 
ــرایط  ــا ش ــتم ت ــالش هس ــال ت ــور در ح ــی کش ــای هوای ورزش ه
قانونــی بــرای خلبــان شــدن افــراد دارای معلولیــت فراهــم شــود 
ــره،  ــی دو نف ــای تفریح ــتانداردهای پروازه ــایر اس ــن س و همچنی
بــرای افــراد دارای معلولیــت تدویــن و بــه مربی هــا و باشــگاه های 

ـــ  ــــ ــ  ــــ  ــ
گزارشی از سعید ضروری

ــت  ــی اس ــن فعالیت های ــی از مهم تری ــردش یک ــفر و گ س
کــه همــواره بــه دلیــل موانــع متعــدد فیزیکــی و اقتصــادی 
ــراد دارای  ــی از اف ــل  توجه ــترس بخــش قاب ــارج از دس خ
ــان  ــروه ماجراجوی ــان گ ــن می ــرار دارد. در ای ــت ق معلولی
معلــول ایرانــی از اردیبهشــت ســال ۹۳ تعریــف جدیــدی در 
حــوزه گردشــگری افــراد دارای معلولیــت را معرفــی کــرده 
ــت،  ــراد دارای معلولی ــه اف ــگری ماجراجویان ــت. گردش اس
ــام  ــود تم ــه باوج ــت ک ــی اس ــذاب و پرهیجان ــوع ج موض

ــام اســت. ــال انج ــا در ح ــور م ســختی ها در کش
ســعید ضــروری مؤســس ایــن گــروه ایــن طــور می گویــد: 
ــراد  ــکل از اف ــی متش ــول ایران ــان معل ــروه ماجراجوی «گ
ــر از  ــه فرات ــی اســت ک ــراد غیرمعلول ــت و اف دارای معلولی
ــی  ــه ماجراجوی ــی ب ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــع فیزیک موان
ــان دادن  ــروه نش ــن گ ــکیل ای ــدف از تش ــد. ه می پردازن
توانایی هــای افــراد دارای معلولیــت در انجــام فعالیت هــای 
ــروه  ــن گ ــای ای ــم فعالیت ه ــا معتقدی پرهیجــان اســت. م
ــت  ــراد دارای معلولی ــاط اف ــه و نش ــان دادن روحی در نش
ــری  ــه، تأثی ــی جامع ــر فرهنگ ــکالت و فق ــود مش ــا وج ب
چشــمگیری در فرهنگ ســازی بــرای حضــور اجتماعــی 
افــراد دارای معلولیــت در جامعــه ای فراگیر خواهد داشــت. 
مــا تــالش خواهیــم کــرد بــا انعــکاس تجربیــات و معرفــی 
فعالیت هــای پرهیجــان و مختلــف راه را بــرای تجربــه ســایر 
ــوار  ــتند هم ــت هس ــی دارای معلولی ــه به نوع ــرادی ک اف
کنیــم. ایــن گــروه بــه دنبــال ایــن خواهــد بــود کــه افــراد 
ــی  ــای مختلف ــد فعالیت ه ــدید بتوانن ــای ش ــا معلولیت ه ب
از قبیــل پــرواز بــا انــواع وســایل پرنــده فــوق ســبک (وزن 
ــی  ــای آموزش ــد هواپیماه ــرم) مانن ــر ۳۰۰ کیلوگ ــده زی پرن
(سســنا و …)، پاراموتــور، پاراگالیــدر، جایــرو کوپتــر، 
ــا و  ــقوط آزاد از هواپیم ــگ، س ــوردار و رفتین ــت موت کای
هلیکوپتــر و ورزش هــای پرهیجــان آبــی را تجربــه کننــد.»
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ــه  ــیار ســختی و حساســی اســت ک ــالغ شــود. کار بس ــی اب هوای
ــد. در  ــد ش ــام خواه ــور انج ــرح کش ــای مط ــک مربی ه ــا کم ب
تــالش هســتم ایــن رونــد به صــورت قانونــی و بــا امــکان دریافــت 

ــر انجــام شــود». ــرواز معتب ــه پ گواهینام

        
ــا کمــک تیم هــای تخصصــی  ســعید ضــروری در طــی ســال ها، ب
ماجراجویــی  حــوزه  در  را  متعــددی  برنامه هــای  حرفــه ای،  و 
ــداز  ــار داشــت: بع ــن رابطــه ســعید اظه انجــام داده اســت. در ای
ــران و ریگ جــن را  ــزی ای ــر مرک ــا شــمال کوی ــوب ت ــه از جن اینک
ــه  ــن برنامــه ب به صــورت ســافاری طــی کــردم، پیشــنهاد دادم ای
ــر  ــا ۵۵۰ کیلومت ــزار شــود. م ــرای گروهــم برگ شــکلی ســبک تر ب
ــه  ــم و س ــی کردی ــا را ط ــا و رمل ه ــا و بیابان ه ــان کوه ه در می
روز در راه بودیــم. هیــچ جــاده و آبــادی و انســانی در ایــن مســیر 
وجــود نداشــت. بعــد ازایــن تجربــه بــا کمــک علیرضــا مظلومیــان، 
احســان مظلومیــان و عمــاد مظلومیــان ایــن بــار از شــرق تــا غرب 
ریگ جــن را طــی کردیــم. در ایــن ســفر افــرادی کــه بــرای حضــور 

در ســفر ماجراجویانــه اعــالم آمادگــی کــرده بودنــد، بیــش از ۲۵۰ 
ــد. تیــم حرفــه ای و  ــه کردن ــوردی و آفــرود را تجرب ــر کویرن کیلومت
ــن ســفر، انجــام آن را  ــه و اراده دوســتانم در ای ــزات و تجرب تجهی

ممکــن کــرد.

       
ســعید ضــروری کــه در میــان اهالــی ســفر و ماجراجویــی، چهره ای 
کامــًال شــناخته  شده اســت، نقــش تجربیــات شــخصی خــودش را 
ــت، از  ــود معلولی ــن باوج ــد: م ــد و می گوی ــگ می دان ــیار پررن بس
اوج آســمان تــا اعمــاق دریــا و زمیــن ماجراجویــی و ســفر می کنــم 
ــورِی  ــا تئ ــم ب ــالش می کن ــه ت ــم بلک ــه می کن ــا تجرب ــه  تنه و ن
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــم ب ــا بتوان ــا آشــنا شــوم ت ــن ورزش ه ــام ای تم
ــد، شــرایطش را فراهــم  ــه کنن ــا را تجرب ــن کاره ــد ای ــل دارن تمای
ــوارد  ــام م ــته باشــم تم ــان داش ــه اطمین ــرای اینک ــن ب ــم. م کن
ــا  ــن گروه ه ــا بهتری ــود، ب ــام می ش ــات الزم انج ــی و مالحظ ایمن
ــازمانی  ــاد و س ــچ نه ــم. هی ــزار می کن ــا را برگ ــراد برنامه ه و اف
ــا  ــت. حمایت ه ــت نکرده اس ــن حمای ــروه م ــروز از گ ــه ام ــا ب ت
ــواره  ــت و هم ــه اس ــورت گرفت ــص ص ــای متخص ــط گروه ه توس
ــد.  ــاب انجــام داده ان ــق لحظــات ن ــرای خل ــت همــکاری را ب نهای
مــن ســه برابــر ســقوط آزاد از هواپیمــا و هلیکوپتــر، از ارتفــاع ۴ 
هــزار متــری را تجربــه کــرده ام و درجاهــای مختلــف ایــران پــرواز 
و غواصــی کــرده ام و بــا وجــود معلولیــت جســمی حرکتــی بســیار 
ــران انجــام  شــدید، ســفرهای طوالنــی را در طبیعت هــای بکــر ای
داده ام. تجربــه ایــن ســفرها و برنامه هــا باعــث شــده تــا بــه حــوزه 

ماجراجویــی، تســلط پیــدا کنــم.

    
ــه  ــو کمیت ــی عض ــا ایران ــروری، تنه ــعید ض ــر س ــال حاض در ح
ــترالیا  ــی) در اس ــر تراپ ــی (ادونچ ــی درمان ــی ماجراجوی بین الملل
ــتم  ــالش هس ــال ت ــد: «در ح ــه می گوی ــن رابط ــت. او در ای اس
ــر روی  ــی ب ــت و ملموس ــرات مثب ــا اث ــفرها و ماجراجویی ه ــا س ت
ــذارد. در  ــم بگ ــر دوســتان ماجراجــو و دارای معلولیت ذهــن و فک
ماجراجویــی درمانــی، افــراد بــا روی دیگــری از ســفر آشــنا شــده و 
بــا کمــک اســتعاره و نمادهــا، بــه درک هــای متفاوتــی از زندگــی 
ــای  ــه معن ــان، ب ــا درم ــند. در اینج ــودن آن می رس و هدفمند ب
ــات  ــی و احساس ــای منف ــان روحیه ه ــر و درم ــرز فک ــود ط بهب
منفــی اســت. در ماجراجویــی، افــراد از دایــره امــن خــود خــارج 
ــوند  ــری می ش ــات و تأثیرپذی ــت اطالع ــاده دریاف ــوند و آم می ش
کــه ابعــاد مختلــف روانشناســانه و عمیقــی در روح و روان دارد.»

         
ســعید ضــروری در رابطــه بــا برنامه هــای آینــده ایــن گــروه 
می گویــد: « بــا توجــه بــه اتمــام فصــل ســرما، در صــدد هســتم 
ــیار  ــه بس ــم ک ــدارک ببین ــده ت ــرای آین ــددی ب ــای متع برنامه ه
ــی در آب هــای  ــود. قایقران ــه خواهــد ب ــز و ماجراجویان هیجان انگی
ــوه  ــای ک ــگل و قله ه ــپ در جن ــواری، کم ــاک س ــان، کای خروش
ازجملــه ایــن مــوارد هســتند. البتــه در فصــل ســرما هــم، از عرض 
کویــر ریگ جــن رد شــدیم و همچنیــن بــه جزایــر قشــم و هنــگام 
ــری  ــاس اکب ــان عب ــک  خلب ــا کم ــم. ب ــفر کردی ــم  س ــز ه و هرم
ــدر را در ســاحل  ــا پاراگالی ــرواز ب ــگان، همســفران پ به صــورت رای

ــد. ــه کردن ــره قشــم تجرب ــاز جزی ن
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نوروز
زمین

آسمان
شکوفه های صورتی

هوای بهاری
نسترن های تازه شکفته

را باید دید

باید
از درخِت جوانه زده ی زمستان

از استغنای بی دریغ آفتاب
ستاره های امید را چید ...

 باید
مجذوِب لحظه های خوِش صبح

پس از سیاهی شب
رو به طبیعت سبز

رو به صبر بی حد باران
به شوق خندید

 غصه را
باید سپرد

به فراموشی روزگار سخت
باید تازه شد
و در سایه ی

احساس
گل کرد

و باز گل کرد

نازنین فاطمه جمشیدی
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لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید که از 
چه زمانی با موسسه رعد شروع به همکاری 

کردید؟
 نــگار دوســتی، بیســت و نــه ســاله و 
مــدرس کالس  چــرم دوزی در مرکزرعــد 
هســتم. کارشناســی را در رشــته علــوم 
نســاجی و الیــاف گرفتــم و کارشناســی 
ارشــدم، مدیریــت صنایــع نســاجی اســت. 
چــرم دوزی را در ســال ۹۳، نــزد اســتاد 
هــدی قاصــدی کــه مــدرس صــدا و ســیما 
و از زنــان کارآفریــن و قدرتمنــد اســت، بــه 
مــدت یک ســال آمــوزش دیــدم و بعــد 
ــردم.  ــروع ک ــف دوزی را ش ــزل، کی در من
و  کــردم  خــراب  و  دوختــم  آنقدرکیــف 
دوبــاره دوختــم تــا در ایــن حرفــه مهــارت 
مرکــز  بــا   ،۹۵ ســال  از  کــردم.  پیــدا 
ــال  ــردم. کام ــروع ک ــم را ش ــد همکاری رع
ــر  ــا رعــد آشــنا شــدم. مــن دفت اتفاقــی ب
یادداشــتی دارم بــه نــام دفتــر آرزوهــا کــه 
از  یکــی  می نویســم.  آن  در  را  آرزوهایــم 
آرزوهایــم همیشــه ایــن بــود کــه بتوانــم کار 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــم. ب ــام ده ــری انج خی
ــرب  ــه غ ــه در منطق ــادم ک ــر افت ــه فک ب
ــی را  ــت، جای ــم اس ــی منزل ــه در نزدیک ک

ــا  ــم. ب ــدا کن ــرای آمــوزش چــرم دوزی پی ب
جســتجو در اینترنــت چندیــن محــل را پیدا 
ــه رعــد آمــدم و  ــت ب ــی در نهای ــردم، ول ک
بــا مدیــر دفترآموزش(خانــم اللــه)، صحبت 
ــاس  ــن تم ــا م ــه ب ــد ک ــرار ش ــودم. ق نم
بگیرنــد. مدتــی گذشــت و تماســی دریافــت 
نکــردم. یــک ســال بعــد در تابســتان ۹۵، 

ــه  ــه شــد ک ــاس گرفت ــن تم ــا م ــد ب از رع
ــحال  ــی خوش ــم. خیل ــوزش بیای ــرای آم ب
شــدم و از همــان تابســتان، کارم را شــروع 
کــردم. بعــد متوجــه شــدم کــه ایــن تاخیر، 
ــتاد  ــال اس ــه قب ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای ب
ــت.  ــود داشته اس ــد وج ــرم دوزی در رع چ
دوســت  خیلــی  را  دادن  آمــوزش  مــن 
ــن   ــه م ــی ب ــس خوب ــن کار، ح دارم و ای
ــه  ــام آنچ ــال، تم ــن دو س ــد. درای می ده
خــودم به صــورت تجربــی یــاد گرفتــم، 
یعنــی آنچــه هیــچ اســتادی و هیــچ کتابــی 
ــوزش  ــا آم ــه بچه ه ــد را ب ــوزش نمی ده آم
ــر  ــه در اث داده ام. چــرم دوزی، هنریســت ک
ــارب  ــن تج ــد و م ــت می آی ــه به دس تجرب
هنرجویــان  بــه  کالس  درایــن  را  خــود 
کارهــای  از  خیلــی  می کنــم.  منتقــل 
ســمباده  و  زدن  بــرش  نحــوه  مثــل  را 
ــن  ــم. ای ــوزش می ده ــا آم ــه آنه زدن را ب
به دســت  تجربــه  بــا  فقــط  مهارت هــا 
می آیــد، حتــی اســتاد مــن بســیاری از 
ایــن مــوارد را بــه مــن آمــوزش نداده بــود. 
ــا  خــدا را شــکر می کنــم کــه ایــن کالس ت
بــه حــال خیلــی خــوب پیــش رفته اســت. 
کالس  وارد  کــه  هنرجویــان  از  بســیاری 

دراین دو سال، تمام آنچه خودم 
به صورت تجربی یاد گرفتم، یعنی 

آنچه هیچ استادی و هیچ کتابی 
آموزش نمی دهد را به بچه ها آموزش 

داده ام.  چرم دوزی، هنریست 
که در اثر تجربه به دست می آید و 

من تجارب خود را دراین کالس به 
هنرجویان منتقل می کنم 

نــگار دوســتی، مــدرس کالس  چــرم دوزی در مرکــز 
ــته  ــود را در رش ــی خ ــت. او کارشناس ــد اس رع
ــی  ــه و کارشناس ــاف گرفت ــاجی و الی ــوم نس عل
ارشــدش، مدیریــت صنایــع نســاجی اســت. 
ــا مرکــز رعــد خیلــی اتفاقــی شــکل  آشــنایی او ب
ــرم دوزی  ــوزش  چ ــکاری او در آم ــه هم ــت و ب گرف
بــه هنرجویــان عالقمنــد انجامیــد.  کارهــای ایــن 
هنرمنــد چــرم دوز ســال قبــل در جشــنواره فجــر 
کــد «شــیما» گرفــت و امســال هــم در جشــنواره 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــی ســیپال ب مل

درآمدزایی در این رشته به همت و تالش افراد 
بستگی دارد

نگار دوستی، مدرس کالس چرم؛
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شــدند، هیــچ پیــش زمینه ای از چــرم دوزی 
ــن  ــدند و ای ــد ش ــی عالقمن ــتند، ول نداش
ــد  ــاال می توانن ــد و ح ــاد گرفتن ــه را ی حرف
ــواع کیــف و چیزهــای  ــرای خودشــان ان ب

ــد.  ــرم بدوزن ــا چ ــر را ب دیگ

آیا شما کار چرم دوزی را به صورت حرفه ای 
هم  درآمد  به  راه  این  از  و  می کنید  دنبال 

رسیده اید؟
ــه جایــی  ــه. مــن بعــد از پنــج ســال، ب بل
ــن  ــم از ای ــم بگوی ــه می توان ــیده ام ک رس
حرفــه کامــال راضــی هســتم و درآمــد 
زیرزمیــن  در  مــن  دارم.  هــم  خوبــی 
خانــه ام، کارگاهــی راه انداختــه ام و بــا 
ــه کار هســتیم.  چنــد نفردیگــر مشــغول ب
ــی  ــا مزون های ــم و ب ــی داری ــدات خوب تولی
شهرســتان ها  هــم  و  تهــران  در  هــم 
کار  برایشــان  و  بســته ایم  قــرارداد 

 . ســتیم می فر

هم  ماشین  با  یا  است  دست  با  کارهایتان 
کار می کنید؟

ــه  ــت دوخت ــا دس ــه ب ــا هم ــای م  کاره
توصیــه  زیــادی  دوســتان  می شــود. 
ــرای ایــن کــه کار ســریع تر  ــد کــه ب کرده ان
انجــام شــود، از چــرخ اســتفاده کنــم، ولی 
ــل  ــم لیب ــرده ام. می خواه ــول نک ــن قب م
هنــر ســراجی ســنتی روی کار مــن باشــد. 
مشــتریان مــن دوخــت ضربــدری کیــف را 
شناســنامه کار مــن می داننــد و می داننــد 
اگــر روی کیفــی دوخــت ضربــدری باشــد، 
نــام  مــا  ماســت.  کارگاه  بــه  مربــوط 
بازرگانــی داریــم و درســال آینــده انشــاا... 
ــانم.  ــت می رس ــه ثب ــام را ب ــن ن ــا ای حتم
ــه،  ــف زنان ــت کی ــز دوخ ــه ج ــده ب در آین
خــط تولیــد کیــف مردانــه و کفــش و 

ــم. ــم راه می اندازی ــی را ه ــوازم جانب ل
یــک دوره آمــوزش چــرم دوزی در ایــن 

می کشــد؟ طــول  چقــدر  کالس، 
ــال  ــا دو س ــرم ی ــار ت ــدود چه ــردوره ح ه
دوره  یــک  رعــد  در  می کشــد.  طــول 
آموزشــی را تمــام کرده ایــم و حــاال در 
حــال برگــزاری دوره دوم آمــوزش هســتیم. 
ــوزان، یکــی دو  ــک ســری ازکارآم ــه ی البت
ــان  ــون در هم ــد، چ ــتر نیامدن ــرم بیش ت
یــک یــا دو تــرم هــر چــه نیــاز داشــتند را 

ــد.  ــاد گرفتن ی

این  در  رعد  هنرجویان  از  نفر  چند  تاکنون 
کالس دوره دیدند؟

در دوره اول حــدود چهــارده نفــر آمــوزش 
ــن کالس،  ــای ای ــد. بچه ه ــد و رفتن دیدن

در تــرم ســوم از دوره جدیــد هســتند کــه 
شــش نفرنــد. 

آیا بچه هایی که در دوره اول آموزش دیدند، 
به درآمدزایی هم رسیده اند؟

ــت و  ــه هم ــته ب ــن رش ــی در ای درآمدزای
تــالش افــراد بســتگی دارد. افــراد حرفه ای 
ــی  ــغولند. زمان ــن کار مش ــه ای ــادی ب زی
ــرای کارگاه  ــرادی را ب ــتم اف ــه می خواس ک
ــالم  ــم، در کالس اع ــودم اســتخدام کن خ
ــان  ــه کارش ــه نمون ــتم ک ــردم و خواس ک
ــر  ــم بفرســتند. بیــش از بیســت نف را برای
بــرای مــن کار فرســتادند کــه مــن از بیــن 
آنهــا فقــط توانســتم یــک نفــر را انتخــاب 
کنــم، چــون کارهــا در ســطح پایینــی 
بودنــد. بســیاری از ایــن افــراد هنــر را 
یــاد گرفتــه بودنــد، ولــی کار را ادامــه 
ــن  ــم از ای ــک خان ــا ی ــد. تنه ــداده  بودن ن
ــه  ــود ک ــردی ب ــان انتخــاب شــد. او ف می
ــکات را  ــه ن ــود و هم ــال کرده ب کار را دنب
به صــورت حرفــه ای یــاد گرفتــه بــود. بعــد 
از چهــار تــرم کــه کارآمــوزان بــه این کالس 
می آینــد، بایــد ایــن فرصــت بــه آنهــا 
ــان  ــرای خودش ــد و ب ــه برون ــود ک داده ش
کارکننــد. چــون در طــول ایــن چهــار 
تــرم، اســتاد رونــد کار را آمــوزش داده 
و تمــام نــکات را گفته اســت. از اینجــا 
ــت  ــالش و خالقی ــه همــت و ت ــد ب ــه بع ب
ــی  ــن هنرجوهای ــردد. م ــان برمی گ خودش
دارم کــه بســیار خــالق هســتند و فــروش 
اینترنتــی دارنــد. آنهــا بــه راحتــی از 
فضــای مجــازی و اینســتاگرام پــول در 
می آورنــد. ولــی بعضــی از کارآمــوزان هــم 

ــتند. ــر کار نیس پیگی

آیا هنرجوهای این کالس، با عالقه و آگاهی 
به این هنر رو آورده اند یا شاید بعضی ها برای 

گذراندن وقت ؟
 بــه نظــرم داشــتن عالقــه و داشــتن یــک 
پیــش زمینــه هنــری در یادگیــری ایــن هنر 
ــا  بســیار مهــم اســت. بعضــی از بچه هــا ب
ــه کالس می آینــد.  آگاهــی و برنامه ریــزی ب
ــرار اســت  ــه ق ــد ک ــون  می دانن ــی چ یعن
کالس چــرم دوزی تشــکیل شــود، از قبــل 
ــکیل کالس  ــد و پیگیرتش ــام می کنن ثبت ن
ــر  ــراد کمت ــن اف ــداد ای ــه تع هســتند. البت
ــرای  ــا ب ــه صرف ــری اســت ک ــروه دیگ از گ
ــن  ــاد گرفت ــد و ی ــع رع ــه مجتم ــدن ب آم
هنــری در اوقــات فراغــت خــود بــه کالس 
داشــته ایم  هــم  هنرجویانــی  می آینــد. 
کــه قبــال ایــن هنــر را بلــد بــوده و فقــط 
ــه کالس  ــع اشــکال ب ــرای رف ــرم ب ــک ت ی
آمــده اســت. هنرجویــی هــم داشــتم کــه 
ــه ســختی  ــا وجــود مشــکل جســمی، ب ب
ــی چــون  ــه دســت می گرفــت ول قیچــی ب
عالقــه داشــت، دو ســال در کالس شــرکت 
ــه  ــواردی هــم داشــته ام ک ــه م ــرد. البت ک
ــل مشــکل جســمی نمی توانســت  ــه دلی ب
ــد و  ــی کار کن ــمبه و قیچ ــر و س ــا کات ب
ــرای ســمبه زدن نداشــت  ــی ب ــز کاف تمرک
ــد  ــه بزن ــه خــودش صدم ــود ب و ممکــن ب
کــه مــن بــا هماهنگــی بــا آمــوزش و 
ــه  ــتم ک ــع از او خواس ــی مجتم توانبخش
ــه ایــن کالس نیایــد. مــن خــودم  دیگــر ب
ــراجی کار  ــه س ــی در حرف ــور تخصص به ط
بخواهــد  کســی  اگــر  چــون  می کنــم، 
درکاری موفــق باشــد بایــد تخصصــی درآن 
زمینــه کار کنــد. مــن بــه هنرهــای دیگــر 
ــه  ــح دادم ک ــی ترجی ــدم ول ــم عالقمن ه

ــم.  ــه کار کن ــن زمین ــط در همی فق

مواد اولیه این کار را از کجا تامین می کنید و 
این مواد به چه شکلی خریداری می شوند؟

تهیــه  تهــران  بــازار  از  را  اولیــه  مــواد 
می کنیــم. قبــال یکــی ازهنرجویــان کالس 
را  بچه هــا  ســفارش  می کــرد،  لطــف 
ــرد.  ــداری می ک ــت و برایشــان خری می گرف
خــود مــن هــم چنــد بــار مــواد مــورد نیــاز 
ــرم  ــده ام. چ ــی خری ــا اینترنت ــازار ی را از ب
ــه  ــری تهی ــه مت ــت ک ــه نیس ــد پارچ مانن
ــه  ــه ای عرض ــورت طاق ــرم به ص ــود. چ ش
می شــود و واحــد اندازه گیــری آن" پــا " 
اســت. هــر یــک "پــا" حــدود ســی ســانت 
در ســی ســانت اســت. انــواع چــرم وجــود 
دارد، چــرم بــزی، چــرم گاوی و چــرم 
ــف  ــای مختل ــرم در رنگ ه ــی. چ مصنوع
ــر  ــراد فک ــب اف ــود. اغل ــزی می ش رنگ آمی

 بعد از چهار ترم، باید این فرصت 
به هنرجویان داده شود که برای 

خودشان کارکنند. چون در طول این 
مدت، استاد روند کار را آموزش داده 
و تمام نکات را گفته است. از اینجا 
به بعد به همت و تالش و خالقیت 

خودشان برمی گردد 
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ــا مشــکی  می کننــد کــه چــرم طبیعــی، ی
اســت یــا قهــوه ای. در صورتــی کــه چــرم با 
رنگ هــای متفاوتــی حتــی ســبز و صورتــی 
ــزی  ــود دارد. رنگ آمی ــم وج ــش ه و بنف
ــا رنــگ  چــرم درسیســتم تکمیــل چــرم ب
دانه هــای مخصــوص انجــام می شــود. 
چرم هــای مصنوعــی هــم در رنگ هــای 
ــن کالس،  ــد. در ای ــود دارن ــف وج مختل
هــم بــا چــرم طبیعــی کار می کنیــم و هــم 
مصنوعــی. قیمــت چــرم مصنوعــی پاییــن 
ــرای  ــل اول کار ب ــن دلی ــه همی ــت ب اس
ــد و کار را  ــن کنن ــا تمری ــه بچه ه ــن ک ای
یــاد بگیرنــد، از چــرم مصنوعــی اســتفاده 
می کنیــم. وقتــی بچه هــا دستشــان راه 
افتــاد و کار را یــاد گرفتنــد، ازچــرم طبیعی 
ــه  ــد. مــن ب ــد اســتفاده کنن هــم می توانن
ــرم  ــه چ ــک تک ــر ی ــرم باالت ــا در ت بچه ه
ــم  ــا می خواه ــم و از آنه ــی  می ده طبیع
ــد.  ــه کنن ــل تهی ــه کام ــک مجموع ــه ی ک
چــون نحــوه کار بــا چــرم طبیعــی بــا چــرم 
ــا روی  ــی بچه ه ــرق دارد. وقت مصنوعــی ف
ــد  ــد، بع ــاد بگیرن چــرم مصنوعــی کار را ی
ــد. ــی کارکنن ــرم طبیع ــد روی چ می توانن

آموزشی  کالس  هم  رعد  از  خارج  در  شما 
داشته اید؟ آیا کارآموزان رعد در مقایسه با 

هنرجویان دیگر تفاوتی دارند؟
قبــل از رعــد، یــک ســال در آموزشــگاهی 
بیــرون از رعــد آمــوزش مــی دادم. ولــی در 
حال حاضــر فقــط در رعــد کالس آموزشــی 
دارم. اگــر بخواهــم مقایســه ای انجــام 
ــد  ــوزان رع ــم کارآم ــم بگوی ــم، می توان ده
ــت  ــد و وق ــد کار را بگیرن ــا می خواهن واقع
ــد.  ــن می گذارن ــاد گرفت ــرای ی ــتری ب بیش
مــن یــک کالس پنــج نفــره از خانم هایــی 
کــه در ســنین ســی، چهــل و پنجــاه 
ــه  ــراد ب ــن اف ــتم. ای ــد، داش ــاله بودن س
دنبــال یادگیــری حرفــه ای نبودنــد، فقــط 
می خواســتند مــن تنــد تنــد مباحــث 
ــن  ــوزان ای ــی کارآم ــروم. ول ــم و ب را بگوی
ــتغال،  ــی و اش ــرای درآمدزای ــا ب کالس ی
چــرم دوزی را دنبــال می کننــد و یــا فقــط 

ــد و  ــر می آین ــن هن ــن ای ــاد گرفت ــرای ی ب
ــد. ــه آن ندارن ــی ب ــگاه درآمدزای ن

آیا با توجه به باالبودن قیمت مواد اولیه این 
کار و باال بودن قیمت تمام شده، بازار کار 

خوبی برای این هنر وجود دارد؟
بلـه. بـازار ایـن هنـر هنـوز گرم اسـت. من 
تومـان  هـزار  نهصـد  کـه  دارم  مشـتریانی 
و  می پردازنـد  کیـف  یـک  خریـد  بـرای 
پـول  قبـل  از  و  می دهنـد  سـفارش  حتـی 
آن را پرداخـت می کننـد. کـم کـم در بیـن 
بسـیاری از مـردم جا افتاده کـه باید جنس 
ارزش  هنرایرانـی  بـرای  و  بخرنـد  ایرانـی 
اخیـر  گرانی هـای  ایـن  در  شـوند.  قائـل 
کوچک تریـن تغییـری در کیفیـت کارمـان 
ندادیـم، چون مشـتریان ما همیـن کیفیت 
مـا  کار  کیفیـت  و  دارنـد  انتظـار  مـا  از  را 

اعتبـار ماسـت. 

توانسته اند،  شما  کالس  کارآموزان  آیا 
تولیداتشان را در نمایشگاه ها و بازارچه های 

خیریه بفروشند؟
بله. کارآموزان کیف هایشان را در بازارهای 
خیریه عرضه کرده و به فروش هم رسانده اند. 
البته معموال دربازارچه های خیریه ای، کیف 
گران قیمت به فروش نمی رود. کیف های زیر 

صد هزارتومان بیشتر خریدار دارند.

رعد  مرکز  در  کارآموزانتان  به  شما  توصیه 
چیست؟

مــن همیشــه بــه بچه هــا گفتــه ام کــه بــه 
اســتاد و موسســه و آموزشــگاه، اکتفا نکنند 
و منتظــر نباشــند که کســی برایشــان کاری 
ــد.  ــه کنن ــان تکی ــه خودش ــد ب ــد، بای بکن
مــن از صفــر تــا صــد کارم را خــودم انجــام 
ــی  ــا طراح ــه ت ــواد اولی ــد م دادم. از خری
کیــف تــا طراحــی لگــو و بازاریابــی و غیــره 
ــی  ــا خیل ــم بچه ه ــفانه می بین ــی متاس ول
وابســته بــه کالس هســتند و فکــر می کنند 
کــه خودشــان نمی تواننــد مســتقال کاری را 
ــد وارد اجتمــاع  ــد. بچه هــا بای انجــام دهن
شــوند، انــواع کارهــا را ببیننــد، ایــده 
ــد  ــای خــود بایســتند. بای ــد و روی پ بگیرن
وابســتگی خــود را بــه اســتاد و کالس کــم 
ــن  ــند. م ــی باش ــود متک ــه خ ــد و ب کنن
هرچــه از ســال ۹۳ تــا کنــون یــاد گرفتــه ام 
را به صــورت دفترچــه ، فیلــم و عکــس 
نگــه داری کــرده ام. ولــی درطــول ایــن 
ســال ها آنقــدر کارهــای متفــاوت و متنــوع 
انجــام داده ام کــه ســواالت و اشــکاالتی کــه 
داشــته ام، بــه تدریــج برطــرف شده اســت. 
ــرف  ــکاالت برط ــن اش ــرار و تمری ــر تک دراث
می شــوند. مهــم داشــتن عالقــه و پشــتکار 
در هــرکاری اســت. پیشــنهادم بــه کســانی 
کــه کار چــرم انجــام  می دهنــد، ایــن 
اســت کــه حتمــا از تولیداتشــان اســتفاده 
کننــد تــا بقیــه کارشــان را ببیننــد. حتــی 
ــد،  ــی نباش ــم کار باکیفیت ــی ه ــر خیل اگ
ایــن کار را انجــام دهنــد. اســتفاده از 
ــردن  ــاال ب ــر ب ــالوه ب ــوالت ع ــن محص ای
ــه  ــود ک ــث می ش ــس، باع ــه نف ــاد ب اعتم
ــر  ــد. هن ــی ببرن ــه اشــکاالت کار خــود پ ب
چــرم دوزی هــم مثــل هرهنــری حــال 
ــده ام  ــن دی ــد. م ــوب می کن ــان را خ انس
کــه وقتــی بچه هــا کاری را بــه پایــان 
ــاس  ــه و احس ــدر روحی ــانند، چق می-رس
خوبــی دارنــد. ولــی متاســفانه ندیــده ام کــه 

ــد. ــتفاده کنن ــان از آن اس خودش

پیشنهادم به کسانی که کار چرم 
انجام  می دهند، این است که حتما 
از تولیداتشان استفاده کنند تا بقیه 
کارشان را ببینند. استفاده از این 

محصوالت عالوه بر باال بردن 
اعتماد به نفس، باعث می شود که به 

اشکاالت کار خود پی ببرند
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امیدوارم دراین کار موفق شوم و به درآمد مناسبی برسم
خدیجــه کوهــی، کارآمــوز مجتمــع رعــد اســت. او یک ســال اســت 
کــه پــس از وقفــه ای، دوبــاره بــه رعــد آمــده و در کالس چــرم دوزی 
ــا  ــق یکــی از دوســتانش، ب ــد. او از طری و خیاطــی شــرکت می کن
ایــن هنــر آشــنا شــد و بــا کمــک او کیــف پــول هــم دوخته بــود. 
ولــی وقتــی فهمیــد کــه در ایــن مرکــز هــم کالس آموزشــی 
ــن  ــم گرفــت به طــور دقیــق ای ــزار می شــود، تصمی چــرم دوزی برگ

کار را از اســتاد یــاد بگیــرد.  
خدیجـه سـومین تـرم اسـت کـه در کالس چـرم شـرکت می کنـد 
و دوختـن کیـف پـول وکارهـای کوچـک، مثـل جـا کارتـی و جـای 
دسـتمالی و جاسـوئیچی را یـاد گرفتـه و در حال آمـوزش کیف های 
کیـف  دو  تولیـد  او  اسـت.  کار  پیشـرفته  دوره  و  رودوشـی  بـزرگ 
را سـفارش گرفتـه و در حـال انجـام آن اسـت. خدیجـه بعضـی از 
کارهایـش را بـه دوسـتان و اعضـای فامیـل فروختـه و سـفارش هم 
می گیـرد. او بـه ایـن کار بسـیار عالقمند اسـت و ا میدوار اسـت که 

درایـن کار موفـق شـود و بـه درآمـد مناسـبی برسـد. 

 دوست دارم در خانه سفارش بگیرم و با چرخ کار کنم
ــال  ــت. او قب ــد آمده اس ــه رع ــال ۹۵ ب ــی، از س ــا قلی خان علیرض
ــال در کالس  ــتان امس ــرده و از تابس ــرکت ک ــرق ش در کالس مع
ــن کالس  ــرکت در ای ــا از ش ــد. علیرض ــرکت می کن ــرم دوزی ش چ
بســیار راضــی اســت و در ایــن رشــته بــه پیشــرفت خوبــی 
ــد  ــام  می ده ــم انج ــرم را ه رسیده اســت. او خــودش طراحــی چ
و ا میــدوار اســت کــه بتوانــد به صــورت تولیــدی ایــن کار را ادامــه 
دهــد. علیرضــا به صــورت دســت دوز کار می کنــد و توانســته 
ــاند. او  ــروش برس ــه ف ــش را ب ــازی کارهای ــای مج ــق فض از طری
مشــتریانی دارد کــه ســفارش  کارهــای بــزرگ دارنــد ولــی چــون کار 
ــرد. او معتقــد اســت  ــادی از او می ب ــا دســت اســت، وقــت زی او ب
ــا چــرم طبیعــی و دســت دوزی بــه صرفــه نیســت. ایــن  کــه کار ب
ــک کارگاه  ــد در ی ــه بتوان ــت ک ــل اس ــرم، مای ــوی کالس چ هنرج
ــه  ــد در خان ــا بتوان ــرد ت ــاد بگی ــم ی ــرخ را ه ــا چ ــدی، کار ب تولی

ــد.  ــا چــرخ کار کن ــرد و ب ســفارش بگی

 در صفحات مجازی تبلیغ می کنم و سفارش کار می گیرم 
بهنــام حســین پور، از ســال ۹۲ و پــس از فارغ التحصیلــی از رشــته 
کارشناســی کشــاورزی، بــه مرکــز رعــد آمده اســت. او کالس 
ــت  ــده اس ــز گذران ــن مرک ــم در ای ــرق را ه ــر و کالس مع کامپیوت
ــام  ــد. بهن ــه کالس چــرم دوزی می آی ــه ب ــی اســت ک ــن ترم و اولی
ــه  ــده ک ــه ش ــده و متوج ــنا ش ــرم آش ــا کار چ ــگاه ها، ب در نمایش
ــرق و  ــه مع ــی دارد و چــون ســابقه کار در زمین ــروش خوب ــازار ف ب
کارهــای هنــری داشــته، بــه چــرم دوزی هــم عالقه منــد شــد. او ا 
میــدوار اســت کــه بتوانــد از ایــن طریــق بــه درآمــد مناســب برســد 
ــد. او  ــوزش ده ــم آم ــه ه ــه بقی ــر را ب ــن هن ــده ای ــی در آین و حت
می توانــد کیــف پــول مردانــه و زنانــه بــدوزد و در بازارچــه ای کــه 
ــا از کارهایــش را  ــزار شــد، توانســت چندت ــاه در رعــد برگ در آذرم
بفــروش برســاند. البتــه بــه گفتــه خــودش، رشــته اصلــی او معــرق 
ــدوار  ــی ا می ــد ول ــه ای کار می کن ــال حرف ــرق کام ــت و در مع اس
اســت کــه در چــرم دوزی هــم بتوانــد ماننــد معــرق، موفــق باشــد. 
ــرق و چــرم دوزی را در  ــاز کار مع ــورد نی ــزار م ــام، وســایل و اب بهن
ــد. او در صفحــات مجــازی  ــه هــم کار می کن ــزل دارد و در خان من

ــرد. ــفارش کار می گی ــد و س ــغ می کن تبلی

            
 .     
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لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید: 
ــال  ــد س ــتم، متول ــانی هس ــد کلوش ناهی
۱۳۴۰. ســه ســال و نیمــه بــودم کــه 
ــردن  ــال از گ ــج اطف ــه فل ــال ب ــت ابت به عل
درگیــر  زیــادی  ســال های  پائیــن،  بــه 
درمــان بــودم. مدتــی پاهایــم کــج بودنــد، 
ــدد  ــی متع ــای جراح ــس از عمل ه ــی پ ول
ــر  ــج بهت ــه تدری ــیار، ب ــای بس و درمان ه
ــا  ــس و عص ــا بری ــم ب ــدم و االن می توان ش
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــه گاه ــروم . البت راه ب

مراســم روی ویلچــر می نشــینم.
ــه  ــدم ک ــا آم ــلوغ به دنی ــواده ای ش  در خان
وقت دلســوزی بــرای من را نداشــتند؛ خانه 
بزرگــی کــه از ورودی، پلــه می خــورد تــا بــه 
ــورد  ــه می خ ــم پل ــاز ه ــد و ب ــاط برس حی
ــم  ــا وارد ســاختمان شــود. هیچ کــس ه ت
تــالش نمی کــرد کــه شــرایط را بــرای مــن 
ــاد  ــی ی ــن از کودک ــد. بنابرای ــب کن مناس
گرفتــم کــه چگونــه بــا فــراز و نشــیب های 
ــوری  ــادر فک ــن م ــم. م ــار بیای ــی کن زندگ
داشــتم کــه بــا صحبت هــای دلنشــین 
ــکیبائی  ــتقامت و ش ــه اس ــب ب ــرا ترغی م
شــوم  کارمنــد  بایــد  اینکــه  و  می کــرد 
ــض  ــه مح ــم. ب ــی نباش ــاج کس ــا محت ت
اینکــه هجــده ســاله شــدم گواهینامــه 

ــم.  ــی ام را گرفت رانندگ

وجـود  بـا  بودیـد،  هـم  ورزشـکار  شـما 
مشـکالت جسـمانی، چگونه بـه این حوزه 

عالقمنـد شـدید؟
ــر  ــه ورزش، ب ــد شــدنم ب داســتان عالقمن
ــه  ــود. درســال ۱۳۵۳ ب ــاق ب ــک اتف ــر ی اث
شــفا  بیمارســتان  در  یک ســال  مــدت 
ــتان  ــودم. در بیمارس ــتری ب ــان بس یحیایی
تعــدادی دختــر و پســر بودیــم کــه همگــی 

دچــار فلــج اطفــال بودیــم. این همنشــینی 
ــد.  ــا ش ــان م ــادی می ــتی زی ــث دوس باع
ــد  ــا چن ــتان ب ــص از بیمارس ــد از ترخی بع
نفــر از بچه هــا کــه ســاکن تهــران بودیــم، 
ــش  ــنبه دربخ ــر دوش ــم ه ــم گرفتی تصمی
کاردرمانــی بیمارســتان شــفا، دور هــم 
جمــع شــده و همدیگــر را ببینیم. داســتان 
زندگــی مــن از همین جــا شــروع شــد. 
ــه  ــدان بیمارســتان، ب روزی یکــی از کارمن
نــام آقــای داوود مطیعــی بــه من پیشــنهاد 
ــا او بــه  جالبــی داد. بــه مــن گفــت کــه ب
وزارت بهداشــت بــروم و بــا مهنــدس کلهــر 
ــرکل توانبخشــی وزارت بهداشــت  ــه مدی ک
آن دوران بــود، دیــدار کنــم و از او بخواهــم 
کــه جایــی را بــرای ورزش بــه مــن و 
دوســتانم بدهــد. آن زمــان چهــارده ســاله 
بــودم. بــا او بــه وزارت بهداشــت و درمــان، 
ــوار  ــرا س ــم. او م ــالب رفت ــان انق درخیاب
آسانســور کــرد و خــودش پاییــن مانــد. باال 
رفتــم و اتــاق مهنــدس کلهــر را پیــدا کــردم 
ــودم.  ــات نم ــی درخواســت مالق و از منش
ــا  ــدم، ب ــش ش ــر وارد اتاق ــا ویلچ ــی ب وقت
تعجــب از مــن پرســید، چــه می خواهــی؟ 
ــتیم  ــت هس ــر دوس ــد نف ــا چن ــم، م گفت
کــه همگــی مبتــال بــه فلــج اطفــال 

یکی از کارهای مهم ما، نامه نگاری به 
مراکز مختلف برای استخدام افراد 

دارای معلولیت بود. ما به وزارت 
بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، 

وزارت ارشاد، اطالعات صد و هجده، 
شرکت پرسی گاز و جاهای دیگر 

نامه می نوشتیم و بچه ها را برای کار 
معرفی می کردیم 

ناهید کلوشـانی، موسـس بنیاد خیریـه معلولین 
ایرانیـان اسـت. او کـه از کودکـی مبتـال بـه فلـج 
حـوزه  در  افـراد  فعال تریـن  از  یکـی  شـد،  اطفـال 
معلولیـت اسـت. کلوشـانی در طول عمر پـر ثمرش، 
دو نهـاد مدنـی را بـه همـراه دوسـتانش پایه ریـزی 
کرده اسـت؛ جامعـه معلولیـن ایـران و بنیـاد خیریه 
معلولیـن ایرانیـان. او از کودکی یـاد گرفت که چگونه 
بـا فـراز و نشـیب های زندگـی کنـار بیاید و بـا تکیه 
بـر توانایی هـا ی بی شـمارش، در پی گشـودن راه های 

باشـد. تازه 

در بنیاد دو موضوع را دنبال می کنیم، یکی خدمات رفاهی و 
دیگری اشتغال زایی

ناهید کلوشانی، موسس بنیاد خیریه معلولین ایرانیان 
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ــه  ــم ک ــی را می خواهی ــا مکان ــتیم. م هس
ــدس  ــم. مهن ــا ورزش کنی ــم در آنج بتوانی
ــت،  ــد و گف ــن خوشــش آم از جســارت م
قبــول می کنــم ولــی بــه یــک شــرط. 
ــی در  ــه آقای ــو را ب ــن ت ــه داد، م او ادام
ــا  ــم ت ــی می کن ــه معرف ــگاه امجدی ورزش
ــوزش  ــو آم ــه ت بســکتبال روی ویلچــر را ب
دهــد. تــو هــم بایــد یــک گواهــی از 
ایشــان بــرای مــن بیــاوری کــه ایــن ورزش 
را یــاد گرفتــه ای. بــا آقــای مطیعــی از 
ــم.  ــه رفتی ــگاه امجدی ــه ورزش ــا ب همان ج
قــرار شــد هفتــه ای ســه روز و هــر روز بــه 
ــروم و  ــه ب ــه امجدی ــاعت ب ــدت یک س م
بســکتبال روی ویلچــر را از او یــاد بگیــرم. 
پــس از شــش جلســه، نرمــش و دریپ زدن 
ــم.  ــاد گرفت ــوپ بســکتبال را ی ــاب ت و پرت
ــم  ــن خان ــه ای ــی داد ک ــم گواه ــان ه ایش
ــودش،  ــل خ ــای مث ــه بچه ه ــد ب می توان
ــوزش بســکتبال روی ویلچــر را بدهــد.  آم
مــن گواهــی را پیــش مهنــدس کلهــر 
بــردم. ایشــان همــان موقــع بــه باشــگاهی 
در خیابــان ژالــه ( هفــده شــهریور کنونــی) 
بــه نــام باشــگاه گوتــه، کــه ناشــنوایان در 
ــرار  ــن زد و ق ــد، تلف ــا ورزش می کردن آنج
ــگاه  ــن باش ــه، درای ــه روز درهفت ــد س ش
ــد از  ــان بع ــک روز در می ــم. ی ورزش کنی
ــا ویلچــر بــه  تعطیــل شــدن از مدرســه، ب
باشــگاه می رفتــم و بــا ســایر بچه هــا 
ورزش می کردیــم. تنهــا دختــر گــروه، 
مــن بــودم. در اواخــر ســال ۵۶ بــود کــه 
بــا مهنــدس برجیان آشــنا شــدیم. ایشــان 
بــه ورزشــگاه آمــده بودنــد و وقتــی مــا را 
دیدنــد، خواســتند در ســالن جمــع شــویم 
تــا بیشــتر بــا هــم آشــنا شــویم. همانجــا 
ــن  ــک انجم ــیس ی ــنهاد تاس ــان پیش ایش
ــرای پیگیــری مشــکالتمان  غیردولتــی را ب

ــران . ــن ای ــه معلولی ــد، جامع را دادن

ــال از  ــودم و اص ــاله ب ــده س ــانزده، هف ش
ــن چیزهــا ســر در نمــی آوردم. باالخــره  ای
ــر  ــان، شــش نف ــدس برجی ــود مهن ــا خ ب
شــدیم و جلســاتمان را شــروع کردیــم. 
بعــد از دو مــاه، اساســنامه تهیــه شــد. در 
ــتیم  ــه داش ــنامه درخواســت هایی ک اساس
مســکن  و  تســهیالت  و  بیمــه  مثــل؛ 
کردیــم.  مطــرح  را  دیگــر  چیزهــای  و 
اینگونــه بــود کــه جامعــه معلولیــن ایــران 
بــه  انقــالب  از  بعــد  شــد.  راه انــدازی 
ــه  ــه مدرس ــان ب ــدس برجی ــنهاد مهن پیش
ــود رفتــم  رفــاه، کــه نزدیــک منــزل مــا ب
تــا وقــت مالقــات از امــام خمینــی بگیــرم. 
آقــای طالقانــی را آنجــا دیــدم. بــه ایشــان 
ــراد دارای  ــا یــک گــروه از اف گفتــم کــه م
معلولیــت هســتیم و می خواهیــم بــا امــام 
ــدار داشــته باشــیم. قرارشــد  ــی دی خمین
کــه روز بعــد، پــس از نمــاز مغــرب و عشــا 
نــزد امــام برویــم. مــن و آقــای برجیــان و 
ــر دیگــر از بچه هــا جمــع شــدیم  ــد نف چن
و بــه مالقــات امــام رفتیــم. ســخنگوی مــا 
آقــای مهنــدس برجیــان بــود و مطالــب را 

ــح داد . ــه یــک توضی یــک ب
بعــد مــا را بــه آقــای مهــدوی کنــی 
ســپردند کــه کمکمــان کنــد. ایشــان هــم 
ــد  ــته کلی ــک دس ــد و ی ــول نق ــی پ مبلغ
ــه راه  ــاختمانی در س ــه س ــوط ب ــه مرب ک

ــا داد. ــه م ــود را ب ــن ب مجاهدی

است.  یافتن  رسمیت  از  پس  گیری  عضو 
تاریخی  چه  در  را  ایران  معلولین  جامعه 

تاسیس کردید؟ 
 ۵۷ آبــان  در  ایــران  معلولیــن  جامعــه 
تاســیس شــد. مــا اولیــن انجمــن مربــوط 
بــه افــراد دارای معلولیــت در ایــران بودیم. 
در ابتــدا فقــط ده نفــر بودیــم و بعــد 
ــه  ــد. جامع ــه ش ــان اضاف ــم تعدادم کم ک

معلولیــن بــرای همــه مــا مثــل دانشــگاهی 
بــود کــه بــه رشــد و بلــوغ مــا کمــک کرد. 
ــد از انقــالب مطــرح  ــه بع ــاد دارم ک ــه ی ب
ــکان دولوکــس،  ــه ماشــین های پی شــد ک
ــد  ــتند و نبای ــی هس ــک و تجمالت اتوماتی
ــا ایــن تصمیــم مخالفــت  تولیــد شــوند. ب
فــراوان  نامه نگاری هــای  بــا  و  کردیــم 
ــوی توقــف تولیــد پیــکان دولوکــس را  جل
گرفتیــم. مطــرح کردیــم کــه اگــر ماشــین 
اتوماتیــک نباشــد، افــرادی کــه معلولیــت 
ــد، نمی تواننــد رانندگــی کننــد. بعــد  دارن
ســهمیه ماشــین گرفتیــم و در هرمــاه، 
ــک  ــین اتوماتی ــه ماش ــاه حوال ــل پنج چه
کــه بــه جامعــه معلولیــن تعلــق می گرفــت 
معلولیــت  دارای  متقاضیــان  میــان  را 

ــم. ــش می کردی ــور پخ ــر کش سراس
زمانــی کــه جامعــه معلولیــن برقــرار بــود، 

ــرد؟ ــی می ک ــه کارهای چ
ــه  ــگاری ب ــم، نامه ن ــای مه ــی از کاره یک
ــراد  ــتخدام اف ــرای اس ــف ب ــز مختل مراک
وزارت  بــه  مــا  بــود.  معلولیــت  دارای 
بازرگانــی، ســازمان برنامــه و بودجــه، 
وزارت فرهنــگ، اطالعــات صــد و هجــده، 
ــه  ــر نام ــای دیگ شــرکت پرســی گاز و جاه
کار  بــرای  را  بچه هــا  و  می نوشــتیم 
ــه  ــه ای ک ــر نام ــا ه ــم. ب ــی می کردی معرف
جامعــه معلولیــن بــه ایــن ســازمان ها 
مــی داد، تعــدادی از بچه هــا اســتخدام 

می شــدند.
ــتی  ــع دس ــگاه های صنای ــزاری نمایش برگ
و فــروش بــرای افــراد دارای معلولیــت 
از  یکــی  جامعــه  ســاختمان  درســالن 
ــیس  ــود. تاس ــان ب ــم آن زم ــای مه کاره
شــرکت تعــاون وتوتــا بــرای کارهــای 
ــیس  ــی؛ تاس ــم رانندگ ــی و تعلی توانبخش
تعاونــی مســکن کــه در شــهر جدیــد 
ــا تعــداد ۶۸۰ نفــر عضــو، کــه  هشــتگرد ب

یک شرکت تعاونی مسکن هم با 
بیش از ششصد عضو تشکیل دادیم، 
که هنوز هم به قوت خود باقی است. 

با هماهنگی سازمان بهزیستی، 
بنیاد مستضعفان و وزارت مسکن، 

توانستیم تسهیالت خوبی برای 
اعضای تعاونی بگیریم و در شهر 
جدید هشتگرد منازلی بسازیم و 

تحویل بدهیم 
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ــن  ــازل ای ــل من ــه تازگــی در حــال تحوی ب
افــراد هســتیم و ارائــه آرم طــرح ترافیــک 
ــود.  ــا ب ــای م ــاء از فعالیت ه ــرای اعض ب
ــه  ــر فاطم ــم دکت ــا خان ــام ب ــن ای در همی
ــر یــک  ــم دکت ــاح آشــنا شــدم. خان میرفت
روز بــه ســاختمان جامعــه معلولیــن آمــد 
و عضــو شــد. ایشــان دکتــری تربیــت 
ــان  ــر در زم ــم دکت ــتند. خان ــی داش بدن
ــرده و  ــادف ک ــکا تص ــجویی در امری دانش
ــم  ــا ورود خان ــوند. ب ــاع می ش ــع نخ قط
دکتــر بــه جامعــه معلولیــن، تحولی شــکل 
گرفــت. ایشــان اطالعــات علمــی خوبی در 
ــی و  ــیب های نخاع ــت و آس ــورد معلولی م
ــی هــم ترجمــه  ورزش داشــتند وکتاب های
ــزل ایشــان  ــد. همیشــه دِر من ــرده بودن ک
ــدون  ــی ب ــیب نخاع ــراد آس ــود و اف ــاز ب ب
ــه و  ــان رفت ــه ایش ــه خان ــی، ب ــرار قبل ق
روحیــه می گرفتنــد. یــک روز خانــم دکتــر 
ــه فدراســیون ورزش هــای  ــا خــود ب مــرا ب
جانبــازان و معلــوالن کــه آقــای خســروی 
ــه  ــه توصی ــرد. ب ــود، ب ــئول آن ب ــا مس وف
ایشــان مــن مســئول ورزش بانــوان معلول 
ایــران شــدم. بعــد از آن، کمیته هــای 
فنــی بــرای ورزش بانــوان تشــکیل دادیــم 
را  بانــوان  ورزش  زمینــه  در  کارهایــی  و 
شــروع کردیــم. بــا وجــود اختــالف ســنی 
بیــن مــن و خانــم میرفتــاح، ارتبــاط 
بســیار خوبــی بــا هــم داشــتیم. هــر 
ــودم  ــمی خ ــت جس ــه از وضعی ــی ک زمان
خســته و اندوهگیــن می شــدم، بــه خانــه 

او می رفتــم و انــرژی می گرفتــم.
ــدت ۱۷  ــه م ــتان ب ــان دبیرس ــس از پای پ
مــاه، در فدراســیون ورزش هــای جانبــازان 
و معلولیــن فعالیــت داشــتم و بعــد از 
ــاح در  ــر میرفت ــم دکت ــک خان ــا کم آن ب
آزمایشــگاه بیمارســتان پــارس و آزمایشــگاه 

ــردم . ــت ک ــا ۹۳ خدم ــش از ۶۴ ت دان

چه شد که به فکر راه اندازی بنیاد معلولین 
افتادید؟

در ســال ۹۲ آقــای دکتــر هاشــمی رئیــس 
مــن  از  بهزیســتی،  ســازمان  ســابق 
ــم و  ــیس کن ــاد را تاس ــا بنی ــتند ت خواس
مــن هــم بــا کمــک چنــد دوســت خــوب 
اینــکار را بــا هــدف حمایــت از افــراد دارای 
ــات  ــه خدم ــتغال زائی، ارائ ــت، اش معلولی
خدمــات  فرهنگ ســازی،  توانبخشــی، 
رفاهــی و مشــاوره خانــواده راه انــدازی 

ــردم. ک
شــما،  اصلــی  هــدف  بنیــاد  در  پــس 
ــت؟  ــت اس ــراد دارای معلولی ــتغال اف اش
دنبـال  را  موضـوع  دو  بنیـاد  ،در  بلـه 

می کنیـم. یکـی خدمـات رفاهـی و دیگری 
ارتبـاط  شـهرداری  بـا  مـن  اشـتغال زایی. 
چنـد  توانسـتم  و  کـردم  برقـرار  خوبـی 
بـاب مغـازه بـرای یـک سـال در بوسـتان 
هـم  ملـت  میـدان  در  بگیـرم.  مجیدیـه 
در  و  گرفتیـم  متـری  پنجـاه  مغـازه  یـک 
خلیـج فـارس هـم حدود هشـت مـاه غرفه 
داشـتیم کـه بچه هـا توانسـتند تولیـدات و 
کارهایشـان را در ایـن غرفه هـا بـه فـروش 
خیریـه  بازارچه هـای  برگـزاری  برسـانند. 
غرفه هـای  گرفتـن  اختیـار  در  و  متعـدد 
متعـدد از شـهرداری جهـت ارائـه و فروش 
صنایـع دسـتی افـراد دارای معلولیـت، از 
بـا  تازگـی  بـه  اسـت.  بنیـاد  فعالیت هـای 
کمـک خیـری گرامی، مکانـی را در خیابان 
و  حرفه آمـوزی  کارهـای  بـرای  پاسـداران 
اشـتغالزائی تاسـیس نمودیـم کـه تعـدادی 
کار  بـه  مشـغول  آنجـا  در  مددجویـان  از 

هسـتند. 

بنیاد خیریه چگونه اداره می شود و چند نفر 
کارمند دارد؟

و  مدیــره  هیئــت  رئیــس  بنیانگــذار، 
مدیرعامــل خــودم هســتم. اعضــاء هیئــت 
امنــا هفــت نفــر و اعضــای هیئــت مدیــره 
ســه نفــر هســتند. یــک بــازرس و ۱۲ 
ــت  ــراد دارای معلولی ــم از اف ــدان ه کارمن

ــم. داری

عبداله،  خواجه  خیابان  بر  عالوه  شما 
کارگاهی هم در خیابان پاسداران دارید. در 
این کارگاه چندنفر مشغول به کار هستند؟

ــراد دارای  ــر اف ــم ۳۰ نف ــل ه ــن مح در ای
ــوزی و  ــه آم ــه حرف ــغول ب ــت مش معلولی

ــتند. ــی هس درآمدزای
کــه  هســتید  ایــن  دنبــال  بــه  آیــا 
ــی  ــن مراکزآموزش های ــه در ای ــی ک بچه های
ــوند؟ ــه ش ــد وارد جامع ــد، بتوانن می بینن
بلــه تــالش مــا در جهــت ایجــاد خودکفائی 

و اســتقالل مالــی ایــن افراد اســت .

توان یـاب،   نشـریه  شـماره  ایـن  پرونـده 
مناسب سـازی اجتماعـی و نقشـی کـه بر 
توانمنـدی افـراد دارای معلولیـت می تواند 
ایفـا کند، اسـت. نظر شـما در ایـن مورد 

؟ چیست
یکـی از فاکتورهـای مهـم در ایـن بحـث، 
نقـش رسـانه ها اسـت. اگـر بتوانیـم صداو 
سـیما را مجـاب کنیـم کـه هفتـه ای چند 
سـاعت راجـع بـه مشـکالت افـراد دارای 
معلولیـت به صـورت میدانـی برنامـه پخش 
کنـد، خیلـی خـوب اسـت. یعنـی از مـن 
را  خانـه  دِر  وقتـی  کـه  بپرسـد  ویلچـری 
بیایـی  بیـرون  می خواهـی  و  می کنـی  بـاز 
می شـوی؟  رو  بـه  رو  مشـکالتی  چـه  بـا 
دسـت انداز  پـراز  مـا  شـهر  پیاده روهـای 
هسـتند که قسـمتی پهن و قسمتی باریک 
اسـت. دو تـا میلـه یـو شـکل هم سـر راه 
وجـود دارد، پـس چگونـه می شـود رفـت 
و آمـد کـرد؟ هرچقـدر کـه تحصیل کـرده 
باشـی، هرچقـدر هنرمند باشـی، هرچقدر 
شـوق بیـرون رفتن ازخانه داشـته باشـی، 
روبـه  چنینـی  ایـن  مشـکالت  بـا  وقتـی 
هنـوز  بکنـی؟  بایـد  چـه   ، می شـوی  رو 
فرهنـگ تابلو پـارک معلوالن، بـرای مردم 
حمایـت  بـه  نیـاز  مـا  نیفتاده اسـت.  جـا 
شـهرداری ها داریـم. امسـال بـرای اولیـن 
بـار چنـد بیلبـورد در سـطح شـهر تهـران 
معلـوالن  مـورد  در  فرهنگ سـازی  بـه 
اختصـاص داده شـد. نـگاه مـردم هنـوز به 
افـراد دارای معلولیـت، چـه ویلچـری، چه 
نابینـا و ناشـنوا، نـگاه به فـردی غیرعادی 
بیایـد.  بیـرون  خانـه  از  نبایـد  کـه  اسـت 
روی  کـه  فـردی  کـه  ببیننـد  بایـد  مـردم 
ویلچـر اسـت، حـق دارد وارد بانک شـود، 
و  کار  دارد  حـق  کنـد،  ازدواج  دارد  حـق 
تحصیـل کنـد.  مناسب سـازی اجتماعـی 
بـا حـرف درسـت نمی شـود. مـردم بایـد 
بداننـد کـه هرکدام از آنها ممکن اسـت در 
اثـر یـک حادثـه کوچـک، از زمین خـوردن 
گرفتـه تـا تصـادف رانندگـی، دچـار قطـع 
معلولیـت  شـوند.  معلولیـت  و  نخـاع 
نیسـت.   خاصـی  گـروه   بـه  مربـوط  فقـط 
و  شـهری  و  فیزیکـی  چـه  مناسب سـازی، 
چـه  مناسب سـازی اجتماعـی و فرهنگـی 
معلولیـت  دارای  افـراد  دغدغه هـای  از 
اسـت. مـن معتقـدم روزنامه هـا، مجالت، 
رادیـو و به خصـوص صـدا و سـیما، نقـش 
اصلـی را در ایـن حـوزه باید ایفـا کنند. به 
امیـد روزی کـه همـه شـهروندان، بتوانند 
بـدون هیـچ تبعیضـی زندگـی کننـد و از 
مواهـب زندگـی اجتماعی بهره منـد ببرند. 

اگر بتوانیم صداو سیما را مجاب 
کنیم که هفته ای چند ساعت راجع 
به مشکالت افراد دارای معلولیت 

به صورت میدانی برنامه پخش کند، 
خیلی خوب است 
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لطفا در شروع خودتان را معرفی کنید: 
نازنیــن فاطمــه جمشــیدی هســتم، متولــد 
ســال ۶۱. بــه دلیــل ابتالی مــادرم در زمان 
بــارداری بــه بیمــاری زردی یرقــان، طــرف 
راســت بدنــم دچــار ناتوانــی شــد. پزشــکان 
قبــل از بــه دنیــا آمدنــم، توصیــه بــه ســقط 
جنیــن کردنــد، ولــی پــدر و مــادرم راضــی 
ــم  ــی از اول زندگی ــدند ول ــن کار نش ــه ای ب
تاکنــون، همیشــه از حمایت هــای مالــی و 

عاطفــی آنهــا برخــوردار بــودم. 
 کامبیــز زمانــی هســتم، متولــد۵۶. من در 
ســن بیســت و هفــت ســالگی در تصــادف 
بــا موتــور ســیکلت، ضربــه مغــزی شــدم و 
ــوش  ــد از به ه ــودم. بع ــاء ب ــی در کم مدت
آمــدن، طــرف راســت بدنــم بی حــس بــود 
ــود  ــت داده ب ــال از دس ــی  اش را کام و کارآی
ــه  ــم ب ــی و ورزش وضعیت ــا فیزیوتراپ ــه ب ک

تدریــج بهتــر شــد. 

هر کدام از شما چطور با معلولیت خود کنار 
آمدید؟ 

ــر  ــم فک ــه معلولیت ــز ب ــن هرگ ــن: م نازنی
معلــول  را  خــودم  هیچ وقــت  و  نکــردم 
ــن  ــی ای ــواده از کودک ــون خان ــدم. چ ندی

طــرز فکــر را در مــن القــا کردنــد کــه فرقــی 
ــر کاری  ــی ه ــدارم. از کودک ــران ن ــا دیگ ب
کــه دوست داشــتم را انجــام داده ام، چــون 
همیشــه دو پشــتیبان مقتــدر چــه از لحــاظ 
مالــی و چــه از لحــاظ عاطفــی، داشــتم. به 
همیــن دلیــل، هیــچ کمبــودی را احســاس 
ــه  ــن ک ــرای ای ــم ب ــت ه ــردم و هیچ وق نک
ــه درگاه  ــاورم، ب ســالمتی ام را به دســت بی
ــا  خداونــد دعــا نکــردم. چــون خــودم را ب
ــه  ــدم. البت ــاوت نمی دی ــر متف ــراد دیگ اف
گاهــی نــگاه مــردم مخصوصــا در دوران 
بچگــی، اذیتــم می کــرد و باعــث می شــد، 
ولــی  کنــم.  پنهــان  پشــتم  را  دســتم 

ــر  ــر کــه شــدم، نگاهــم کامــال تغیی بزرگ ت
کــرد، چــون متوجــه شــدم کــه معلولیــت 
اتفاقــی اســت کــه بــرای هرکســی امکانــش 
وجــود دارد. از طرفــی وقتــی همــه کارهایم 
را خــودم انجــام می دهــم، مســتقل هســتم 
پــس  ایســتاده ام،  خــودم  پــای  روی  و 
نیســت،  محدودیــت  برایــم  معلولیــت 
ــراه دارد. از  ــه هم ــم ب ــت ه ــه محبوبی بلک
ــاتم را  ــه احساس ــای اینک ــه ج ــی، ب کودک
بــا کســی مطــرح کنــم، آنهــا را روی کاغــذ 
ــم را  ــن کتاب ــتم. اولی ــی آوردم و می نوش م
در جــواب بــه افــرادی کــه فکــر می کردنــد 
ــان  ــک انس ــت دارد، ی ــه معلولی ــردی ک ف
محــدود اســت و یــا کســی اســت کــه 
ــده اند  ــب ش ــی مرتک ــاه بزرگ ــش گن والدین
را نوشــتم. کتــاب "رهــا" را در جــواب تمــام 
ــنیده بودم و  ــی ش ــه از بچگ ــی ک حرف های
رفتارهایــی کــه از اطرافیــان و افــراد غریبــه 
دیــده بــودم، نوشــتم. مــن درمدرســه 
عــادی درس خوانــدم، مثــل ی  فــرد عــادی 
ــا  ــرد عــادی ب ــزرگ شــدم، مثــل یــک ف ب
مــن رفتــار شــد و مثــل یــک انســان عــادی 
ــا  ــم ب ــد. برخوردهای ــاب ش ــن حس روی م
اطرافیــان، باعــث شــد کــه همــه بــه ایــن 

نازنین: وقتی همه کارهایم را خودم 
انجام می دهم، مستقل هستم و روی 
پای خودم ایستاده ام، پس معلولیت 

برایم محدودیت نیست، بلکه 
محبوبیت هم هست 

نازنین فاطمه جمشـیدی و کامبیـز زمانی در 
سـال ۱۳۹۴ و بعـد از گذرانـدن دوران نامـزدی، با 
هم ازدواج کردند. نازنین نویسـنده اسـت و آشـنایی 
همسـرش بـا او، بـه واسـطه خوانـدن کتابـی کـه 
نوشـته بود شـکل گرفت. نازنین، به طـور مادرزادی 
از ناحیـه راسـت بـدن، معلولیـت دارد و کامبیـز بر 
اثـر تصادف در سـن بیسـت و هفت سـالگی، دچار 
معلولیـت شـد. آشـنایی آنهـا بـا هـم بـر اثـر یک 
اتفـاق سـاده شـکل گرفـت. اتفاقی کـه هـر دو از 
آن بـه عنـوان یـک شـانس یـاد می کننـد. بـا آنها 

گفت وگویـی کردیـم کـه می خوانیـد. 

هماهنگی روانی و فکری، مهم تر از شباهت های جسمی 
در زندگی است

در گفت وگو با نازنین و کامبیز، مطرح شد؛
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ــدارم.  ــا آنهــا ن ــاور برســند کــه فرقــی ب ب
ســالم  ابتــدا  از  مــن  چــون  کامبیــز: 
بــودم و دراثــر حادثــه دچــار مشــکل 
ــن  ــا ای ــد ســال ب ــا چن جســمی شــدم، ت
از  همیشــه  و  نیامــدم  کنــار  وضعیــت 
ــد دچــار  خــدا می پرســیدم، چــرا مــن بای
ــه  ــر چ ــدم؟ مگ ــه ای می ش ــن حادث چنی
ــه  ــدم ب ــر آم ــی جلوت ــودم؟ وقت ــرده ب ک
ــود،  ــن ب ــه ممک ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ای
درایــن حادثــه جانــم را از دســت مــی دادم 
ــدم.  ــده مان و خــدا را شــکر کــردم کــه زن
ــار  ــرایطم کن ــا ش ــردم ب ــعی ک ــم س کم ک
ــن  ــرم. م ــاال بب ــم را ب ــم و توانایی های بیای
قبــل از تصــادف بــا دســت راســت نقاشــی 
ــی  ــرکت تبلیغات ــک ش ــیدم و در ی می کش
هــم کار می کــردم. ولــی بــا از کار افتــادن 
ــت  ــم را تقوی ــت چپ ــتم، دس ــت راس دس
ــور  ــپ به ط ــت چ ــا دس ــاال ب ــردم و ح ک
چهــره  می کنــم،  نقاشــی  حرفــه ای 
می کشــم و نقاشــی رنــگ و روغــن کار 
ــتادی  ــزد اس ــادف ن ــد از تص ــم. بع می کن
ــه  ــم و او ب ــی می رفت ــوزش نقاش ــرای آم ب
ــت  ــزه اس ــن معج ــه ای ــت ک ــن می گف م
کــه کســی بتوانــد دســتش را عــوض 
کنــد و حرفــه ای نقاشــی کنــد. شــاید 
ــرای  ــم ب ــی ه ــاق خوب ــادف، اتف ــن تص ای
ــا  ــن ب ــود چــون باعــث آشــنایی م ــن ب م
ــه ازدواجمــان منجــر  همســرم شــد کــه ب
شــد. همســرم شــانس بــزرگ زندگــی مــن 

ــت.  اس

تحصیالت شما چیست و از چه زمانی شروع 
به نوشتن کردید؟

 نازنیــن: مــن بعــد از دیپلــم در دانشــگاه، 
و  خوانــدم  درس  کامپیوتــر  رشــته 
ــرکت  ــی درش ــدم. مدت ــل ش فارغ التحصی
ــا  ــته ب ــن رش ــی ای ــردم. ول ــه کار ک بیم
روحیــه مــن ســازگار نبــود چون مــن فردی 
احساســاتی هســتم و بــا قلــب و احساســم 
زندگــی می کنــم. بنابرایــن تصمیــم گرفتــم 
بــه دنبــال عالقــه ام بــروم. االن در رشــته 
فیلم نامــه نویســی در دانشــگاه ســروش 
هــم  دارم  دوســت  می کنــم.  تحصیــل 
رمــان بنویســم و هــم ایــن رمان هــا را 
تبدیــل بــه فیلم نامــه کنــم. االن هــم 
ــا" را نوشــته ام  ــه "ره ــه فیلم نام طــرح اولی
بــه  اســتادانم  تاییــد  بــا  امیــدوارم  و 
ــر رمــان،  ــه اجــرا برســانم. عــالوه ب مرحل
ــم و گاهــی هــم  شــعر ســپید هــم می گوی
ــم  ــه گفت ــور ک ــم. همانط ــی می کن طراح
از بچگــی بــه نوشــتن عالقــه داشــتم 
ــال ۹۱، کار  ــی، از س ــور تخصص ــی به ط ول

نویســندگی را شــروع کــردم. اولیــن رمــان 
ــا  ــان مــن ب ــن رم ــود. دومی ــا" ب ــن "ره م
نــام "مــن یــک زنــم، فرمانــروای احســاس" 
ــم  ــه چــاپ اســت. ســومین رمان در مرحل
هــم بــا نــام "نیلگونــی در برهــوت" را دارم 
می نویســم کــه احتمــاال تــا آخــر تابســتان 

تمــام می شــود.

 در مورد داستان اولین رمان که چاپ کردی 
برایمان صحبت کن: 

نازنیــن: "رهــا" داســتانی در مــورد دختری، 
ــد  ــادم می آی ــت. ی ــودم اس ــه خ ــبیه ب ش
ــرا دیــد،  ــن بــاری کــه همســرم م اولی
ــال  ــون قب ــرد، چ ــم ک ــم صدای ــا خان ره
می کنــم  ســعی  خوانده بــود.  را  کتابــم 
ــل  ــم، تخی ــی را بنویس ــتان های واقع داس
ــن  ــال ای ــه دنب ــن ب ــدارم. م ــت ن را دوس
حقــه  حقــوق  بــه  زنــان  کــه  هســتم 
ــع  ــع رف ــند و مداف ــه برس ــود در جامع خ
تبعیــض در ایــن مــورد هســتم. اکثــر 
نوشــته هایم در مــورد مشــکالت و مســائل 
ــی  ــا" موضوع ــتان "ره ــت. داس خانم هاس
اســت کــه من بــا تمــام وجــود احساســش 
کــرده ام. موضــوع اصلــی داســتان مربــوط 
بــه یکــی از دوســتانم بــود کــه بــا مــن بــه 
فیزیوتراپــی می آمد."نیلگونــی در برهــوت 
ــت  ــی اس ــکالت خانم ــورد مش ــم در م "ه
کــه  می فهمــد  و  می کنــد  ازدواج  کــه 
ــتان  ــن داس ــت. ای ــس اس ــرش ترن همس
در  اســت.  واقعیــت  مبنــای  بــر  هــم 
شــعرها  از  برمتــن،  عــالوه  رمان هایــم 
ونثرهــای ادبــی خــودم هــم اســتفاده 
ــد  ــم. قص ــر کن ــا آن را جذاب ت ــم ت می کن
ــه  ــه تهی ــک فیلم نام ــم، ی ــر رمان دارم از ه
ــام  ــه ن ــم دارم ب ــعری ه ــاب ش ــم. کت کن
"شــاهزاده بــاران" کــه تقدیــم بــه همســرم 

ــردم. ک

چندمین فرزند خانواده هستید؟
ــد  ــم. مــن فرزن ــار فرزندی ــا چه نازنیــن: م
خواهــر  یــک  هســتم.  خانــواده  دوم 
بزرگ تــر و یــک خواهــر و بــرادر کوچک تــر 

ــم دارم. ــودم ه از خ
بــرادر  و  خواهــر  شــش  مــا  کامبیــز: 
هســتیم کــه مــن از همــه بزرگ ترهســتم.

برایمان  خودتان  آشنایی  و  ازدواج  مورد  در 
بگویید؟

نازنیــن : وقتــی بــه ســن ازدواج رســیدم، 
افــراد زیــادی بــه خواســتگاریم می آمدنــد، 
ــه خاطرمشــکل جســمی ام بعضــی  ــی ب ول
ــرادی  ــد اف ــه بودن ــد. البت ــا می رفتن از آنه
کــه مشــتاق تر هــم می شــدند و بــرای 
ــا مــن اصــرار داشــتند. ولــی بــه  ازدواج ب
ــانس  ــن ش ــه بزرگ تری ــم ک ــرات می گوی ج
ــی  ــت. او خیل ــرم اس ــن همس ــی م زندگ
ــا  ــر دوی م ــد. ه ــرا درک می کن ــوب م خ
ــاری و هــم از  ــی و رفت هــم از لحــاظ روان
لحــاظ جســمی شــبیه بــه هــم هســتیم. 
کتــاب "رهــا"، باعــث آشــنایی و ازدواج 
ــاب را  ــن کت ــز ای ــود. کامبی ــا هــم ب ــا ب م
ــنده  ــت نویس ــت داش ــود و دوس خوانده ب
ــه  ــخی ب ــا " پاس ــون "ره ــد. چ آن را ببین
تمــام انســان های کوتــه فکــری اســت کــه 
ــک  ــته و ی ــت دانس ــت را محدودی معلولی
ــردی عاجــز و  ــر دارای معلولیــت را ف دخت
ــا نوشــتن  ــن ب ــد. م ــل ترحــم می دانن قاب
ــری  ــه دخت ــردم ک ــت ک ــا " ثاب ــان "ره رم
ــه  ــی ک ــام دختران ــل تم ــن و مث ــل م مث
ــد،  ــی می کنن ــت زندگ ــود معلولی ــا وج ب

دارنــد.. بی شــماری  توانایی هــای 
کامبیــز: آشــنایی مــن و نازنیــن از طریــق 
ــمتی  ــن هرشــب قس ــود. م ــا ب ــان ره رم
کــه  فهمیــدم  و  می خوانــدم  را  آن  از 
چقــدر بــا احساســات مــن نزدیــک اســت. 
ــاب  ــنده ی کت ــت نویس ــی خواس ــم م دل
ــنایی از  ــن آش ــه ای ــم ک ــک ببین را از نزدی
ــق  ــنده محق ــی نویس ــل ارتباط ــق پ طری
ــا اجــازه خانــواده  شــد. پــس از آشــنایی ب
بــا هــم در جایــی قرارگذاشــتیم و درمــورد 
کتــاب صحبــت کردیــم. ایــن آشــنایی بــه 
ــد. ــر ش ــان منج ــتگاری و ازدواجم خواس

در چه تاریخی ازدواج کردید؟ آیا از زندگی 
خود راضی هستید؟

 ۹۳ ســال  مــاه  درفروردیــن  نازنیــن:   
نامــزد و در شــهریور مــاه ســال ۹۴ ازدواج 
ــن  ــرواز م ــر پ ــد پ ــرم مانن ــم. همس کردی
ــرواز  ــر پ ــه پ ــی، س ــن در زندگ ــت. م اس
دارم؛ پــدر، مــادر و همســرم و از هــر ســه 

 نازنین: اولین کتاب من با نام "رها"، 
را در جواب تمام حرف هایی که از 

بچگی شنیده بودم و رفتارهایی که از 
اطرافیان و افراد غریبه دیده بودم، 

نوشتم 
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نفرشــان بســیار سپاســگزارم. مــن شــاهد 
ــم  ــه برای ــادرم همیش ــه م ــی ک زحمت های
کشــیده بــوده ام. پــدر و مــادر و همســرم، 
ــدر و  ــتند. پ ــن هس ــن م ــای بنیادی نیازه
مادرهایــی کــه فرزنــد دارای معلولیــت 
ــون  ــتند، چ ــتایش هس ــل س ــد، قاب دارن
هــم بــرای فرزنــدان خــود بســیار زحمــت 
و  نگاه هــا  نگــران  هــم  و  می کشــند 
بــه  دیگــران  ترحم آمیــز  رفتارهــای 
ــدر و  فرزندانشــان هســتند. مــن دســت پ
مــادرم را می بوســم و از آنهــا سپاســگزارم 
ــم  ــه آرزوهای ــه هم ــدند ب ــث ش ــه باع ک
برســم. از همســرم هــم کــه همیشــه 

ــم. ــیار ممنون ــت، بس ــن اس ــی م حام

نظر خانواده ها در مورد ازدواجتان چه بود؟
نازنیــن: پــدرم از اول، انتخــاب را بــه 
ــی روزی هــم کــه  خــودم محــول کــرد ول
همســرم بــا خانــواده بــه خواســتگاری 
آمدنــد ازهمــان اول از او بســیار خوشــش 
آمــد. بنابرایــن خانــواده مــا مشــکلی 
همــان  از  نداشــتند.  ازدواج  ایــن  بــا 
ــا هــم ازدواج  ــرار شــد مــا ب زمانــی کــه ق
خودمــان  را  کارهایمــان  همــه  کنیــم، 
ــر دو  ــت ه ــه ازحمای ــم. البت ــام دادی انج
ــن  ــه همی ــم. ب ــوردار بودی ــواده برخ خان
دلیــل هیچ وقــت تنهــا نبودیــم و نیســتیم، 
چــه در اجــرای اداب و رســوم مربــوط بــه 
ازدواج و چــه درمســائل مربــوط بــه زندگی 
تصمیم گیری هــای  در  چــه  و  زناشــویی 
مربــوط بــه کارمــان ، همیشــه همــراه هــم 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــتیم. زمان هس
ــرق  ــمهایش ب ــدم، در چش ــرم را دی همس
زندگــی نبــود، ولــی االن نگاهــش خیلــی 
امیــدوار شــده و در کارش بســیار پیشــرفت 
کرده اســت. مــن و خانــواده ام توانایــی 

ــم و  ــز را دیده ای ــرد کامبی ــه ف ــر ب منحص
ــرفت  ــرای پیش ــزم راســخش ب ــه ع همیش
را ســتایش کردیــم. مــن هیچ وقــت در 
ــودم و همیشــه بزرگــی  ــد نب زندگــی ناامی
خــدا را در زندگــی ام احســاس کــرده ام. از 
ــحالم.  ــیار خوش ــرم بس ــا همس ازدواج ب

ــن  ــم م ــادرم گفت ــه م ــه ب ــز: اول ک کامبی
بــا یــک فرشــته آشــنا شــدم، او خندیــد و 
ــم،  ــه می خواهــم ازدواج کن ــرد ک ــاور نک ب
چــون توانایــی جســمی و شــرایط مالــی ام 
را می دانســت. آن زمــان مــن در یــک 
ــد  ــردم و درآم ــی کار می ک ــرکت تبلیغات ش
ــدر و  باالیــی نداشــتم. دو هفتــه بعــد از پ
ــرای خواســتگاری  ــه ب ــادرم خواســتم ک م
ــی  ــود، ول ــق ب ــال مواف ــدرم کام ــم. پ بروی
ــود،  ــی زندگــی مــن ب نگــران مســائل مال
ــاظ  ــود و از لح ــد ب ــودش کارمن ــون خ چ
مالــی نمی توانســت بــه مــن کمــک زیــادی 
بکنــد. ولی مــن انتخابــم را کرده بــودم. در 
آن زمــان بــاور داشــتم کــه معجــزه ای برایم 
اتفــاق افتــاده اســت و نازنیــن را فرشــته ای 
می دیــدم کــه وارد زندگــی ام شــده و آمــده 
ــا مــرا از وضعیتــی کــه داشــتم، نجــات  ت
ــن  ــا نازنی ــه ب ــی ک ــورد اول ــد. در برخ ده
داشــتم، او درصــورت مــن ناامیــدی را 
ــی  ــه خوب ــان روحی ــون در آن زم ــد چ دی
ــا  ــال ب ــد س ــن چن ــی در ای ــتم ول نداش
را  خــودم  توانســتم  همســرم  کمــک 
تقویــت کنــم. بــه هرحــال بــا خانــواده بــه 
منزلشــان رفتیــم. مــن شــرایط زندگــی ام 
را بــا صداقــت کامــل بیــان کــردم وگفتــم 
کــه توانایــی ایــن را دارم کــه دختر شــما را 
خوشــبخت کنــم. ایــن را گفتــم و بیــرون 
ــت  ــا موافق ــه ب ــکر ک ــدا را ش ــم و خ آمدی
هــم  االن،  کردیــم.  ازدواج  خانواده هــا 
ــیار  ــان بس ــم خانواده هایم ــان و ه خودم

ــتر  ــن بیش ــاید م ــتند. ش ــحال هس خوش
نگرانــی معیشــتی دارم امــا همســرم ایمان 
و اعتمــادش بــه خــدا قوی تــر اســت. 
مــن هــم ســعی کــرده ام ایمــان خــودم را 
تقویــت کنــم و بــر ترس هایــم غلبــه کنــم. 
ــد همیشــه حواســش  ــم کــه خداون می دان
بــه مــا بــوده وهســت. بــه قولــی" بــه مــو 

ــاره نشــده". ــی پ رســیده ول

االن شما به چه کاری مشغول هستید؟
کامبیـز: مـن در یک مدرسـه غیرانتفاعی و 
درکنـارش هـم در انجمـن خیریـه معلولین 
ایرانیـان تدریس نقاشـی می کنم. سـفارش 
کار نقاشـی می گیـرم، نقاشـی روی دیـوار 
هم انجـام می دهـم. کارکردن بـا کودکان، 
مخصوصـا بچه هـای مقطـع ابتدایـی خیلی 
سـخت اسـت، ولی وقتـی مرا عمو نقاشـی 
و آقـا نقاشـی صـدا می کننـد، حالـم واقعـا 
عالقـه  و  عشـق  بـا  مـن  می شـود.  خـوب 
انـرژی  ازآنهـا  و  می کنـم  کار  بچه هـا  بـا 

می گیـرم.

آیا به فکر بچه دار شدن هم افتاده اید؟
کامبیــز: چــون کار اصلــی مــن بــا بچه هــا 
ــود  ــاس کمب ــه احس ــن رابط ــت، در ای اس
ــی نیســت  ــن معن ــه ای ــه ب ــم. البت نمی کن
کــه نخواهــم فرزنــدی داشته باشــم. شــاید 
ــم  ــدن ه ــه دار ش ــر بچ ــه فک ــده ب در آین
بیفتیــم. هــدف مــن و همســرم خدمــت به 
بچــه هــای ایــن جامعــه اســت. همســرم با 
نوشــته های ش ســعی می کنــد فرهنــگ 
جامعــه را بــاال ببــرد و مــن هــم بــا تدریس 
ــه  ــردن ب ــا خدمــت ک ــا. مــن ب ــه بچه ه ب

بچــه هــا حــس خوبــی دارم.
نازنیـن: مـن هیچوقـت حـق پدر شـدن را 
ازهمسـرم نمی گیـرم و اگـر به ایـن تصمیم 

 کامبیز: من قبل از تصادف با دست 
راست نقاشی می کشیدم و در یک 

شرکت تبلیغاتی هم کار می کردم. ولی 
با از کار افتادن دست راستم، دست 
چپم را تقویت کردم و حاال با دست 

چپ نقاشی می کشم 
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داشـته  فرزنـدی  می خواهیـم  کـه  برسـیم 
ولـی  می شـویم.  بچـه دار  حتمـا  باشـیم، 
عقیـده دارم کـه بایـد بـه فکـر بچه هایـی 
بـود کـه در این جامعـه بدون پشـت و پناه 
بچـه  دارم،  دوسـت  پـس  شـده اند.  رهـا 

بی پناهـی را بـه فرزنـدی بگیـرم. 

سایر  به  ازدواج  مورد  در  توصیه ای  چه 
دوستان دارای معلولیت خود دارید؟

نازنیــن: بــه نظرمــن بهتــر اســت بــا کســی 
مثــل خودشــان ازدواج کننــد. ایــن عقیده 
مــن اســت. مــن خواســتگاران ســالم 
هــم داشــتم، ولــی وقتــی بــا کامبیــز 
ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدم، ب ــنا ش آش
ــا  ــن اســت. م ــن انتخــاب م ــه او بهتری ک
ــم  ــوب درک می کنی ــی خ ــر را خیل یکدیگ
ــم  ــیار مه ــترک، بس ــاس مش ــن احس و ای
اســت. شــاید یــک فــرد تندرســت، نتوانــد 
یــک فــرد دارای معلولیــت را درک کنــد و 
شــاید احساســی مثــل ترحــم و دلســوزی 
نســبت بــه او داشــته باشــد. ولــی دو 
ــر  ــد، بهت ــابهی دارن ــرایط مش ــه ش ــر ک نف
ــه  ــد. البت ــار بیاین ــم کن ــا ه ــد ب می توانن
شــاید نشــود کلیتــی بــرای آن قایــل شــد. 
ــت  ــن اس ــی ممک ــر زندگ ــالف در ه اخت
پیــش بیایــد. هماهنگــی روحــی و فکــری 
ــی  ــر از شــباهت جســمی اســت. ول مهم ت
مــن ترجیــح دادم بــا فــردی مثــل خــودم 
ازدواج کنــم. زندگــی مــا خیلــی آرام اســت 
دیگــران  زندگــی  در  کــه  تنش هایــی  و 
وجــود دارد، در زندگــی مــا نیســت. درک 
ــن  ــی م ــا باالســت. در جاهای ــر دوی م ه
کوتــاه می آیــم و در جاهایــی هــم همســرم 
کوتــاه می آیــد. چــون نــه مــن کامــل 
هســتم و نــه ایشــان. مــا همدیگــر را 
ــق  ــن عش ــر م ــه نظ ــم. ب ــل می کنی کام
ــر  ــن اگ ــر م ــه نظ ــوب. ب ــاِل خ ــی ح یعن
دو طــرف دارای معلولیــت باشــند، حتمــا 
ــا  ــه ب ــد، گرچ ــر را درک کنن ــر یکدیگ بهت
ــد شــد.  ــه رو خواهن ســختی هایی هــم روب
امــا اگــر یکــی از دو طــرف دارای معلولیــت 
باشــد، طــرف دیگــر بایــد بــه آن درک 
رســیده باشــد کــه حامــی و تکیــه گاه 

ــد. ــرش باش ــرای همس ــی ب محکم
کامبیـز: من توصیه ام به دوسـتان این اسـت 
کـه بـا شـناخت و آگاهـی اقـدام بـه ازدواج 
کننـد و سـعی کننـد هـم از لحـاظ روانـی و 
هـم از لحـاظ جسـمی مکمـل هـم باشـند. 
شـاید در ازدواج دو نفـر بـا معلولیت شـدید، 
خانـواده  افـراد  و  پرسـتار  کمـک  بـه  نیـاز 
وجـود داشـته باشـد و آنهـا نتواننـد زندگـی 
مسـتقلی داشته باشـند. ولـی دوسـتان باید 

ایمـان داشـته باشـند و احساسـات خـود را 
پنهـان نکننـد. مـن تـا مدت هـا از وضعیتم 
و  بیسـت  تـا  چـون  می کشـیدم.  خجالـت 
معلولیـت  بـدون  زندگـی ام  از  سـال  هفـت 
زندگـی کـردم و بعـد از آن دچـار معلولیـت 
شـدم. احسـاس می کـردم در خیابـان همه 
مـرا نـگاه می کننـد. خیلـی تـالش کـردم و 
باالخـره توانسـتم بـا وضعیتـم کنـار بیایم. 
در  تغییـری  نکننـد،  تـالش  دوسـتان  اگـر 
زندگی شـان ایجـاد نمی شـود. اگـر خودمان 
را بـاور کنیـم دیگران هـم باورمان می کنند. 
دوسـتان بـه من می گوینـد، در این وضعیت 
درآمـد  نقاشـی  از  چطـور  اقتصـادی،  بـد 
خـدا  دسـت  را  خـودم  می گویـم،  داری؟ 
سـپرده ام و بـه هـر چـه برایم پیـش می آید، 
راضـی هسـتم. یکـی از بهتریـن اتفاقات هم 
آشـنایی و ازدواج بـا نازنین بوده اسـت. پس 
از ازدواج، برکت به زندگی من سـرازیر شـد. 
پیشـرفت های خوبـی درکار و زندگـی برایـم 
پیـش آمـد کـه شـبیه بـه معجـزه بـود. بـه 
نظـرم خداونـد حامی همه بندگانش اسـت. 

کافـی اسـت کـه بـه او اعتمـاد کنیم.

ایــن شــماره نشــریه توان یــاب، در مــورد 
ــت آن  ــی و اهمی ــازی اجتماع مناسب س
در توانمنــد ســازی افــراد دارای معلولیــت 
ــی  ــه صحبت ــاره چ ــن ب ــت. در ای اس

ــد؟ داری
نازنیـن: به نظرم دوسـتان دارای معلولیت، 
خودشـان باید بـه این باور برسـند که هیچ 
فرقـی بـا دیگـران ندارنـد. مـن و همسـرم 
یـک مثـال واضـح هسـتیم. مـن از ابتدای 
تولد مشـکل جسـمی داشـتم ولی همسـرم 
تـا بیسـت و هفت سـال تندرسـت بـود و با 
یـک حادثـه دچار مشـکل شـد. تندرسـتی 
بهتریـن نعمـت خداونـد اسـت، ولـی افراد 
کوچـک،  اتفـاق  یـک  بـا  هـم  تندرسـت 
ممکـن اسـت دچـار معلولیـت شـوند. باید 
نگـرش مـردم نسـبت بـه معلولیـت عـوض 
کسـی  هـر  چـه؟  یعنـی  معلولیـت  شـود. 
عیبـی دارد، یکـی افـکارش معلول اسـت و 
دیگـری جسـمش. کسـی کـه فکـر می کند 
یـک فـرد دارای معلولیـت، حتمـا گناهـی 
اسـت.  معلـول  افـکارش  شـده،  مرتکـب 
مـن دوسـتانی دارم کـه با وجـود معلولیت 
کارهایـی می کننـد کـه دیگـران نمی توانند 
درخانه هـا  دوسـتان  اگـر  دهنـد.  انجـام 
بنشـینند و غصـه بخورنـد و از نـگاه مـردم 
فـرار کننـد تـا آخرعمـر بایـد خودشـان را 
پنهـان کننـد و ایـن یعنـی که با خودشـان 

نیامده انـد. کنـار 
کامبیـز: افـراد دارای معلولیـت باید افرادی 
مثـل خودشـان را ببیننـد و در جمـع ایـن 
افـراد قـرار بگیرنـد تـا باورشـان نسـبت به 
خودشـان تغییـر کنـد. وقتـی می بینند که 
افـراد دیگری هم مانند آنها هسـتند و کار و 
زندگـی می کننـد، اعتمـاد به نفسشـان باال 
مـی رود. قـرار گرفتـن در چنیـن جمع هایی 
بـرای شـروع خوب اسـت و مانـع از منزوی 
شـدن آنهـا می شـود. بعـد بایـد بـا افزایش 
توانایی هـای خـود، خودشـان را بـه جامعه 
ثابـت کننـد، تـا قضاوت هـای موجـود در 
مـورد معلولیت عوض شـود. سـال اولی که 
بـرای تدریـس به مدرسـه رفتـم، بچه ها در 
مـورد وضعیـت جسـمی مـن خیلی سـوال 
می کردنـد. مـن هـم بـا حوصلـه بـرای آنها 
علـت معلـول شـدنم را توضیـح مـی دادم. 
سـعی می کـردم آنهـا را قانع کنـم که جای 
سـوالی برایشـان باقـی نمانـد. نتیجـه این 
شـد کـه سـال بعـد دیگر کسـی از مـن این 
سـوال را نمی کـرد، چـون برایشـان عـادی 
شـده بـود. یعنـی به نوعـی در بیـن بچه ها 
داد.  روی  نگـرش  تغییـر  و  فرهنگ سـازی 
ایـن عـادی سـازی بایـد در جامعـه بزرگ تر 

هـم اتفـاق بیافتد.

کامبیز: کارکردن با کودکان، مخصوصا 
بچه های مقطع ابتدایی خیلی سخت 
است، ولی وقتی آنها مرا عمو نقاشی 
یا آقا نقاشی صدا می کنند، حالم واقعا 
خوب می شود. من با عشق و عالقه 

با بچه ها کار می کنم و ازآنها انرژی 
می گیرم
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ــرای ارســال  ــراد دارای معلولیــت، مســابقه ای ب ــرای اف ــاوری ب ــا هــدف توســعه فن ــا ب ــن، تویوت ــه گــزارش خبرآنالی ب
ــازد. ــی  بس ــای کنون ــرای ویلچره ــی ب ــده جایگزین ــد در آین ــا بتوان ــته اســت، ت ــر گذاش ــن ویلچ ــای جایگزی طرح ه

آنچـه در زیـر می بینیـد، ۴ طـرح رسـیده بـه مرحله نهایی اسـت که هرکـدام ۵۰۰ هـزار دالر جایـزه خواهند گرفت. سـال 
۲۰۲۰ سـال نهایـی بـرای انتخـاب طـرح برتر اسـت که به فـرد برگزیـده ۱ میلیـون دالر اهداء خواهد شـد.

امیــد اســت تــا بــا ترکیبــی از فنــاوری اســکلتون، هــوش مصنوعــی، هیبریــد، فنــاوری خــودران، مشــکل حرکــت 
افــراد دارای معلولیــت را بــه صفــر برســاند.

ویلچر آشنا شوید با جایگزین هاى 

51

13
98 

ـار
   به

،71
اره 

شم

گزارش



راحت شبانه خواب  براى  

خواندن این مطلب برای افرادی که برای خواب راحت شبانه دچار مشکالتی هستند توصیه می شود. در این مطلب 
۱۴ روش و توصیه برای داشتن خواب راحت شبانه بیان شده است. با مطالعه و توجه به این نکات می توانید خواب 

راحتی در شب داشته باشید.
شب از نیمه گذشته و هنوز کامًال بیدارید. از وقتی که به رختخواب رفته اید، ۳ ساعت می گذرد، ولی هنوز تالش 
می کنید تا بخوابید. متاسفانه به هیچ طریقی نمی توانید بخوابید. فکر شما هزار جا می رود. اما ساعت کوکی کنار 
رختخواب شما در حالی که تیک تیک می کند، یک دقیقه را یک ساعت می گذراند. شما هم مثل خیلی از مردم برای 

این که شب خوب بخوابید همه کار می کنید.

هشدار پزشکی
اگر خیلی وقت است که نمی توانید بخوابید به پزشک مراجعه کنید. به قول متخصصان گاهی بی خوابی های نگران 
کننده، موجب بی خوابی مزمن می شود که عواملی چون اختالالت روانی، مشکالت تنفسی یا لگد پرانی های بی دلیل 
در خواب می توانند علل اصلی بروز آن باشند. متخصصان می گویند اگر به راحتی نمی توانید بخوابید و حدود یک 

ماه، تمام شب را بیدار مانده اید و نتوانستید بخوابید، حتمًا مشکل خود را با یک پزشک در میان بگذارید.
در ادامه با ۱۴ روش برای خواب راحت شبانه در خدمت شما هستیم 

۱۴
مجید حسین زاده 
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ساعت خواب خود را مشخص کنید
حتمــًا بایــد در ۲۴ ســاعت، زمانــی را بــرای خــواب در نظــر گرفــت. از مــردم می خواهیــم کــه خــود را عــادت بدهنــد 
ــا در  کــه ســر زمان هــای مقــرری بخوابنــد و از خــواب بیــدار شــوند. چــاره کار ایــن اســت کــه خــوب بخوابیــد ت

طــول روز احســاس خســتگی نکنیــد.
بــرای ایــن منظــور هــر شــب در ســاعت مقــرری بــه رختخــواب برویــد و هــر روز صبــح در ســاعت مقــرری از خــواب 
ــدن خــود را  ــا اصطالحــًا ســاعت زیســتی ب ــد چرخــه شــبانه روزی ی ــن عــادت منظــم می توانی ــا ای ــد شــوید. ب بلن

تنظیــم کنیــد. کــه در نتیجــه، عملکرداعضــای داخلــی بــدن شــما تنظیــم می شــود.

قبل از خواب چند لحظه سکوت کنید
برخــی از افــراد آن قــدر مشــغله دارنــد کــه وقتــی در رختخــواب دراز می کشــند، بــرای نخســتین بــار در روز، فرصــت 
مــرور کارهایــی کــه انجــام داده انــد را پیــدا می کننــد.  قبــل از رفتــن بــه رختخــواب، دســت کــم ۱۰ دقیقــه بنشــینید 
و بــه کارهــای روز فکــر کنیــد و ســعی کنیــد آن هــا را بــه نحــوی توجیــه کنیــد. اســترس ها، فشــارها و هــم چنیــن 
ــد.  ــزی کنی ــود را برنامه ری ــردای خ ــای ف ــد و فعالیت ه ــر کنی ــا فک ــه راه حل ه ــد. ب ــرور کنی ــود را م ــکالت خ مش
ایــن تمریــن، ذهــن شــما را از ناراحتی هــا و مشــکالتی کــه هنــگام کشــیدن مالفــه یــا پتــو نمی گــذارد بخوابیــد، 
ــزی کنیــد و در همیــن حــال  ــا ذهنــی آمــاده می توانیــد تصــورات و افــکار خوشــایندی را طرح ری پــاک می کنــد. ب

بخوابیــد.

وقت خود را در رختخواب هدر ندهید
ــاعت در روز  ــا ۱۸ س ــوزادان ت ــود. ن ــر می ش ــواب کمت ــه خ ــما ب ــاز ش ــود، نی ــتر می ش ــما بیش ــن ش ــه س ــر چ ه
می خوابنــد. امــا ایــن مــدت زمــان خــواب تــا ۱۰ ســالگی بــه نصــف می رســد و هیــچ یــک از متخصصــان، مــدت 
ــا ۸ ســاعت در شــبانه  ــدار متوســط خــواب ۷ ی ــد. مق ــه نمی کن ــغ توصی ــراد بال ــرای خــواب اف زمــان خاصــی را ب
ــاعت  ــا ۱۰ س ــم ت ــی  ه ــتند. برخ ــم راضــی هس ــواب ه ــاعت خ ــل ۵ س ــا حداق ــراد ب ــی از اف ــه برخ روز اســت ک
بایــد بخوابنــد. اصــل مطلــب بــه قــول متخصصــان، خــواب مفیــد اســت. وقتــی بــه رختخــواب برویــد کــه واقعــًا 
ــا  ــده ای را ب ــد شــوید و کار خســته کنن ــد، بلن ــه نتوانســتید بخوابی ــر در عــرض ۱۵ دقیق ــد. اگ ــد بخوابی می خواهی
عالقــه انجــام دهیــد. مقالــه ای از یــک مجلــه بخوانیــد، کتــاب را توصیــه نمی کنیــم چــون شــما را بــه خــود مجذوب 
ــد.  ــب کنی ــت حســاب های دســته چــک خــود را مرت ــا وضعی ــد ی ــگاه کنی ــون ن ــد، تلویزی ــی ببافی ــد. بافتن می کن
ــل شست وشــو  ــی مث ــا کارهای ــن احساســات شــما می شــود ی ــه موجــب برانگیخت ــری ک ســراغ بازی هــای کامپیوت
ــه  ــد، ب ــی کردی ــی احســاس خواب آلودگ ــد. وقت ــان برســانید، نروی ــه پای ــد ب ــزی را بای ــه انجــام چی ــزل ک و کار من
رختخــواب برگردیــد. اگــر بــاز هــم نتوانســتید بخوابیــد، آن قــدر کارهــای فــوق را تکــرار کنیــد تــا بتوانیــد بخوابیــد. 

امــا فرامــوش نکنیــد کــه هــر روز صبــح ســر ســاعت مقــرر بیــدار شــوید.

بستر خود را به دفتر کار یا پاتوق تبدیل نکنید
اگر می خواهید به رختخواب بروید باید آماده خوابیدن باشید.

اگــر قصــد انجــام کار دیگــری داریــد، نمی توانیــد حــواس خــود را متمرکــز خوابیــدن 
کنیــد. در بســتر تلویزیــون نــگان نکنیــد. غــذا نخوریــد یــا کارهــای عــادی انجــام 

ندهیــد. از اتــاق خــواب فقــط بــرای خــواب اســتفاده کنیــد.
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پس از غروب از مصرف مواد محرك پرهیز کنید
حتــی  و  غیرالکلــی  گازدار  نوشــابه های  انــواع  قهــوه، 
ــی از  ــن، یک ــند. کافئی ــن می باش ــکالت، دارای کافئی ش
ــدار  ــد شــما را بی ــه می توان ــوی اســت ک ــواد محــرک ق م

ــه دارد. نگ

برنامه زمانى کار خود را بررسى کنید
پژوهش هــا نشــان می دهنــد افــرادی کــه در شــیفت 
ــه روز کار  ــه شــب و یــک هفت ــی یــک هفت چرخشــی یعن
می کننــد، بــرای خوابیــدن مشــکل دارنــد. فشــار ناشــی 
ــخص را  ــه ش ــد همیش ــر می توان ــی متغی ــه زمان از برنام
ــاله  ــواب مس ــد و خ ــان ده ــته نش ــافران خس ــل مس مث

ســاز شــود.
ــد شــیف  ــن مشــکل ســعی کنی ــردن ای ــرای برطــرف ک ب
ــت  ــن اس ــد ممک ــر چن ــید. ه ــته باش ــی داش کاری ثابت
ــم  ــدان مه ــی چن ــط شــب ها باشــد، ول ــن شــیفت فق ای

نیســت.

قبل از خواب غذاى سبک بخورید
ــا دو ســاعت قبــل از خوابتــان میــوه بخوریــد کــه  یــک ی
تاثیــر خوبــی دارد. البتــه یــک لیــوان شــیر گــرم نیــز مفید 
اســت. از مصــرف غذاهــای شــیرین کــه ممکــن اســت بدن 
ــه  ــد ب ــا غذاهــای ســنگین کــه می توان ــد ی را تحریــک کن

بــدن فشــار بیــاورد، پرهیــز کنیــد.
اگــر ســن و ســالی از شــما گذشــته اســت، قبــل از خــواب 
ــواب  ــه وســط خ ــرا ک ــد، چ ــاد مصــرف نکنی ــات زی مایع
ممکــن اســت بــرای رفتــن بــه دستشــویی بیــدار شــوید.

داروهاى خود را بررسى کنید
برخــی از داروهــا مثــل اســپری های مربــوط بــه آســم 
ــه  ــما ب ــر ش ــوند. اگ ــی ش ــث بی خواب ــد باع می توانن
صــورت مرتــب تحــت درمــان هســتید، در رابطــه بــا 
اثــرات جانبــی داروی خــود را از پزشــک ســوال کنیــد. 
اگــر او نســبت بــه تداخــل اثــرات دارو بــا خــواب شــما 
شــک داشته باشــد، می توانــد دارویــی دیگــر یــا 
زمــان دیگــری بــرای مصــرف همیــن دارو را بــه شــما 

توصیــه کنــد.
در گذشــته، بــه محــض مراجعــه بــه پزشــک، قــرص 
خــواب تجویــز می شــد. امــا ایــن روش درمانــی 

ــراد مناســب نیســت. ــه اف ــرای هم ــروزه ب ام

محیط خواب راحتى ایجاد کنید
بی خوابـی اغلـب در اثـر اسـترس ایجـاد می شـود. وقتی بـا عصبانیـت و اضطـراب وارد رختخواب می شـوید، 
قـدرت خوابیـدن از شـما سـلب می شـود. چند لحظـه بعد، اتاق خـواب در ذهن شـما مفهـوم بی خوابی پیدا 

می کنـد و اینجاسـت کـه نوعـی هـراس در برابـر ایـن وضعیت در شـما به وجـود می آید.
بـرای ایـن کـه وضعیـت را تغییر دهیـد، می توانید اتـاق خواب خـود را تا حد ممکـن به مـکان راحتی تبدیل 
کنیـد. بـا  رنگ هـای دلخواهتـان، دکوراسـیون آن را عـوض کنیـد. اتـاق را ضـد صـوت کنیـد و بـا آویختن 
پرده هـای تیـره، مانـع ورود نـور بـه داخـل اتـاق شـوید. تختخـواب راحتـی تهیه کنیـد.  مهم نیسـت جنش 

تشـک، فنـری یـا غیـر فنری یـا اصًال یـک تشـک معمولی بـر کف اتاق باشـد.
آنچــه اهمیــت دارد، احســاس راحتــی شماســت. هنــگام خــواب از لبــاس خــواب گشــاد اســتفاده کنیــد. 
مطئمــن شــوید کــه دمــا اتــاق متناســب بــوده و خیلــی ســرد و یــا گــرم نیســت کــه در طــول شــب آرامــش 

شــما را بــر هــم بزنــد.
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ذهن خود را به آرامش مطلق برسانید
با تمرکز بر روی یک چیز آرامش بخش، رویای خود را از تکرار نگرانی های 
روز که استرس بسیاری برای شما به همراه داشت، راحت کنید. هنگامی 
صداهای  یا  آرامش بخش  و  مالیم  موسیقی  یک  به  بخوابید  می خواهید  که 
ضبط شده محیط، مثل صدای آبشار، امواجی که به ساحل می خورند یا 
صدای باران در جنگل گوش کنید. فقط این اصل را رعایت کنید: موسیقی 
نباید تمرکز شما را بر هم بزند. بی خوابی درست بعد از سرماخوردگی، دل 

درد و سردرد یکی از علل مهم مراجعه مردم به پزشک می باشد.

تکنیک هاى آرامشى را یاد بگیرید و تمرین کنید
ــه تنهــا  ــر عکــس ن ــد، ب ــه خــواب روی ــا ب هرچــه بیشــتر تــالش کنیــد ت
ــن  ــه همی ــد. ب ــوده ای کرده ای ــه کوشــش بیه ــد، بلک ــد بخوابی نمی توانی
خاطــر اســت کــه در رختخــواب بایــد آرامــش داشــت. دکتــر استیونســون 
می گویــد: یکــی از مشــکالت بی خوابــی ایــن اســت کــه شــخص معمــوًال 
ــد.  ــرار می ده ــار ق ــود را تحــت فش ــد و خ ــز می کن ــدن تمرک روی خوابی
ــد.  ــم کنی ــواب را ک ــز روی خ ــد، تمرک ــوب بخوابی ــه خ ــن ک ــرای ای ب
ــط زیســت  ــه محی ــدن نســبت ب ــر اســاس واکنــش ب ــه ب ــی ک تمرین های
ــوگا  ــا ی ــی ی ــق، کشــش های عضالن ــل تنفــس عمی ــد مث صــورت می ده

ــود. ــع ش ــد واق ــه مفی ــن رابط ــد در ای می توان
دو روش موفقیت آمیز که پزشکان توصیه کرده اند عبارتند از :

آرام نفــس بکشــید و تصــور کنیــد کــه وقتــی از دیافراگــم نفــس 
ــن  ــد. ای ــه داخــل و خــارج حرکــت می کن ــه آرامــی ب ــوا ب می کشــید، ه
تمریــن را در طــول روز انجــام دهیــد تــا ایــن کــه قبــل از خــواب انجــام 

ــد. ــت باش آن راح
ــز،   ــه مغ ــه محــض ورود ب ــکار ناخوشــایند را ب ــد کــه اف ــزی کنی برنامه ری
ــته اید  ــًال داش ــه قب ــی ک ــذت بخش ــات ل ــه تجربی ــد. ب ــن ببری ــن بی ای
بیندیشــید. دربــاره خاطــرات خــوش گذشــته فکــر کنیــد. خیال پــردازی 
ــر،  ــا صف ــدد ۱۰۰۰ ت ــمارید. از ع ــتاره های را بش ــد س ــعی کنی ــد. س کنی

ــا معکــوس بشــمارید. ــا هفــت ت هفــت ت

با آب گرم حمام کنید
ــه  ــم چرخ ــم تنظی ــدن حک ــی ب ــای طبیع ــم دم ــواب، تنظی ــکان متخصــص خ ــه پزش ــق نظری طب
شــبانه روزی بــدن را دارد. دمــای کلــی بــدن در هنــگام خــواب پاییــن و در طــول روز در باالتریــن 
ــا پاییــن آمــدن دمــای بــدن،  ــه ایــن مطلــب تصــور می شــود کــه ب ــا توجــه ب حــد خــود اســت. ب
فــرد احســاس خــواب آلودگــی کنــد. بنابرایــن یــک حمــام قبــل از خــواب، دمــای بــدن را بــاال بــرده 
و همیــن کــه دمــای بــدن رو بــه کاهــش مــی رود، شــما احســاس خســتگی کــرده و ایــن موضــوع 

ــد. ــر بخوابی ــه راحت ت ــود ک ــث می ش باع
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از وسایل مختلف استفاده کنید
از  می توانیــد  گوشــی  از  اســتفاده  بــا 
شــنیدن صداهــای مزاحــم راحــت شــوید. 
ــا  ــان شــلوغ ی ــک خیاب ــر در ی ــژه اگ ــه وی ب
نزدیــک فــرودگاه زندگــی می کنیــد. همــان 
طــور کــه کاله هــای آفتاب گیــر مانــع از 
تابــش نــور شــدید بــه چشــمان شــما 
می شــوند، اگــر هــم ســرمایی هســتید 
می توانیــد از یــک تشــکچه برقــی بــرای 

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــردن خ ــرم ک گ

قبل از خواب کمى پیاده روى کنید
ــه  ــی ورزش ک ــب کم ــا سرش ــروب ی اول غ
در  دهیــد.  انجــام  نباشــد،  توان فرســا 
آپارتمــان خــود قــدم بزنیــد. زیــرا نــه تنهــا 
عضــالت خــود را خســته نمی کنیــد، بلکــه 
دمــای بــدن شــما نیــز بــاال رفتــه و بــرای 
شــما مفیــد خواهــد بــود .ورزش می توانــد 
خــواب عمیــق و کاملــی را کــه بــدن بــه آن 

ــد. ــن کن ــاز دارد، تامی نی
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یکــی بــود، یکــی نبــود. پیرمــردی بــود بــه نــام عمــو نــوروز کــه هــر ســال روز اول بهــار بــا کاله نمــدی، زلــف و ریــش 
حنــا بســته، کمرچیــن، قــدک آب، شــال خلیــل خانــی، شــلوار قصــب و گیــوه تخــت نــازک از کــوه راه می افتــاد و عصــا 

ــهر. ــمت دروازه ش ــه س ــد ب ــت می آم به دس

ــوروز بــود و روز اول هــر بهــار،  ــام ننــه ســرما کــه دلباختــه عمــو ن بیــرون از دروازه شــهر پیرزنــی زندگــی می کــرد بــه ن
صبــح زود پــا می شــد، جایــش را جمــع می کــرد و بعــد از خانــه تکانــی و آب و جــاروی حیــاط، خــودش را حســابی تــر و 
تمیــز می کــرد، بــه ســر و دســت و پایــش حنــا می گذاشــت و هفــت قلــم، از خــط و خــال گرفتــه تــا ســرمه و ســرخاب 
ــر و صــورت و  ــه س ــر ب ــید و مشــک و عنب ــن می پوش ــلیته پرچی ــز و ش ــان قرم ــه و تنب ــل ترم ــرد. ی ــش می ک و زرک آرای
گیســش مــی زد و فرشــش را مــی آورد می انداخــت رو ایــوان، جلــو حوضچــه فــواره دار رو بــه روی باغچــه اش کــه پــر بــود 
از همــه جــور درخــت میــوه پــر شــکوفه و گل رنگارنــگ بهــاری و در یــک ســینی قشــنگ و پاکیــزه ســیر، ســرکه، ســماق، 
ســنجد، ســیب، ســبزی و ســمنو می چیــد و در یــک ســینی دیگــر هفــت جــور میــوه خشــک و نقــل و نبــات می ریخــت. 
بعــد منقــل را آتــش می کــرد و می رفــت قلیــان مــی آورد می گذاشــت دم دســتش. امــا ســر قلیــان آتــش نمی گذاشــت و 

همانجــا چشــم بــه راه عمــو نــوروز می نشســت.

چنــدان طــول نمی کشــید کــه پلک هــای پیــرزن ســنگین می شــد و یــواش یــواش خــواب بــه ســراغش می آمــد و کم کــم 
خرناســش می رفــت بــه هــوا .

ــوروز از راه می رســید ولــی دلــش نمی آمــد پیــرزن را بیــدار کنــد. یــک شــاخه گل همیشــه بهــار از  در ایــن بیــن عمــو ن
باغچــه می چیــد و روی ســینه او می گذاشــت و می نشســت کنــارش. از منقــل یــک گلــه آتــش بــر می داشــت می گذاشــت 
ســر قلیــان و چنــد پــک بــه آن مــی زد و یــک نارنــج از وســط نصــف می کــرد و یــک پــاره اش را بــا قنــدآب می خــورد. آتــش 

ــا می شــد و راه می افتــاد. منقــل را بــرای اینکــه زود ســرد نشــود می کــرد زیــر خاکســتر، روی پیــرزن را می بوســید و پ

ــوان پهــن می شــد، پیــرزن بیــدار می شــد. اول چیــزی دســتگیرش نمی شــد. امــا یــک  ــو ای وقتــی آفتــاب یواش یــواش ت
خــرده کــه چشــمش را بــاز می کــرد، می دیــد ای داِد بــی داد همــه چیــز دســت خــورده. آتــش رفتــه ســر قلیــان، نارنــج 
از وســط نصــف شــده، آتش هــا رفته انــد زیــر خاکســتر، لپــش هــم تــر اســت. آن وقــت می فهمیــد کــه عمــو نــوروز آمــده 

و رفتــه و نخواســته او را بیــدار کنــد.

پیــرزن خیلــی غصــه می خــورد کــه چــرا بعــد از آن همــه زحمتــی 
کــه بــرای دیــدن عمــو نــوروز کشــیده، درســت همــان موقعــی 
ــو  ــته عم ــرده و نتوانس ــش ب ــد خواب ــدار می مان ــد بی ــه بای ک
نــوروز را ببینــد. هــر روز پیــش ایــن و آن درد دل می کــرد کــه 

چــه کنــد و چــه نکنــد تــا بتوانــد عمــو نــوروز را ببینــد. تــا 
اینکــه یــک روزی کســی بــه او گفــت کــه چــاره ای نــدارد 

جــز اینکــه یــک دفعــه دیگــر بــاد بهــار بــوزد و روز اول 
بهــار برســد و عمــو نــوروز بــاز از ســر کــوه راه بیفتــد 
بــه ســمت شــهر بیایــد و او بتوانــد چشــم بــه دیدارش 

روشــن کنــد .

پیــر زن هــم ناچــار شــد کــه قبــول کنــد. امــا 
ــرزن توانســت  ــر پی ــه ســال دیگ ــد ک هیچ کــس نفهمی

بعضی هــا  چــون  نــه؟  یــا  ببینــد  را  نــوروز  عمــو 
ــه  ــا ب ــد دنی ــر را ببینن ــا همدیگ ــر این ه ــد؛ اگ می گوین

آخــر می رســد و از آنجــا کــه دنیــا هنــوز بــه آخــر نرســیده، 
ــد. ــده ان ــوروز همدیگــر را ندی ــه ســرما و عمــو ن یعنــی نن

سال نو بر همه ایرانیان مبارک باد.

گردآورنده: سعیده طوفی

قصــــه عمـــــو نــــــوروز و ننـــــه ســـــرما
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کتابکتابمعرفیمعرفی

دارای  افراد  طرد  و  معلولیت  موضوع  به  نو  نگاهی  از  دفتر  این 
اجتماعی  پارادایم  در  معلولیت  تعریف پذیری  بر  و  پرداخته  معلولیت 
آنها  پویایی  و  معلولین  طرد  اجتماعی  فاکتورهای  به  توجه  لحاظ  به 
تاکید دارد و بر این اساس مسیری را در مقوله توانمندسازی معلولین 
می گشاید. بنابراین بخش كلیدی این کتاب، تالش برای تغییر دیدگاه 
صرفًا پزشكی و فردگرایانه به معلولیت است. عناصر مد نظر ما در این 
مجال، فاکتورهای اجتماعی ای هستند که شکل دهندۀ ناتوانی که بر 
افراد دارای معلولیت تحمیل شده هستند و الگوهای پاسخ به آن است 
که از جامعه متبادر شده و یا مالزم با آن هستند. همچنین این کتاب 
با الهام از جنبش معلولیت توجه خود را به ظلم و ستم اجتماعی، 
گفتمان فرهنگی و موانع زیست محیطی معطوف ساخته و ابعاد رنج 
معلولیت را در اقتصاد سیاسی و نظام جهان، آگاهی کاذب و از خود 
بیگانگی، قدرت و ایدئولوژی و موانع جسمی و ارتباطی مورد بررسی 

قرار می دهد.
همچنین این کتاب فرضیه های بنیادی مربوط به تجربیات افرادی 
که « معلول»  تلقی می شوند را به طور صریح بررسی می کند. یکی 
دارای  افراد  به  مناسب  جایگاه  دادن  کتاب،  این  دیگر  ویژگی های  از 
معلولیت در محیط های دانشگاهی است. این مطالعه تالشی مستمر را 
برای تعریف دقیق و درستی از زبان و روش و هدف کار مرتبط با تجربه 

شخصی و اجتماعی معلولیت پایه ریزی می کند. 

کتاب مذکور درچهاربخش به نگارش در آمده است:

بخش اول: جامعه شناسی معلولیت
ایـن بخـش بـه مبحـث جامعه شناسـی معلولیـت می پـردازد کـه 
مشـتمل بـر مفهـوم و تعریف معلولیت، اجـزای اصلی معلولیـت، انواع 
معلولیـت، پیـش زمینه هـای مربـوط بـه مطالعـات معلولیـت، فرآیند 
برخـورد جوامـع انسـانی با معلولیـت، دورنمـای مطالعـات معلولیت، 
جامعـه شناسـی معلولیـت، بررسـی رویکـرد پزشـکی و اخالقـی بـه 
معلولیـت در کنـار رویکـرد اجتماعـی بـه معلولیـت ، مفهوم پـردازی 
مـدل  در  ادبیـات  و  معلولیـت  مختلـف،  پارادایم هـای  در  معلولیـت 

پزشـکی و اجتماعـی، ابعاد رنج معلولیت و نظریه هـای مربوط در حوزه 
معلولیـت اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه مفهوم پـردازی معلولیـت در 
الگوسـازی های مختلـف حـول دو محـور؛ مـدل پزشـکی و اجتماعـی 
معلولیـت اسـت. محتـوای ایـن کتاب ضمن بررسـی جدال میـان این 
دو مـدل، بـه رویکرد دوم (مـدل اجتماعی معلولیت) نزدیک تر اسـت.

بخش دوم: طرد اجتماعی
در این بخش، مبحث طرد اجتماعی بررسی می شود. این بخش 
طرد  تعریف  اجتماعی،  طرد  مفهوم  ریشه های  و  تاریخچه  شامل 
درجات  فقر،  با  آن  مقایسه  و  اجتماعی  طرد  ویژگی های  اجتماعی، 
مختلف طرد اجتماعی، ابعاد طرد اجتماعی، رویکردهای متفاوت در 
مورد طرد اجتماعی و بررسی دیدگاه های نظری برخی از جامعه شناسان 

و نظریه پردازان پیرامون مساله طرد اجتماعی است.

بخش سوم: پژوهش کاربردی 
در ایـن بخـش، وضعیت طـرد اجتماعی معلوالن جسـمی و حرکتی 
در ایـران مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. بنابراین ایـن بخش از کتـاب، در 
برگیرنـده مطالعـات تجربـی مولـف کتـاب اسـت کـه در تکمیـل و تایید 

مباحـث تئوریـک می آید.

بخش چهارم: بررسی سابقه قانونی موضوع معلولیت
این بخش مشتمل بر نگاهی به اعالمیه ها و قوانین جهانی در حوزه 
معلولیت، معلوالن در قانون ایران، قوانین قبل از انقالب، قوانین پس 
از انقالب، محدودیت ها و پیشنهادها، نگاه و گفتمان غالب در قوانین 
نیروی  برنامه ریزی  و  تربیت  محوری،  پژوهش  معلوالن،  به  مربوط 
انسانی، نگرش منفی و درک جامعه از معلوالن، مشارکت سیاسی، 
قوانین  در  نظارت  و  پیشگیری  نهاد،  معلول  و  نهاد  مردم  نهادهای 
می باشد که با مقایسه قوانین ایران در حوزه معلولیت، با دو قانون 
مصوب  معلوالن  برای  فرصت ها  برابرسازی  درباره  استاندارد  اصول   :
قطعنامه ۴۸/۹۶ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی وکنوانسیون 

حقوق افراد دارای معلولیت، به اتمام می رسد.

ناتوان شدگان (رویکردی جامعه شناختی به طرد اجتماعی معلولین)
تالیف: غالمرضا زرین کفشیان
 ناشر: انتشارات سپهر اندیشه

چاپ اول: ۱۳۹۵
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ایــده اولیــه برگــزاری رویــداد «از کودکــی» توســط کاکتــوس مطــرح شــد و هــدف آن 
آمــوزش تعامــل هرچــه بهتــر و بیشــتر کــودکان بــا یکدیگــر و تغییــر نگرش هــای نادرســت 

از حضــور کــودکان دارای معلولیــت در بیــن کــودکان غیــر معلــول بــود. 
« کاکتــوس» یــک بنــگاه کارآفرینــی اجتماعــی اســت کــه از طریــق فرهنگ  ســازی، 
ــه  ــروش، ب ــتغال و ف ــای اش ــه بازاره ــاد دسترســی ب ــوزش، تســهیل وایج ــاوره، آم مش

دنبــال بهبــود زندگــی افــراد دارای معلولیــت اســت.

یک جشن خودمانی
ــی»،  ــی «ازکودک ــزاری دورهم ــداد، برگ ــن روی ــدم ای ــن ق  اولی
ــود کــه ۱۵  ــران ب ــر در ای ــازی و ســرگرمی فراگی نخســتین جشــن ب
آذر مــاه ۹۷ در پردیــس ســینمایی ملــت برگــزار شــد. «ازکودکــی» 
بــا تکیــه بــر خلــوص و صمیمیــت دنیــای کــودکان و نــگاه خالــی 
ــر نگــرش در  ــا تغیی ــرد ب ــادآوری ک ــه ی ــه جامع ــا، ب از قضــاوت آنه
ــه ســطح  ــراد یــک اجتمــاع را ب ــوان اف ایــن دوران اســت کــه می ت

جدیــدی از توســعه  یافتگــی فــردی رســاند.
در ایــن دورهمــی، تعــداد زیــادی از کــودکان بــه همــراه 
خانواده های شــان حضــور داشــتند و در فضایــی شــاد و مهیــج 
ــان  ــد. مجری ــح گذراندن ــازی و تفری ــه ب ــار هــم  ســاعاتی را ب در کن
ــا حضــور در ایــن دورهمــی، بــه  نــام  آشــنای برنامه  هــای کــودک ب
اجــرای برنامه هــای متنــوع و خاطره انگیــزی پرداختنــد کــه از ســوی 

ــی مواجــه شــد.  ــا اســتقبال بســیار خوب ــودکان و حضــار ب ک
ــودکان  ــرای ک ــز ب ــی نی ــای متفاوت ــی، غرفه ه ــن دورهم در ای
طراحــی شــده بــود. در غرفــه قصه گویــی بــرای کــودکان، نمایــش 
ــیرین  ــای ش ــاعاتی وارد دنی ــرای س ــا ب ــد و آنه ــرا ش ــکی اج عروس
ــرای  ــا اج ــی ب ــای نمایش ــدند. گروه ه ــتانک ها ش ــا و داس قصه ه
برنامه هــای مفــرح، شــادی آفرینی کردنــد و همــراه بچه هــا مشــغول 
ــازی  ــازی شــدند. حضــور کــودکان درغرفه هــای نقاشــی و خمیرب ب
ــه  ــت. غرف ــال داش ــه دنب ــا ب ــرای آن ه ــی ب ــای خوب ــز تجربه ه نی
ــود، شــامل  ــداد ب طبیعــت کــه یکــی از جذاب تریــن غرفه هــای روی
ــات می شــد و مهارت هــای  ــا حیوان ــا چــوب، ِگل و آشــنایی ب کار ب

ــه کــودک آمــوزش مــی داد. جدیــدی را ب
از نــکات دیگــر ایــن رویــداد، حضــور رابــط ناشــنوایان در تمــام 
ــا کــودکان و افــراد  ــرای برقــراری ارتبــاط ب طــول اجــرای برنامــه ب

ناشــنوا بــود. 
از بیــن انجمن هایــی کــه با رویــداد ازکودکــی همکاری داشــتند، 
ــودکان ســندروم  داون و  ــه ک ــود ک ــاب  ب ــروه مهراندیشــان توان ی گ

اوتیســم را در برمی گیــرد. آنهــا  بــه همــراه خانــواده ایــن کــودکان در 
دورهمــی حاضــر بودنــد. خانواده هــای ایــن کــودکان ابــراز داشــتند 
ایــن اولیــن بــار بــود کــه مــا نــگاه ســنگین روی بچه هــا را حــس 
ــایر  ــا س ــان ب ــازی کودکان م ــاهد ب ــی ش ــدون نگران ــم و ب نکردی

ــم. ــا بودی بچه ه

در اختتامیه  جشنواره چه گذشت؟
 در مرحلــه دوم رویــداد ازکودکــی، اولیــن دوره از جشــنواره ملی 

اســتعدادیابی از کودکــی  برگزار شــد.
طـی فراخوانـی که توسـط دبیرخانه جشـنواره ملی اسـتعدادیابی 
ازکودکـی اعـالم شـده بـود، کـودکان دارای معلولیـت و غیرمعلول از 
نقـاط مختلـف ایـران تـا پایـان دی  مـاه ۱۳۹۷، بیـش از یک صـد اثر 
cactuscast. خالقانه از توانمندی ها و استعدادهای شـان را به سـایت

ir ارسـال کردند.
ایــن جشــنواره بــا هــدف نادیــده گرفتــن تفاوت هــای ظاهــری 
افــراد و تــالش بــرای پی ریــزی فرهنگــِی تــازه ای، کوشــید تــا مســایل 

اجتماعــی را از دریچــه ی جدیــدی بــه افــکار عمومــی نشــان دهــد.
در اختتامیــه رویــداد «از کودکــی» کــه روز دوشــنبه ۶ اســفند 
ــی از  ــه جمع ــر اینک ــزار شــد، عــالوه ب ــوان شــمس برگ ــاالر ای در ت
فعــاالن  از  تعــدادی  داشــتند،  حضــور  کــودکان  و  خانواده هــا 
ــوزه  ــال در ح ــای فع ــهرداری و انجمن ه ــئوالن ش ــی، مس اجتماع

ــد. ــارکت کردن ــم مش ــن مراس ــم در ای ــت ه ــراد دارای معلولی اف
زینــب نصیــری، مدیــرکل ســالمت شــهرداری تهــران، بــا بیــان 
ــترس پذیر  ــهری دس ــتانداردهای ش ــا اس ــوز ب ــت هن ــه پایتخ اینک
ــرای  ــهروندان ب ــک ش ــری تک ت ــِت مطالبه گ ــه دارد، از اهمی فاصل

دســتیابی بــه ایــن هــدف ســخن گفــت. 
او افــزود: الزم اســت تک تــک مــا بــه عنــوان شــهروند، 
ــه وظایــف خــود  ــر ب ــا مســئوالن شــهری بهت مطالبه گــر باشــیم، ت

ــد. ــل کنن عم
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ســمانه افتخــاری، به عنــوان فعــال حــوزه افــراد دارای معلولیــت 
ــه   ــژه ی ایــن مراســم، بخشــی از خاطراتــش را کــه ب و ســخنران وی
ــرای او  ــی ب ــه محرومیت های ــر ب ــری منج ــاوت ظاه ــطه ی تف واس

شــده بــود، روایــت کــرد.
ــود  ــن مراســم ب ــژه ی ای ــر ســخنران وی ــینی، دیگ ــژگان حس م
کــه بــا قــدرت کالمــش، حضــار را روی صندلی هایشــان میخکــوب 
ــی _ یــک نوجــوان  ــادی را درآورد. او، مادرعل کــرد و اشــک های زی
ــا  ــروز ب ــرش، ام ــورِی کم نظی ــا صب ــه ب ــت ک ــندروم داون_ اس س
افتخــار،    موفقیت هــای حیــرت آور پســرش را به مثابــه یــک 
ســند غیِرقابــل انــکار مقابــل دیــدگان کســانی گذاشــته کــه روزی، 
ــن  ــدگاه والدی ــد. او از دی ــه بودن خواهــان حــذف فرزنــدش از جامع
بچه هــای دیگــر گلــه کــرد و خواســتار فرهنگ ســازی و آمــوزش در 
ــا،  ــوروال، بوچی ــم فل ــون عضــو تی ــی هم اکن ــه شــد. عل ــن زمین ای
ــو،  ــده پیان ــاش، آشــپز، نوازن ــی، نق ــان ۴۷کروموزم ــال نوجوان فوتب

ــا اســت. ــده دنی ــان زن ــه چهــار زب قــاری قــرآن و مســلط ب
در ادامــه، وحیــد حجه فــروش، مدیرعامل کاکتوس از شــیوه های 
نویــن اشــتغالزایی بــرای افــراد دارای معلولیــت در ایــن مجموعه خبر 
داد. او همچنیــن در معرفــی پــروژه  جدیــد کرادفاندینــگ کاکتــوس 
ــن  ــا یکــی  از بزرگ تری ــم ت ــکان را فراهــم کردی ــن ام ــا ای ــت: م گف
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــا» ب ــام «پونیش ــناس به ن ــتارت آپ های سرش اس
ــد و حمایــت  ــی فراهــم کنن ــم امکانات ــا معرفــی می کنی ــه آنه ــا ب م
شــوند تــا ســریع تر بــه درآمدزایــی برســند. حجه فــروش افــزود: مــا 
ــم  ــق کرده ای ــی تواف ــگاه های اینترنت ــن فروش ــی از بزرگ تری ــا یک ب
ــل  ــا معرفــی می کنیــم خدمــات قاب ــی کــه م ــا اگــر تولیدکنندگان ت
قبولــی ارائــه دهنــد، آنهــا تمــام امکانات شــان از جملــه بازاریابــان و 

کاربــران خــود را بــا کاکتــوس بــه اشــتراک بگذارنــد.

کمپینی برای همه کودکان
ــن مراســم از  ــز در ای ــینره نی ــد س ــر برن ــام آذرشــیب، مدی پره
همــکاری جدیــد ایــن شــرکت بــا کاکتــوس خبــر داد و گفــت: مــا 
بــه عنــوان یــک تولیدکننــده ایرانــی ایــن دغدغــه را داشــتیم کــه در 
شــرایط اقتصــادی کنونــی چگونــه می توانیــم در کنــار مــردم باشــیم. 
ــی  ــئولیت اجتماع ــن مس ــک کمپی ــم ی ــم گرفتی ــن رو، تصمی از ای
ــور  ــن کش ــرمایه های ای ــازان و س ــه آینده س ــودکان ک ــوزه ک در ح

ــدازی کنیــم. هســتند راه ان
بــه گفتــه وی، ایــن کمپیــن بــا همــکاری چنــد خیریــه در ســه 
ــه کار کرده اســت.  حــوزه آمــوزش، درمــان و کــودکاِن کار شــروع ب
ــکاری  ــا هم ــان ب ــه اهدافم ــرای رســیدن ب ــا ب ــزود: م آذرشــیب اف
کاکتــوس، کمپیــن «مــن و  ســینره #مراقــب تــو» را آغــاز کردیــم. 
در  ایــن کمپیــن در کنــار کمک هــای مردمــی، ســینره نیــز یکصــد 
ــش،  ــاوی کف ــته هایی ح ــا بس ــد ت ــدا می کن ــان اه ــون توم میلی
جــوراب، عروســک و یــک محصــول بهداشــتی ســینره بــه عنــوان 

عیــدی بــرای کــودکان مناطــق محــروم ارســال شــود.
در مراســم اختتامیــه، عموهــای دوست داشــتنی (علــی فروتــن 
ــا اجــرای برنامــه ای شــاد،  و حمیــد گلــی) نیــز حضــور یافتنــد و ب

کــودکان را در ســالن بــه وجــد آوردنــد. 
ــدگان جشــنواره  ــام قرعه کشــی، برن ــا انج ــان مراســم، ب در پای
«از کودکــی» مشــخص شــدند و بــه ترتیــب، یــک ســکه تمــام بهــار 

ــد. ــع ســکه دریافــت کردن آزادی،   نیم ســکه و رب
«ازکودکــی» ســعی داشــت بگویــد همــه کــودکان، چــه دارای 
معلولیــت و یــا غیــر معلــول فــارغ از تفاوت هــای ظاهــری حــق بــازی 
ــد. هــر فــردی اســتعداد خــاص  و حضــور فعــال در جامعــه را دارن
خــود را دارد و هیــچ کــودک دارای معلولیتــی نیــاز بــه ترحــم نــدارد 

ــده شــوند. و آنهــا تنهــا می خواهنــد دی
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بــا حضــور جمعــی از نیکــوکاران و اعضــا 
داوطلــب خیریــه رعــد، دومیــن مراســم ســپاس در 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــن مؤسس ــش ای ــالن همای س
بــا هــدف تجلیــل از کمک هــا و خدمــات 
ارزشــمند اعضــا و نیکــوکاران مجتمــع رعــد، 
ــا حضــور اعضــا هیــأت  دومیــن مراســم ســپاس ب
ــره، مدیرعامــل، اعضــا شــورای  ــأت مدی ــا، هی امن
ــران، کارکنــان و اعضــا گروه هــای  کارآمــوزان، مدی
همیــاری بانــوان و جوانــان برگــزار شــد. در ابتــدای 
ــارکت های  ــر مش ــور مدی ــم آذر صادقپ ــن مراس ای
مردمــی بــا حضــور در جایــگاه ضمــن عــرض 
خیرمقــدم، افــزود: اعضــا مجتمــع رعــد مهم تریــن 
و مؤثرتریــن عامــل ارایــه و اســتمرار خدمــات رایگان 
ایــن خیریــه بــه توان یابــان هســتند و در تحــوالت 
اجتماعــی دوران حاضــر، فراهــم آوردن زمینه رشــد 
ــرورت  ــک ض ــه ی ــاب ب ــزان توان ی ــتغال عزی و اش

ــل شــده اســت. ــر تبدی ــاب ناپذی اجتن
وی بــا اشــاره بــه ورود مجتمــع رعــد به ســی و 
پنجمیــن ســال خدمت رســانی رایــگان بــه جامعــه 
توان یابــان، افــزود: مراکــز رعــد در اغلــب اســتان ها 
و شهرســتان ها در حــال ارایــه خدمــت بــه عزیــزان 
ــد  ــردم می توان ــای م ــتند و کمک ه ــاب هس توان ی
نقــش مؤثــری در کســب اســتقالل اجتماعــی ایــن 

گــروه از شــهروندان ایفــا کنــد.
احمــد  مهنــدس  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
میرزاخانــی بنیان گــذار مجتمــع رعــد و رئیــس 
ــردی  ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــه مرک ــأت رئیس هی
ــی  ــای مال ــکر از کمک ه ــا تش ــد ب ــوکاری رع نیک
ــای  ــدازه کمک ه ــه ان ــه ب ــزود: آنچ ــوکاران، اف نیک
مالــی بــرای خیریــه رعــد اهمیــت دارد، کمک هــای 
ــوکار اســت و طــی  ــزان نیک ــری عزی ــوی و فک معن
ایــن ۳ دهــه کــه از فعالیــت مجتمــع رعــد پشــت 
ــر  ــا ه ــی ب ــی و مال ــائل اجرای ــته ایم مس سرگذاش
ــث  ــا در بح ــده ام ــپری ش ــوده س ــه ب ــی ک کیفیت
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خبــر
کم هــای فکــری بــا عنایــت بــه ســوره والعصــر در 
کالم ال... مجیــد کــه می فرمایــد: یکدیگــر را بــه 
ــتنباط  ــن اس ــد، چنی ــه کنی ــر توصی ــق و صب ح
مجموعهــای  و  شــخص  هیــچ  کــه  می شــود 
نمی توانــد ادعــا کنــد کامــل و بــدون نقــص 
اســت. بنابرایــن نیازمنــد توصیــه و دریافــت 
نظــرات خیرخواهانــه دیگــران هســتیم و در مرتبــه 
ــد  ــرات بای ــتن آن نظ ــار نشس ــه ب ــرای ب ــد ب بع

ــیم. ــته باش ــداری داش ــکیبایی و پای ــر، ش صب
دکتــر عیســی جاللــی مشــاور و مــدرس 
برجســته روانشناســی کشــور ســخنران ویــژه ایــن 
مراســم در بیاناتــی بــه موضــوع شــکرگزاری اشــاره 
کــرد و افــزود: شــکرگزاری زبانــی و قلبــی کــم کــم 
در رفتــار و شــخصیت انســان، تأثیــر می گــذارد. از 
ایــن رو مراســم ســپاس کــه بــرای تجلیــل از مقــام 
ــب  ــت، موج ــه اس ــب یافت ــد ترتی ــوکاران رع نیک
ــد  ــه خواه ــوکاری در جامع ــگ نیک ــج فرهن تروی
شــد. دکتــر جاللــی بــا اشــاره بــه اهمیــت تغییــر 
نگــرش، افــزود: نگــرش انســان در هــر موضوعــی 
بیانگــر شــخصیت و ویژگی هــای رفتــاری اوســت. 

ــه  ــو چ ــن بگ ــت«به م ــده اس ــل آم ــرا در مث زی
نگرشــی داری تــا بــه تــو بگویــم چــه شــخصیتی 
ــه  ــران ب ــت از دیگ ــرش حمای ــن نگ داری» بنابرای
ــترش  ــاب موجــب گس خصــوص اشــخاص توان ی
ــه  ــطح جامع ــندیده در س ــای پس ــروز رفتاره و ب

می شــود.
ــروه موســیقی  ــن مراســم گ در قســمتی از ای
ســنتی رعــد بــه سرپرســتی اســتاد یاشــار خدایــی 
ــورد  ــه م ــرد ک ــرا ک ــیقی اج ــه موس ــد قطع چن
اســتقبال حضــار قــرار گرفــت، همچنیــن اســتاد 
هومــن لطفعلــی نوازنــده نابینــا پیانــو چنــد قطعه 
کالســیک را در ایــن مراســم اجــرا کــرد و در 
بخــش پایانــی مراســم حمیــد موســوی کارجــوی 
موفــق شــرکت میــراب کــه از بخــش کارگــری بــه 
سرپرســت تامیــن و تجهیــز ارتقــاء یافتــه اســت به 
ــار شــغلی خــود در  ــم فالحــی همی ــاق ابراهی اتف
جایــگاه حاضــر شــد و در خصــوص موفقیت هــای 
شــغلی و اســتفاده از ظرفیت هــای متــد پیشــرفته 
«اشــتغال حمایت شــده» در کســب توفیقــات 

ــرای حضــار ســخن گفــت. محیــط کارش ب
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و  کارفرمایـان  عامـل،  مدیـر  پناهـی  منصـوره  حضـور  بـا 
توان یابـان، خانواده هـای کارآمـوزان و کارکنـان مجتمـع رعـد 
نخسـتین سـالگرد تأسـیس مرکـز اشـتغال حمایت شـده رعـد 

برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم منصـوره پناهی مدیـر عامل مجتمع 
رعد با تبریک فرا رسـیدن اولین سـالگرد تأسـیس دفتر اشـتغال 
حمایت شـده رعـد، گفـت: اشـتغال حمایت شـده، روش موفقـی 
بـرای ایجاد اشـتغال افراد دارای معلولیت اسـت کـه موفقیت آن 

بـا حمایـت کارفرمایـان می تواند تضمین شـود.
وی در ادامـه بـا مقایسـه روش سـنتی اشـتغال افـراد دارای 
معلولیـت در گذشـته بـا روش اشـتغال حمایت شـده، گفـت: در 
ایـن روش ضمـن حفـظ کرامـت انسـانی افـراد دارای معلولیـت 
برای داشـتن شـغل مناسـب و مـورد دلخواه شـان بـه مدت یک 
تـا ۳ سـال از حمایت هـای همیـار شـغلی برخـوردار می شـود که 
تضمیـن نسـبی برای حفظ شـغل و پایداری اشـتغال افـراد درای 

می شـود.  محسـوب  معلولیت 
در قسـمتی از این مراسـم ۵ کلیپ تولید شـده به مناسـبت 
توسـط  کـه  شـده  حمایـت  اشـتغال  مرکـز  تآسـیس  سـالگرد 
کارشناسـان مرکـز اشـتغال حمایـت شـده، کارجویـان رعـد و 

همیـاران داوطلـب سـاخته شـده بـود، بـه نمایـش درآمـد.
سـپس در ادامـه، توان یابـان و کارفرمایـان حاضـر درمراسـم 
بـه طـرح دیدگاه هـا و تجربیـات خود در طول یک سـال گذشـته 
از اجرای اشـتغال حمایت شـده پرداختند. همچنین از کارجویان 
فـرزاد خلیلـی، مونا مـرادی، مجتبـی بهجتی و حامـد لطفی که 
در قسـمت های مختلـف کلیـپ سـالگرد مرکـز اشـتغال حمایت 
شـده داوطلبانـه بـازی کردند با اهدا لوح سـپاس قدردانی شـد. 
در ایـن مراسـم سـیامک امیـری نوازنـده چیره دسـت، چند 
قطعـه موسـیقی سـنتی و خاطره انگیـز را بـا پیانـو بـرای حضـار 
میهمانـان اجـرا کـرد که بسـیار مـورد توجه حضـار قـرار گرفت.

بخش دوم این مراسـم در فضایی صمیمانه و خارج از سـالن 
همایـش برگـزار شـد و پیـش از پذیرایـی میهمانـان کـه در نـوع 
خـود ابتـکار جالبـی بـود، ابتـدا کارجویـان شـاغل دیدگاه هـای 
خود را از تجربه آشـنایی با روش اشـتغال حمایت شـده با حضار 
بـه اشـتراک گذاشـتند و در ادامـه از ویژگی هـای شـغلی خـود و 
محیط کارشـان سـخن گفتند. سـپس پرهام توجـه رئیس هیأت 
مدیـره شـرکت میـراب، شـاهین طبـری رئیـس هیـأت مدیـره 
شـرکت چارگـون، ایلیـا امیـری مدیـر عامل شـرکت حامی سـان 
و سـعید ایپچی لـر مدیر شـرکت نـت برگ بـه عنـوان کارفرمایان 

منتخـب بـا اهدا لوح سـپاس مـورد تشـویق قـرار گرفتند.
ابتـکار جدیـد ایـن مراسـم، پذیرایـی بـا محصوالت سـالمت 
از قبیـل: لبـو، کرفـس، هویـج و... بـود، ضمـن آنکـه کیـک 
یـک سـالگی مرکـز اشـتغال حمایـت شـده رعـد توسـط اعضـا 
شـیرینی پزی گـروه همیـاری بانـوان رعـد بـه صـورت داوطلبانـه 

بود. شـده  تهیـه 
شـایان ذکر اسـت روش اشـتغال حمایت شـده در اواخر سال 
۱۳۹۵، بـا پیشـنهاد خانـم منصـوره پناهـی مدیر عامـل مجتمع 

رعـد و موافقـت سـازمان بهزیسـتی کشـور در دسـتور کار قـرار 
گرفـت. دسـتور العمل و آییـن نامه هـای تأسـیس مراکز اشـتغال 
حمایت شـده توسـط ایشـان بـا همـکاری کارشناسـان سـازمان 
بهزیسـتی تدویـن شـد. سـپس در سـال ۱۳۹۶ مرکـز اشـتغال 
حمایت شـده رعـد بـه عنـوان نخسـتین مرکز بـا مجوز سـازمان 

بهزیسـتی کار خـود را آغـاز کرد.
پس تأسـیس مراکز اشـتغال حمایت شـده در سـایر استان ها 
دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت ایـن روش آشـنایی بـا اشـتغال 
حمایـت شـده بـرای کارکنان اکثـر مراکز، کارشناسـان سـازمان 
بهزیسـتی اسـتان ها و افراد متقاضی برای تأسـیس مراکز استانی 

در مجتمـع رعد برگزار شـده اسـت. 

گزارش نخستین سالگرد
 تأسیس مرکز اشتغال حمایت شده در مجتمع رعد
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مراقبتـی  توانبخشـی  مراکـز  امـور  دفتـر  نماینـدگان  نشسـت 
بهزیسـتی کشـور با منصـوره پناهی مدیرعامل مجتمـع رعد به منظور 

توسـعه همکاری  هـای دو جانبـه برگـزار شـد.
در ایـن بازدیـد کـه فریده باغ علیشـاهی معـاون دفتر امـور مراکز 
توانبخشـی مراقبتـی، دکتـر معصومـه سـادات فضلـی رئیـس گـروه 
بیمـاران روان؛ شـهربانو رعیـت رئیـس گـروه سـالمندان و معلـوالن 
حـوزه  ورزش  مسـئول  کمالی فـر  علیرضـا  و  حرکتـی  ـ  جسـمی 
توانبخشـی حضـور داشـتند؛ پیرامـون مسـائل آموزشـی، اشـتغال، 
ورزش و خدمات مراقبت و توانبخشـی در منزل و مراکز شـبانه روزی 
بـا منصـوره پناهـی مدیرعامـل مجتمـع بحـث و تبادل  نظـر کردنـد؛ 
همچنیـن توسـعه همکاری  هـای دوجانبـه و تعامل مؤثر مـورد تأکید 

گرفت. قـرار 
ضـرورت  بـر  تأکیـد  بـا  منصوره پناهـی  نشسـت  ایـن  ادامـه  در 
دولتـی  متولـی  دسـتگاه  های  و  مردم  نهـاد  سـازمان های  همـکاری 
ازجملـه سـازمان بهزیسـتی و شـهرداری  ها گفـت: آگاهـی توان یابـان 
نسـبت بـه  حـق و حقـوق شـهروندی خـود باعـث مطالبه گـری آن  ها 
شـده و در ایـن صـورت سـازمان  های متولـی ازجملـه بهزیسـتی بهتر 

می  تواننـد مسـائل و مشـکالت ایـن حـوزه را پیگیـری کننـد.
در  دختـران  و  پسـران  نگهـداری  نحـوه  بـه  اشـاره  بـا  پناهـی 
مراکـز شـبانه  روزی، گفـت: ایـن شـیوه نگهداری کـه تعداد زیـادی از 
مددجویـان را در یـک مـکان متمرکـز کنیـم دیگـر در دنیـا پذیرفتـه 
نیسـت. بلکـه افـراد مددجـو را در خانه  هـای کوچـک شـبیه خانـه 
واقعـی نگهـداری می  کننـد و بچه  هـا در ایـن مکان  هـا تجربـه زندگی 
واقعـی را بیشـتر درک کـرده و خودشـان در حفـظ و اداره آن محیـط 

دارند. مشـارکت 
غربالگـری کـه انجـام می  دهیـم می  توانیـم بـه  وی افـزود: بـا 
سـمتی حرکـت کنیـم تـا افـراد مددجو بـا حضـور در مراکز آموزشـی 
روزانـه و دریافـت مهارت  هـای الزم ضمن آمادگی بـرای حضور فعال و 
مؤثـر در جامعـه؛ از ایـن مراکز به  عنوان سـکوی پرتاب برای اشـتغال 

و مشـارکت اجتماعی بیشـتر اسـتفاده کنند.
مدیرعامـل مجتمـع رعد با برجسـته دانسـتن نقـش خانواده  ها و 
کارکنـان مراکـز شـبانه  روزی افـزود: همان طـور که می  دانیـم آموزش 
کارکنـان بـرای ارائـه خدمـات مؤثر بـه افـراد مددجو جـزو ضروریات 
هـر برنامه  ای اسـت. بـرای کارکنانی که در مراکز روزانه یا شـبانه  روزی 
اشـتغال دارنـد؛ شـناخت ویژگی  های افـراد توان  خواه، حقـوق آن  ها، 
نحـوه ارتبـاط مؤثر، راه  هـای صحیح توانمندسـازی می  توانـد در ارائه 
خدمـات بهتـر، افزایـش بهـره  وری و اثربخشـی بـه مددجویـان مفید 
باشـد و باعـث شـود خـود این افـراد از محیط کار خود نشـاط الزم را 

به دسـت بیاورند.
در ایـن جلسـه فریده باغ علیشـاهی فعالیت  های دفتـر امور مراکز 
توانبخشـی مراقبتـی را تشـریح کـرد و افـزود: در حـوزه فعالیت  هـای 
اوقـات  برنامه  هـای  محـور،  خانـواده  برنامه  هـای  شـبانه روزی؛ 
فراغـت افـراد دارای معلولیـت در مراکـز شـبانه  روزی، اسـتعدادیابی، 
شـغلی  آماده  سـازی  برنامـه  ورزشـی،  فعالیت  هـای  رغبت سـنجی، 
ارتقـای کیفیـت زندگـی و آمـوزش کارکنـان مراکـز و خانـواده گـروه 

هـدف را در دسـتورکار داریـم.

 سـپس دکتر معصومه السـادات فضلی با اشـاره به ارائه خدمات 
الحـاق  نظـام  طراحـی  گفـت:  بهزیسـتی  مددجویـان  بـه  یکپارچـه 
اجتماعـی توان  خواهـان و بازگشـت بـه اجتمـاع در توان  خواهانـی که 
بـه سـطحی از توانمنـدی رسـیده  اند از الزامـات سـازمان بهزیسـتی 
اسـت. در واقع هـدف نهایی ما توانمندسـازی و بازتوانی و پیوند گروه 

هـدف بـا جامعه اسـت.
همچنیـن شـهربانو رعیـت رئیـس گـروه سـالمندان و معلـوالن 
جسـمی ـ حرکتـی ایـن دفتـر بـا ابـراز خرسـندی از فعالیت  هـای 
سـازمان  های مـردم نهـادی همچـون مجتمـع رعد، گفـت: تالش ما 
ایجـاد خانه  هـای کوچـک به جـای مراکز نگهـداری با تعـداد جمعیت 
بـاالی توان  خواهـان اسـت همچنیـن بر لـزوم آموزش کارکنـان مراکز 

غیردولتـی تأکیـد داریم.
بـا  نیـز  توانبخشـی  حـوزه  ورزش  مسـئول  کمالی فـر  علیرضـا 
اسـتقبال از فعالیت  هـای ورزشـی مجتمع رعـد اظهار امیـدواری کرد 
تـا ایـن مجتمع به  عنـوان قطب اسـتعدادیابی در رشـته ورزش بوچیا 

در کشـور مطـرح و فعال شـود.
از  مدعویـن  نشسـت،  برگـزاری  از  قبـل  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
رعـد  کاربـردی  علمـی  و مرکـز  توانبخشـی  آموزشـی،  فعالیت  هـای 

کردنـد. بازدیـد 

خبــر
مالقات مسؤوالن دفتر مراکز توانبخشى مراقبتى بهزیستى کشور 

با مدیرعامل مجتمع رعد 
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خبــر

بــا حضــور صدیقــه اکبــری نایــب رئیــس هیــأت 
ــی  ــز آموزش ــر مرک ــری مدی ــد، کالنت ــع رع ــره مجتم مدی
عاطفــه و زهــرا حیــدری دبیــر اجرایــی نمایشــگاه نقاشــی، 
آثــار هنرمنــدان توان یــاب بــا شــعار «هنــر فراتــر از 
ــد. ــاح ش ــت افتت ــس مل ــری پردی ــا» در گال محدودیت  ه

نمایشــگاه نقاشــی «هنــر فراتــر از محدودیت  هــا» بــه 
ــت،  ــراد دارای معلولی ــت اف ــه گرامی داش ــبت هفت مناس
ــی،  ــز آموزش ــد مرک ــدان چن ــاری از هنرمن ــران آث ــا اک ب
توانبخشــی از جملــه: نیکــوکاری رعــد، توانبخشــی عاطفه، 
توانبخشــی عمــل و توانبخشــی مالئــک، توانبخشــی 
ارمغــان و توانبخشــی زینــب در گالــری شــماره ۲ پردیــس 

ملــت افتتــاح شــد.

رضــا  ابتــدا  نمایشــگاه  ایــن  گشــایش  آئیــن  در 
سخن  ســنج مدیــر روابــط عمومــی مجتمــع رعــد از حضــور 
ــواده  ــدگان و خان ــرم بازدید کنن ــتقبال گ ــان و اس میهمان
ــزاری  ــزود: برگ ــرد و اف ــی ک ــاب قدردان ــدان توان ی هنرمن
ــا  ــد ب ــه واســطه همــکاری مجتمــع رع ــن نمایشــگاه ب ای
مســابقه و نمایشــگاه فرهنگــی هنــری پــاراآرت ژاپــن اســت 
ــی و  ــار نقاش ــال آث ــر س ــون ه ــا کن ــال ۲۰۱۵ ت ــه از س ک
خوشنویســی تعــدادی از هنرمنــدان ایرانــی بــه جهانیــان 

معرفــی می  شــود.

وی افــزود: پــس از فراخــواِن ارســال آثار، بیــش از ۴۰۰ 
اثــر از سراســر کشــور بــه دبیرخانــه ارســال شــد و هیــأت 
داوران متشــکل از: بابــک یاقوتــی، کیــان وطــن، کــوروش 
ــر را  قاضی مــراد، صدیقــه اکبــری و زهــرا حیــدری، ۷۵ اث
بــرای معرفــی بــه برگــزار کننــده انتخــاب کردنــد کــه در 
ایــن نمایشــگاه ۶۰ اثــر از هنرمنــدان توان یــاب جســمی و 

ــه نمایــش درآمده اســت. ذهنــی ب

در ادامــه صدیقــه اکبــری کــه داوری آثــار راه یافتــه بــه 
نمایشــگاه را بــا همــراه ۴ هنرمنــد دیگــر بــر عهــده داشــت 
ــا از حضــور  ــگاه حاضــر شــدم ت ــن جای گفــت: مــن در ای
ــیار  ــار بس ــم، آث ــان تشــکر کن ــدان توان باب ــما و هنرمن ش
زیبایــی در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش درآمده اســت  و مــن 
ــما،  ــور ش ــدوارم حض ــت دارم و امی ــا را دوس ــی آنه همگ
ــزی کــه  ــان عزی ــن توان یاب ــرای ای ــی باشــد ب مشــوق خوب

ــد. ــق کرده ان ــی را خل ــن زیبای ــه ای نقاشــی های ب

ــزود: کارهــا بســیار عالــی هســتند و  وی در ادامــه اف
ــاراآرت  امیــدوارم روزی همــه ایــن کارهــا بــه نمایشــگاه پ

ژاپــن راه پیــدا کننــد.

افتتاح نمایشگاه نقاشى «هنر فراتر از محدودیت  ها» 
در گالرى پردیس ملت
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بـه همـت شـهرداری منطقـه ۲، جشـنواره خالقیت هـای هنـری 
بانـوان در فرهنگسـرای ابن سـینا برگـزار شـد.

همزمـان بـا میالد حضـرت فاطمـه (س) و در هفته گرامیداشـت 
مقـام مـادر، جشـنواره خالقیت هـای هنـری بانـوان در فرهنگسـرای 
ابن سـینا برگـزار شـد. در ایـن جشـنواره جمعـی از هنرجویـان رعد با 

برپایـی غرفـه محصـوالت و صنایع دسـتی مشـارکت کردند.
براسـاس ایـن گزارش بـا برنامه ریـزی واحد خود اشـتغالی مجتمع 
رعـد در ایـن جشـنواره مهرنـوش ایـل بیگی، سـمیه صادقی، سـمانه 
رسـتمی فر، مهتـاب ناظـری، مونا مـرادی با بـر پایی غرفـه زیورآالت، 
لی لـی اردالن، مونـا مـرادی، اشـرف رجبـی، میتـرا شـیرازی بـا بـر 
پایـی غرفه نقاشـی، عـذرا ایوبمند بـا غرفه سـرویس آشـپزخانه، فریبا 
عسـگری بـا غرفـه دوخت هـای سـنتی، لیـال سررشـته داری بـا غرفـه 
کارت پسـتال های خالقانـه، اشـرف رجبـی بـا غرفـه ویترای و سـمیه 

شـجاعی بـا غرفـه کارهای نمـدی در نمایشـگاه مشـارکت کردند. 
در ادامـه ایـن جشـنواره با تجلیـل از آثار ارسـالی نفـرات برگزیده 
مـورد تشـویق قـرار گرفتنـد کـه از مجتمـع رعـد آثـار مهتـاب ناظری 
در زمینـه زیـوآالت، سـمیه سـادات شـجاعی در زمینـه کیـف نمدی، 
کبـری پـور محمـد در زمینـه کیـف چرمـی بـه عنـوان آثـار منتخب، 
انتخـاب و معرفـی شـد و بـه تولیدکننـدگان بـا دریافـت لوح سـپاس 

شدند.  تشـویق 

با مشـارکت مسـؤوالن واحدهای آموزش، توانبخشـی، 
مـددکاری، روانشناسـی و اشـتغال، مجتمـع رعـد کارگاه 
آموزشـی «بـاور توانایی کارآمـوزان جدید» بـرای خانواده ها 
بـا همـکاری دکتـر سـارا بنی هاشـمی برگـزار شـد در ایـن 
کارگاه آموزشـی که خانـواده کارآموزان جدیـد مجتمع رعد 
حضور داشـتند مسـؤوالن واحدهای تخصصـی خدماتی که 
رعـد بـه کارآمـوزان و خانواده هـا ارایـه می دهـد را توضیح 
دادنـد و دکتـر سـارا بنی هاشـمی موضـوع «بـاور توانایـی 
کارآمـوزان» را بـرای حضار تشـریح کـرد و با یـادآوری تأثیر 
خانواده هـا بـر تقویـت حسـن اعتماد بـه نفـس کارآموزان، 
افـزود: در ایـران نقـش خانواده و حمایت اعضـا خانواده در 
رشـد و تقویـت توانایی هـای کارآمـوزان انکارناپذیر اسـت. 

تجلیل از هنرجویان رعد در جشنواره 
خالقیت هاى هنرى بانوان

برگزارى کارگاه باور توانایى کارآموزان جدید رعد
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ــام مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــرای خیلی  هــا  ن
ــهیل  ــدف تس ــا ه ــال ۱۳۶۳ ب ــه س ــی ک آشناســت، مجتمع
ــی  ــمی حرکت ــوالن جس ــی معل ــتقالل اجتماع در کســب اس
به عنــوان ســازمانی مردم نهــاد راه انــدازی شــد و تمامــی 
خدماتــش تاکنــون بــرای جامعــه هــدف رایــگان بــوده اســت. 
ــق  ــان از طری ــای توان یاب ــای توانایی ه ــه ارتق ــن مجموع در ای
ــا  ــاز شــده و ب ــوزی از ۳ دهــه گذشــته آغ ــوزش مهارت  آم آم
گذشــت زمــان، خدمــات توانبخشــی، مــددکاری اجتماعــی، 
روان شناســی، مشــاوره شــغلی، کاریابــی و کارآفرینــی ببــه آن 

اضافــه شــده اســت.
 دکتــر «مریــم رســولیان» رئیــس هیئت مدیــره مجتمــع 
رعــد می گویــد: «حــق زندگــی، حــق اشــتغال، حــق ازدواج، 
حــق تحصیــل و... بــرای همــگان در جامعــه محفــوظ اســت 
و افــراد توان یــاب هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســتند و مــا 
در مجتمــع رعــد بــه ایــن علــت دورهــم جمــع شــده ایم تــا 
حقــی کــه انســانی اســت و در قانــون هــم بــرای شــهروندان 
ــه  ــده گرفت ــه نادی ــده در جامع ــه ش ــر گرفت ــاب در نظ توان ی

نشــود و بــرای تحقــق ایــن حقــوق تــالش کنیــم.» 

ــه  ــی در مؤسس ــای اجرای ــی فعالیت ه ــر تمام ــالوه ب ع
رعــد در چنــد ســال اخیــر، موضــوع اشــتغال توان یابــان هــم 
بــرای مســئوالن ایــن مجموعــه اهمیــت یافتــه اســت. دکتــر 
رســولیان بــا اشــاره بــه فعالیــت مرکــز اشــتغال حمایت شــده 
ــدار  ــده و پای ــتغال حمایت ش ــد: «اش ــد می گوی ــع رع مجتم
ــه  ــری می شــود. البت ــه در مؤسســه پیگی شــیوه ای اســت ک
ــان رعــد پیش بینــی نشــده  ــرای توان یاب ــًا ب ایــن شــیوه صرف
ــد از  ــه بدهــد، می توان ــه اش را ارائ ــه رزوم ــی ک ــه توان یاب بلک
ــر اســاس  ــد. ب خدمــات اشــتغال حمایت شــده اســتفاده کن
آمــار توانیابــان مؤسســه رعــد توانســته اند بــا برپایــی ۱۹غرفــه 
ــواد  ــری، م ــار هن ــامل آث ــف ش ــوالت مختل ــروش محص ف
غذایــی و صنایع دســتی در دوره ی زمانــی یــک ســاله بیــش از 

۸۳ میلیــون تومــان در ســال درآمــد کســب کننــد. همچنین 
۲۲ نفــر از کارآمــوزان جــذب مراکــز مختلــف شــده اند. از ایــن 
تعــداد ۹ نفــر در بخــش اداری و حســابداری، ۷ نفــر در بخــش 
تولیــد و محتــوا، ۴ نفــر در زمینــه بازاریابــی و خدمــات و ۲ 

ــه کار شــده اند.  ــر در حــوزه درمانــی مشــغول ب نف

البتــه مؤسســه رعــد برنامه هــای دیگــری هــم دارد. 
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــد ب ــره مجتمــع رع رئیــس هیئت مدی
ــد:  ــاب و روان می گوی ــوالن اعص ــائل معل ــه مس ــن ب پرداخت
ــمی  ــراد جس ــد اف ــان مانن ــروه از توان یاب ــن گ ــائل ای «مس
حرکتــی در ظاهــر مشــخص نیســت چه مشــکالت جســمی ای 
تــا نســبت بــه حــل آنهــا تــالش شــود، متأســفانه ایــن گــروه 
بــه ضعــف اراده، تنبلــی و بی انگیزگــی متهــم می شــوند و بــا 
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ســالمت جســم و روان از یکدیگــر 
جــدا نیســت و ایــن دو مقولــه بــر هــم تأثیــر زیــاد دارنــد، مــا 

بایــد بــه مســائل آنهــا اهمیــت بســیار دهیــم.»

دستاورد توان یابان از دست ساخته ها
 83 میلیون تومان
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خبــر

پناه،  رستگار  زهرا  ایرانی  توان یابان  هنرمندان  از  نقاشی   ۸
مونا  احمدی،  شاهرخ  حاتمی،  مریم  نجفی،  زری  رحیمی،  معصومه 
عبدالحسین مزرعی، امیرحسین علیزاده و آرش رزقی بارز، پس از رقابت 
سال  در  پاراآرت  نمایشگاه  به  کشور  داخلی  هنرمندان  از  اثر   ۴۰۰ با 

۲۰۱۹ژاپن راه یافتند.
مجتمع  همکاری  با  ژاپن  پاراآرت  نقاشی»  ـ  «خط  نمایشگاه 
آموزشی نیکوکاری رعد از ایران و چندین سازمان مردم نهاد در سایر 
شعار «هنر  با  معلولیت  دارای  افراد  جهانی  روز  مناسبت  به  کشورها 

فراسوی محدودیت ها و معلولیت ها» برگزار خواهد شد.
نمایشگاه «خط ـ نقاشی» پاراآرت ژاپن با هدف تقویت خودباوری 
و اعتماد به نفس، باال بردن آگاهی درک عمومی از مسائل توانیابان 
و ترویج مبادالت هنری افراد دارای معلولیت در عرصه بین المللی به 

صورت دو ساالنه در ژاپن برگزار می شود.

در آبان ماه سال جاری مجتمع رعد برای حضور توان یابان ایران 
در پاراآرت ۲۰۱۹ با اطالع رسانی و اعالم فراخوان عمومی از هنرمندان 
توان یاب در سراسر کشور دعوت به عمل آورد تا آثار نقاشی، خوشنویسی 

و نقاشی خط خود را به این مجتمع ارسال نمایند.
از  اثر   ۴۰۰ از  بیش  فراخوان،  انتشار  از  پس  گزارش؛  این  پایه  بر 
سراسر کشور به مجتمع رعد ارسال شد و هیأت داوران متشکل از 
صدیقه اکبری، بابک یاقوتی، کیان وطن، کوروش قاضی  مراد و زهرا 
حیدری، ۷۵ اثر را برای معرفی به دبیرخانه مرکزی پاراآرت در ژاپن 
انتخاب کردند و تصویر آثار منتخب برای دریافت مجوز نهایی حضور 
در نمایشگاه به دبیرخانه پاراآرت ارسال گردید که از میان ۷۵ نقاشی 

منتخب، ۸ اثر به نمایشگاه نهایی راه یافت.
اصل آثارمنتخب توسط مجتمع نیکوکاری رعد به دبیرخانه پاراآرت 

ارسال شد تا در نمایشگاهی در شهر توکیو به نمایش گذاشته شود.

راهیابى 8 اثر نقاشى توان یابان ایرانى به نمایشگاه پاراآرت ژاپن
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زمـزمــه 

پروردگار بى همتایم!
در این ساعات پایانی سال

به جای آنکه اثاثیه ی پر زرق و برق دنیایی ام را؛
 که در زیر غبار کهنه و قدیمی روزمرگی هایم 

دست و پا می زند، نجات دهم؛
دل را در آب زمزم وار محبت شست وشو کردم...

جسمم را تطهیر دادم...
روحم را از منجالب گناه رهایی بخشیدم...

و هستی ام را به آرشه ی جالیی تازه نواختم....
در سال آینده؛

نمی خواهم خاطی باشم...

نمی خواهم عصیان کنم...
نمی خواهم مخلوقی سخیف شوم...

و سال نو را
 به البسه ی ِبرند گران قیمت
به نظافت چهار دیواری مکرر

به شور و شوق بی هویت بشناسم...
و تمامی کارهایم را بر دوش نحیف فردا بگذارم...

می خواهم ِدیِن بندگی ام را به تو ادا کنم...
می خواهم زندگی ام را 

از بوی تعفن الابالی گری سرنوشت  تطهیر دهم...
کینه، نفرت، حسد و....

را از وجودم دور سازم
و معنای واقعی انسانیت را، به رخ روزگار سیاه بکشم...

می خواهم عاشق باشم...
صادقانه زندگی کنم

 و معصومانه
 این دنیای هفت رنگ را وداع گویم 

نازنین فاطمه جمشیدی 

زمزمه



◢ I hope I will be able to run the major of 
disabilities studies in Iran

A conversation with Gholamreza zarin kafshian; PhD 
student of sociology at the university of Tehran about 
the problems that people with disabilities face in their 
everyday lives

He has a dream that the gap between disabled people 
and non-disabled people will be bridged, and hopes 
that he himself can contribute to it. He is determined to 
continue with his sociological studies of disability and 
hopes that he will be able to run the major of disabilities 
studies in a couple of universities in Iran.

◢ An article by Dr. shafaroodi, occupational 
therapy and daily activity.

◢  universal design and welfare technology.
 This note which has been written by mansoureh 
panahi, the managing director of raad, addresses the 
different methods and the assisting appliances that 
are used for bringing satisfaction upon people with 
disabilities, and addresses the reason why some of 
them are more used. Designing assisting appliances 
is because of resolving the problems that a disabled 
person comes across. These appliances are designed 
for people with disabilities and also people without 
disabilities whose lives are made easier by using 
them. The main goal is engaging these fellows in the 
society and making social facilities accessible to them.

◢ Seeking adventure with disability
.A report about saeed zaroori, a journalist and the 
founder of the group the Iranian disabled adventure-
seekers According to him, the group the Iranian 
disabled adventure-seekers consists of people 
with disabilities and non-disabled people who seek 
adventure beyond physical, social and cultural barriers. 
The goal of putting this group together is showing the 
abilities of disabled people in exciting activities that will 
get your adrenalin going.
◢ Murmur
◢ Introducing the application “bam”
◢ Designing all home appliances
◢ In this foundation, we pursue two things; 

welfare services and job creation. A conversation 
with nahid kolooshani, the founder of the charity 
foundation of the Iranian people with disabilities
She was afflicted with poliomyelitis when she was a 
little girl, however, she is one of the most active people 
in the area of disability. In her fruitful life, kolooshani 
has established two civil organizations with her 
friends; Iran’s society for the disabled, and the charity 
foundation of the Iranian people with disabilities. 

◢ making money in this field depends on 
people’s will and diligence. 
A conversation with negar doosti, raad institute’s 
leather class trainer. Mrs. Doosti became acquainted 
with raad institute in 2016 and began teaching sewing 
leather to enthusiastic trainees right then. According 
to her, since the trainer will have taught all the points 
and will have given all the required training to the 
trainees in four terms, the trainees should be given 
the chance to work on their own having finished this 
amount of time.
◢ Mental and characteristic homogeny 
outweighs being physically similar. 

A conversation with nazanin jamshidi and kambiz 
zamani. Nazanin is a writer and her acquaintance 
with her husband came from her husband reading 
a book she had written. Nazanin’s right part of the 
body is congenitally disabled, and kambiz sustained 
a disability at 27 due to a car accident. A simple 
coincidence led to their acquaintance, a thing both of 
whom remember as luck.
◢ Let’s get acquainted with the replacement of 
wheelchair
◢ 10 foods that cause good temper
◢ The disabled ones
◢ Introducing a book
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◢ Editorial
◢ Even if we teach this thing every day, it won’t 
be enough

A conversation with Mr. borjian, civil activist in disability

Mr. Mansour borjian is the managing director of the 
scientific association of Iran’s people with disabilities’ 
art creations, and is the managing director of 
tavan hamgam rehabilitation equipment co. he has 
majored in mechanical engineering, and began his 
activities in producing rehabilitation equipment after 
an accident that resulted in his disability. Years on, 
Mr. borjian established the scientific association of 
people with disabilities’ art creations in order to create 
equal opportunities for people with disabilities. In 
addition to all these activities, Mr. borjian has also 
published dozens of books in the field of disability. 
This civil activist has made sustained efforts for raising 
awareness of different entities and educating them 
on adapting the society for people with disabilities. 
He holds various meetings with the traffic police. 
Regularly and once every three months, the traffic 
police convenes its experts from across the country in 
the driving test zone in order to update their information 
through supplementary courses. Mr. borjian pursues 
his activities of adapting the society for people with 
disabilities in different areas altogether.

◢ I’m dreaming of a city that belongs to all its 
citizens. 
A conversation with the Director General of Health 
of Tehran municipality’s social and cultural deputy, 
Dr. zeinab nasiri, about the activities of this office on 
adapting the city socially and culturally for people with 
disabilities. According to Dr. nasiri, years ago in the 
municipality, a headquarters entitled the headquarters 
for urban adapting was established and- by becoming 
a member- the municipality’s office for health was 
pursuing activities whose main part was adapting 

socially and culturally how people look upon people 
with disabilities’ needs.

◢ If we accept the fact that all humans are 
entitled to equal rights, many of our problems will 
be resolved
A conversation with brigadier general Banaei; a 
disabled at war retiree of the police, about the 
importance of adapting cities for people with disabilities

He says that despite regulating all sorts of urbanism 
and architecture rules and regulations with regard 
to physically challenged people in the housing 
research centers of the ministry of roads and urban 
development, the municipality and the city council, still 
no tangible actions with regard to their easy commute 
are seen on the streets.

◢ It is necessary that collaboration be made 
between the police and the target society
A conversation with disabled at war brigadier general 
Ghiasi, about the problems physically challenged 
people face in the area of traffic rules and driving

He is currently the head of the office for the disabled at 
war and the physically challenged. Among the services 
of this office we can refer to helping the physically 
challenged with getting plate number, designating 
parking spaces for the physically challenged and 
renewing their driver’s license and issuing replica 
driver’s license for them.

◢ Introducing the international organization for 
people with disabilities, Majid Mirkhani

◢ It was discussed in a panel with raad’s 
trainees: which is more important; adapting the 
city for people with disabilities, or changing how 
people look upon disability?
A conversation with four of raad’s trainees about the 
necessity of adapting the social and cultural outlook 
on disability
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